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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01

QUESTÃO 03

Acerca do sistema operacional Microsoft Windows, analise as
seguintes afirmativas:
1.

A ferramenta Windows Explorer, parte integrante do
Windows, é utilizada para visualizar o conteúdo de pastas
contidas no computador. A partir dela, é possível observar
a quantidade de espaço em disco disponível em cada
unidade de disco do computador.
O sistema de Lixeira é responsável por procurar
documentos não mais utilizados no computador e removêlos automaticamente, aumentando, assim, o espaço em
disco disponível.
Para se conectar um dispositivo USB no computador, como
por exemplo, um pen driver, é necessário que o
computador esteja desligado ou então que o mesmo seja
reiniciado.

2.

3.

Acerca dos comandos disponibilizados no programa Microsoft
Word, analise as seguintes afirmativas:
1.

Os comandos representados por
e por
são utilizados
para aumentar e diminuir o recuo do texto selecionado.

2.

é utilizado para definir o
O comando representado por
alinhamento do texto selecionado como à esquerda e à
direita (justificado).

3.

Os comandos representados por

(ou por

, no Word 2007) são utilizados para desfazer e
e por
para refazer comandos ou entradas digitadas pelo usuário.

Assinale a alternativa correta:

Assinale a alternativa correta:

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

e por

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

QUESTÃO 04
QUESTÃO 02

Acerca dos comandos disponibilizados no programa Microsoft
Word, analise as seguintes afirmativas:
1.

O comando representado por
tabelas no documento.

2.

O comando representado por
tem como objetivo
inserir um hiperlink no documento que, uma vez clicado,
pode levar o usuário a uma página HTML na Web.

3.

é utilizado para inserir

é utilizado para inserir o
O comando representado por
número de pi (3,14159), valor da razão entre a
circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

A figura abaixo mostra uma planilha Excel utilizada para se
calcular os gastos com compras de determinados produtos.

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

Baseado nessa planilha, analise as afirmativas a seguir.
1.

2.

3.

As células E3 a E7 precisam ter sua formatação definida
como Texto para que seus valores possam ser iniciados
pelo símbolo R$.
A fórmula correta a ser utilizada na célula E3 para calcular
o total gasto com o produto descriminado na célula B3 é
C3 x D3.
Está correto utilizar a fórmula SOMA(E3:E6) na célula E7
para calcular o total gasto com os produtos que aparecem
na lista.

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas uma das afirmativas é verdadeira.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 05

Acerca dos tipos de gráficos disponibilizados pelo programa
Microsoft Excel, analise as seguintes afirmativas:
1.

O gráfico de barras é composto por diversas barras
verticais, uma para cada valor de entrada.
O gráfico de radar exibe alterações em valores relacionados
a um ponto central.
O gráfico de cone é similar ao gráfico de superfície.

2.
3.

A licitação, de acordo com a Lei nº 8.666/93, destina-se a
selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração. Por
proposta mais vantajosa, considerando-se uma licitação do tipo
menor preço, é correto entender:
A)
B)
C)
D)

Assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)
E)

E)

Apenas uma das afirmativas é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

a proposta apresentada por empresa nacional.
a proposta de melhor qualidade técnica.
a proposta que atenda ao maior número de beneficiários.
a proposta que, ainda que não seja a de melhor qualidade
técnica, atenda às especificações do edital e aos critérios
de julgamento estipulados no instrumento convocatório.
a proposta que se refira a produto notoriamente conhecido
no mercado.

QUESTÃO 09

QUESTÃO 06

Os contratos administrativos diferenciam-se dos contratos de
direito privado porque
A) regem-se exclusivamente pelas disposições de direito
público, não se lhes aplicando, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos nem as disposições
de direito privado.
B) nos contratos administrativos não se aplica a teoria da
exceção do contrato não cumprido, de modo que mesmo
que a Administração descumpra suas obrigações o
particular contratado tem sempre que cumprir a sua
obrigação.
C) são celebrados tendo em vista o princípio da supremacia
do interesse público sobre o interesse privado, o que
justifica a existência das chamadas cláusulas exorbitantes.
D) nos contratos de direito privado não é possível fiscalizar
sua execução.
E) não admitem prorrogação.
QUESTÃO 07

Sobre os convênios administrativos, pode-se afirmar que:
A) se igualam aos contratos administrativos porque importam
em acordo de vontades.
B) podem ser extintos, através de denúncia, ressalvadas as
responsabilidades pela aplicação de recursos, no caso de
ter havido repasse financeiro.
C) independem de aprovação de plano de trabalho para serem
celebrados, caso estejam previstos em lei da entidade
interessada.
D) quando envolvem repasses financeiros é indispensável
licitação para a escolha daquele que vai celebrar o
convênio com o poder público.
E) não se submetem ao controle do Tribunal de Contas,
porque o dito controle somente se aplica aos contratos
administrativos.

A lei de licitações dispõe que, sempre que possível, as compras
devem ser processadas através do sistema de registro de preços.
Sobre o registro de preços, pode-se afirmar que:
A) o sistema de registro de preços pressupõe a realização de
uma única licitação e, dentro do período de validade da
ata, a possibilidade de celebração de diversos contratos a
partir dessa licitação.
B) a existência de preços registrados obriga a Administração
a firmar as contratações que deles poderão advir.
C) em função do princípio da eficiência, pode a
Administração efetuar registro de preços também para
serviços e obras de engenharia.
D) o registro de preços, em função das variações do mercado,
terá validade não superior a seis meses e, a qualquer
tempo, poderá ser cancelado, através de ato devidamente
motivado da autoridade competente.
E) o edital da licitação do registro de preços independe de
publicação, mas é obrigatória sua divulgação através de
meio eletrônico.
QUESTÃO 10

Para habilitação nas licitações, é correto afirmar-se que:
A) as exigências de qualificação técnica e econômica devem
ser somente aquelas indispensáveis para garantir o
cumprimento das obrigações.
B) nas licitações, não é lícito exigir-se, a título de
qualificação técnica, atestado que comprove experiência
anterior do licitante em objeto semelhante, sob pena de
comprometimento do princípio da competitividade.
C) não atende às exigências de regularidade fiscal a empresa
que esteja em débito para com a Previdência Social, ainda
que beneficiária de parcelamento, porque, no caso, não
obterá certidão negativa que a habilite na licitação.
D) o edital de licitação pode estipular que os atestados
fornecidos para fins de comprovação de aptidão, quanto à
qualificação técnica, sejam emitidos exclusivamente por
pessoas jurídicas de direito público.
E) na avaliação da qualificação econômica dos licitantes não
se pode exigir relação dos compromissos assumidos pelo
licitante, ainda que importem diminuição de sua
capacidade operacional ou absorção de sua disponibilidade
financeira, sob pena de indevida intromissão na vida da
empresa.
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QUESTÃO 11

QUESTÃO 14

A dispensa de licitação:
A) pressupõe inviabilidade de competição.
B) é utilizada para contratação de artistas, consagrados pela
crítica ou pela opinião pública, independentemente do
valor que cobrem.
C) nos casos de emergência, independe de justificativa do
preço e de motivação da escolha do fornecedor ou
executante.
D) se
comprovado
superfaturamento
implicará
a
responsabilização do fornecedor ou executante e do
servidor público responsável, sem prejuízo de outras
sanções legais que sejam cabíveis.
E) aplica-se para a celebração de contratos de prestação de
serviços com organizações sociais, qualificadas no âmbito
das respectivas esferas de governo, ainda que para
atividades não contempladas no contrato de gestão
firmado com a entidade pública contratante.

São causas que justificam a inexecução do contrato
administrativo, por parte do particular que contrata com o poder
público:
A) a suspensão de sua execução, por ordem escrita da
Administração por prazo superior a 120 (cento e vinte)
dias, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra.
B) o atraso superior a 60 (sessenta) dias dos pagamentos
devidos pela Administração, decorrentes de obras, serviços
ou fornecimento, ou parcelas destes, já recebidos ou
executados, salvo em caso de calamidade pública, grave
perturbação da ordem interna ou guerra.
C) razões de interesse público, de alta relevância e amplo
conhecimento.
D) a subcontratação total ou parcial do objeto do contrato.
E) qualquer supressão efetuada pelo poder público nas obras,
serviços ou compras, importando em alteração unilateral
do contrato.

QUESTÃO 12
QUESTÃO 15

De acordo com a lei de licitações, é inexigível a licitação:
A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem;
B) para o fornecimento de bens e serviços, produzidos ou
prestados no país, que envolvam, cumulativamente, alta
complexidade tecnológica e defesa nacional, mediante
parecer de comissão especialmente designada pela
autoridade máxima do órgão;
C) quando a União tiver que intervir no domínio econômico
para regular preços ou normalizar o abastecimento;
D) na celebração de contrato de programa com ente da
Federação ou come entidade de sua administração indireta,
para a prestação de serviços públicos de forma associada,
nos termos do autorizado em contrato de consórcio público
ou em convênio de cooperação;
E) para a contratação de artistas consagrados pela crítica
especializada ou pela opinião pública.
QUESTÃO 13

Na concessão de serviços públicos:
A) tem-se modalidade de prestação direta dos serviços
públicos.
B) a Constituição Federal pressupõe sempre a realização de
licitação.
C) não se aplica a teoria da responsabilidade objetiva
referente às pessoas jurídicas de direito público.
D) a concessionária presta o serviço em nome do poder
público.
E) a inexecução do contrato de concessão acarreta a sua
encampação ou resgate pelo poder concedente.

Na execução dos contratos administrativos, de acordo com a lei
de licitações:
A) o recebimento definitivo do objeto exclui a
responsabilidade civil pela solidez e segurança da obra ou
serviço, razão pela qual pode a Administração rejeitar, no
todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.
B) o contratado obriga-se, às expensas do contratante, a
reparar, corrigir, remover, substituir, no todo ou em parte,
o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos
ou incorreções resultantes da execução do contrato.
C) o contratado responde solidariamente com o poder público
pelos encargos previdenciários resultantes da execução do
contrato.
D) a fiscalização do contrato e o seu acompanhamento pelo
poder público contratante exclui ou reduz a
responsabilidade do contratado pelos danos causados à
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou
dolo na execução do contrato.
E) executado o contrato, o seu objeto é sempre recebido
através de termo circunstanciado.
QUESTÃO 16

É o tipo de contrato aleatório em que um dos contratantes
assume o risco referente à existência da coisa, devendo pagar o
valor ajustado, integralmente, ainda que, sem culpa do
alienante, nada se produza:
A)
B)
C)
D)
E)

Contrato aleatório sinalagmático.
Contrato aleatório unilateral.
Contrato aleatório emptio spei.
Contrato aleatório rei sperate.
Contrato aleatório comutativo.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 20

Quanto à formação dos contratos, assinale a alternativa correta:
A) A proposta deixa de ser obrigatória se, feita a pessoa
ausente, não tiver sido expedida a resposta no prazo de 10
(dez) dias.
B) A oferta ao público consiste no direito constitucional à
publicidade, não podendo jamais ser considerada
equivalente à proposta.
C) Como regra, os contratos entre ausentes tornam-se
perfeitos desde que a aceitação é recebida.
D) A aceitação fora do prazo, com adições, restrições, ou
modificações, importará nova proposta.
E) A proposta continua obrigatória quando feita sem prazo a
uma pessoa presente, não foi imediatamente aceita.

Com relação à Lei do Inquilinato (Lei 8.245/1991), é incorreta
a afirmação:
A) A Lei do Inquilinato (Lei 8.245/91) é o principal estatuto
regulador das locações de imóveis de propriedade da
União, dos Estados e dos Municípios, de suas autarquias e
fundações públicas.
B) Seja qual for o fundamento do término da locação, a ação
do locador para reaver o imóvel é a de despejo.
C) É livre a convenção do aluguel, vedada a sua estipulação
em moeda estrangeira e a sua vinculação à variação
cambial ou ao salário mínimo.
D) Morrendo o locador, a locação transmite-se aos herdeiros.
E) É lícito às partes fixar, de comum acordo, novo valor para
o aluguel, bem como inserir ou modificar cláusula de
reajuste.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 21

No que pertine à resolução contratual por onerosidade
excessiva, assinale a alternativa correta:
A) É cabível apenas em contratos de execução imediata.
B) Consiste, principalmente, no direito de pedir revisão
contratual com o intuito de devolver o equilíbrio de
origem.
C) Aplica-se aos contratos de execução continuada ou
diferida.
D) A resolução não poderá ser evitada, ainda que se ofereça o
réu a modificar equitativamente as condições do contrato.
E) Os efeitos da sentença que decretar a resolução contratual
por onerosidade excessiva, não retroagem.

QUESTÃO 19

Condômino, a quem não se der conhecimento da venda, poderá,
depositando o preço, haver para si a parte vendida a estranhos,
se o requerer no prazo de:
A)
B)
C)
D)
E)

60 (sessenta) dias.
30 (trinta) dias.
24 (vinte e quatro) horas.
15 (quinze) dias.
180 (cento e oitenta) dias.

Podem ser revogadas por ingratidão as doações, exceto:
A) Se o donatário atentou contra a vida do doador.
B) Se o donatário cometeu crime de homicídio culposo contra
o doador.
C) Se o donatário cometeu contra o doador ofensa física.
D) Se o donatário injuriou gravemente ou caluniou o doador.
E) Se o donatário, podendo ministrá-los, recusou ao doador
os alimentos de que este necessitava.
QUESTÃO 22

Como regra, contrato de prestação de serviços não poderá ser
convencionado por prazo superior a:
A)
B)
C)
D)
E)

3 (três) meses.
90 (noventa) dias.
12 (doze) meses.
4 (quatro) anos.
6 (seis) meses.

QUESTÃO 23

Assinale a alternativa correta:
A) Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica
obrigado a restituir, salvo se aquilo que recebeu
corresponder à dívida condicional antes de cumprida a
condição.
B) Àquele que voluntariamente pagou o indevido incumbe a
prova de tê-lo feito por erro.
C) Não se pode repetir o que se pagou para cumprir obrigação
judicialmente inexigível, todavia, será possível quando se
tratar de pagamento de dívida prescrita.
D) Caberá a restituição por enriquecimento sem causa, ainda
que a lei confira ao lesado outros meios para se ressarcir
do prejuízo sofrido.
E) Não será possível se falar em enriquecimento sem causa
nas relações contratuais, uma vez que estes só existem pela
vontade das partes.
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QUESTÃO 24

Entende-se por retrovenda:
A) A cláusula especial ao contrato de compra e venda que
confere ao vendedor de coisa imóvel, o direito de recobrála no prazo máximo de decadência de 3 (três) anos,
restituindo o preço recebido e reembolsando as despesas
do comprador.
B) A obrigação do comprador de oferecer ao vendedor a coisa
que aquele vai vender, ou dar em pagamento, para que este
use de seu direito de prelação na compra, tanto por tanto.
C) O direito do vendedor de coisa móvel, de reservar para si a
propriedade, até que o preço esteja integralmente pago.
D) A substituição da tradição da coisa, pela entrega do seu
título representativo e dos outros documentos exigidos
pelo contrato.
E) O direito de o vendedor vender a mesma coisa a mais de
uma pessoa ao mesmo tempo.
QUESTÃO 25

Quanto à fiança, assinale a alternativa incorreta:
A) A fiança dar-se-á por escrito.
B) A fiança é denominada de caução fidejussória.
C) Ao fiador aproveita-se o benefício de ordem, se o
afiançado for insolvente ou falido.
D) A fiança pode ser de valor inferior ao da obrigação
principal.
E) Se o fiador se tornar insolvente, poderá o credor exigir que
seja substituído.
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
MENSAGEM DE NATAL
Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem notícia. Um
deus. Um deus de poder aterrador.
Eta! Papai Noel chegou! Aí, tudo se agita, tudo efervesce, tudo se transforma. Arrasador, o velhinho! Com a sua vinda,
aumenta a produção; aquecem as vendas; aumenta, portanto, a poluição atmosférica, aumenta o buraco na camada de ozônio,
aumenta o aquecimento da Terra, aumenta a destruição da Terra.
E aumenta a destruição entre os homens, porque o poder do velhinho convence todos da necessidade de comprar... Quem pode,
pode... Quem não pode... Atendendo ao apelo de Papai Noel, e para comprar roupa nova, o marginal conclui que tem direito ao 13º.
Aí, rouba. Se necessário, mata.
Eta velhinho poderoso! Pois é! Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras! O lojista anuncia a promoção: de R$ 80,00
por apenas R$ 60,00! Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00! Papai Noel faz
promoção até em casa de parafusos: a felicidade está bem perto de você! Um quilo de parafuso de todas as medidas por apenas R$
20,00! Um “grande Papai Noel” está na frente de uma funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde de R$ 800,00 por
R$ 600,00! E os ministros de Papai Noel fazem acreditar em canções sem-vergonha... “Como é que Papai Noel não se esquece de
ninguém / seja rico seja pobre, o velhinho sempre vem”. Quanto cinismo!
Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo: pinheiro é que é nossa árvore, não são mais cajueiros, mangueiras, jambeiros, nossas
ricas frutas sazonais deste período!Mais: por aqui, numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de trenó! Ainda: nossos
empregados usam gorro cônico (nas cores da coca-cola, perdão nas cores das vestes de Papai Noel, vermelho e branco) e –
pasmem! – alguns com pisca-pisca na parte frontal! Em terraços, em parapeitos de edifícios, penduram-se bonecos, ridículos e mal
confeccionados bonecos-papais-Noel-dançarinos-desengonçados...!
Papai Noel tudo pode! Já está, até, em Bagdá, no Iraque! Lá nas terras do Profeta! Pois é! Inaugurado um shopping naquela
capital, a paz americana ali se instalará! E onde há shopping, lá está Papai Noel. Os americanos estão conseguindo empurrar Papai
Noel na goela dos iraquianos. Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com coca-cola, então tiveram que engolir, por mal,
com bombas, atiradas com alta precisão. Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem de bombas, nem do sabor da
coca, menos ainda de Papai Noel. Esses povos..., ora! não têm bom gosto. Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a
fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho poderoso! Só vendo a felicidade de Papai Noel...!
Sim, mas onde está um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos, menino que, segundo dizem, teria nascido para ensinar
aos homens a crença do homem no outro homem, crença cuja denominação mais apropriada é amor, e não mercado?!
Lamentável... no lugar de quem – homem, lenda, mito ou Deus – ensinou a mais humana das lições: (com)viver, foi entronizado
um ventríloquo do capitalismo, que apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as palavras: comprar e vender.
(Janilto Andrade)
QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Com sua “mensagem”, o autor tem como propósito principal:
A) convencer as pessoas de que o Natal sem Papai Noel não
tem sentido.
B) denunciar a falta de ética dos comerciantes que fazem
publicidade desonesta.
C) provocar uma reflexão sobre a apropriação de uma tradição
religiosa pelo poder do capitalismo americano.
D) demonstrar que, no Natal, aumenta o número de roubos,
porque os marginais acreditam que têm direito ao 13º
salário.
E) mostrar que o povo brasileiro não tem o bom gosto dos
povos com “dignidade histórica e cultural”.
QUESTÃO 27

Para apresentar suas idéias, o autor cria:
A)
B)
C)
D)
E)

uma dissertação opinativa;
uma dissertação argumentativa objetiva;
uma narração subjetiva;
uma descrição subjetiva;
um texto injuntivo;

Em que item o comentário não diz respeito à idéia central do
parágrafo indicado?
A) Segundo parágrafo: no Natal, estimula-se um consumo
desenfreado, que contribui para esgotar os recursos naturais
e acelerar a destruição do planeta.
B) Terceiro parágrafo: o estímulo ao consumo é um dos
motivos da violência.
C) Quinto parágrafo: em um país onde a temperatura é muito
alta e só neva em alguns estados do Sul, é ridículo que se
ande de trenó.
D) Sexto parágrafo: os americanos tiveram que usar armas na
invasão do Iraque, porque não conseguiram inculcar
naquele povo a ideologia capitalista, como fizeram com o
povo brasileiro.
E) Último parágrafo: a idéia de Papai Noel, como símbolo do
consumismo, substitui a idéia de nascimento do Cristo,
símbolo da convivência harmônica entre os seres humanos.

Página 6/8
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC
Processo Seletivo 2008.2
Tipo 1

Cargo: Auxiliar Técnico II – Licitação / Nível Médio

QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Em que letra as vírgulas não isolam informação adverbial
deslocada?

O único item em que não há ironia é:
A) “Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com
coca-cola...”
B) “... numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de
trenó...”
C) “Inaugurado um shopping naquela capital, a paz americana
ali se instalará...”
D) “Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a
fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho
poderoso...”
E) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...”

A) “Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo
que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem
notícia.”
B) “Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem
de bombas, nem do sabor da coca, menos ainda de Papai
Noel.”
C) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...”
D) “... apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as
palavras: comprar e vender.”
E) “Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do
velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00!”

QUESTÃO 30

Verifique, em cada item, se há correspondência de sentido entre
os dois segmentos apresentados.
I•
II •

“Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras!”
Ele faz acreditar nas mais descaradas mentiras!
“... prometendo felicidade na compra de um ataúde...”
... Prometendo felicidade na compra de um caixão
fúnebre...
III - “... nossas ricas frutas sazonais deste período...”
•
Nossas ricas frutas saudáveis deste período...
IV - “... nossos empregados usam gorro cônico...”
•
... nossos empregados usam gorro ridículo...”
V - “... foi entronizado um ventríloquo do capitalismo...”
•
... foi endeusado um boneco do capitalismo...
Há correspondência de sentido em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III
I e II
I, II e IV
II, III e IV
III, IV e V

QUESTÃO 31

A ocorrência de muitos sinais de exclamação no texto indica:
A)
B)
C)
D)
E)

subjetividade;
hesitação;
explicação;
dúvida;
alegria.

QUESTÃO 33

A única expressão do texto que referencia Papai Noel é:
A)
B)
C)
D)
E)

“o marginal”
“os ministros”
“um ventríloquo do capitalismo”
“um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos”
“homem, lenda, mito ou Deus”

QUESTÃO 34

Assinale a letra em que o valor semântico indicado não
corresponde ao da conjunção empregada.
A) “... aumenta, portanto, a poluição atmosférica...”
• conclusão
B) “... aumenta a destruição entre os homens, porque o poder
do velhinho convence a todos da necessidade de
comprar...”
• explicação
C) “Se necessário, mata.”
• condição
D) “... teria nascido para ensinar aos homens a crença do
homem no outro homem...”
• consequência
E) “... neva e anda-se de trenó...”
• adição
QUESTÃO 35

Assinale a única opção em que a expressão em destaque não é
retomada por um pronome.
A)
B)
C)
D)
E)

“resto de mundo que nos resta”
“velhinho mais poderoso de que se tem notícia”
“o marginal conclui que tem direito ao 13º”
“um menino cujo Natal”
“crença cuja denominação mais apropriada é amor”
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 40

Assinale a única opção em que a alteração do verbo cria um
erro de regência:
A) ...teria nascido para revelar aos homens a crença do homem
no outro homem.
B) ...teria nascido para mostrar aos homens a crença do
homem no outro homem.
C) ...teria nascido para indicar aos homens a crença do homem
no outro homem.
D) ...teria nascido para sugerir aos homens a crença do homem
no outro homem.
E) ...teria nascido para instruir aos homens a crença do
homem no outro homem.

Não há um sujeito posposto ao verbo em:
A)
B)
C)
D)
E)

“onde há shopping”
“lá está Papai Noel”
“Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros”
“E aumenta a destruição entre os homens”
“foi entronizado um ventríloquo do capitalismo”

QUESTÃO 37

Preencha as lacunas com as preposições necessárias:
•

Onde está o menino ____ cujo natal a humanidade já se
esqueceu?
Onde está o menino ____ cujo natal o autor se refere?
Onde está o menino ____ cujo natal poucos pensam?
Onde está o menino ____ cujo natal voltam-se as atenções
dos cristãos?

•
•
•

De cima para baixo, a seqüência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

de – a – em – para
de – com – para – em
em – de – a – para
em – para – de – para
em – a – em – de

QUESTÃO 38

O verbo deve concordar com o sujeito. O único item em que
não se encontra um segmento que comprova essa regra é:
A)
B)
C)
D)
E)

“Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo”
“anda-se de trenó”
“penduram-se bonecos”
“cujo Natal se comemorava”
“foi entronizado um ventríloquo do capitalismo”

QUESTÃO 39

Assinale a opção em que a expressão adverbial em negrito não
se relaciona com o verbo, também em negrito.
A) “Com a sua vinda, aumenta a produção.”
B) “Se necessário, mata.”
C) “Um “grande Papai Noel” está na frente de uma
funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde
de R$ 800,00 por R$ 600,00!”
D) “Já está, até, em Bagdá, no Iraque!”
E) “Chegamos a fazer fila para pôr nossos filhos no colo do
velho poderoso”
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