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CONHECIMENTOS GERAIS
QUESTÃO 01

LÍNGUA PORTUGUESA

Assinale a alternativa correta:
Leia atentamente o texto e responda as questões de 1 a 5:

(A) A autora/narradora relata um sonho que freqüentemente
tem, e lhe causa medo.
(B) A autora/narradora relata um pensamento que às vezes
toma conta de sua vida.
(C) A imagem descrita pela autora/narradora nem sempre é
completa e nítida.
(D) A autora/narradora tem a sensação de que o tempo não
passa quando está na clareira.

Uma imagem de prazer
Conheço em mim uma imagem muito boa, e cada
vez que eu quero eu a tenho, e cada vez que ela
vem ela aparece toda. É a visão de uma floresta, e
na floresta vejo a clareira verde, meio escura,
rodeada de alturas, e no meio desse bom escuro
estão muitas borboletas, um leão amarelo sentado, e
eu sentada no chão tricotando. As horas passam
como muitos anos, e os anos se passam realmente,
as borboletas cheias de grandes asas e o leão
amarelo com manchas - mas as manchas são
apenas para que se veja que ele é amarelo, pelas
manchas se vê como ele seria se não fosse amarelo.
O bom dessa imagem é a penumbra, que não exige
mais do que a capacidade de meus olhos e não
ultrapassa minha visão. E ali estou eu, com
borboleta, com leão. Minha clareira tem uns
minérios, que são as cores. Só existe uma ameaça:
é saber com apreensão que fora dali estou perdida,
porque nem sequer será floresta (a floresta eu
conheço de antemão, por amor), será um campo
vazio (e este eu conheço de antemão através do
medo) - tão vazio que tanto me fará ir para um lado
como para outro, um descampado tão sem tampa e
sem cor de chão que nele eu nem sequer encontraria
um bicho para mim. Ponho apreensão de lado,
suspiro para me refazer e fico toda gostando de
minha intimidade com o leão e as borboletas;
nenhum de nós pensa, a gente só gosta. Também eu
não sou em preto e branco; sem que eu me veja, sei
que para eles eu sou colorida, embora sem
ultrapassar a capacidade de visão deles (nós não
somos inquietantes). Sou com manchas azuis e
verdes só para estas mostrarem que não sou azul
nem verde - olha só o que eu não sou. A penumbra é
de um verde escuro e úmido, eu sei que já disse isso
mas repito por gosto de felicidade; quero a mesma
coisa de novo e de novo. De modo que, como eu ia
sentindo e dizendo, lá estamos. E estamos muito
bem. Para falar a verdade, nunca estive tão bem. Por
quê? Não quero saber por quê. Cada um de nós está
no seu lugar, eu me submeto bem ao meu lugar. Vou
até repetir um pouco mais porque está ficando cada
vez melhor: o leão amarelo e as borboletas caladas,
eu sentada no chão tricotando, e nós assim cheios
de gosto pela clareira verde. Nós somos contentes.

QUESTÃO 02
A partir da leitura do texto, podemos inferir que:
(A) As cores preenchem todo o espaço descrito, mas não
são reveladas as cores das borboletas.
(B) A penumbra do local impede que a autora/narradora
contemple a imagem por completo, embora ela não se
incomode com isso.
(C) As cores vistas na clareira não são vistas fora dali.
(D) As cores, de tantas e tão vivas, por vezes ofuscam os
olhos da autora/narradora, do leão e das borboletas.

QUESTÃO 03
Do período “De modo que, como eu ia sentindo e dizendo,
lá estamos.”, podemos inferir, de acordo com o texto, que:
(A) A expressão “de modo que” insere a idéia de contraste
entre o mundo da narrativa e o mundo real.
(B) Os verbos sentir e dizer, no gerúndio, reforçam a idéia
de distanciamento entre o eu da narradora e o eu da
personagem.
(C) Na expressão “lá estamos”, a desinência de pessoa
_mos indica a presença plural do mesmo eu: narradora
e personagem.
(D) A autora/narradora, por um momento, afasta-se do
cenário que vem descrevendo, levando o leitor a
perceber seus dois papéis: narradora e personagem.

QUESTÃO 04
A figura de linguagem na expressão “um descampado tão
sem tampa e sem cor” nos permite:
(A) Perceber o grau de confusão mental da
autora/narradora.
(B) Estabelecer uma comparação, que nos leva a entender
melhor a extensão do medo pelo vazio do descampado,
e sua vastidão.
(C) Reconhecer a importância que as cores têm na vida da
autora/narradora.
(D) Concluir que a autora/narradora simplesmente não sabe
o que está falando.

Texto extraído do livro:
Para não esquecer. Clarice Lispector. Editora Rocco. Rio de
Janeiro. 1999. p. 36 - 37.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 05

“Solicito ___ proprietária do imóvel, ___ quem cumprimento
respeitosamente, o envio do contrato ___ inquilina.
Ressalto que daqui ___ duas semanas confirmarei com ela
___ assinaturas, como fazemos ___ anos. Agradeço, desde
já, ___ duas.” Complete as lacunas do texto com os
vocábulos adequados, de acordo com a norma gramatical:

O período “nenhum de nós pensa, a gente só gosta”, se
reescrito de acordo com a norma padrão formal da língua
portuguesa, ficaria:
(A) nenhum de nós pensamos, nós só gostamos
(B) nenhum da gente pensa, a gente só gosta
(C) nenhum de nós pensa, nós só gostamos
(D) nós não pensamos, a gente gostamos

(A) à, a, à, há, as, há, as
(B) à, à, a, há, as, a, às
(C) à, a, à, a, as, há, às
(D) à, à, à, a, as, há, às

QUESTÃO 06
Leia os períodos abaixo:

QUESTÃO 10

I – Grandes nomes de nosso país formaram na famosa
universidade de Oxford, Inglaterra.

Assinale a oração totalmente correta quanto à ortografia:
(A) A hesitação excessiva leva ao infortúnio da perda, na
maioria das vezes.
(B) Infelismente, seu desvio de comportamento vai reflitir
em sua avaliação.
(C) Ele era simplismente um exímio conhecedor das
ciências esotéricas.
(D) Famosos metereologistas prevêm aumento do
aquecimento global.

II – O curso inicia na segunda-feira, dia 7 de abril.
III – Os veículos chocaram-se violentamente.
IV – A equipe não classificou para a final.
V – Eulália chama assim por causa de sua avó.
Assinale a alternativa correta quanto à gramática normativa:

ATUALIDADES E NOÇÕES DE LEGISLAÇÃO

(A) I e III estão corretas.
(B) Apenas III está correta.
(C) II, IV e V estão corretas.
(D) todas estão corretas.

QUESTÃO 11
QUESTÃO 07

Sobre licitação é correto afirmar:

No período “Os eleitores indecisos acham que a cúpula dos
dois principais partidos políticos precisam definir melhor
suas plataformas”, a forma verbal destacada representa
uma concordância que:

I – A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio constitucional da isonomia e a selecionar a
proposta mais vantajosa para a administração.
II – O pregão é uma modalidade de licitação, enquanto o
registro de preços é um sistema de contratações.

(A) não é correta, pois o sujeito da oração é singular.
(B) é a única possível.
(C) é uma de duas possíveis, mas é a mais correta.
(D) é correta, porque tanto o sujeito de precisam como o
de acham estão no plural.

III – a invalidação da licitação pode se dar por anulação ou
por revogação.
IV – O leilão é a modalidade de licitação que a
administração pública utiliza-se para a venda de seus
bens inservíveis.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa contendo ERRO de pontuação:

(A) Os itens I, II, III, IV e V estão corretos.
(B) Os itens I, II, III, IV e V estão incorretos.
(C) Apenas os itens I e II estão corretos.
(D) Apenas o item I está correto.

(A) Enquanto fazia segredo, amigos e familiares apostavam
- como numa loteria – tentando adivinhar o motivo de
sorrisos tão largos!
(B) Contudo, as evidências eram, no mínimo, bastante
visíveis.
(C) Estava feliz porque, como ninguém sabia, acabara de
comprar um carro novo.
(D) Todos ficaram se perguntando o porquê de tamanha
felicidade?

QUESTÃO 12
Identifique as afirmativas incorretas.
I – Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e
Eficiência são princípios constitucionais imperativos aos
atos emanados exclusivamente pela administração
direta.
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II – As agências reguladoras possuem natureza jurídica de
autarquias de regime especial e são pessoas de direito
Público.

V – A dengue é conhecida no Brasil desde os tempos de
Colônia. O mosquito aedes aegypti tem origem africana
e chegou ao Brasil junto com os navios negreiros.

III – Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de
Economia Mista, Fundações Públicas e Agências
Reguladoras são órgãos da Administração Indireta.

(A) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
(B) As afirmativas I, II, III, IV e V estão incorretas.
(C) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
(D) A afirmativa V está incorreta.

IV – Agente competente, finalidade, forma, motivo e objeto
são requisitos de validade do ato administrativo,
enquanto que a presunção de legitimidade,
imperatividade, exigibilidade e auto executoriedade são
atributos do ato administrativo.

QUESTÃO 15
Em relação ao Estado do Tocantins podemos afirmar que:

V – O terceiro setor é composto por sociedades
paraestatais, que, por sua vez, incluem as organizações
sociais e os serviços sociais autônomos, além dos entes
de cooperação e as entidades de interesse coletivo.

I – A Capital definitiva do Tocantins, Palmas, foi instalada
em 1º de janeiro de 1990, tendo sido Miracema sua
capital provisória.
II – O Estado do Tocantins está localizado a Sudeste da
Região Norte, apresentando vegetação variada e clima
tropical.

(A) Todas as afirmativas estão incorretas.
(B) Estão incorretas as afirmativas II e V.
(C) Estão incorretas as afirmativas II, III e V.
(D) Apenas a afirmativa I está incorreta.

III – O Estado do Tocantins é uma das 29 (vinte e nove)
unidades federativas do Brasil e sua capital é a cidade
planejada de Palmas.

QUESTÃO 13

IV – O Estado do Tocantins é formado por 137 municípios.
Assinale a alternativa incorreta:

V – Bico do Papagaio e Jalapão são microrregiões do
Estado brasileiro do Tocantins.

(A) Será concedido horário especial, vinculado à
compensação de horário, a ser efetivado no prazo de
até 1 (um) ano, ao servidor que, em caráter eventual,
atuar como instrutor em curso de formação, de
desenvolvimento ou de treinamento regularmente
instituído no âmbito da administração pública federal.
(B) O Ministério Público ou Tribunal ou Conselho de Contas
não poderá acompanhar o procedimento administrativo
para apurar a prática de improbidade.
(C) É obrigatória a presença de advogado em todas as
fases do processo administrativo disciplinar.
(D) O servidor em débito com o erário, que for demitido,
exonerado ou que tiver a sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de sessenta dias
para quitar o débito.

(A) As afirmativas III e IV estão incorretas.
(B) As afirmativas III, IV e V estão incorretas.
(C) Apenas a afirmativa II está correta.
(D) As afirmativas II e III estão corretas.

NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA

QUESTÃO 16
Com relação aos conceitos de Protocolos e acesso à
Internet, identifique a alternativa correta:

QUESTÃO 14
A dengue é um dos principais problemas de saúde pública
no mundo e, no Brasil, já são encontrados três dos quatro
vírus da doença. Sobre esse assunto podemos afirmar:

(A) Cada computador na Internet (chamado de host) tem
pelo menos um endereço IP que o identifica
exclusivamente na Rede.
(B) Os protocolos SMTP, POP e IMAP são exemplos de
protocolos utilizados por servidores de correio
eletrônico.
(C) O conjunto de protocolos TCP/IP é um conjunto de
protocolos de comunicação entre computadores em
rede. Pode ser visto como um modelo de camadas,
onde cada camada é responsável por um grupo de
tarefas.
(D) Todas as alternativas estão corretas.

I – A dengue é uma enfermidade causada por um arbovírus
e atualmente é a arbovirose mais comum que atinge o
homem.
II – A dengue é transmitida principalmente pelo mosquito
Aedes aegypti.
III – Dengue hemorrágica é a forma mais grave da doença e
está entre as dez principais causas de hospitalização e
morte de crianças em países de clima tropical.

QUESTÃO 17

IV – O estado do Rio de Janeiro assiste a uma epidemia de
dengue que já registrou mais de 500 casos por dia e já
resultou em mais de 80 mortes.

As memórias internas de um computador são de dois tipos
básicos: A memória RAM e a memória ROM. Com relação
à memória ROM, pode-se dizer:
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

(A) É um tipo de memória que permite apenas a leitura, ou
seja, as suas informações são gravadas pelo fabricante
uma única vez e após isso não podem ser alteradas ou
apagadas, somente acessadas. São memórias cujo
conteúdo é gravado permanentemente.
(B) É a memória volátil e compõe a memória principal do
microcomputador.
(C) É a memória de acesso aleatório, é um tipo de memória
que permite a leitura e a escrita, utilizada como memória
primária em sistemas eletrônicos digitais.
(D) As alternativas b) e c) estão corretas.

QUESTÃO 21
Leia o excerto do texto a seguir:
Conceito e escrita
Daí que a filosofia tenha detestado a retórica, recalcado-a,
e fingido por séculos que nada tinha a ver com ela. A
retórica define à filosofia não apenas a chance de um
convencimento, mas a exigência de um outro que ouve e
fala a partir de um outro que ouve e fala. Neste caso, com
quem cada um que fala estaria falando a cada vez que diz
algo sob o nome da “filosofia”? Ou o filósofo de hoje fala
sozinho? Por isso ele escreveria, para evitar falar? Com o
perdão da ironia, me parece que hoje é o que está em jogo
quando interpretamos a questão destas fronteiras apenas
do ponto de vista acadêmico.

QUESTÃO 18
Qual operação é executada pelo desfragmentador de disco
do Windows para aumentar a velocidade de acesso e
recuperação de arquivos?

Revista CULT, ano 11, nº 122, março de 2008.

(A) Agrupa os arquivos mais utilizados em partições mais
rápidas do disco.
(B) Agrupa os arquivos mais utilizados em um único volume
de disco.
(C) Liberar espaço da unidade de disco.
(D) Regrava partes de um arquivo em setores contínuos.

Quanto ao uso da coesão, podemos afirmar que:
(A) os elementos “a” e “ele” negritados correspondem,
respectivamente, a filosofia e a filósofo
(B) o elemento “ou” negritado pressupõe uma relação
lógico-semântica de continuidade
(C) no trecho “me parece que hoje é o que está em jogo
quando interpretamos a questão destas fronteiras”,
identificamos o caso do uso da elipse
(D) o autor, ao utilizar o verbo estaria, futuro do pretérito do
indicativo, pressupõe não se envolver com o dito,
mascarando sua argumentação de modo contraditório

QUESTÃO 19
Programas como o Netscape e o Internet Explorer são
exemplos de:
(A) Editores de Páginas da Internet
(B) Navegadores para a Internet
(C) Anti-Vírus da Internet
(D) Nenhuma das alternativas

QUESTÃO 22
Após realizar a leitura e compreensão do texto acima,
podemos assegurar que o autor intenciona:

QUESTÃO 20

(A) afirmar que existe uma relação entre a filosofia e a
retórica. A palavra e o diálogo podem ser
compreendidos como essências inelutáveis das quais
a filosofia e a retórica não devem esquivar-se
(B) dizer que a filosofia contesta uma possível relação com
a retórica, pois ela precisa necessariamente pôr a
prática do diálogo por escrito enquanto a filosofia não
(C) dizer que a filosofia tem detestado a retórica porque ela
acredita que o diálogo que se dá é voltado à
racionalidade humana
(D) assinalar que hoje não existe uma prática viva do
diálogo entre retórica e filosofia, porque ambas
caminham separadamente, cada uma com suas
especificidades científico-acadêmicas

Utilizamos para a criação de cópias de segurança e para
restaurar ou recuperar arquivos perdidos, em casos de
defeito no disco rígido do computador:
(A) Programas Fontes
(B) Compiladores
(C) Programas de backup
(D) Todas as alternativas estão corretas.

QUESTÃO 23
Leia os enunciados abaixo e assinale a alternativa correta:
(A) “O sexador trabalha (...) classifica e separa os pintinhos
de até um dia por sexo.” A palavra “sexador” é um
neologismo formado por derivação prefixal
(B) “O paitrocínio chega em várias franquias”. A palavra
“paitrocínio” é formada por derivação por composição
por justaposição “pai + patrocínio”
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(C) “As bancadas mais fisiológicas do Congresso estão
interessadíssimas nos resultados do encontro. A
palavra “fisiológicas” é um exemplo de neologismo
sintático
(D) “A flexibilização nos preços dos combustíveis foi
exigência”. A palavra “flexibilização” é um caso de
neologismo formado por derivação sufixal

QUESTÃO 26
Leia o texto a seguir e responda as questões 26 à 29:

Morto pelo estômago

QUESTÃO 24

Depois de aproximadamente 200 anos de debate
sobre a morte do imperador francês Napoleão Bonaparte,
pesquisadores do Instituto Nacional de Física Nuclear da
Itália (INFN) destronam por um fio de cabelo a cultuada
acepção de envenenamento como causa mortis do
monarca iluminado.

1 – Um chopps
2 – E dois pastel
5 – O polpettone do Jardim de Napoli

Em 1961, um elevado nível de arsênico foi achado
no capilar do conquistador, inaugurando rumores sobre um
suposto homicídio durante seu exílio na ilha de Santa
Helena. A autópsia, porém, não revelou vestígios de
veneno.

30 – Cruzar a Ipiranga com a Av. São João
43 – O “Parmera” (...)
59 – O “Curíntia” (...)
(PLATÃO; FIORIN. Lições de texto: redação e leitura. São
Paulo: Ática, 1997).

[...]
A partir de um exame por ativação neutrônica do fio
capilar, um método extremamente exato que possibilita a
enumeração dos elementos componentes da evidência,
conclui-se que a contagem arsênica napoleônica é 100
vezes maior que a dos nossos contemporâneos.
Entretanto, é típica da população do início do século 19 e
similar à taxa que o imperador apresentava em juventude
e na morte. A tese reforça a opinião de que Napoleão
morreu de câncer do estômago, causado principalmente
pela alimentação precária à época do fatídico exílio.

A partir da leitura do texto acima, podemos afirmar que:
(A) para um texto se tornar coerente ele necessita da noção
de gramaticalidade, observando o nível frasal
(B) as frases soltas não fazem sentido nenhum, mas
quando contextualizadas com o texto “100 motivos para
gostar de São Paulo” passam a ser consideradas um
texto coerente
(C) a compreensão do sentido do texto se dá pelas relações
semânticas entre um enunciado e outro
(D) o texto é incoerente, pois não existe continuidade de
sentido

(Leituras da História. Ano 1. Nº 06. p.04)

Tópico frasal é também conhecido como idéia-núcleo.
Observando o tópico frasal do texto acima, podemos
afirmar que:

QUESTÃO 25

(A) neste texto, ele assume a forma de uma definição,
método preferencialmente didático
(B) o tópico frasal assume a forma de divisão ou
discriminação das idéias a serem desenvolvidas
(C) o autor abre o parágrafo com uma declaração sucinta,
conhecida como declaração inicial
(D) o processo textual de composição do tópico frasal tem
caráter de generalização

Considerando o texto acima, leia as assertivas a seguir:
I – A troca do fonema [l] pelo fonema [r] em “Parmera”
acontece devido ao aspecto da sonorização.
II – Nas expressões “Um chopps” e “E dois pastel”,
identificamos uma linguagem mais coloquial, que a
norma culta condena como erro, pois não atende aos
critérios normativos da regência.

QUESTÃO 27

III – Em “Curíntia”, a troca do fonema [o] pelo [u] faz parte
do nível coloquial e oral, no entanto não é aceita pela
ortografia oficial escrita.

A forma que predomina na estruturação dos parágrafos do
texto é:

Assinale a alternativa correta:

(A) causa e efeito
(B) enumeração e descrição dos detalhes
(C) analogia e comparação
(D) conseqüência e citação de exemplos

(A) as alternativas I e III estão corretas
(B) as alternativas I e II estão erradas
(C) somente a alternativa III está errada
(D) somente a alternativa I está correta
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QUESTÃO 28

(C) toda cidade tem praças. Ora, Palmas tem praças;
portanto, Palmas é uma cidade
(D) toda universidade tem pesquisa. O curso de Biologia
desenvolve pesquisa. Portanto, a universidade é
conhecimento

Os advérbios “aproximadamente”, no primeiro parágrafo, e
“extremamente”, no terceiro parágrafo, caracterizam
respectivamente a idéia de:
(A) modo e dúvida
(B) temporalidade e intensidade
(C) ordem e modo
(D) dúvida e lugar

QUESTÃO 32
Leia o texto abaixo:
Como vês a palha no olho do teu irmão, e não vês a trave
no teu?

QUESTÃO 29

Ou como ousas dizer a teu irmão: Deixa que eu tire a
palha do teu olho, tendo tu uma trave no teu?

Observe o seguinte trecho: “(...) A tese reforça a opinião de
que Napoleão morreu de câncer do estômago, causado
principalmente pela alimentação precária à época do
fatídico exílio”. A palavra “fatídico” pode ter o seu sentido
alterado se substituído por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Hipócrita: tira primeiro a trave do teu olho, e então tratarás
de tirar a palha do olho do teu irmão.
(MATEUS, VII, 3-5)

trágico
funesto
sinistro
nauseado

O texto acima pode ser considerado uma parábola:
(A) pois os elementos da descrição textual se referem ao
mesmo tempo a uma outra série de fatos e objetos
inexistentes ao texto
(B) porque apresenta-se com uma espécie de alegoria que
sugere por analogia ou semelhança uma conclusão
moral
(C) porque envolve situações metafóricas que denotam
ações, atitudes ou sentimentos próprios do homem
que se referem ao animismo ou personificação
(D) porque é um processo de comparação, que utiliza a
idéia da contigüidade, baseada numa relação real e
não mentalizada

QUESTÃO 30
“Método é o caminho pelo qual se chega a um fim ou
objetivo. Do ponto de vista da Lógica, é o conjunto de meios
ou processos empregados pelo espírito humano para a
investigação, a descoberta e a comprovação da verdade.”
(GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 12ª. ed. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1985).

Considerando ainda o texto Morto pelo estômago,
podemos afirmar que o método utilizado pelos
pesquisadores no texto é:

QUESTÃO 33
Os elementos da narrativa que compõem o corpo desta
parábola são:

(A) o método dedutivo – parte do geral para o particular.
O que é verdadeiro para todo o grupo é verdadeiro
para cada um de seus membros
(B) o método indutivo – parte do particular para o geral, ou
seja, do efeito para a causa
(C) o método analógico – consiste na passagem de um
fato particular para outro também particular que
inferimos, em razão de alguma semelhança
(D) método dedutivo e indutivo

(A) a palha e o olho
(B) a palha e a trave
(C) a palha, a trave e o olho
(D) a palha, o olho e o irmão

QUESTÃO 34
Considerando ainda o texto acima, podemos dizer que a
essência, ou a “alma” da parábola, como uma regra de
conduta em determinada situação, pode ser traduzida em:

QUESTÃO 31
Silogismo “é uma argumentação na qual, de um
antecedente que une dois termos a um terceiro, infere-se
um conseqüente que une esses dois termos entre si”.

(A) “olha primeiro teu defeito, para somente depois apontar
o do outro”
(B) “nada como um dia atrás do outro”
(C) “olho por olho, dente por dente”
(D) “depois da tempestade, sempre vem a bonança”

(GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 12ª. ed. Rio
de Janeiro: Fundação Getúlio Vargas, 1985).

O esquema de organização de idéias é seguido em todos
os exemplos, exceto em:

QUESTÃO 35

(A) todo comunista lê Karl Marx. Ora, Pedro lê Karl Marx;
logo, Pedro é comunista
(B) qualquer ato de violência é abominável. Latrocínio é
uma forma de violência. Portanto, latrocínio é
abominável

I – No enunciado “Como vês a palha no olho do teu irmão, e
não vês a trave no teu?”, o elemento “e” pode ser
substituído por mas, sem alterar o sentido.
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II – No enunciado “Hipócrita: tira primeiro a trave do teu
olho, e então tratarás de tirar a palha do olho do teu
irmão, “ é correto substituir os dois pontos, por ponto e
vírgula.

Considerando os mecanismos de coerência interna e a
argumentação textual, leia os enunciados a seguir:
I - As argumentações são inteiramente coerentes, precisas
e objetivas quanto às convicções desse político.

III – Apoiando-se nos estudos gramaticais normativos, o
pronome teu pode ser substituído por seu no contexto
da narrativa da parábola.

II - O texto é incoerente quanto aos objetivos e propostas
de certos políticos.

Assinale a alternativa correta:

III - O texto representa um certo conceito de política da
atualidade, vivenciado por alguns políticos.

(A) apenas a alternativa I está correta
(B) apenas a alternativa II está correta
(C) as alternativas I e II estão erradas
(D) as alternativas I e III estão corretas

IV - O texto é inicialmente coerente, mas depois degringola
para a total incoerência quanto ao objetivo do bom
político.
Analisando as propostas acima, podemos afirmar que:

QUESTÃO 36

(A)
(B)
(C)
(D)

I - Tempos há que não se fala mais desse assunto.
II - Tempo há que não se fala mais desses assuntos.
III - Tempo faz que não se move mais uma palha nessa
casa.

QUESTÃO 39

IV - Tempos fazem que ela partiu chorando, levando a
criança ao colo.

I - Redigir um texto é trabalho doloroso quando não se tem
segurança do que se vai dizer; quando não se sabe
utilizar os recursos da língua; quando não se tem idéias
diferentes das tão comuns; quando não se tem um
vocabulário e uma terminologia precisa e adequada ao
assunto.

V - Tempos faz que não aceitamos mais vender fiado.
Quanto ao emprego correto dos verbos haver e fazer
relativos a tempo, indique a opção correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

somente as alternativas I, II e IV estão corretas
somente a alternativa IV está errada
as alternativas II e IV estão erradas
as alternativas I, II, III e IV estão corretas

II - Redigir um texto é trabalho fácil se você tiver segurança
do que vai dizer. Se você souber utilizar os recursos da
língua. Se você tiver novas idéias diferentes das tão
comuns. Se você estiver de posse de um vocabulário e
uma terminologia adequada ao assunto que vai expor.

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

A coerência dos textos acima pode ser identificada quanto:

QUESTÃO 37

(A)
(B)
(C)
(D)

Observe os enunciados a seguir e assinale a alternativa
errada quanto ao uso indevido da flexão verbal:
(A) a criança colore todos os desenhos feitos à mão
(B) podem acreditar em mim, disse o empresário, ele fale
sempre que abre um negócio
(C) abriremos o negócio, e vamos trabalhar com muita
atenção, lembrem-se de que já falimos uma vez
(D) se abolirdes todas essas leis das quais estão falando,
vai ficar muito melhor viajar

ao uso da linguagem coloquial
ao uso da pontuação
ao objetivo da declaração
aos tempos verbais

QUESTÃO 40
Considerando os enunciados a seguir, assinale a alternativa
em que identificamos apenas o uso da metonímia:
(A) as famílias foram despejadas nesta noite. Nem sempre
a chuva ajuda aos pobres. Minha colega de trabalho é
uma cascavel
(B) faz muito tempo que não ouço um Beethoven. Ontem,
eu comprei um Ford, ano 1995
(C) aqui, no verão, a cidade vira um forno. A greve deixa
no solo os vôos da Varig. Ele fez de um inimigo distante
um amigo muito próximo
(D) ela estava elegante como uma zebra, perfumada como
um raposa. Não, meu caro, se fizeres isso vais ser
hóspede do Estado durante muitos anos. O inverno está
castigando o sul do País

QUESTÃO 38
“Vou dedicar-me à política partidária, pois é uma maneira
de servir a meu povo. Esse povo sofrido que precisa de
alguém honesto, sério. Como político, eu estarei no meio
de pessoas influentes, vou ter meu nome divulgado na TV,
nos jornais, viagens grátis de avião, meu povo vai se sentir
bem. A política não é para qualquer um, é preciso ter muita
coragem e ambição, do contrário você continua um zé
ninguém. E o mais importante, minha família toda vai ser
beneficiada, poderei arranjar cargos até para meus
sobrinhos. É unir o útil ao agradável.”
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QUESTÃO 41

QUESTÃO 44

Publicação para uma empresa é o veiculo de comunicação
dirigida e escrita que tem por objetivos:

III - Humanização das atividades da empresa mediante
notícias relativas a seu pessoal.

Joguei o cigarro aceso para baixo, e recuei um
passo, esperando esperta que nenhum vizinho me
associasse ao gesto proibido pela portaria do Edifício.
Depois com cuidado, avancei apenas a cabeça, e olhei:
não podia adivinhar sequer onde o cigarro caíra. O
despenhadeiro engolira-o em silêncio. Estava eu ali
pensando pelo menos pensava em nada. Ou talvez na
hipótese de algum vizinho me ter visto fazer o gesto
proibido, o que me fazia sorrir.

IV - Promoção de campanha de segurança e de interesse
geral.

área.

I - Explanação das políticas e diretrizes da empresa.
II - Informações a respeito dos processos de trabalho.

(LISPECTOR, Clarice. A paixão segundo G.H. Rio de Janeiro:
Francisco Alves, 1995)

Considerando as proposições acima, assinale a alternativa
correta:
(A)
(B)
(C)
(D)

Depois dirigi-me ao corredor escuro que se segue à

No texto acima, a personagem revela um comportamento
comum mesmo entre as pessoas mais bem educadas, no
entanto, é possível perceber que:

somente a alternativa III está errada
somente as alternativas III e IV estão erradas
somente as alternativas I, II e IV estão corretas
todas as alternativas estão corretas

(A) não há um sentimento de culpabilidade pelo ato mal
feito
(B) há grande satisfação por ter realizado um ato totalmente
sem a vigilância do superego
(C) ficou muito feliz por ter certeza de que nenhum vizinho a
vira jogar o cigarro
(D) o último parágrafo sugere que a personagem preferiu
sumir com vergonha do ato mal feito

QUESTÃO 42
Em Comunicação Social, comunicação de dados se
define como:
(A) mensagem fornecida à imprensa, em nota escrita, por
órgão oficial ou empresa particular, dando a sua versão
sobre determinado assunto
B) transferência, recepção e validação de informações
entre uma fonte e um receptor por meio de um ou mais
enlaces de dados, usando códigos ou protocolos de
conversão apropriados
processo pelo qual se conduz o pensamento de uma
pessoa a outra, ou de um grupo a outro
D) transmissão de qualquer estímulo, que venha a alterar
ou revigorar por meio dos veículos de comunicação ou
da interação pessoal

QUESTÃO 45
Leia os enunciados a seguir:
I - Não a entendo a ela. Os homens, todos devemos amar
as mulheres com muito jeito.
II - Gente jovem é coisa curiosa; como falam! A maior parte
dos meus colegas já são aposentados.
III - Casos tristes, é melhor não recordar. Sentíamos do
vento a carícia rosnar-nos o rosto.

QUESTÃO 43

IV - Essa não é a primeira vez que você me decepciona,
espero que essa seja a última. São José do Rio Preto é
linda, muito gostosa.

I - Profissional que comanda a operação de ilha de edição
em TV; responde pelo gatekeeping em uma publicação
e controla um programa de notícia.

Em qual dessas sentenças identificamos a figura de sintaxe
hipérbato:

II - Jornalista responsável e supervisor da confecção do
jornal, seguindo a orientação da direção.

(A) I e II
(B) III
(C) IV
(D) III e IV

III - Redator, profissional que chefia e controla uma unidade
de produção editorial.
Observando as proposições acima, assinale a alternativa
correta quanto à definição da função de editor chefe:

QUESTÃO 46
Indique a opção em que todos os enunciados estejam de
acordo com as normas gramaticais vigentes, referentes à
regência verbal:

(A) somente a alternativa II está correta
(B) somente a alternativa III está correta
(C) as alternativas II e III estão corretas
(D) nenhuma das alternativas está correta
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(A) assisti o casamento do nosso sobrinho neste domingo.
O médico deixou de assistir o doente aos domingos.
Nem todos assistiram o jogo do Corinthians, ontem
(B) o médico nunca deixou de assistir a esse doente. Nem
todos os domingos consigo assistir aos jogos do
campeonato paulista
(C) desde que nasci, sei que ele assiste em Teresópolis.
Hoje, me parece que mora em São Paulo
(D) assistir em casa ao doente é a melhor maneira de
atendê-lo bem. Não deixe de assistir ao Jornal das 10

IV – O menino foi ferido pela faca.
(A)
(B)
(C)
(D)

I, II, III
I, II
IV
I, II, III, IV

QUESTÃO 50
Leia o texto:

QUESTÃO 47

Sim, para nós não será o amor no deserto: somos os que
nadam, o ar da noite é encharcado e é adocicado, e nós
somos salgados, pois que suar é a nossa exaltação.

Leia os enunciados de Machado de Assis:
I - ”Dir-se–ia que está vendo nela uma nova clitemnestra,
de conjucídia memória.”

Quanto às funções sintáticas presentes no texto, podemos
afirmar como correta a opção:

II - “Toma-o tu, se gostas - foi a resposta que lhe deu, em
tom de voz cheia de amargas exprobrações.”

(A)
(B)
(C)
(D)

III - “Nesse tempo tinha entrado na loja, onde se passava o
diálogo, a cara metade do Sr. João da Esquina.”
Em qual das opções o “se” aparece como índice de
indeterminação do sujeito?
(A)
(B)
(C)
(D)

I, III
II, III
I
I, II

QUESTÃO 48
Leia os enunciados:
I - “É que eu não estava mais me vendo, estava era vendo”.
II - “Toda uma civilização que se havia erguido”.
III - “Quero ver do alto o horizonte, que foge sempre de
mim”.
IV - “Não conheço quem fui no que hoje sou”.
O “que” como marca de pronome relativo aparece somente
em:
(A) I, IV
(B) II, III, IV
(C) I, II
(D) II, III

QUESTÃO 49
Marque a alternativa em que seja identificada a voz passiva
nos enunciados a seguir:
I – O automóvel atolou.
II - Não quero discutir isso agora.
III – Temo que ela não me aceite.

9

sujeitos = o amor, nós, ar da noite, nós, suar
os que nadam = objeto direto
os que nadam = predicado verbal
sujeitos = o amor, nós, ar da noite, os

