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Conhecimentos Específicos
01) A estrutura de dados em que os nós são
armazenados em endereços aleatórios da memória,
possuindoumcampolink(endereço)apontandopara
onósucessornaseqüêncialinear,éconhecidacomo:
A) alocaçãoseqüencial;
B) pilhaseqüencial;
C) alocaçãoencadeada;
D) árvoreesparsa;
E) alocaçãoprimitiva.
02) Dada a estrutura em árvore binária encadeada
abaixo:

Aseqüêncialinearobtidaaplicando-se o percursoda
ordemsimétricaé:
A) ABDECFG;
B) FCGADBE;
C) DEBFGCA;
D) DBEAFCG;
E) FGCDEBA.
03) Considere o algoritmo abaixo e as seguintes
matrizes:
ParaKde1até2faça
ParaJde1até3faça
ImprimaA(K,B(J,K));
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05)Émuitoeficienteeamplamenteutilizadoométodo
de ordenação QuickSort.Alguns autoresconsideram
essemétodoumavariaçãodaordenaçãopor:
A) distribuição;
B) inserção;
C) busca;
D) troca;
E) recursão.
06)OsprincipaisbenefíciosdalinguagemC++podem
serentendidoscomo:
A) reutilização de código, fácil manutenção, bom
compreendimentoeboaorganização;
B) rapidez de execução, reutilização de código, fácil
manutençãoebomcompreendimento;
C) fácil manutenção, reutilização de código, boa
organizaçãoerapidezdeexecução;
D) rapidez de execução, reutilização de código, bom
compreendimentoeboaorganização;
E) fácil manutenção, rapidez de execução, bom
compreendimentoeboaorganização.
07)Comrelaçãoàprogramaçãoorientadaaobjetoem
C++,analiseassentenças:
I - OsprogramadoresdeC++concentram-seemcriar
seus próprios tipos definidos pelo usuário
chamadosdeclassesecomponentes.
I I - Os componentes de dados de uma classe são
conhecidoscomofunçõesdedados.
III-OfocoemlinguagemCestáemfunçõesenquanto
queemC++estánasclasses.
I V - A p r o gramação orientada a objeto(OOP) e m C + +
encapsula dados (atributos) e funções
(comportamento)empacoteschamadosclasses.
Sobresentençasacima,pode-seafirmarquesomente:
A) Iéverdadeira;
B) IIIéverdadeira;
C) IeIIIsãoverdadeiras;
D) IeIIsãoverdadeiras;
E) IeIVsãoverdadeiras.

O texto impressonaexecuçãodoalgorítmodo início
aofimé:
A) CASA;
B) CAMA;
C) CALA;
D) CTMA;
E) FAMA.
04) Das alternativas abaixo, aquela que apresenta
apenas métodos de ordenação interna é melhor
representadopor:
A) particionamento,inserção,trocaedistribuição;
B) busca,troca,inserçãoedistribuição;
C) inserção,seleção,trocaedistribuição;
D) busca,troca,recursãoedistribuição;
E) particionamento,troca,recursãoedistribuição.
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08) Analise as sentenças abaixo, com relação à
passagemdearraysafunções:
I - Independentedotamanhodoarray,umapassagem
de parâmetros freqüente por chamadas por
referênciasimuladaàs funções,do pontodevista
do desempenho, é equivalente à passagem por
chamadasporvalor.
I I - Quandoseusampassagemdearraysàsfunções,
utilizando-se chamadas por referência simulada,
asfunçõeschamadaspodemmodificarosvalores
doselementosnosarraysoriginaisdochamador.
III- E m b o r a arrays i n t e i r o s s e j a m p a s s a d o s
simultaneamente por meio de chamadas por
referência simuladas, os elementos individuais
dosarrays são passados por meio de chamadas
porvalor.
Sobresentençasacima,pode-seafirmarquesomente:
A) Iéverdadeira;
B) IIIéverdadeira;
C) IeIIIsãoverdadeiras;
D) IIéverdadeira;
E) IIeIIIsãoverdadeiras.
09)DadooprogramaemCabaixo:
#include<iostream>
usingstd::cout;
usingstd::endl;
voidfada(int*);
intmain()
{
intnum=2;
fada(&num);
cout<<num<<endl;
return0;
}
voidfada(int*nPtr)
{
*nPtr=*nPtr* *nPtr**nPtr;
}
Ovalorde num impressoserá:
A) 16;
B) 8;
C) 4;
D) 0x0064FDF4(endereçodememóriadenPtr);
E) 2.
10)Sejamxeyvariáveisdotipointeiroesuasomax+y.
Suponhaagoraquezewsejamvariáveisdotipoponto
flutuanteesuasomasejaz+w.Osdoisoperadores+
(soma) estão sendo utilizados para finalidades
diferentes.Em C/C++,istoéumexemplode:
A) ocultamentodedados;
B) herança;
C) polimorfismo;
D) tiposdedadosabstratos;
E) sobrecargadeoperadores.

11) As atividades realizadas pela Unidade Central de
Processamento (UCP)sãoelencadasem dois blocos
principais,quesãoasfunções:
A) aritméticaelógica/decontrole;
B) decontrole/deoperaçõescoma memória;
C) deoperaçõescomregistradores/dedecodificação;
D) aritméticaelógica/dedecodificação;
E) decontrole/deoperaçõescomamemória.
12)Omouse,aleitoradecódigodebarraseoscanner
são,respectivamente,dispositivos:
A) entrada/saída/entrada;
B) saída/entradaesaída/saída;
C) entrada/entrada/entrada;
D) entradaesaída/saída/entradaesaída;
E) saída/entrada/entradaesaída.
13) Acerca dos conceitos da organização de
computadores, preencha as lacunas da sentenças
baixo:
I - O elemento gerador de pulsos, cuja duração é
chamadadeciclo,quetemafunçãodesincronizar
edefiniravelocidadedetransferênciadedadosna
UCP,denominam-se___________.
II - _______________ é a especificação de uma
operação primitiva que o hardware é capaz de
realizar.
III - O dispositivoque armazena,temporariamente,os
resultadosdeumprocessamento,paraquesejam
manipuladosnaUALouseremtransferidos para
uma memória externa à UCP, é conhecido como
__________.
I V - ______________ é o nome do hardware
r e s p o n s á v e l p e l a i n t e r l i g a ç ã o e n t r e os
componentes do computador, conduzindo de
modo sincronizado o fluxo de informações, que
podemserdados,direçãoecontrole.
Aslacunastêmdeserpreenchidas,naordememque
ocorrem,comostermos:
A) unidadedecontrole/instruçãoassembly/registrador/
barramento;
B) clock/instruçãodemáquina/memóriacache/viade
dados;
C) decodificador / instrução lógica / flip-flop / via de
endereços;
D) clock/instruçãodemáquina/registrador/barramento;
E) unidade de controle / instrução básica / memória
cache/barramento.
14)Atécnicadegerenciamentodememóriaemqueas
memórias principal e de massa são combinadas,
dando aimpressãodeexistirumamemóriamaiorquea
memóriaprincipal,chama-se:
A) DRAM;
B) memóriavirtual;
C) SRAM;
D) memóriacachenível2;
E) EAROM.
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15) Acercadacomunicaçãoentre osdispositivosde
E/S,leiaasafirmaçõesabaixo.
I - Na transmissão serial, o periférico transfere os
dadosparaaUCPbit-a-bit.
I I - O teclado e o mouse realizam a transmissão
paralela.
I I I - N a ligação entre as impressoras e a UCP, a
transmissãodosdadoséfeitaporumgrupodebits
porvez.
IV-Atransmissão serial pode ser realizada d e f o r m a
síncronaouassíncrona.
Estãocorretasapenasasafirmações:
A) IIeIV;
B) I,IIIeIV;
C) IIeIII;
D) I,IIeIV;
E) IIIeIV.
16)Acercadosconceitosderededecomputadoresno
ambienteWindows,écorretodizerque:
A) a implementação de uma rede ponto-a-ponto exige
que todososcomputadorestenhamamesmaversão
dosistemaoperacionalWindows;
B) a arquitetura cliente-servidor é recomendada para
empresas com poucoscomputadores ou para redes
domésticas; as redes ponto-a-ponto são ideais para
grandescorporações;
C) aestaçãoexclusivamenteclientedeumaredeoferece
recursos para outros computadores, por isso deverá
ser utilizada, periodicamente, a ferramenta scandisk,
queaumentaotempodevidaútildodisco;
D) asredesdotipoponto-a-pontorequeremousodefibra
ótica,easredescliente-servidoroperam com cabos
coaxiais;ambosostiposdecabossãoconfiguradosno
paineldecontrole;
E) os servidores dedicados devem, preferencialmente,
utilizarumsistemaoperacionalapropriado,como,por
exemplo,oWindows2000Server.
17)Dentreasferramentasadministrativasdisponíveis
noambient eWindows9x/Me/XP,encontra-seumaque
permiteavisualizaçãodeumgráficorepresentandoo
desempenho de vários itens do sistema, como o
percentual de utilização do processador, número de
páginasdememóriaacessadaseotamanhomédiodas
filasdeacessoaodisco. Essafarramentachama-se:
A) gerenciadordeprocessos;
B) monitordosistema;
C) gerenciadordesempenho;
D) monitordeperformance;
E) gerenciadordosistema.
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18)AcercadoVisualizadordeEventos doWindows,é
INCORRETOafirmarque:
A) permitequesejamvisualizadososerrosealertasque
ocorremduranteaatividadedosistemaoperacional;
B) demonstraoseventosocorridosnosaplicativos;
C) é possívelque sejaobservadaadescriçãodetalhada
decadaevento;
D) demonstraoseventosdesegurançaedosistema;
E) permite a execução de eventos referentes à
desfragmentaçãododisco.
19) Numa estaçãodetrabalhoquecompõeumarede
Windows 2000, o Gerenciador de Disco tem como
característica:
A) permite que seja escolhido o sistema de arquivos
utilizado,quepodeserFAT16,FAT32eNTFS;
B) temimbutidasasfunçõesdosaplicativosCHKDISKe
MEMMAKER;
C) desconhece as funções de criar partições,presentes
noaplicativoFDISK;
D) por meiodoAssistente de Nova Partição, é possível
quesejamutilizadososcomandosdoFDISK;
E) permite somente a criação d e u ma mb i e n t ededi s c o
comumaúnicapartição.
20)Preenchaaslacunasdasentençaabaixo,acercado
processodegravaçãodearquivosemdisco:
Oprocessoderegravaçãodepartesdeumarquivo
emsetorescontínuosdeumdisco rígidoafimde
aumentar a velocidade de acesso e recuperação
chama-se __________. Quando arquivos são
atualizados, o computador tende a salvar essas
atualizações no maior espaço contínuo existente
nodiscorígido,quenormalmente seencontra em
umsetordiferentedasdemaispartesdo arquivo.
Quando os arquivos estão ____________ dessa
forma,ocomputadorprecisafazerumabuscano
disco rígido sempre que o arquivo é aberto para
localizar todas as suas partes, __________ o
tempoderesposta.
No preenchimento das lacunas, tem de ser
utilizados,naordememqueocorrem,ostermos:
A) desfragmentação/desfragmentados/retardando;
B) fragmentação/fragmentados/reduzindo;
C) desfragmentação/fragmentados/retardando;
D) desfragmentação/pulverizados/reduzindo;
E) fragmentação/fragmentados/aumentando.
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Língua Portuguesa
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Alemanha limpa
Umpaísrenovado
Um país de 82 milhõesdepessoas,entre as
quais, 7,3 milhões (8,9% da população) não são de
origem alemã. São turcos, asiáticos e sul-africanos,
emsuamaioria.Maisde160nacionalidadesjuntas,em
2
um territóriode357milkm,equivalenteaoestadode
Mato Grosso do Sul que tem dois milhões de
habitantes.
Foi essepaísqueguardaemsuasentranhase
no inconsciente coletivo as marcas da guerra, da
destruição, donazismoedoshorroresdoholocausto
e, ao mesmo tempo, se sustenta como uma das
economiasmaisricasdomundo,queeufuiconhecer.
Aconvitedogovernoal emão,mejunteiaumgrupode
jornalistaslatinos,paraumaturnêde14diasporBonn,
Berlim,HamburgoeFrankfurt.Fomosverdepertoas
iniciativas sustentáveis de um país que aposta nas
energiasrenováveiscomoumaalternativaeconômica
esustentávelparaofuturodasnações.
Um país que, no ranking mundial, ocupa o
primeirolugaremenergiaeólica;eosegundoemsolar,
atrás apenas do Japão. Uma posição de vanguarda,
quandotodasasprojeçõesmundiaissinalizamqueaté
2050, as energiasrenováveisdeverão abastecer pelo
menos 50% do consumo mundial de eletricidade. A
questão energética na Alemanha tem um viés
econômico e outro político. A s r e n o v á v e i s
movimentamvendasanuaisde10bilhõesdeeuros(R$
38 bilhões), sustentam uma exportação crescente e
geram135milempregos.
AparticipaçãodoDieGruenen,oPartidoVerde
(que conseguiu quase 12% dos votos nas eleições
para o ParlamentoEuropeu),no governodeu grande
impulsoaosetor.Osprogramasestataisdeincentivo,
lançados a partirde1998,provocaramumverdadeiro
“boom”dasenergiaseólicaesolar.
O ministro do Meio Ambiente, Jürgen Trittin,
nãotemeconomizado ações para fomentar as fontes
renováveis que representam 4,5% de toda a energia
geradanopaís,contraos30%danuclear.Elepretende
elevaropercentualpara12,5%em2010e20%até2020.
Essaestratégiaenergéticacapitalizareconhecimento
mundialfavorável.Sóem2003,asrenováveisevitaram
naAlemanhaaemissãode53milhõesdetoneladasde
CO2.
E m 2003, a participação das energias
renováveis na produção de eletricidade subiu para
quase 8%,alcançando,pelaprimeira vez, m a i s d e 3 %
do consumo total de energia. A meta de Trittin é
aumentar essa cota para mais de 20% e reduzir a
emissãodedióxidodecarbonopara40%atéoanode
2020. Até 2050, as renováveis deverãosuprir metade
do consumo das energias primárias, uma meta
ambiciosa.
(DINIZ,Ana.JBEcológico,Ano3,n.31,agostode2004.)

21) O texto é parte de um relato de viagem feita p e l a
autora à Alemanha, no qual vão sendo destacados
aspectos positivos das políticas adotadas pelo
governo alemão relativamente ao uso de energia
renovável.Noprimeiroparágrafo,buscou-sedestacar,
essencialmente:
A) apresençadeturcoseasiáticosnapopulação;
B) ocontrasteentreapopulaçãonativaeaestrangeira;
C) opercentualmajoritáriodeestrangeirosnapopulação;
D) opercentualdediferençaentreapopulaçãoalemãea
doMatoGrossodoSul;
E) a enorme densidade demográfica de um país
multirracial.
22) No primeiro período do segundo parágrafo,
querendo despertar a atenção do leitor para o
contrasteentre a Alemanha de ontem e a dehoje, a
autoratrabalhaaoposiçãoentre:
A) um passadomarcadopelocaosdecorrentedaguerra
eumpresentedeprosperidade;
B) as dificuldades econômicas vividas pela geração
passada e as mordomias alcançadas pela geração
atual;
C) a repressão política da época do nazismo e as
liberdadesconquistadascom o sistema democrático
degoverno;
D) a pobreza das vítimasdoholocaustoe a riqueza d a
elitenazistaquedominouopaís;
E) oespírito belicoso dosnazistaseavocaçãopacifista
dasgeraçõesdopós-guerra.
23) No segundo períododo segundo parágrafo, após
referir-se às cidades visitadas pelo grupo de
jornalistas, a autorafocalizaoobjetivo daviagem,ou
seja,conhecer:
A) os novos processosdeproduçãode energianuclear,
de acordo com as normas determinadas pelas
entidades que lutam pela preservação do meio
ambiente;
B) as atividades que sustentam o país como o maior
produtor de energia a custo reduzido, dentro dos
padrõesrecomendadospelosdefensoresdaecologia;
C) as ações voltadas para a produção de energia
ecologicamente recomendada e economicamente
viável;
D) a realidadeenergética d e u m p a í s q u e , r e c o n struído
dadestruição,passouaadotaravalorizaçãodomeio
ambientecomofundamentodesuapolítica;
E) otrabalhorealizadopeloPartidoVerde,voltadoparaa
construçãodeusinashidrelétricas,visandoàgeração
deenergialimpaebarata.
24) “Um país que, no ranking mundial, ocupa o
primeirolugaremenergiaeólica”(linhas 19-20), quer
dizer,emenergiaproduzida:
A) pelosóleosextraídosdevegetais;
B) pelomovimentodasmarés;
C) pelaságuasdosrios;
D) pelovento;
E) pelaclaridadedalua.
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25) O “viéseconômico” a que s e r e f e r e à a u t o r a n o
trecho“aquestãoenergéticanaAlemanhatemumviés
econômico e outro político” (linhas 24-26), está
indicadonotexto:
A) pela posição de vanguarda que o país ocupa na
geração de energia renovável, dentro do contexto
internacional;
B) pelos númerosapresentados em valores monetários
relativos à venda de energia, pelo crescimento da
exportaçãoepelageraçãodeempregos;
C) pela expectativa d e q u e o p a í s v e n h a a p r o d u z i r a t é
2050 quantidade de energia sustentável capaz de
abastecerpelomenos50%doconsumomundial;
D) pelos programas estatais de incentivos, lançados a
partirde1998peloPartidoVerde,quandoestepassou
afazerpartedogoverno;
E) pelas açõesdo ministrodomeio ambientenosentido
de fomentar as fontes renováveis de energia em
contraposiçãoàsfontesdeenergianuclear.
26)Deacordocomotexto,“Essaestratégiaenergética
capitaliza reconhecimento mundialfavorável”(linhas
41-42)porque:
A) vaiproduzirenergiademelhorqualidadeacustobem
inferior;
B) gerará o equilíbrio entre a produção de energia
renováveleenergianuclear;
C) irá diminuir sensivelmente a emissão de CO2 na
atmosfera;
D) tenderá a criar uma mentalidade ecológica mais
saudável;
E) haverá uma preocupação permanente com a
qualidadedoar.
27) De acordo com o último parágrafo, a “meta
ambiciosa”dogovernoconsistiráem:
A) suprirmetadedoconsumodasenergiasprimáriascom
energiarenovável,até2050;
B) reduziraemissãodeCOem40%,até2020;
C) passar a produção de energia renovável dos 8%,
obtidosem2003,para50%,até2050;
D) elevaroco nsu mo de energia renovável d e 3 % p a r a
maisde20%,até2020;
E) contrabalançaroconsumodeenergiarenovávelcomo
deenergianuclear.
28) A leitura integral do texto permite ao leitor
interpretar que os adjetivos constantes do título do
texto “Alemanha limpa - um país renovado” estão
numarelaçãodesentidoqueosdefinecomo:
A) hiperônimos;
B) parônimos;
C) homônimos;
D) antônimos;
E) sinônimos.
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29) Considerando-se a acentuação gráfica dos
vocábulos país, asiáticos e turnê ,pode-seafirmarque
seacentuampelasmesmasnormas,respectivamente,
osvocábulos:
A) saída/paranóia/Grajaú;
B) baú/trânsito/avô;
C) atrás/político/eólica;
D) só/dióxido/primárias;
E) renovável/ruínas/estratégia.
30) Das substituições feitas nos termos sublinhados
abaixo por pronomes sintaticamente
correspondentes,háerro,emrelaçãoànormacultada
língua,em:
A) “queguarda(...) asmarcasdaguerra ”(linhas8-9)/que
asguarda;
B) “mejuntei aumgrupodejornalistaslatinos ”(linhas1314)/mejunteiaeles;
C) “Fomosverdeperto asiniciativassustentáveis”(linhas
15-16)/fomosvê-lasdeperto;
D) “sustentam uma exportação crescente ” (linha 28) /
sustentam-a;
E) “para fomentar asfontesrenováveis” ( l i n h a s 3 7 - 3 8 ) /
parafomentá-las.
31) Osverbossublinhados nos trechos transcritos a
seguir do último parágrafo “subiu para quase 8%”
(linhas46-47),“AmetadeTrittin é aumentaressacota”
(linhas 48-49) e “Até 2050, as renováveis deverão
suprir metade do consumo das energias”(linhas5152)estãoexpressos,respectivamente,nostempos:
A) pretéritoperfeito/presente/futurodopresente;
B) pretéritoimperfeito/futurodopretérito/presente;
C) presente/pretéritoperfeito/futurodopresente;
D) pretéritoperfeito/presente/futurodopretérito;
E) futuro do presente / pretérito perfeito / futuro do
pretérito.
32)Osprefixosdaspalavras exportar e importar estão
numarelaçãodesentidoidênticaàqueseobservano
par:
A) interpor/antepor;
B) percorrer/transcorrer;
C) sobrepor/extraordinário;
D) progredir/regredir;
E) anormal/antialérgico.
33) Das palavras relacionadas nas opções abaixo,
aquelaemqueosufixo -ismo foiusadocomomesmo
sentidoquetemnapalavra nazismo é:
A) alcoolismo;
B) socialismo;
C) heroísmo;
D) batismo;
E) terrorismo.
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34) Das alterações feitasabaixo,napartesublinhada
doperíodo“Umpaísde82milhõesdepessoas, entre
as quais, 7,3milhões(8,9%dapopulação)nãosãode
origemalemã” (linhas1-3),aquela em queopronome
relativo está em desacordo com as normas da língua
cultaé:
A) com as quais o governo conta para alcançar o
progresso;
B) sobre as quais o governo procura ter informações
atualizadas;
C) umapartedasquaisédeprocedênciaestrangeira;
D) àsquaisogovernosemprefazreferênciaspositivas;
E) dasquaisogovernoconfiaparaodesenvolvimentoda
economia.
35)Seforemreunidos,eresumidos,osdoisperíodos
queconstituemoquartoparágrafonumúnicoperíodo,
aredaçãoquemantémosentidooriginalé:
A) A participação do Partido Verde no governo dará
grande impulso ao setor, casoosprogramasestatais
de incentivo provoquem um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
B) AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,mesmoqueosprogramasestataisde
incentivo tenham deixado de provocar o esperado
“boom”dasenergiaseólicaesolar.
C) AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,depoisqueosprogramasestataisde
incentivo provocaram um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
D) AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,apontodeosprogramasestataisde
incentivo provocarem um verdadeiro “boom” das
energiaseólicaesolar.
E) AparticipaçãodoPartidoVerdenogovernodeugrande
impulsoaosetor,àmedidaqueosprogramasestatais
de incentivo iam provocando um verdadeiro “boom”
dasenergiaseólicaesolar.
36) A preposição sublinhada em “não tem
economizado ações para fomentar as fontes
renováveis que representam 4,5% de toda a energia
gerada no país”(linhas 37-39)exprime no período o
sentidode:
A) meio;
B) comparação;
C) adição;
D) condição;
E) finalidade.

38)Noperíodo“AmetadeTrittinéaumentaressacota
para mais de 2 0 % e r e d u z i r a e m i s s ã o d e d i ó x i d o d e
carbonopara40%atéoanode2020”(linhas48-51),os
verbos expressos na forma do infinitivo, quanto ao
sentido,estãoempregadosem:
A) complementação;
B) reiteração;
C) oposição;
D) semelhança;
E) aproximação.
39)Dasalteraçõesprocessadasnaredaçãodotrecho
sublinhadoem“Maisde160nacionalidadesjuntas,em
umterritóriode357milkm2, equivalenteaoestadode
Mato Grosso do Sul que tem dois milhões de
habitantes” (linhas 4-7), aquela em que há erro no
empregodoacentoindicativodacraseé:
A) equivalenteàMinasGerais;
B) equivalenteàAmazônia;
C) equivalenteàFrança;
D) equivalenteàGrécia;
E) equivalenteàBahia.
40)Notrecho“ Foi essepaís(...) que eufuiconhecer”
(linhas 8-12), é possível suprimir os termos
sublinhados, sem se alterar substancialmente o
sentido original dotexto.Talfatoseexplicaporquea
expressão“foique”:
A) constituiumerrogramatical,devendoserevitadooseu
emprego;
B) se apresenta como mero conectivo, sem nenhum
significado;
C) está, no texto, com o primeiro elemento “foi” muito
distantedosegundo“que”;
D) éusadaapenasparadarênfaseaoobjetodireto“esse
país”;
E) temsomenteafunçãodeindicarum fato ocorridono
passado.

37)Dasfrasesabaixo,aquelaemqueaconcordância
verbal está em desacordo com as normas da língua
cultaé:
A) 7milhõesdehabitantessãodeorigemestrangeira.
B) Ocorreu no país, após a unificação, grandes
transformaçõeseconômicas.
C) Mais da metade da população está preparada para
utilizarenergiarenovável.
D) AAlemanhaéumdospaísesqueassinaramoacordo
deutilizaçãodeenergiarenovável.
E) Havia ainda nas cidades marcas da destruição
provocadapelosbombardeios.
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Raciocínio Lógico
41) Umsupermercado vende laranjas em sacos com
6,0kg,porR$4,70,eemsacoscom1,5kg,porR$1,20.
Nestecaso,dentreasafirmaçõesabaixo,amaisexata
possível é que o preçoporquilo do saco de 6,0 kg é
cercade:
A) 15%maiorqueodosacode1,5kg;
B) 10%maiorqueodosacode1,5kg;
C) 2%maiorqueodosacode1,5kg;
D) 10%menorqueodosacode1,5kg;
E) 2%menorqueodosacode1,5kg.

45)Emumacertacidade,quandoocéuficaencoberto
por pequenas nuvens - c é u p e d r e n t o - , h á u m d i t a d o
popular que assegura que “se o céu está pedrento,
então chove ou venta”. Como nesta cidade venta
permanentemente,pode-seconcluirqueoditado:
A) acertasempre;
B) sóacertaquandoventaechoveaomesmotempo;
C) erraquandochove;
D) errasempre;
E) erraquandonãochove.

42) Ao contratar um ladrilheiro para azulejar um
banheiro,odonodacasa,quedesejavaosazulejosde
uma das paredes centralizados, pediu que os filetes
(pedaçosdeazulejosquesãocortadosparacompletar
uma parede) fossem colocados em tamanhos iguais,
dos dois lados. Como a parede tinha 1,10m e os
azulejos 15cm, o ladrilheiro disse que não podia
atender o pedido, pois além dos azulejos inteiros,
sobravam 5 cm para filetes. Assim, se eles fossem
colocados em tamanhos iguais dos dois lados,
ficariam com 2,5 cm. “Desta maneira” - disse o
ladrilheiro-“osfiletesficammuitoestreitosenãodão
bomacabamento.Émelhornãocentralizarosazulejos
ecolocarfiletes,com5cm,deumladosó”.Nestecaso,
pode-seconcluirque:
A) realmente,aúnicaopçãoparacentralizarosazulejos,
éusarfiletesde2,5cm;
B) pode-seusarfiletesde7,5cmdecadalado,mantendo
osdemaisazulejosinteiros;
C) pode-se usar filetes de 10,0 cm de cada lado,
mantendoosdemaisazulejosinteiros;
D) pode-se usar filetesde8cmdecadalado,mantendo
osdemaisazulejosinteiros;
E) pode-se usar filetes de 17,5 cm de cada lado,
mantendoosdemaisazulejosinteiros.

46)Aonoticiarmudançasnasnormasparaviagensde
adolescentes em certo país, o noticiário de TV
informou:“apartirdeagora,maioresde15anosficam
proibidos de viajar sozinhos”. Tomando por base
unicamenteestainformação,pode-seconcluirque:
A) ainformaçãonãodiznadaarespeitodepessoascom
33anos;
B) pessoascom13anosnãopodemviajarsozinhas;
C) pessoascom13anospodemviajarsozinhas;
D) pessoascom26anosnãopodemviajarsozinhas;
E) pessoascom22anospodemviajarsozinhas.

43) Maria comprou tainhas a R$ 4,00 o quilo, e os
peixespesavam1kgou1,5kg.Comoeladispunhade
R$23,00,comprouopesomáximoquepodiapagare,
dentrodesta opção, levou o menornúmerodepeixes
possível.Pode-seconcluirqueMariacomprou:
A) 4tainhas;
B) 3tainhas;
C) 5tainhas;
D) 7 tainhas;
E) 6tainhas.
44) Ao ouvir um viajante falando, um fiscal da
alfândegadecertopaísdisse:“oviajanteébrasileiro
ou português”. O fiscal teria falado de forma
equivalente,sedissesseque:
A) oviajantenãoébrasileironemportuguês;
B) seoviajantenãoforbrasileiro,entãoeleéportuguês;
C) oviajanteéestrangeiro;
D) oviajantefalaportuguês;
E) oviajantenãoéitalianonemnorueguês.
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47)Sedentreosnúmeros{1,2,5,7,8,10,11,13,14,16,
18, 20} forem tomados os números ímpares ou
menoresque10,obtêm-seosnúmeros:
A) {1,2,5,7};
B) {2,8,11,13};
C) {1,2,5,7,8,11,13};
D) {1,5,7,11,13};
E) {1,2,5,7,8}.
48) Considerando-se como verdadeira a afirmação
“todomorcegodormedecabeçaparabaixo”,pode-se
concluirque:
A) passarinhosnãodormemdecabeçaparabaixo;
B) ratosvelhosdormemdecabeçaparabaixo;
C) umbichoquedormedecabeçaparabaixoémorcego;
D) ratosvelhosnãodormemdecabeçaparabaixo;
E) um bicho que não dormedecabeça parabaixo n ã o é
morcego.
49) Um candidato fez uma prova e, depois da
divulgação do gabarito, calculou sua nota em 72,5,
com uma margem de erro. Como a nota mínima de
aprovaçãoera 70,ocandidatoficouincerto quanto à
aprovação.Pode-seconcluirqueamargemdeerroera
de:
A) 1,5ponto;
B) 3,5pontos;
C) 2,5pontos;
D) 0,5ponto;
E) 2,0pontos.
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50) Em um ônibus com 33 passageiros, 20 são
torcedoresdoFlamengoe16estãovoltandoparacasa.
Pode-se concluir com toda certeza q u e o n ú m e r o d e
passageirosquesãotorcedoresdoFlamengoeestão
voltandoparacasaé:
A) exatamente12;
B) nomáximo12;
C) exatamente33;
D) nomínimo3;
E) nomínimo1.
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