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Nº do doc. de identificação (RG, CNH etc.): Assinatura do(a) candidato(a): 

Você confia no resultado!  

Alagoas, 4 de maio de 2014. 
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CADERNO DE QUESTÕES 

1. Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal. 

2. Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca 

e da Folha de Respostas de questões objetivas. 

3. Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

Verifique também se contém 80 (oitenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário, 

comunique imediatamente ao Fiscal. 

4. O tempo disponível para esta prova é de quatro horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. 

Esse tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.  

5. Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas três horas do início da 

aplicação. 

6. Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação, 

tipo de prova e cargo escolhido. 

7. Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas. 

8. Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta. Na 

Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa 

escolhida, conforme modelo:  

 

9. Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla 

marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido 

transcrita. 

10. A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha 

de Respostas de questões objetivas. 

11. Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos. 

12. Não será permitida qualquer espécie de consulta. 

13. Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de 

Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença. 

14. Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da 

sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas. 

15. Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.). 
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PORTUGUÊS 
 
A questão 1 refere-se ao texto abaixo. 

Globalmente, apenas um décimo das lavouras do mundo 
inclui plantas geneticamente modificadas. Apenas quatro países 
– Estados Unidos, Canadá, Brasil e Argentina – cultivam 90% de 
todos os transgênicos do planeta. Outros países                    
latino-americanos estão se afastando dessas plantas e até nos 
EUA as vozes que condenam os alimentos transgênicos estão se 
tornando mais fortes. 

SCIENTIFIC AMERICAN, out. 2013, p. 76. 

1. Em síntese, o texto evidencia 

A) o conceito de alimentos geneticamente modificados. 

B) concepções favoráveis ao cultivo de plantas transgênicas. 

C) a importância do consumo de alimentos transgênicos no 
mundo. 

D) a forma como as lavouras geneticamente modificadas são 
cultivadas. 

E) uma concepção panorâmica acerca do cultivo de lavouras 
transgênicas. 

A questão 2 refere-se ao texto abaixo. 

Daí a alguns meses, João Romão, depois de tentar um 
derradeiro esforço para conseguir algumas braças do quintal do 
vizinho, resolveu principiar as obras da estalagem. 

[...] 
Desde que a febre de possuir se apoderou dele totalmente, 

todos os seus atos, todos, fosse o mais simples, visavam um 
interesse pecuniário. Só tinha uma preocupação: aumentar os 
bens. Das suas hortas recolhia para si e para a companheira os 
piores legumes, aqueles que, por maus, ninguém compraria; as 
suas galinhas produziam muito e ele não comia um ovo [...] 

AZEVEDO, Aluísio de. O cortiço. 3ªed. São Paulo: M. Claret, 2009. 

2. Qual a função do pronome pessoal “ele”, juntamente com a 
repetição dos pronomes possessivos “seus” e “suas” ao 
longo do trecho acima? 

A) Explicitar o sexo da personagem. 

B) Dar a ideia de posse. 

C) Diferenciar singular e plural. 

D) Evitar repetição desnecessária. 

E) Reforçar o valor das ações. 

A questão 3 refere-se ao trecho abaixo. 

Um dia você se olhará no espelho e terá uma revelação 
estarrecedora. Sua mulher está dormindo com outro homem! 
Depois descobrirá que o que se vê no espelho não é outro, é 
você mesmo. 

VERÍSSIMO, Luís Fernando. Gazeta de Alagoas, 30 mar. 2014. 

3. As duas inserções da palavra “se” no fragmento      
classificam-se, respectivamente, como 

A) pronome reflexivo – índice de indeterminação do sujeito. 

B) pronome reflexivo – partícula apassivadora. 

C) partícula apassivadora – conjunção integrante. 

D) partícula expletiva – pronome apassivador. 

E) índice de indeterminação do sujeito – pronome apassivador. 

A questão 4 refere-se ao texto abaixo. 

Empregos à vista 

Em Maragojipe, no Recôncavo Baiano, os primeiros 
colonizadores portugueses decidiram fixar residência às margens 
do Rio Paraguaçu devido à facilidade de atracar navios de 
grande calado e à abundância de madeira de lei para a 
manutenção das embarcações. Cinco séculos depois, a indústria 
naval mais uma vez define o destino da cidade. Há dois anos 
teve início a construção do Estaleiro Enseada do Paraguaçu, 
uma sociedade entre as construtoras Odebrecht, OAS, UTC e a 
japonesa Kawasaki. A obra emprega 7217 pessoas.  

“Fiquei desempregada em Salvador e vim para Maragojipe 
em 2008 para trabalhar no Estaleiro de São Roque, já pensando 
num futuro emprego na Enseada do Paraguaçu”, conta a 
supervisora de refeitório ALICE VITÓRIA DUARTE, de 45 anos, 
que foi promovida no ano passado e hoje recebe 6200 reais, o 
maior salário de sua carreira. Alice está pagando um curso 
técnico para o filho em Salvador para que ele também possa 
trabalhar no estaleiro. Nos próximos meses, mais vagas 
qualificadas serão criadas à medida que ocorre a transição da 
fase de obras para a de operação do estaleiro, que começará a 
produzir a primeira sonda de petróleo neste ano. O polo industrial 
que se formará no entorno, com investimentos de 1,5 milhões de 
reais, vai empregar cerca de 4000 pessoas, das quais pelo 
menos 1000 com salário superior a 5000 reais. 

VEJA. São Paulo: Abril, n. 9, fev. 2014. 

4. Dadas as afirmativas a respeito dos aspectos gramaticais 
encontrados no texto, 

I. Em: “Em Maragojipe, no Recôncavo Baiano,” (1º parágrafo), 
justifica-se o emprego das vírgulas por haver expressões 
com valor explicativo. 

II. Na expressão “às margens do Rio” (1º parágrafo), o acento 
grave foi empregado em desacordo com a norma culta. 
Caso análogo acontece em “à facilidade de” (1º parágrafo). 

III. Na oração “Há dois anos” (1º parágrafo), é possível 
substituir o verbo “Há” por “Devem haver” sem prejuízo da 
correção gramatical e do significado contextual. 

IV. Em: “[...] e hoje recebe 6200 reais, o maior salário de sua 
carreira [...]” (2º parágrafo), justifica-se a vírgula por haver o 
emprego de um aposto. 

verifica-se que está(ao) correta(s) 

A) III, apenas. 

B) IV, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

A questão 5 refere-se ao fragmento abaixo. 

Uma sede horrível queimava-lhe a garganta. Procurou ver 
as pernas e não as distinguiu: um nevoeiro impedia-lhe a visão. 

RAMOS, Graciliano. Vidas secas. Rio de Janeiro: Record, 2010. 

5. Sintaticamente, o pronome “lhe” utilizado no trecho nas duas 
inserções é, respectivamente, 

A) objeto indireto – objeto indireto. 

B) adjunto adnominal – adjunto adnominal. 

C) adjunto adnominal – objeto indireto. 

D) objeto direto – objeto direto. 

E) objeto indireto – adjunto adnominal. 
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A questão 6 refere-se ao texto abaixo. 

Steve Jobs, fundador da Apple, acreditava que seus 
produtos não eram para todos. Vendê-los mais caro fazia deles 
símbolo de status. Foi assim com o iPhone desde o lançamento, 
em 2007. A cada nova versão, o preço era mantido em torno de 
US$ 600, enquanto o modelo anterior ficava mais barato. Muita 
coisa mudou desde então. Jobs não está mais no comando e a 
Apple perdeu mercado para o sistema Android, do Google, com 
vários modelos de baixo custo. Hoje o Android detém 79% das 
vendas, e o iPhone 14,2%. 

ÉPOCA, 9 set. 2013, p. 67. 

6. Analisando-se as ideias contidas no texto, conclui-se que 

A) a concepção de marketing da Apple estava fundamentada 
na possibilidade de os produtos do sistema Android 
tomarem a liderança de vendas. 

B) o pensamento de Jobs sobre seus produtos era 
essencialmente mercadológico, desconsiderando inclusive 
os apelos sociais advindos do consumo. 

C) a liderança nas vendas do sistema Android é uma 
reconfiguração para o baixo custo e uma redefinição dos 
conceitos de status e de consumo, baseada também nas 
ideias de Jobs. 

D) a estratégia de marketing da Apple, quando fundamentada 
por Jobs, rebuscava principalmente um dos significados de 
status que se baseia no custo mais alto do produto. 

E) a estratégia de marketing da Apple foi mantida também 
pelas concepções de mercado do sistema Android. 

A questão 7 refere-se ao texto abaixo. 

Embora não houvesse transcorrido, desde que apagamos 
as luzes, muito mais do que uma hora, eu já me sentia como se a 
noite inteira tivesse passado, e como se em breve a luz do sol 
viesse de novo nos despertar e cobrir a cidade. 

DOYLE, Arthur Conan. A sociedade dos ruivos. In: Quatro Contos, Sol,  
São Paulo, 2006. 

7. A oração que introduz esse parágrafo, em relação ao 
restante do texto, é uma oração subordinada adverbial 

A) causal. 

B) final. 

C) concessiva. 

D) consecutiva. 

E) condicional. 

A questão 8 refere-se ao texto abaixo. 

Nunca fiz análise na vida, respondendo antecipadamente a 
uma pergunta que ouço com frequência. Digo brincando, como 
defesa técnica, que se fizesse análise correria o risco de ser 
curado e, então, adeus, escritor. 

TEZZA, Cristovão. O espírito da prosa. Rio de Janeiro: Record, 2012. 

8. Para o autor, a expressão “adeus, escritor” chama a atenção 
para a seguinte premissa: 

A) estando curado, anula-se o escritor. 

B) todo escritor deve fazer análise. 

C) análise é alguma coisa irrelevante para quem precisa. 

D) os escritores desajustados fazem análise. 

E) o ofício de escrever é inerente à ação de fazer análise. 

A questão 9 refere-se ao texto abaixo. 

Existirá 
Em todo porto tremulará 
A velha bandeira da vida 
Acenderá 
Todo farol iluminará 
Uma ponta de esperança 

A Cura – Lulu Santos. 

9. Na letra da música apresentada acima, a expressão “Em 
todo porto” é classificada como 

A) adjunto adverbial de lugar. 

B) termo essencial da oração. 

C) termo integrante da oração. 

D) período simples. 

E) predicado verbal. 

A questão 10 refere-se ao fragmento abaixo. 

O tempo é isto: o poder que faz com que as coisas que 
existem deixem de existir para que outras, que não existiam, 
venham a existir. 

ALVES, Rubem. Quando eu era menino. Papirus, 2003. 

10. Considerando os tempos e a concordância, os verbos 
sublinhados podem ser substituídos por “haver” e obtém-se 
a seguinte forma correta: 

A) haviam – haviam. 

B) há – havia. 

C) há – haviam. 

D) havia – haviam. 

E) há – há. 

A questão 11 refere-se ao texto abaixo. 

A rapidez dá o tom da comunicação de hoje. As mensagens 
de texto são curtas e os posts do Twitter, ainda menores ainda, 
com apenas 140 caracteres. A linguagem é simplificada, 
recheada de abreviações. Assim, é cada vez mais difícil que 
pessoas consigam foco e concentração para envolver-se com um 
livro de 200, 300 páginas, muito menos para discuti-lo depois. 
Até as conversas longas estão ameaçadas de extinção, assim 
como nossa capacidade de argumentação. 

CLÁUDIA, mar. 2014, p. 137. 

11. Em essência, o texto 

A) fala da necessidade de comunicação no mundo que clama 
pela rapidez e por formas de vida mais simplificadas. 

B) conceitua as mensagens abreviadas nas comunicações 
digitais e nas comunicações face a face. 

C) aborda o caráter imediatista das formas de convivência num 
mundo cada vez mais conectado e, ao mesmo tempo, 
distanciado. 

D) evidencia um possível estado precário na capacidade de 
concentração num mundo dominado por abreviações. 

E) mostra a constituição ideológica das novas formas de 
comunicação. 
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A questão 12 refere-se ao poema abaixo. 

Vamos, não chores... 
A infância está perdida. 
A mocidade está perdida. 
Porém a vida não se perdeu. 

ANDRADE, Carlos Drummond de. A rosa do povo. Rio de Janeiro: Record, 1991. 

12. Considerando a estrutura semântica, o último verso 

A) é uma explicação aos demais. 

B) expressa uma relação circunstancial de consequência. 

C) é considerado uma causa. 

D) apresenta uma ideia de adição. 

E) estabelece adversidade em relação aos demais. 

13. Dadas as frases seguintes, 

I. Mesmo que o resultado não seja favorável, vou continuar 
insistindo na aprovação. 

II. Como havia dito na aula anterior, as questões da prova de 
português estão fáceis. 

III. O paciente prometeu reduzir o consumo de doces, de modo 
que hoje só comprou uma barrinha na cantina. 

os termos em destaque são, respectivamente, 

A) conjunção explicativa, conjunção consecutiva e conjunção 
conformativa. 

B) conjunção adversativa, conjunção comparativa e conjunção 
consecutiva. 

C) conjunção concessiva, conjunção conformativa e conjunção 
consecutiva. 

D) conjunção causal, conjunção proporcional e conjunção 
integrante. 

E) conjunção integrante, conjunção alternativa e conjunção 
concessiva. 

A questão 14 refere-se ao texto abaixo. 

O velho galo ia ponderar filosoficamente que galo é galo e 
galinha é galinha e que cada ser tem sua função específica na 
vida, quando a cozinheira, sorrateiramente, passou a mão no 
pescoço da doidivanas e saiu com ela esperneando, dizendo 
bem alto: “A patroa tem razão: galinha que não choca nem põe 
ovo só serve mesmo é pra panela. 

FERNANDES, Millor. Fábulas fabulosas, 4. ed. SãoPaulo: Círculo do Livro,1975. 

14. Os elementos coesivos “que”, “quando”, “e” e “nem”, no texto 
acima, exercem, respectivamente, a função de 

A) pronome relativo, conjunção subordinativa temporal, 
preposição e conjunção coordenativa aditiva. 

B) conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa 
temporal, preposição e conjunção coordenativa aditiva. 

C) pronome relativo, conjunção subordinativa temporal, 
conjunção coordenativa aditiva e conjunção coordenativa 
aditiva. 

D) conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa 
temporal, conjunção coordenativa aditiva e conjunção 
coordenativa adversativa. 

E) conjunção subordinativa integrante, conjunção subordinativa 
temporal, conjunção coordenativa aditiva e conjunção 
coordenativa aditiva. 

A questão 15 refere-se aos textos abaixo. 

Texto I 

E, se o teu olho te escandalizar, arranca-o, e atira-o para 
longe de ti. 

Mateus 18:9ª - Bíblia. 

Texto II 

Basta pensar que a língua brasileira é outra. Uma pequena 
mostra de erros de redação coletados na imprensa revela que o 
português aqui transformou-se num vernáculo sem lógica nem 
regras. 

FELINTO, M. Folha de S. Paulo. In: BAGNO, M. Ensino de português: do 
preconceito linguístico à pesquisa da língua. Boletim da ABRALIN. Brasília, n. 25, 

2000. p. 3. 

Texto III 

Sempre me perguntam onde se fala o melhor português. Só 
pode ser em Portugal. 

DUARTE, S. N. Jornal do Brasil. In: BAGNO, M. Ensino de português: do 
preconceito linguístico à pesquisa da língua. Boletim da ABRALIN. Brasília, n. 25, 

2000. p. 3. 

 

15. Nos três textos a partícula “se” exerce, respectivamente, a 
função de 

A) conjunção subordinativa condicional, parte integrante do 
verbo e partícula apassivadora. 

B) conjunção subordinativa integrante, índice de 
indeterminação do sujeito e pronome reflexivo. 

C) conjunção subordinativa integrante, pronome reflexivo e 
índice de indeterminação do sujeito. 

D) conjunção subordinativa condicional, pronome reflexivo e 
índice de indeterminação do sujeito.  

E) conjunção subordinativa integrante, índice de 
indeterminação do sujeito e partícula apassivadora. 

 

 

 

A questão 16 refere-se ao trecho abaixo. 

O corpo a morte leva. 
A voz some na brisa. 
A dor sobe pras trevas. 
O nome a obra imortaliza 
A morte benze o espírito 
A brisa traz a música 

NOGUEIRA, João. Clube do Samba. Polydor, 1979. 

16. Sobre a estrofe, é correto afirmar: 

A) no primeiro verso, o termo que inicia a frase é complemento 
verbal. 

B) todos os termos que iniciam cada verso é sujeito simples.  

C) os termos “a dor” e “a brisa” são complementos verbais. 

D) no último verso, o termo “a música” é objeto indireto. 

E) o termo “o nome” é sujeito simples. 
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A questão 17 refere-se ao texto abaixo. 

Meu ideal seria escrever uma história tão engraçada que 
aquela moça que está doente naquela casa cinzenta quando 
lesse minha história no jornal risse, risse tanto que chegasse a 
chorar e dissesse – ai meu Deus, que história mais engraçada! 

BRAGA, Rubem. 200 crônicas escolhidas. Rio de Janeiro: Record, 2001. 

17. O trecho “que chegasse a chorar” é considerado 

A) causa da história engraçada. 

B) consequência do ato de sorrir. 

C) objetivo do autor ao escrever a história engraçada. 

D) finalidade do sorriso. 

E) satisfação da moça. 

 

 

A questão 18 refere-se ao texto abaixo. 

Não se vá! 
Eu já não posso suportar 
Esta minha vida de amargura 
Não se vá! 
Estou partindo porque sei 
Que você já não mais me ama... 

Não se vá – Jane e Herondy. 

18. Na letra da música de Jane e Herondy, o “se” da frase “não 
se vá” funciona como 

A) partícula expletiva. 

B) pronome reflexivo. 

C) parte integrante do verbo. 

D) índice de indeterminação do sujeito. 

E) conjunção subordinativa condicional. 

 

 

A questão 19 refere-se ao trecho abaixo. 

– Qual o bicho que anda com as patas? 

– O pato. 
http://educamais.com/adivinhas-sobre-animais/ 

19. A confusão na hora de responder a pergunta é gerada pela 
palavra “patas” e se justifica  

I. por ter gerado ambiguidade; 

II. pela polissemia da palavra; 

III. pela sinonímia da palavra; 

IV. pela homonímia da palavra. 

Dos itens acima, verifica-se que está(ão) correto(s) 

A) III, apenas. 

B) IV, apenas. 

C) I e II, apenas. 

D) I, II e IV, apenas. 

E) I, II, III e IV. 

 

 

A questão 20 refere-se ao fragmento abaixo. 

Uma nesga de mar apenas 
que os prédios que se erguiam 
iam comendo pouco a pouco. 
Aquela nesga de mar 
que sobrara como uma relíquia 
entre os blocos enormes de cimento, 
tijolo e ferro 

MACEDO, Maurício. Fragmento. Maceió: Catavento, 2007, p. 43. 

20. O trecho sublinhado no poema apresenta um exemplo de 

A) metonímia. 

B) catacrese. 

C) antítese. 

D) eufemismo. 

E) prosopopeia. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
21. Considere o seguinte argumento:  

Se Diana nada espera da vida, então ela não será decepcionada.  

Diana nada espera da vida. Logo, Diana não será decepcionada.  

Qual o nome da regra de inferência aplicada? 

A) Silogismo Hipotético 

B) Silogismo Disjuntivo 

C) Modus Ponens 

D) Modus Tollens 

E) Dilema Construtivo 

22. Considere a assertiva: Se um apartamento está acima do 
quarto andar, então ele tem sacada.  

Essa afirmativa pode ser deduzida, do ponto de vista lógico, de 
qual das alternativas abaixo? 

A) Nenhum apartamento no quarto andar tem sacada. 

B) Todo apartamento acima do quarto andar tem sacada. 

C) Se um apartamento tem sacada, então ele está acima do 
quarto andar. 

D) Todas as sacadas somente são construídas para 
apartamentos acima do quarto andar. 

E) Sacadas não são construídas abaixo do quarto andar. 

23. Para a realização de uma avaliação, um professor 
disponibilizou 10 questões, devendo cada aluno escolher 4 
delas. Considerando a possibilidade de escolhas de 
questões diferentes, de quantos modos um aluno pode fazer 
esta avaliação? 

A) 24 

B) 40 

C) 120 

D) 210 

E) 240 

24. Trinta e cinco pessoas estão concorrendo a uma bolsa de 
estudos numa determinada área de pesquisa. Do total de 
candidatos, vinte possuem, no mínimo, sete anos de 
experiência na área; vinte e três possuem doutorado, e três 
têm menos que sete anos de experiência na área e não têm 
doutorado. Quantos concorrentes são doutores e possuem, 
no mínimo, sete anos de experiência na área? 

A) 11 

B) 15 

C) 18 

D) 21 

E) 22 

25. Carla é médica ou Lúcia é psicóloga. Se Alceu é químico, 
então Bruno não é músico. Se Lúcia é psicóloga, então 
Bruno é músico. Alceu é químico. Logo, 

A) Lúcia é psicóloga ou Bruno é músico. 

B) Bruno é músico e Carla é médica. 

C) Carla não é médica e Lúcia não é psicóloga. 

D) Alceu é químico e Bruno é músico. 

E) Carla é médica e Lúcia não é psicóloga. 

R A S C U N H O S 
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26. Se João é professor de Lógica, então tem uma turma de 
Introdução à Computação. Se um professor tem uma turma 
de Introdução à Computação, então ele tirará férias 
dobradas. Logo, se João é professor de Lógica, então tirará 
férias dobradas.  

A regra de inferência utilizada neste argumento foi 

A) Modus Ponens. 

B) Modus Tollens. 

C) Silogismo Hipotético. 

D) Silogismo Disjuntivo. 

E) Dilema Construtivo. 

27. Considere as seguintes premissas de um argumento: 

Todos os alunos da Faculdade XYZ gostam de ler. 

Todos aqueles que gostam de ler ou escrevem bem ou 
fazem bons discursos. 

Aquiles é aluno da Faculdade XYZ e não escreve bem. 

Dessas premissas, é correto afirmar que 

A) Aquiles não gosta de ler. 

B) Aquiles faz bons discursos. 

C) somente alunos da Faculdade XYZ gostam de ler. 

D) alunos da Faculdade XYZ não escrevem bem. 

E) alunos da Faculdade XYZ fazem bons discursos. 

28. Se a afirmação "todos os professores de Lógica são 
milionários" é falsa, então é verdadeira a afirmação 

A) “todos aqueles que não são professores de Lógica não 
podem ser milionários”. 

B) “nenhum professor de Lógica é milionário”. 

C) “nenhum milionário é professor de Lógica”. 

D) “pelo menos um milionário não é professor de Lógica”. 

E) “pelo menos um professor de Lógica não é milionário”. 

29. Dados os seguintes argumentos, 

I.  

Premissa 1 ~PvQ “Não P ou Q” 

Premissa 2 ~Q “Não Q” 

Conclusão ~P “Não P” 

II.  

Premissa 1 P→Q “P implica Q” 

Premissa 2 Q→R “Q implica R” 

Conclusão R→P “R implica P” 

III.  

Premissa 1 ~PvQ “Não P ou Q” 

Premissa 2 ~QvR “Não Q ou R” 

Conclusão ~PvR “Não P ou R” 

verifica-se que é(são) argumento(s) válido(s) ou tautologia(s) 

A) I, apenas. 

B) II, apenas. 

C) I e III, apenas. 

D) II e III, apenas. 

E) I, II e III. 
 

30. Numa turma com 90% de homens, 15% dos alunos são 
casados. Se 10% dos homens são casados, o percentual de 
mulheres solteiras com relação ao total das mulheres da 
turma é de 

A) 10%. 

B) 20%. 

C) 30%. 

D) 50%. 

E) 60%. 

R A S C U N H O S 
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NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA 

 

31. A aplicação de punição a estudantes de uma Universidade 
Federal por descumprirem as normas internas da instituição 
é manifestação típica do poder 

A) regulamentar. 

B) disciplinar. 

C) hierárquico. 

D) de polícia. 

E) normativo. 

32. O gestor público pretende renovar um contrato de utilização 
de programas de informática. De acordo com a Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, a duração desse contrato poderá 
estender-se, após o início de sua vigência, até o prazo 
máximo de 

A) 12 meses. 

B) 48 meses. 

C) 60 meses. 

D) 60 meses, prorrogáveis por mais 12 meses, desde que em 
caráter excepcional, devidamente justificado, e mediante 
autorização da autoridade superior.  

E) 120 meses. 

33. O ato de um chefe de uma repartição que delega atribuições 
que não representem o poder decisório e nem a edição de 
atos de conteúdo normativo a um subordinado seu decorre 
do poder 

A) disciplinar. 

B) regulamentar. 

C) de polícia. 

D) hierárquico. 

E) normativo. 

34. O modelo de Administração Pública gerencial não possui 
como característica:  

A) a eficiência como parâmetro. 

B) o controle de produtividade dos setores e dos servidores. 

C) uma maior descentralização administrativa, inclusive com o 
uso forte de parcerias com o setor privado. 

D) a Administração Pública voltada ao controle de resultados. 

E) a designação de parentes de 2º grau sem vínculo com a 
Administração Pública para atuarem como subordinados ao 
gestor nomeante na ocupação de cargos em comissão do 
baixo escalão. 

35. O fornecimento de energia elétrica é classificado quanto à 
maneira como satisfaz o interesse geral e/ou quanto aos 
usuários como serviço público 

A) uti universi. 

B) direto. 

C) uti singuli. 

D) próprio. 

E) essencial. 

36. Nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
modalidade de licitação entre quaisquer interessados para 
escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, 
conforme critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias é nominada de 

A) concurso. 

B) registro de preços. 

C) leilão. 

D) convite. 

E) concorrência. 

 

37. Apresenta-se como caso típico do modelo de Administração 
Pública Patrimonialista: 

A) a afixação de plaquetas em todos os bens da Administração 
Pública. 

B) o inventário de todos os bens móveis e imóveis pertencentes 
à Administração Pública. 

C) a conduta do Administrador Público que prioriza na 
modalidade licitatória convite o envio de cartas-convite para 
empresas de parentes seus. 

D) a exigência de produtividade mínima por servidor. 

E) a existência de chefes e subordinados. 

 

38. De acordo com a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a 
variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de 
preços previsto no próprio contrato, as atualizações, 
compensações ou penalizações financeiras decorrentes das 
condições de pagamento nele previstas, bem como o 
empenho de dotações orçamentárias suplementares até o 
limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração do 
contrato, podendo ser registrados 

A) pela celebração de termo aditivo. 

B) pela emissão de ordem de serviço. 

C) pela entrega de carta convite.  

D) por ordem verbal. 

E) por simples apostila, dispensando a celebração de 
aditamento.  

 

39. Apesar de não previstos no caput do Art. 37 da Constituição 
Federal, são considerados princípios constitucionais do 
direito administrativo, dentre outros: 

A) unidade orçamentária, devido processo legal e livre 
concorrência. 

B) participação, universalidade da cobertura e do atendimento 
e poluidor-pagador. 

C) participação, celeridade processual, razoabilidade, 
contraditório e ampla defesa. 

D) função social da propriedade, busca do pleno emprego e 
contraditório. 

E) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios e 
serviços e anterioridade. 
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40. Segundo a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, quando se 
contrata um empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, serviços e 
instalações necessárias, sob inteira responsabilidade da 
contratada até a sua entrega ao contratante em condições 
de entrada em operação, atendidos os requisitos técnicos e 
legais para sua utilização em condições de segurança 
estrutural e operacional e com as características adequadas 
às finalidades para que foi contratada, está a se contratar 
um(a) 

A) empreitada integral. 

B) empreitada por preço global. 

C) empreitada por preço unitário. 

D) tarefa. 

E) projeto executivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41. A importância do uniformismo na interpretação arqueológica 
reside no fato que 

A) facilita a construção de sequências topológicas. 

B) as fases evolutivas do ser humano foram associadas aos 
estratos geológicos. 

C) os estratos geológicos foram depositados de tal forma que 
os verticais ficam contemporâneos aos mais recentes. 

D) os estratos geológicos são depositados, desde que não haja 
interferência antrópica, em estratos de espessura igual, 
porém de materiais diversas. 

E) os processos antrópicos atuais são similares aos do 
passado que auxiliam na formulação de problemas e 
subsequentes interpretações. 

42. O código Munsell objetiva 

A) descrever a pasta de cerâmica.  

B) ordenar estratos arqueológicos. 

C) avaliar o grau de umidade de sedimentos. 

D) determinar a erosão de depósitos sedimentares. 

E) viabilizar a comparação entre unidades estratigráficas. 

43. Marvin Harris desenvolveu um método de registrar a 
estratigrafia arqueológica, chamado Matriz de Harris, cuja 
principal preocupação é: 

A) auxiliar na interpretação da estratigrafia de sítios ao céu 
aberto. 

B) descrever sedimentos para identificar e avaliar processos 
eólicos. 

C) registrar estruturas em sítios urbanos. 

D) registrar contextos estratigráficos como unidades únicas. 

E) detectar anomalias químicas em sítios de ocupação intensa. 

44. Datação por termoluminescência baseia-se na medição da 
liberação de elétrons em 

A) minerais. 

B) cerâmica. 

C) material ferroso.  

D) material orgânico. 

E) material malacológico. 

45. A Etnoarqueologia se desenvolveu visando 

A) realizar etnografias de grupos sociais. 

B) ligar o estático ao dinâmico no que concerne aos processos 
socioculturais.  

C) estudar mais intensamente sítios arqueológicos indígenas 
no Brasil. 

D) contestar versões do passado distorcidas por arqueólogos 
oriundos das classes dominantes. 

E) incorporar a voz de grupos étnicos (índios, 
afrodescendentes, imigrantes etc.) no processo de 
construção da sua história. 
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46. O arqueólogo pode utilizar a documentação histórica para 

A) refutar evidências arqueológicas. 

B) comprovar o significado de cultura material. 

C) comprovar a existência de um sítio arqueológico. 

D) elaborar um mapa fiel de sítios indígenas pré-históricos. 

E) gerar hipóteses a serem testadas com as evidências 
arqueológicas. 

47. O PRONAPA, que permitiu o amadurecimento científico da 
arqueologia brasileira, tinha como objetivo: 

A) elaborar um quadro geral das culturas pré-históricas e 
históricas brasileiras. 

B) elaborar um quadro geral das culturas pré-históricas da 
bacia amazônica. 

C) elaborar um quadro geral das culturas pré-históricas 
litorâneas. 

D) elaborar um quadro geral das culturas pré-históricas 
brasileiras. 

E) elaborar um quadro geral das culturas pré-históricas da 
ocupação de grupos ceramistas no território brasileiro. 

48. Os tesos (aterros) estudados na Ilha de Marajó indicam 

A) um local simbólico de sambaquis. 

B) contato entre europeus e indígenas marajoara. 

C) adaptação aos temporais e enchentes. 

D) difusão de tradições guarani. 

E) o desenvolvimento de uma sociedade com organização 
social complexa. 

49. O Sítio Boqueirão da Pedra Furada (BPF), localizado no 
Parque Nacional Serra da Capivara, permitiu uma revisão 
sobre a questão do povoamento das Américas; entretanto, 
foi alvo de críticas principalmente relacionada à(aos) 

A) origem antrópica dos artefatos líticos em camadas mais 
antigas (aproximadamente 32 mil anos B.P). 

B) origem antrópica da fogueira evidenciada em camadas mais 
antigas (aproximadamente 32 mil anos B.P). 

C) métodos e técnicas de escavação utilizados na pesquisa do 
sítio arqueológico. 

D) utilização do método de Carbono 14 para a datação do sítio 
arqueológico. 

E) origem antrópica: dos artefatos líticos e fogueiras 
evidenciadas em camadas mais antigas (aproximadamente 
32 mil anos B.P). 

50. A conservação de materiais arqueológicos  

A) faz parte do planejamento das escavações arqueológicas. 

B) é garantida assim que os materiais compõem parte de 
exposição museológica. 

C) requer especialistas envolvidos em todas as etapas de 
pesquisa arqueológica. 

D) somente deverá ser contemplada em laboratório em 
condições adequadas. 

E) não cabe aos arqueólogos que não têm formação específica 
em conservação. 

51. O conceito de cadeia operatória foi desenvolvido no início 
dos anos 50; entretanto a sua aplicação na análise da 
tecnologia pré-histórica foi realizada por 

A) Marcel Mauss. 

B) ÉricBoëda. 

C) André Leroi-Gourhan. 

D) Marcel Mauss e André-Leroi-Gourhan. 

E) Marcel Mauss, André-Leroi-Gourhan e ÉricBoëda. 

52. Obtêm-se datações precisas de sítios arqueológicos 
históricos brasileiros através de 

A) tipologia. 

B) radiocarbono 14. 

C) fórmulas estatísticas. 

D) termoluminescência. 

E) seriação de frequência. 

53. As características dos vasilhames cerâmicos da Tradição 
Aratu incluem 

A) decoração pintada, superfície alisada. 

B) decoração corrugada, superfície escovada. 

C) decoração plástica, superfície grafitada. 

D) decoração esparsa, superfície escovada. 

E) decoração esparsa, limitada à corrugada-undulada, 
superfície alisada ou grafitada. 

54. Figuras humanas representadas em pequenos tamanhos 
(entre 5 e 15 cm), em movimento, em quantidade 
proporcional às figuras de animais e cujas representações 
estão associadas também à cenas de luta, caça e dança. 
Além de representar cenas do cotidiano, também abordam 
cenas cerimoniais com riqueza de enfeites e atributos. Essas 
são as características gerais da(s) 

A) tradições Itaquatiaras. 

B) tradição Nordeste. 

C) tradição Meridional. 

D) tradição Agreste. 

E) tradição Agreste e Nordeste. 

55. A delimitação de um sítio arqueológico para a obtenção de 
dados precisos deve ser realizada com auxílio de quais 
equipamentos? 

A) Nível ou Teodolito 

B) Nível ou Estação Total 

C) Teodolito ou GPS de Navegação 

D) Teodolito ou Estação Total 

E) GPS de navegação ou Estação Total 

56. A redução eletroquímica é utilizada na conservação de 
artefatos confeccionados de 

A) ferro. 

B) ouro. 

C) chumbo. 

D) bronze. 

E) estanha. 
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57. A prospecção geofísica por resistividade é mais indicada em 
que situação? 

A) Sítio arqueológico exibindo sedimento úmido, porém bem 
drenado, com expectativa da existência de concentrações 
de atividades de queima (fogueiras, olarias e etc.). 

B) Sítio arqueológico exibindo sedimento úmido, porém bem 
drenado com expectativa da existência de fundações de 
pedra. 

C) Sítio arqueológico exibindo sedimento seco com expectativa 
da existência de ocas indígenas. 

D) Sítio arqueológico exibindo sedimento seco com expectativa 
da existência de sepultamentos primários em terra. 

E) Sítio arqueológico exibindo sedimento úmido e mal drenado, 
com a expectativa de vestígios orgânicos. 

58. Dadas as afirmativas abaixo relativas ao desenvolvimento no 
Brasil da chamada Arqueologia Pós-Processual, 

I. Tem crescido muito na subdisciplina de Arqueologia 
Histórica, devido à possibilidade da contextualização das 
fontes. 

II. Utiliza fontes materiais para comprovar fatos históricos e não 
processos arqueológicos. 

III. Restringe a questões de educação patrimonial e arqueologia 
pública. 

IV. Tem contribuído para o estabelecimento de áreas culturais. 

V. Promete aprimorar métodos de prospecção e escavação 
arqueológica. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) I. 

B) II. 

C) I, III e IV. 

D) I, III e V. 

E) II, IV e V. 

59. O estudo de sítios arqueológicos das tradições Umbu e 
Humaitá 

A) auxiliou na intepretação de painéis rupestres e uso de 
territórios. 

B) refinou a tradição cerâmica Tupiguarani. 

C) tem-se baseado em diferenças de tecnologia lítica e a 
localização de sítios. 

D) modificou a compreensão sobre o uso de abrigos para 
sepultamentos. 

E) ofereceu o primeiro olhar de práticas religiosas de grupos 
indígenas a partir das representações gráficas. 

60. Na descrição de sedimentos arqueológicos, pode-se utilizar 
as seguintes ferramentas: 

A) código Munsell e matriz de Harris. 

B) código Munsell e escala Mohs de dureza de minerais. 

C) escala Granulométrica e matriz de Harris. 

D) código Munsell e diagrama de fluxo de composição de 
sedimentos. 

E) matriz de Harris e diagrama de fluxo de composição de 
sedimentos. 

 

61. Datação por séries de urânio é apropriada para 

A) rastrear rotas de migração de grupos indígenas do tronco 
linguístico tupi-guarani. 

B) estabelecer quando foi desenvolvida tecnologia cerâmica no 
nordeste brasileiro. 

C) abordar problemas relacionados à entrada de seres 
humanos nas Américas. 

D) discernir sequências cronológicas precisas no período proto-
histórico. 

E) estabelecer a cronologia de grafismos (pinturas) holocênicos. 

62. Dadas as afirmativas abaixo, em relação à Portaria n°230, 
de 17 de dezembro de 2002, do Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, 

I. Apresenta dispositivos para a compatibilização e obtenção 
de licenças ambientais na área dos estudos preventivos de 
arqueologia. 

II. Dispõe sobre as necessidades de fomentar a construção de 
uma gestão compartilhada dos sítios históricos urbanos 
tombados. 

III. Conceitua e organiza a proteção do patrimônio histórico e 
artístico nacional. 

IV. Dispõe sobre os procedimentos a serem observados para a 
concessão de autorização para realização de intervenções 
em bens edificados tombados e nas respectivas áreas de 
entorno. 

V. Veda a saída do país de obras de arte e outros bens 
tombados sem a prévia autorização do IBPC. 

verifica-se que está(ão) correta(s) apenas 

A) I. 

B) V. 

C) I, III e V. 

D) II, III e IV. 

E) II, IV e V. 

63. Bioturbações na alteração de sítios arqueológicos pré-
históricos no nordeste do Brasil são numerosas e diversas, 
incluindo 

A) efeitos eólicos. 

B) a prática de horticultura por coivara. 

C) erosão por gravidade em sítios a céu aberto em áreas 
elevadas. 

D) diagênese dos sedimentos arqueológicos. 

E) formação de terraços e ações fluviais. 

64. Um elemento diagnóstico que possa refinar a compreensão 
da cerâmica da tradição Tupi-guarani é: 

A) a forma que tem indicado existir diferenças sutis na 
preparação de alimentos. 

B) o material lítico que tem sido negligenciado, favorecendo o 
estudo de cerâmica. 

C) o antiplástico que tem sido negligenciado, favorecendo o 
estudo de decoração. 

D) a composição química dos engobos, que se tornou possível 
devido aos avanços arqueométricos. 

E) a localização dos sítios, pois a arqueologia da paisagem 
revela padrões diferenciadas nas aldeias tupi-guarani. 
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65. A fórmula South foi desenvolvida para 

A) avaliar o nível socioeconômico dos ocupantes de sítios 
arqueológicos através da cerâmica inglesa. 

B) estabelecer índices econômicos em sítios coloniais. 

C) elaborar cronologias a partir de cachimbos ingleses. 

D) atribuir identidades culturais a partir de cerâmicas locais. 

E) determinar a datação média da ocupação de sítios 
arqueológicos históricos. 

66. A denominação "Tupiguarani" para designar cerâmica 
arqueológica pré-histórica deve-se 

A) à homogeneidade dos grupos costeiros. 

B) à dificuldade de discernir entre atributos em cerâmica tupi e 
guarani. 

C) às migrações desde a região amazônica de grupos 
indígenas falantes de tupi-guarani. 

D) ao fato de que apenas a partir do contato foi possível 
discernir entre grupos falantes de tupi-guarani.  

E) à necessidade de associar a cerâmica ao tronco linguístico 
tupi-guarani. 

67. A análise de um indivíduo revela a sínfise púbica baixa, 
fossa ilíaca ampla e larga e eminência parietal marcada. O 
conjunto de evidências sugere que o indivíduo 

A) é do sexo feminino. 

B) é do sexo masculino. 

C) sofreu de osteoporose. 

D) teve mais de 70 anos ao falecer. 

E) era pré-adolescente ao falecer. 

68. A interpretação deste método de datação arqueológica pode 
ser influenciada por sedimentos encharcados, uso de 
recipiente inadequado para a amostra, e a presença de 
pedra calcária: 

A) datação por varvas. 

B) datação por seriação. 

C) datação por radiocarbono. 

D) datação por termoluminescência. 

E) datação por potássio-argônio. 

69. A classificação tipológica dos artefatos líticos pode ser 
realizada utilizando-se critérios 

A) tecnológico e funcional. 

B) morfológico e tecnológico. 

C) morfológico, tecnológico e estilístico. 

D) funcional, tecnológico e estilístico. 

E) morfológico, tecnológico, funcional e estilístico. 

70. O machado polido e o pilão correspondem a grupos de 
classificação geral universal, aplicados nos artefatos líticos, 
respectivamente, 

A) ativo e passivo. 

B) ativo e ativo. 

C) passivo e passivo. 

D) passivo e ativo. 

E) ativo e transformador. 

71. Os artefatos ósseos (animais) foram utilizados para diversos 
fins. Qual das alternativas é a mais completa sobre a função 
desses artefatos? 

A) ferramentas e adornos. 

B) ferramentas, adornos, armas e projétil para caça. 

C) ferramentas, adornos, armas e projétil para pesca. 

D) ferramentas, adornos e projétil para caça e pesca. 

E) ferramentas, adornos, armas e projétil para caça e pesca. 

72. Quais os atributos empregados para estudar a morfologia 
das representações rupestres de cervídeos? 

A) galha e corpo. 

B) apenas galha. 

C) corpo, perna e cauda. 

D) galha, corpo, cauda e perna. 

E) cauda, pata, galha e corpo. 

 

A figura abaixo refere-se à questão 73. 

 

73. Na figura, a coluna A representa pastas finas e a coluna B, 
pastas grosseiras de cerâmicas de queima oxidante e 
redutor. A amostra número 7 representa queima 

A) oxidante com ausência de material orgânico originalmente. 

B) redutora com ausência de material orgânico originalmente. 

C) redutora com materiais orgânicos presentes originalmente. 

D) oxidante com materiais orgânicos presentes originalmente. 

E) oxidante com material orgânico presente ou não 
originalmente. 
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74. Avanços tecnológicos ocorridos no século XVIII levaram ao 
desenvolvimento de que tipo de cerâmica? 

A) Pealware, pela cerâmica Meakin. 

B) Grés azul, pela cerâmica Altrohlau. 

C) Faiança Inglesa, pela cerâmica Straffordshire. 

D) Creamware, pela cerâmica Wedgwood. 

E) Ironstone China, pela cerâmica Adams Tunstall. 

75. A fotografia aérea empregada na localização de sítios 
arqueológicos é mais eficaz 

A) quanto maior for o período de ocupação do sítio 
arqueológico. 

B) quanto maior for o número de estruturas existentes no sítio 
arqueológico. 

C) quanto menor for o nível de desflorestamento na área do 
sítio arqueológico. 

D) quando as imagens apresentam-se oblíquas. 

E) quando as imagens foram tiradas em épocas secas. 

76. Diversos procedimentos no tratamento adequado de material 
ósseo devem ser observados, incluindo 

A) uso cuidadoso de detergentes na limpeza, remoção de sais 
minerais antes de transporte e armazenamento em 
recipiente rígido. 

B) evitar o uso de água e detergentes na limpeza, remoção de 
sais minerais antes de transporte e armazenamento em 
recipiente rígido. 

C) uso cuidadoso de água e detergentes na limpeza, secagem 
lenta, armazenamento em ambiente de 25 a 45% de 
umidade e temperatura de 20 a 30ºC. 

D) uso cuidadoso de água na limpeza, secagem lenta e 
armazenamento em ambiente de 45 a 55% de umidade e 
temperatura de 25 a 30ºC. 

E) remoção de concreções antes de transporte, uso cuidadoso 
de detergentes e armazenamento em recipiente rígido. 

 

A figura abaixo refere-se à questão 77. 

 

77. A tradição representada na figura é 

A) Seridó. 

B) Itaquatiara. 

C) Geomêtrica. 

D) São Francisco. 

E) Central. 

78. Os tipos de estrutura pedogênica para fins de descrição são: 

A) fina, média, grossa. 

B) areia, silte, argila. 

C) laminado, angular, circular, aglomerado. 

D) laminado, prismático, aglomerado, granular. 

E) bem calibrado, calibrado, mal calibrado. 

79. A seriação contextual é uma ferramenta desenvolvida por 
Flinders Petrie para atender qual problema arqueológico?  

A) Ordenar estratos antrópicos perturbados por transformações 
naturais. 

B) Associar materiais arqueológicos confeccionados de matéria 
prima distinta. 

C) Construir cronologias relativas na ausência de relação 
estratigráfica entre contextos. 

D) Atribuir datações calendários aos estratos antrópicos 
datados por métodos químicos. 

E) Distinguir entre culturas arqueológicas. 

80. Cerâmica de tecnologia indígena que se apresenta com 
borda reforçada e decoração policromada geométrica em 
associação com materiais arqueológicos históricos do século 
XVII é mais apropriadamente classificada como 

A) Tupiguarani. 

B) Tupinambá. 

C) Aratu. 

D) Una. 

E) Sapucaí. 

 

 

  


