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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
1 - O processamento e o controle das instruções executadas em um
computador são funções da
a) unidade central de processamento.
b) memória secundária.
c) memória principal.
d) unidade lógica e aritmética.
e) unidade de controle.
2 - Considere a seguinte configuração de um computador e assinale a
opção correta.
Pentium V 2GHz, 1GB de RAM e 40GB de disco rígido
a) A capacidade total do disco rígido é 41GB.
b) A capacidade dos dispositivos de entrada/saída é
40GB.
c) A capacidade da memória somente de leitura é 41GB.
d) A capacidade do sistema operacional é 1GB.
e) A capacidade da memória principal é 1GB.
3 - Em um computador executando o sistema operacional Windows, é
possível listar todos os componentes de hardware instalados ao
selecionar, no ‘Painel de Controle’,
a opção
a) Gerenciador de dispositivos.
b) Centro de rede e compartilhamento.
c) Gerenciador de programas e recursos.
d) Gerenciador de desempenho.
e) Gerenciador de segurança.
4 - Ao utilizar o BrOffice Writer 2.4.1, para exibir a barra de
ferramentas de ‘Desenho’, seleciona-se:
a) Inserir → Objeto → Plug-in
b) Exibir → Barra de status

c) Inserir → Figura → Digitalizar
d) Exibir → Barras de ferramentas → Desenho
e) Editar → Alterações → Mostrar
5 - Para configurar o endereço (URL) do site inicial do navegador Web
Internet Explorer versão 7, seleciona-se a opção Ferramentas, Opções
da Internet e depois em
a) Conexões
b) Avançadas
c) Conteúdo
d) Privacidade
e) Geral
6 - Determinado usuário, ao acessar um site WEB utilizando um login
e uma senha de autenticação, obtém acesso a mensagens eletrônicas
enviadas e recebidas por meio da Internet. Indique o serviço Internet
que este usuário está acessando.
a) Correio eletrônico.
b) Hipertexto.
c) Sistema operacional de navegação.
d) Sistema de navegador Web.
e) Segurança Internet.
7 - O sistema desenvolvido com o objetivo de auxiliar no controle e
acompanhamento de tarefas, tais como controle de estoque e folha de
pagamento em empresas, é denominado
a) operacional.
b) Windows Word.
c) de informação.
d) Internet.
e) de correio eletrônico (e-mail).
8 - Para acessar os computadores de uma empresa, os funcionários
devem informar a matrícula e uma senha de acesso para a realização
das suas atividades. A respeito desse controle, é correto afirmar que:
I. Visa a segurança da informação.

II. Evita o acesso indevido a documentos confidenciais por parte de
pessoas externas.
III. Controla o acesso aos sistemas de informação da empresa.
Assinale a opção correta.
a) Apenas as afirmações I e II são corretas.
b) As afirmações I, II e III são corretas.
c) Apenas as afirmações II e III são corretas.
d) Apenas as afirmações I e III são corretas.
e) Nenhuma das afirmações é correta.
9 - Indique a opção que caracteriza uma rede de computadores.
a) Windows
b) Sistema de informação
c) LINUX
d) Internet
e) Internet Explorer
10 - O hardware, cuja função é fornecer o ponto de acesso de um
computador a uma rede de computadores, é
a) o sistema operacional.
b) a placa-mãe.
c) a unidade central de processamento.
d) o barramento de endereços.
e) a placa (ou interface) de rede.
RACIOCÍNIO LÓGICO-QUANTITATIVO
11 - Com 50 trabalhadores, com a mesma produtividade, trabalhando
8 horas por dia, uma obra ficaria pronta em 24 dias. Com 40
trabalhadores, trabalhando 10 horas por dia, com uma produtividade
20% menor que os primeiros, em quantos dias a mesma obra ficaria
pronta?
a) 24
b) 16
c) 30
d) 15

e) 20
12 - Existem duas torneiras para encher um tanque vazio. Se apenas
a primeira torneira for aberta, ao máximo, o tanque encherá em 24
horas. Se apenas a segunda torneira for aberta, ao máximo, o tanque
encherá em 48 horas. Se as duas torneiras forem abertas ao mesmo
tempo, ao máximo, em quanto tempo o tanque encherá?
a) 12 horas
b) 30 horas
c) 20 horas
d) 24 horas
e) 16 horas
13 - Entre os membros de uma família existe o seguinte arranjo:
Se Márcio vai ao shopping, Marta fica em casa. Se Marta fica em
casa, Martinho vai ao shopping. Se Martinho vai ao shopping, Mário
fica em casa. Dessa maneira, se Mário foi ao shopping, pode-se
afirmar que:
a) Marta ficou em casa.
b) Martinho foi ao shopping.
c) Márcio não foi ao shopping e Marta não ficou em casa.
d) Márcio e Martinho foram ao shopping.
e) Márcio não foi ao shopping e Martinho foi ao shopping.
14 - X e Y são números tais que: Se X ≤ 4, então Y>7. Sendo assim:
a) Se Y ≤ 7, então X > 4.
b) Se Y > 7, então X ≥ 4.
c) Se X ≥ 4, então Y < 7.
d) Se Y < 7, então X ≥ 4.
e) Se X < 4, então Y ≥ 7.
15 - Na antiguidade, consta que um Rei consultou três oráculos para
tentar saber o resultado de uma batalha que ele pretendia travar
contra um reino vizinho. Ele sabia apenas que dois oráculos nunca
erravam e um sempre errava.

Consultados os oráculos, dois falaram que ele perderia a batalha e um
falou que ele a ganharia. Com base nas respostas dos oráculos, podese concluir que o Rei:
a) teria uma probabilidade de 44,4% de ganhar a batalha.
b) certamente ganharia a batalha.
c) teria uma probabilidade de 33,3% de ganhar a batalha.
d) certamente perderia a batalha.
e) teria uma probabilidade de 66,6% de ganhar a batalha.
16 - Ao se jogar um determinado dado viciado, a probabilidade de sair
o número 6 é de 20%, enquanto as probabilidades de sair qualquer
outro número são iguais entre si. Ao se jogar este dado duas vezes,
qual o valor mais próximo da probabilidade de um número par sair
duas vezes?
a) 20%
b) 27%
c) 25%
d) 23%
e) 50%
17 - A negação de “Ana ou Pedro vão ao cinema e Maria fica em casa”
é:
a) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria fica em casa.
b) Ana e Pedro não vão ao cinema ou Maria não fica em casa.
c) Ana ou Pedro vão ao cinema ou Maria não fica em casa.
d) Ana ou Pedro não vão ao cinema e Maria não fica em casa.
e) Ana e Pedro não vão ao cinema e Maria fica em casa.
18 - Em um determinado curso de pós-graduação, 1/4 dos
participantes são graduados em matemática, 2/5 dos participantes são
graduados em geologia, 1/3 dos participantes são graduados em
economia, 1/4 dos participantes são graduados em biologia e 1/3 dos
participantes são graduados em química.
Sabe-se que não há participantes do curso com outras graduações
além dessas, e que não há participantes com três ou mais
graduações. Assim, qual é o número mais próximo da porcentagem de
participantes com duas graduações?

a) 40%
b) 33%
c) 57%
d) 50%
e) 25%
19 - Seja uma matriz quadrada 4 por 4. Se multiplicarmos os
elementos da segunda linha da matriz por 2 e dividirmos os elementos
da terceira linha da matriz por -3, o determinante da matriz fica:
a) Multiplicado por -1.
b) Multiplicado por -16/81.
c) Multiplicado por 2/3.
d) Multiplicado por 16/81.
e) Multiplicado por -2/3.
20 - Ao se jogar um dado honesto três vezes, qual o valor mais
próximo da probabilidade de o número 1 sair exatamente uma vez?
a) 35%
b) 17%
c) 7%
d) 42%
e) 58%
LÍNGUA PORTUGUESA
21 - Assinale a opção que contém compreensão errada do trecho
abaixo.
Os anos 1980 costumam ser lembrados no Brasil como “década
perdida”. Estultícia. Economicamente, o período é antes de ajustes
que de perda. Quadro internacional adverso, desatualização e
gigantismo do Estado, avanço do processo de globalização. Claro: as
condições internacionais não permitiam a continuidade da disparada
desenvolvimentista dos anos 1970. Mesmo assim, a economia
brasileira cresceu 33,5% no período 1980-1989. Nada de espetacular,
comparativamente à década anterior. Mas evoluir um terço na
magnitude da economia não é perder. É apenas avançar menos

rapidamente. Além disso, chamar de década perdida o período em
que o país reconquistou e consolidou a democracia é sobrepor o
econômico a tudo. Até mesmo à liberdade.
(Ronaldo Costa Couto, “De 1964 ao Governo Sarney”. Em: Oliveira
Bastos (org.). Sarney: o outro lado da História. Rio: Nova Fronteira,
2001, p.111, adaptado)
a) Segundo o autor, é um disparate considerar a década de 80 como
“perdida”.
b) O autor considera inapropriado e inadequado, diante do contexto
político e social da época, avaliar os anos 80 como tendo sido
negativos para o País.
c) O crescimento da economia, na década de 80, foi menor do que no
período 1970-1979.
d) Fatores internos e externos contribuíram para que a economia da
década de 80 avançasse a passos mais lentos.
e) A despeito das condições internacionais adversas, a economia dos
anos 80 cresceu de modo espetacular.
22 - Recentemente, a imprensa divulgou uma proposta de financiar as
universidades por meio da Lei de Incentivos Fiscais. Seriam permitidas
deduções do Imposto de Renda de entidades que investirem em
bolsas de estudo, reformas, pesquisas e outras ações. A proposta
seguiria o mesmo princípio da Lei Rouanet, que já garante isenção de
tributos para empresários que destinam seus impostos a atividades
culturais e esportivas.
Fica difícil decifrar o que está por trás desse projeto.
Aos desavisados, a proposta soará como ideia brilhante que salvaria a
pesquisa e o ensino superior do Brasil.
Aos conhecedores das motivações escusas da política cultural
vigente, fica a dúvida: a trama pode estar envolta em ingenuidade e
boa-fé, mas pode também ser fruto de estratégias voltadas à
privatização total e definitiva do ensino superior, cada vez mais tratado
como mercadoria.
(Jorge Antunes, “O financiamento das universidades e a tramóia dos
privatistas”. Correio Braziliense, 16/3/2009, p. 13, adaptado)
Sobre a proposta de financiar as universidades por meio da
Lei de Incentivos Fiscais, depreende-se do texto acima que

a) há o temor de que as deduções dos tributos sejam desviadas para
outras finalidades que não o financiamento as universidades.
b) os que não foram avisados da proposta buscam uma forma de
salvar as universidades públicas do Brasil.
c) os que tomaram conhecimento da proposta duvidam das
motivações escusas da política cultural vigente.
d) não está claro qual é o verdadeiro propósito de tal proposta e não
vai ser fácil descobrir que interesses estão por trás dessa ideia.
e) a renúncia fiscal vai fortalecer as pesquisas voltadas à privatização
do ensino superior.
23 - O exame da linguagem corrente hoje no Brasil constata uma
curiosa oposição entre os termos sociedade e social. Isso ocorre, em
particular, no seu uso por parte de empresários, políticos e jornalistas
– para começarmos por uma caracterização profissional. Mas também
sucede, para passarmos a uma determinação política, que, porém, se
sobrepõe à primeira, por parte dos setores mais à direita. Estes
últimos anos, no discurso dos governantes ou no dos economistas, “a
sociedade” veio a designar o conjunto dos que detêm o poder
econômico, ao passo que “social” remete, na fala dos mesmos
governantes ou dos publicistas, a uma política que procura minorar a
miséria.
(Renato
Janine,
em:
http://www.renatojanine.pro.br/Livros/asociedade.html)
A compreensão correta da oposição apresentada no texto acima cria
correlação com o par opositivo:
a) uma política dos setores direitistas e uma política de oposição ao
governo
b) categorias profissionais e categorias empresariais
c) o discurso dos governantes e o discurso dos publicistas
d) a elite econômica e as classes pobres
e) as classes dominantes e o conjunto dos detentores do poder
econômico
24 - Assinale a opção que apresenta continuação coesa e coerente
para o texto a seguir.
A Embraer é um dos orgulhos da indústria brasileira.

Resultado da conjugação de esforços de desenvolvimento tecnológico
de centros de pesquisas que receberam apoio decisivo da
Aeronáutica, a empresa ganhou forte impulso quando passou a ser
gerida como companhia privada. É visível a contribuição desse
crescimento da Embraer para a transformação da região que vai de
Taubaté a São José dos Campos, no trecho paulista do Vale do
Paraíba.
A Embraer disputa nada menos com um grande grupo canadense
(Bombardier) a posição de terceira maior fabricante de aviões
comerciais. Seus jatos de 50 a 90 lugares estão em todas as partes do
mundo, e a carteira de aviões executivos segue nessa mesma direção.
(O Globo, Editorial, 3/3/2009)
a) Se algo pode ser feito para minimizar esses problemas da Embraer
é viabilizar, com condições adequadas, um aumento de encomendas
de aviões pelas companhias aéreas nacionais que hoje acham mais
vantajoso compor suas frotas com aeronaves de maior porte
importadas.
b) Contanto que, em face das características da aviação comercial
brasileira, cujo movimento se concentra entre as maiores capitais do
país, a Embraer teve de se voltar essencialmente para a exportação,
da qual obtém cerca de 90% de suas receitas.
c) Entretanto, não é possível deixar de tratar a Embraer como uma
empresa que precisa investir permanentemente grandes somas de
capital para se manter afinada com o avanço tecnológico, o que só é
possível se a companhia continuar lucrativa.
d) Como a legislação trabalhista brasileira é anacrônica, presta-se a
interpretações confusas, e não por acaso que isso seja apontado
como um dos inibidores da criação de empregos formais no Brasil.
e) O impacto social dessa iniciativa para toda essa região mencionada
é de fato preocupante, embora, como se trata de mão-de-obra
qualificada, a possibilidade de recontratação ou recolocação em outras
indústrias é considerável.
25 - Assinale a opção que continua de forma coesa e coerente o
trecho a seguir.
A recessão poderá terminar neste ano ainda, se for restaurada alguma
estabilidade no sistema financeiro.
Nesse caso, 2010 será um ano de recuperação. A previsão, a mais
otimista desde o início do ano, foi apresentada no Senado pelo

presidente do Banco Central dos Estados Unidos (Federal Reserve,
Fed), o economista Ben Bernanke. Quando a maior parte dos
analistas se mostra insegura quanto à duração da crise, a indicação
de um prazo relativamente curto para o início da retomada é
animadora. Mas o otimismo é sujeito a uma condição importante e
nada fácil de se cumprir.
(O Estado de S. Paulo, 26/2/2009)
a) Há dúvidas se o governo deverá estatizar algumas instituições
temporariamente ─ ideia rejeitada por Bernanke, que admite, apenas,
a participação minoritária do governo no capital dos bancos ─ e o
trabalho de reabilitação está apenas no começo.
b) Foi esse, aparentemente, o objetivo central do presidente em seu
primeiro discurso ao Congresso a respeito do Estado da União. Ele
voltou a descrever os problemas da economia americana, mas
apontou também as possibilidades de reativação e as inovações
políticas contidas no pacote.
c) Essa restrição apontada por Bernanke não é uma novidade. Foi
apontada por vários economistas e governantes, incluído o primeiroministro da Rússia, Vladimir Putin, empenhado em justificar a ajuda
aos bancos em seu país.
d) Mas é uma lembrança oportuna, quando o governo americano se
dispõe a pôr em prática o pacote de estímulo fiscal de US$ 787
bilhões aprovado neste mês pelo Congresso. Depois de haver
trabalhado muito pela aprovação dessa proposta, o presidente Barack
Obama ainda tem de se esforçar para transmitir algum entusiasmo aos
políticos, empresários e consumidores.
e) A economia só voltará a funcionar razoavelmente quando a
arrumação do sistema financeiro der algum resultado. Isso dependerá
não só de uma regulamentação mais severa do mercado, mas
também, e preliminarmente, da recapitalização dos grandes bancos.
26 - Em relação ao texto assinale a opção correta.
A OAB nacional está pedindo ao Supremo Tribunal Federal uma
súmula vinculante que discipline o uso do segredo de Justiça,
prerrogativa que tem sido utilizada por juízes nem sempre em defesa
do interesse público, mas, em alguns casos, na proteção a suspeitos
de falcatruas. A legislação brasileira diz que o instrumento só pode ser
decretado em dois casos excepcionais previstos: um, quando há risco

de exposição pública de questões privadas do investigado ou réu,
como relacionamentos amorosos e doenças; e, outro, quando o
processo contém documentos sigilosos, como extratos bancários ou
escutas telefônicas. Mas, na prática, tem sido diferente: por motivos
nem sempre claros, especialmente em processos que envolvem
autoridades, alguns juízes privam a sociedade de saber a verdade. Os
atos públicos, em especial os que envolvem procedimentos judiciais,
têm como regra básica a transparência, a publicidade sem restrições e
o acesso dos cidadãos. O contrário – ou seja, o sigilo
– é sempre a exceção.
(Zero Hora, 27/2/2009)
a) O emprego do subjuntivo em “discipline”(ℓ.2) justifica-se por se tratar
de uma informação categórica, de uma afirmação indiscutível.
b) A palavra “falcatruas”(ℓ.6) está sendo empregada com o sentido de
ações honestas e confere ao texto um traço de formalidade.
c) A forma verbal “têm”(ℓ.17) está no plural porque concorda com “Os
atos públicos”(ℓ.16).
d) O sinal de dois-pontos após “previstos”(ℓ.8) justifica-se por marcar a
introdução de um diálogo.
e) A expressão “o instrumento”(ℓ.6) retoma o antecedente “defesa do
interesse público”(ℓ.4).
27 - Assinale a opção que está incorreta em relação às estruturas
linguísticas do texto a seguir.
O presidente Barack Obama pode ver frustradas todas as suas
políticas, mas já se sabe que pelo menos ele tentou seriamente pô-las
em prática. O orçamento apresentado pela nova administração
chamou a atenção por vários fatores pouco comuns no cotidiano do
jogo de poder americano. O mais importante deles é algo simples: o
presidente está empenhado em cumprir suas promessas de
campanha. As conseqüências desse fato são igualmente relevantes.
Obama quer acabar com a era do perdão de impostos para os mais
ricos, que produziu nos últimos anos de explosão do crescimento
econômico e de hipertrofia do sistema financeiro uma migração da
renda da nação para os milionários. O sistema de saúde americano é
parte desse problema, e impostos maiores para os ricos levarão
dinheiro para a tentativa de se estabelecer uma cobertura mais ampla
e mais equitativa.

Se não fosse pouco tentar metas tão ambiciosas, Obama acrescentou
ao orçamento a intenção de cobrar imposto sobre as empresas que
mais poluem, a criação de um esquema para o comércio de carbono e
o investimento de bilhões de dólares em energias alternativas.
(Valor Econômico, 3/3/2009)
a) Em “pô-las”(ℓ .3), o pronome “-las” retoma o antecedente “todas as
suas políticas”(ℓ.1 e 2).
b) A expressão “desse problema”(ℓ.15) se refere à seguinte informação
antecedente: “explosão do crescimento econômico”(ℓ.11 e 12).
c) Em “As consequências desse fato”(ℓ.8 e 9), a expressão “desse
fato” retoma o antecedente “o presidente está empenhado em cumprir
suas promessas de campanha”(ℓ.7 e 8).
d) Em “O mais importante deles”(ℓ.6), “deles” se refere ao antecedente
“fatores”(ℓ.5).
e) A expressão “metas tão ambiciosas”(ℓ.18) retoma e comenta
informações apresentadas nos períodos anteriores.
28 - Assinale a proposição correta, quanto aos elementos lingüísticos
e semânticos do texto.
Feliz aniversário, Darwin!
Charles Darwin completaria hoje 200 anos, não fosse pela seleção
natural. Ela, afinal, é a maior responsável pelo barroco processo de
desenvolvimento que leva os organismos complexos inexoravelmente
à morte – conceito que não se aplica muito a bactérias e
arqueobactérias, seres que se reproduzem gerando clones de si
próprios, partilham identidades com a transferência horizontal de
genes e podem ficar milênios em vida suspensa (no gelo, por
exemplo).
A contribuição de Darwin para a ciência e para a história, porém,
continua viva, e muito viva, exatamente com a ideia de seleção
natural. Só por isso ele já merece os parabéns. Feliz aniversário,
Darwin.
(Marcelo Leite, em: http://cienciaemdia.folha.blog.uol.com.br/arch200902-08)
a) A forma verbal “completaria”(ℓ.1) se refere a uma ação que vai
ocorrer no futuro, a menos que acontecimentos no tempo presente o
impeçam.

b) É o mesmo o sujeito gramatical dos verbos: reproduzem, gerando e
partilham (ℓ.6 e 7).
c) A palavra “conceito”(ℓ.5) se refere à expressão: organismos
complexos.
d) “Inexoravelmente”(ℓ.4) é advérbio derivado de inexorável, adjetivo
que significa: inadvertido.
e) O conetivo adversativo “porém”(ℓ.11) se opõe, no contexto, à ideia
de que a contribuição de Darwin para a história e para a ciência foi
pequena.
O texto a seguir é base para as questões 29 e 30.
Sem uma pesquisa sistemática sobre o assunto, parece, à primeira
vista, que os jornais cariocas são mais prolíficos em notícias de crime
do que os paulistas. É alarmante a escalada da anomia em seu
território. Em menos de uma semana, invadiram-se duas instalações
militares para roubar armas, com êxito absoluto. Os tiroteios são
cotidianos nas vias de acesso ao centro urbano e mesmo nesse
centro, onde quadrilhas organizam “bondes” para tomar de assalto
pedestres e motoristas. Nem mesmo membros das famigeradas
“milícias” estão inteiramente a salvo: na semana passada, roubou-se a
moto de um miliciano encarregado de vigiar uma rua num subúrbio.
Ou seja, as quadrilhas vitimizam-se mutuamente, do mesmo modo
como costuma acontecer com as batalhas pelo controle de pontos de
droga.
(Muniz Sodré, Ruas de presas e de caçadores, 17/3/2009, (com
cortes), em:
http://www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=529JDB0
02)
29 - Assinale a proposição falsa a respeito do vocabulário do texto.
a) O termo “bondes”(ℓ.9), no contexto, está sendo empregado no
sentido de “veículo de transporte coletivo urbano e suburbano, que se
move sobre trilhos”.
b) O termo “anomia”(ℓ.4), no contexto, significa: ausência de leis,
situação em que não se reconhecem regras de conduta.
c) O adjetivo “prolíficos”(ℓ.3) quer dizer: que produzem ou geram muito.
d) A expressão “tomar de assalto”(ℓ.9) tem mais força semântica que
“assaltar”.

e) O adjetivo “famigeradas”(ℓ.11) se aplica também a pessoas
“famosas, célebres, muito conhecidas”, como em: famigeradas atrizes
das telenovelas brasileiras.
30 - Assinale a afirmação falsa a respeito dos elementos linguísticos
do texto.
a) A expressão “Nem mesmo”(ℓ.10) pode ser substituída por “Até
mesmo”, sem prejuízo do significado do texto.
b) Entende-se um predicado oculto em: Os tiroteios são cotidianos nas
vias de acesso ao centro urbano e [são cotidianos] mesmo nesse
centro...
c) “Invadiram-se duas instalações militares”(ℓ.5 e 6) pode ser
substituída por: “duas instalações militares foram invadidas”, sem
prejuízo da correção gramatical.
d) O autor evita afirmar com plena certeza que os jornais cariocas são
mais prolíficos em notícias de crime do que os paulistas.
e) O advérbio “mutuamente”(ℓ.14) significa: reciprocamente.
31 - Em relação ao texto abaixo, assinale a opção incorreta.
Os mercados financeiros entraram em março assombrados pelo maior
prejuízo trimestral da história corporativa dos Estados Unidos – a
perda de US$ 61,7 bilhões contabilizada pela seguradora American
International Group (AIG) no quarto trimestre de 2008. No ano, o
prejuízo chegou a US$ 99,3 bilhões. O Tesouro americano anunciou a
disposição de injetar mais US$ 30 bilhões na seguradora, já socorrida
em setembro com dinheiro do contribuinte. Na Europa, a notícia ruim
para as bolsas foi a redução de 70% do lucro anual do Banco HSBC,
de US$ 19,1 bilhões para US$ 5,7 bilhões. Enquanto suas ações
caíam 15%, o banco informava o fechamento das operações de
financiamento ao consumidor nos Estados Unidos, com dispensa de
6.100 funcionários. Com demissões de milhares e perdas de bilhões
dominando o noticiário de negócios no dia a dia, os sinais de
reativação da economia mundial continuam fora do radar. E isso não é
o pior. No fim do ano passado, havia a esperança de se iniciar 2009
com a crise financeira contida. Se isso tivesse acontecido, os
governos poderiam concentrar-se no combate à retração econômica e
ao desemprego. Aquela esperança foi logo desfeita.
(O Estado de S. Paulo, 3/3/2009)

a) O travessão após “Estados Unidos”(ℓ.3) pode ser substituído por
sinal de dois-pontos sem prejuízo para a correção gramatical do
período.
b) Em “concentrar-se”(ℓ.22), o “-se” indica sujeito indeterminado.
c) O emprego de vírgula após “Europa”(ℓ.9) justifica-se porque isola
adjunto adverbial de lugar no início do período.
d) Preservam-se a correção gramatical do período e a informação
original se a expressão “já socorrida”(ℓ.8) for substituída por que já
tinha sido socorrida.
e) A presença de preposição em “ao desemprego”(ℓ.23) justifica-se
pela regência de “combate”.
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