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PORTUGUÊS 
 
O texto a seguir é referência para as questões de 01 a 05. 
 
Um homem é homem – Carlos Heitor Cony 
 

Eugênio Hirsch, nascido na Áustria, mas vivido na Argentina e, mais tarde, no Brasil, era um artista gráfico de prestígio 1 

mundial, responsável pelos catálogos de alguns dos museus mais importantes da Europa e capista de grandes editoras 2 

internacionais.(...) 3 

Era um mestre na arte visual. Sua capa para a edição brasileira de "Lolita", publicada pela antiga Civilização Brasileira, 4 

ganhou o prêmio internacional e foi consagrada pelo próprio Nabokov, que a considerou a melhor interpretação de sua 5 

personagem, superando até mesmo o filme de Stanley Kubrick baseado em seu romance. 6 

Durante os anos em que viveu no Rio, casou-se com uma negra escultural (...). Um amigo perguntou se era verdade que ele 7 

havia se casado com uma negra. Hirsch respondeu na bucha: "Não, eu me casei com uma mulher". Este caso teve um replay de 8 

outro amigo meu, que se casou com uma judia. Perguntado se era verdade, ele respondeu: "Não. Casei-me com uma mulher". 9 

Relembro os dois casos toda vez que fazem referência ao ministro Joaquim Barbosa, considerado o primeiro negro a ocupar 10 

a presidência do Supremo Tribunal Federal. Pensando bem, é um resquício quase inocente do preconceito racista, negado 11 

veementemente pelos nossos sociólogos e demais entendidos, mas existente na prática sob diversas formas, algumas delas até 12 

que inocentes. 13 

O ministro é, acima de tudo, um cidadão como outro qualquer, não deve o cargo que ocupa atualmente a uma cota racial, é 14 

um brasileiro nascido em Paracatu, que se destacou no ofício que escolheu e para o qual se preparou ao longo da vida, vencendo 15 

dificuldades que, de uma forma geral, todos nós enfrentamos, uns mais, outros menos, no desafio clássico do "struggle for life", a 16 

luta pela vida. 17 

Se há um povo que não tem necessidade de rotular seus filhos pelas características raciais, esse povo é o brasileiro, formado 18 

e formatado pela miscigenação do branco europeu, do negro africano e do índio nativo. (...). Apesar da discriminação que ainda 19 

existe, embora atenuada em relação a outros tempos, há motivos de sobra para não nos admirarmos quando um negro ou 20 

afrodescendente (detesto essa classificação pretensamente correta) ocupa na sociedade o lugar que mereceu. 21 
 

(Adaptado da Folha de S. Paulo, 30/11/12. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/1193496-um-homem-e-
homem.shtml, acesso em 15/03/13.) 

 
01 - Sobre o texto, é correto afirmar: 
 

a) A expressão “na bucha” (linha 8) significa o tom ríspido com que a resposta foi dada. 
b) A expressão "struggle for life" (linha 16), emprestada da língua inglesa, pressupõe o conhecimento desse idioma por 

parte do leitor. 
c) Os episódios envolvendo Hirsch e o amigo do autor do texto cumprem a função de se contraporem à visão defendida 

pelo autor do texto. 
►d) Os dois primeiros parágrafos fornecem informações provavelmente desconhecidas do leitor médio e mostram a 

importância de Hirsch no cenário mundial. 
e) O objetivo central do texto é discutir o preconceito contra negros e judeus no Brasil. 

 
02 - Acerca das posições defendidas no texto, é correto afirmar: 
 

a) O Brasil caminha rumo à ausência de práticas discriminatórias. 
b) Designações como afrodescendente concorrem para atenuar do problema da discriminação. 
c) As conquistas do ministro Joaquim Barbosa decorrem da conjunção do esforço individual com reconhecimento social. 
d) A referência ao ministro Joaquim Barbosa como “primeiro negro a...” consiste em reconhecimento dos espaços 

conquistados por essa raça. 
►e) O critério racial para identificar a nós brasileiros é dispensável porque incoerente. 

 
03 - Sobre os enunciados reportados no texto: "Não, eu me casei com uma mulher" (linha 8) e "Não. Casei-me com uma 

mulher" (linha 9), considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Apesar das diferenças de pontuação e de colocação pronominal, ambos têm o mesmo significado básico. 
2. Indicam que os respondentes estão, ambos, negando que suas respectivas esposas sejam negra e judia. 
3. Apontam, ambos, para um esforço em não marcar na linguagem práticas com vestígios racistas. 
4. Produzem efeito de ironia. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
b) Somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
c) Somente as afirmativas 2 e 4 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras. 
►e) Somente as afirmativas 1, 3 e 4 são verdadeiras. 
 

04 - “Sua personagem” (linhas 5 e 6) refere-se a: 
 

a) Eugênio Hirsch (linha 1). 
b) Lolita (linha 4). 
c) Civilização Brasileira (linha 4). 
►d) Nabokov (linha 5). 
e) Stanley Kubrick (linha 6).  
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05 - A propósito do título do texto, é correto afirmar: 
 

a) Consiste em um enunciado evidente, do tipo “Criança é criança”. 
b) Enfatiza o aspecto relacionado à masculinidade. 
c) Deixa em aberto para o leitor a atribuição de características para homem. 
d) Parte da generalização para a individualização. 
►e) Significa que diferenças não modificam a essência da condição humana. 
 

06 - Numere a coluna da direita com base no sentido que une as orações da coluna da esquerda. 
 

1. Como já era tarde, decidimos pernoitar lá. 
2. Tomei a medicação, mas não tive melhora. 
3. Ainda que estivesse ali, parecia ausente. 
4. Havia tantos desafios que quase desanimei. 

(   ) Causa. 
(   ) Concessão. 
(   ) Adversatividade. 
(   ) Consequência. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 1 – 3 – 2. 
b) 4 – 1 – 2 – 3. 
c) 4 – 3 – 2 – 1. 
d) 1 – 4 – 3 – 2. 
►e) 1 – 3 – 2 – 4. 

 
07 - Considere o seguinte fragmento de texto: 
 

“Pense em uma atividade que você faz muito bem: cozinhar, tocar piano, arremessar uma bola de basquete, mesmo algo tão 1 

básico como dirigir um carro. Se você refletir sobre essa atividade, vai perceber que, depois de aprender a fundo, já não tem 2 

que dar atenção consciente aos vários movimentos para executar essa tarefa. A execução dessa atividade, em outras 3 

palavras, depende de você ter aprendido uma série de movimentos complicados que podem parecer misteriosos ou difíceis 4 

para aqueles que ainda não tenham aprendido.” 5 
 

(GRAF, Gerald, BIRKENSTEIN, Cathy. Eles falam, eu falo: um guia completo para desenvolver a arte da escrita. Tradução Rafael Anselmé. 
Ribeirão Preto, São Paulo: Novo Conceito Editora, 2011. p. 1.) 
 

Com base nesse texto, identifique as afirmativas a seguir como verdadeiras (V) ou falsas (F): 
 

(   ) Em “que você faz muito bem” (linha 1), a palavra “que” pode ser substituída por “a qual”. 
(   ) Em “vai perceber que” (linha 2), a palavra “que” pode ser substituída por “a qual”. 
(   ) Em “não tem que dar atenção” (linhas 2 e 3), a palavra “que” não pode ser substituída. 
(   ) Em “que podem parecer misteriosos” (linha 4), a palavra “que” pode ser substituída por “cujos”. 
 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – F – V – F. 
b) V – V – F – F. 
c) F – V – V – F. 
d) V – F – F – V. 
e) F – V – F – V. 
 

08 - A indústria de carne suína prevê um aumento moderado de volume exportado pelo Brasil em 2013, mas crescimento nos 

preços externos, pela perspectiva de demanda e entrada em novos mercados, informou a associação do setor, ABIPECS. O 
setor enfrentou aumento de custos no ano passado, depois que os preços de grãos, principal insumo da alimentação animal, 
dispararam no mercado internacional. Ainda assim, exportou 4,21% mais em faturamento: US$ 1,49 bilhão. 

 

(Jornal Gazeta do Povo, 13 de janeiro de 2013.)  
 

Considerando a relação entre as ideias expressas nas frases do texto , identifique as afirmativas a seguir como 
verdadeiras (V) ou falsas (F): 

 

(   ) O trecho “pela perspectiva de demanda e entrada em novos mercados” apresenta um sentido de causalidade em 
relação à frase anterior. 

(   ) O trecho “mas crescimento nos preços externos” apresenta um sentido de adversatividade em relação à frase 
anterior. 

(   ) O trecho “depois que os preços de grãos dispararam no mercado” apresenta um sentido temporal em relação à 
frase anterior. 

(   ) O trecho “Ainda assim, exportou 4,21% mais em faturamento: US$1,49 bilhão” apresenta um sentido de 
consequência em relação à frase anterior. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

►a) V – V – V – F. 
b) F – V – F – V. 
c) V – F – V – F. 
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – V. 

 
  

1 

2 
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4 

5 
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09 - 

 
 

(VELATTI. In. Folha de São Paulo. Postado em mar 2013. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/cartum/ 
cartunsdiarios/#11/3/2013. Último acesso em 12 mar. 2013.) 

 

Com base na relação entre o texto escrito e a imagem que compõem a charge, considere as seguintes afirmativas: 
 

1. Há ironia nos objetos da imagem, que foram desenhados em grande proporção. 
2. O autor da charge contrapõe os objetos da imagem e o texto da fala do Ministro para gerar a ironia. 
3. O gigantismo dos objetos da imagem guarda relação com o gigantismo do projeto do pré-sal. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) Somente a afirmativa 1 é verdadeira. 
b) Somente a afirmativa 2 é verdadeira. 
c) Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
d) Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
►e) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

10 - São chamadas de parônimas as palavras que, ainda que assemelhadas, apresentam pequenas diferenças na 
pronúncia e na ortografia, fato que pode gerar equívocos causadores de mensagens absurdas ou incoerentes. 
Assinale a alternativa em que há coerência no uso dos vocábulos sublinhados. 

 

a) A comissão infringiu a penalidade compatível à falha cometida. 
►b) Seu pedido de transferência foi ratificado. 
c) A parede absolveu a umidade. 
d) O cumprimento da fila de cadeiras chamava a atenção. 
e) Iminente advogado, atuou como nosso consultor ao longo do projeto. 

 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
 
11 - A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos é um direito previsto na Constituição da República. É 

correto afirmar, nos termos do texto constitucional, que essa revisão geral anual: 
 

a) depende de ato normativo da Presidente da República. 
b) é automática e independe de qualquer ato normativo. 
►c) requer lei específica. 

d) pode possuir índices diferenciados, conforme o cargo ocupado pelo servidor público. 
e) deve ocorrer sempre na mesma data, sob pena de crime de responsabilidade da Presidente da República. 
 

12 - João é servidor público da União e acumula dois cargos públicos. Vale dizer que sua situação funcional é 
constitucionalmente permitida. Sobre sua remuneração mensal, é correto afirmar: 

 

►a) A soma da remuneração mensal dos dois cargos de João não pode ser superior ao subsídio mensal dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal. 
b) A soma da remuneração mensal dos dois cargos de João não pode ser superior ao subsídio mensal da Presidente da 

República. 
c) A remuneração mensal de cada cargo público é tomada isoladamente para fins de limitação do valor, sendo irrelevante a 

soma da remuneração dos dois cargos. 
d) A soma da remuneração mensal dos dois cargos de João pode ser superior ao subsídio mensal dos Ministros do 

Supremo Tribunal Federal somente se João for servidor público vinculado ao Poder Judiciário. 
e) João, embora possa ocupar dois cargos públicos, nos termos da Constituição da República, deve renunciar a uma das 

duas remunerações. 
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13 - Paulo é usuário de serviço público municipal de transporte coletivo (ônibus). O ônibus em que Paulo estava, num 
cruzamento de duas avenidas, abalroou um caminhão. Devido à colisão, Paulo sofreu diversas fraturas. A 
determinação da responsabilidade do Município, para fins de indenização a Paulo: 

 

a) dependerá da comprovação da culpa do motorista do ônibus. 
b) dependerá da comprovação da culpa do motorista do caminhão. 
►c) independe de culpa do motorista do ônibus ou do motorista do caminhão. 

d) só há responsabilidade do Município se o motorista do ônibus agiu com dolo, ou seja, vontade de causar o dano. 
e) só há responsabilidade se o motorista do ônibus e o do caminhão agiram com dolo, ou seja, vontade de causar o dano. 

 
14 - Sobre os direitos fundamentais previstos na Constituição da República, assinale a alternativa correta. 
 

a) Aos estrangeiros residentes no país, se asseguram a inviolabilidade do direito à vida, à igualdade e à segurança, mas 
não à propriedade. 

b) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei, ordem judicial ou de autoridade 
policial. 

c) É livre a manifestação do pensamento, sendo vedada a violação aos bons costumes. 
►d) São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo 

dano material ou moral decorrente de sua violação. 
e) A censura da expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação pode ser exercida pela 

administração pública, nos termos da lei. 
 
15 - Os direitos fundamentais são previstos na Constituição da República. Sobre esses direitos, é correto afirmar: 
 

a) A Constituição da República veda a pena de morte, sem exceção. 
b) A Constituição da República veda penas de caráter perpétuo, exceto para crimes de guerra e para aqueles considerados 

hediondos. 
►c) A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. 

d) O direito à propriedade é absoluto; a desapropriação, então, viola este direito. 
e) É livre o exercício de qualquer trabalho; exigir exame de habilitação, como o Exame de Ordem, para o exercício da 

advocacia, é inconstitucional. 
 
16 - A casa de João é asilo inviolável, como define a Constituição da República. Nesse sentido, assinale a alternativa 

INCORRETA. 
 

a) Se João consentir que Jorge adentre à sua casa, este poderá fazê-lo. 
b) Se a casa de João estiver em chamas, Jorge poderá adentrar à casa para prestar socorro a João. 
►c) Se João estiver cometendo crime, um policial não poderá adentrar à sua casa, exceto por determinação judicial. 

d) Se um policial quiser promover busca e apreensão de provas criminais na casa de João, poderá fazê-las, durante o dia, 
por determinação judicial. 

e) A casa de João é asilo inviolável, nos termos da Constituição, mesmo se João estiver viajando. 
 
17 - Sobre a responsabilidade do servidor público, caso exerça irregularmente suas atribuições, assinale a alternativa 

correta. 
 

a) O servidor responde penal e administrativamente, mas não civilmente, caso pratique ato que, com culpa, cause dano ao 
erário. 

b) O servidor responde civil, penal e administrativamente por prática de ato culposo que cause dano ao erário, e a 
responsabilidade civil existirá apenas se o servidor tiver sido condenado em ação criminal. 

c) O servidor absolvido em ação criminal, por inexistência de prova, deverá ter sua responsabilidade administrativa 
afastada. 

►d) As sanções criminais, civis e administrativas podem ser acumuladas, sendo independentes entre si. 

e) A absolvição do servidor em ação criminal não repercute na esfera civil e administrativa. 
 
18 - Sobre a sanção de demissão do servidor público, assinale a alternativa correta. 
 

a) Caso o servidor ausente-se ao serviço por trinta dias consecutivos, mesmo que justificada essa ausência, será demitido 
por abandono de cargo. 

b) A demissão é ato administrativo discricionário, ou seja, a aplicação da pena de demissão fica ao critério da autoridade 
administrativa que conduziu o processo administrativo. 

c) A pena de demissão pode ser aplicada de imediato, sem processo administrativo, caso o servidor tenha sido flagrado 
praticando ato de improbidade administrativa. 

d) A pena de demissão pode ser aplicada de imediato, sem processo administrativo, caso o servidor acumule ilegalmente 
cargos, pois não há necessidade de produção de provas nesse caso. 

►e) Da mesma forma que outras sanções, a ação disciplinar que culmina em demissão possui prazo prescricional. 
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19 - Sobre modalidades de licitação, é correto afirmar: 
 

a) Concorrência é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 
condições exigidas para cadastramento até o terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 
necessária qualificação. 

b) São modalidades de licitação: concorrência, tomada de preços, registro de preços, convite, concurso, leilão e pregão. 
c) Qualquer que seja o valor da compra, é permitida a modalidade tomada de preços. 
►d) É perfeitamente possível, para obras e serviços de engenharia, a adoção das modalidades convite, tomada de preços ou 

concorrência, a depender do valor da contratação para a definição da modalidade a ser utilizada, nos termos da lei. 
e) Modalidades de licitação podem ser criadas pelo administrador público, discricionariamente, se assim exigir a obra ou 

serviço de engenharia. 
 
20 - Sobre processo administrativo, assinale a alternativa correta. 
 

a) Se uma pessoa solicitar algo à administração pública, esta só tem o dever de decidir se entender que a solicitação é 
pertinente. 

►b) Rejeitar o pedido realizado por uma pessoa exige que a administração pública apresente o motivo da rejeição, com 

indicação dos fatos e fundamentos jurídicos. 
c) É proibida a adoção de meio mecânico que reproduza fundamentos das decisões, mesmo se as decisões e os 

fundamentos forem idênticos. 
d) A administração pública deve revogar seus atos, quando eivados de vício de legalidade, podendo prescindir do processo 

administrativo, se o vício for evidente. 
e) O direito da administração pública de anular seus próprios atos administrativos é imprescritível. 

 
 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21 - Considere o texto a seguir: 
 

QUANDO UM JUIZ AMERICANO da cidade de Dover, na Pensilvânia, deu ganho de causa a um grupo de pais que 
processava uma escola pública por ensinar conceitos criacionistas a seus alunos, cientistas comemoraram. Apesar de ter 
ocorrido em um tribunal local, o julgamento vinha sendo coberto por vários jornais dos Estados Unidos e havia a expectativa 
de que a vitória, obtida em 2005, fosse se refletir na opinião pública, reduzindo a influência de movimentos religiosos 
conservadores que tentavam sabotar o ensino da teoria da evolução no país. 

 

Identifique a ordem correta das ideias que dão sequência lógica a esse texto: 
 

1. Uma pesquisa de opinião divulgada na semana passada pelo Instituto Gallup mostra que, sete anos depois, 46% 
dos americanos acreditam que Deus criou a espécie humana do nada. 

2. O que os professores de biologia se perguntam agora é: o que pode ser feito? Por que esforços educacionais e 
as incontáveis obras de divulgação científica sobre o assunto têm sido inócuas na tentativa de manter o 
fundamentalismo religioso longe da ciência? 

3. Os biólogos que defendiam Darwin, porém, estavam errados em esperar um recuo dos criacionistas. 
4. O número é o mesmo de 30 anos atrás, quando o levantamento foi feito pela primeira vez. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

a) 1 – 3 – 4 – 2. 
►b) 3 – 1 – 4 – 2. 

c) 2 – 3 – 1 – 4. 
d) 3 – 1 – 2 – 4. 
e) 1 – 4 – 2 – 3. 

 
22 - Considere as seguintes afirmativas: 
 

(   ) O estudo é baseado no conhecimento que as proteínas amiloides formam aglomerados que se conectam a 
células cerebrais e as destroem. 

(   ) O salário de um professor é mais baixo que um médico. 
(   ) Talvez a pior coisa da democracia seja o fato de que ela deu aos idiotas a consciência de seu poder numérico. 
(   ) A razão por que pedira demissão era simples: cansara de ter seu trabalho ignorado. 
 

Está(ao) de acordo com a norma padrão a(s) afirmativa(s): 
 

a) 2 apenas. 
►b) 4 apenas. 

c) 1 e 3 apenas. 
d) 1, 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2, 3 e 4. 
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23 - Numere a coluna da direita de acordo com sua correspondência com a coluna da esquerda, relacionando as 
perguntas feitas pela revista ISTOÉ com as respectivas respostas dadas pelo deputado Henrique Eduardo Alves, em 
entrevista publicada na edição nº 2255, de 01/fev./13. 

 

1. Uma questão urgente é a 
determinação do Supremo 
Tribunal Federal, que prevê a 
perda de mandato para os 
deputados condenados no 
julgamento do mensalão. Como 
o sr. vê isso? 

2. O cumprimento do acordo para 
a presidência da Casa sela a 
repetição da aliança do PT com 
o PMDB em 2014? 

3. Quais são suas principais 
propostas como candidato à 
presidência da Câmara? 

4. O Congresso deveria cassar os 
parlamentares? 

 

(   ) É imprescindível a última palavra do Legislativo. O Legislativo é que 
tem que declarar a vacância do cargo, a convocação do suplente, 
examinar as formalidades do processo, verificar se o direito de defesa 
foi plenamente exercido, analisar o processo construído pelo Poder 
Judiciário. As coisas se complementam, não se chocam. 

(   ) Legislativo e Judiciário não são concorrentes. Isso não deve passar 
pela cabeça de ninguém. Nós (o Legislativo) fizemos a Constituinte, 
sabemos o que foi escrito na Constituição. Esse caso ainda está em 
tramitação, terá seus embargos, transitará em julgado. Quando 
chegar a hora própria eu não terei a menor dúvida do que fazer. O 
poder que fez a Constituição sabe exatamente suas prerrogativas, 
seus limites e seus deveres. 

(   ) Trata-se de um respeito à palavra. Se você não respeitar a palavra 
como compromisso, fere a vida pública. 

(   ) É preciso rever os procedimentos envolvendo emendas individuais. O 
atual sistema é constrangedor para o governo e para o parlamentar. 
Há também o quesito das relatorias, que se circunscrevem aos dois 
principais partidos. A gente pode reestudar essa questão. Quero 
também rediscutir a federação, o pacto federativo se esgotou. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a numeração correta da coluna da direita, de cima para baixo. 
 

a) 3 – 4 – 1 – 2. 
b) 4 – 1 – 3 – 2. 
►c) 4 – 1 – 2 – 3. 

d) 1 – 4 – 3 – 2. 
e) 1 – 4 – 2 – 3. 

 
24 - Assinale a alternativa cuja frase NÃO apresenta problema de construção. 
 

a) Não vejo problema no assunto ser levado para as instâncias superiores. 
►b) Apesar de as estradas de acesso estarem intransitáveis, o evento foi confirmado. 

c) Estava na hora da prefeitura tomar providências. 
d) Antes dessas leis serem aplicadas, é preciso fazer uma campanha de conscientização da população. 
e) Pelo fato das multas serem altas, houve redução do número de infrações. 

 
25 - Assinale a alternativa em que o texto está corretamente pontuado. 

 

a) O primeiro grupo é o dos patos domesticados, também conhecidos como corporativos, vivem engaiolados mas não se 
dão conta de que estão presos devido a uma sutil artimanha. Em vez de chaves, cada pato recebe um cartão de visita 
com o seu nome, associado ao da gaiola à qual pertence dando-lhe uma agradável sensação de poder. A convivência 
em áreas bastante reduzidas inicialmente arquitetadas para protegê-los dos perigos externos, os obriga a limitar seus 
movimentos ao máximo. 

b) O primeiro grupo é o dos patos domesticados também conhecidos como: corporativos. Vivem engaiolados mas, não se 
dão conta de que estão presos devido a uma sutil artimanha: em vez de chaves, cada pato recebe um cartão de visita 
com o seu nome associado ao da gaiola à qual pertence, dando-lhe uma agradável sensação de poder. A convivência 
em áreas bastante reduzidas, inicialmente arquitetadas para protegê-los dos perigos externos os obriga a limitar seus 
movimentos ao máximo. 

►c) O primeiro grupo é o dos patos domesticados, também conhecidos como corporativos. Vivem engaiolados, mas não se 

dão conta de que estão presos devido a uma sutil artimanha. Em vez de chaves, cada pato recebe um cartão de visita 
com o seu nome associado ao da gaiola à qual pertence, dando-lhe uma agradável sensação de poder. A convivência 
em áreas bastante reduzidas, inicialmente arquitetadas para protegê-los dos perigos externos, os obriga a limitar seus 
movimentos ao máximo. 

d) O primeiro grupo é o dos patos domesticados, também conhecidos como corporativos, vivem engaiolados. Mas, não se 
dão conta de que estão presos devido a uma sutil artimanha, em vez de chaves, cada pato recebe um cartão de visita 
com o seu nome associado ao da gaiola à qual pertence. Dando-lhe uma agradável sensação de poder, a convivência 
em áreas bastante reduzidas, inicialmente arquitetadas para protegê-los dos perigos externos, os obriga a limitar seus 
movimentos ao máximo. 

e) O primeiro grupo é o dos patos domesticados. Também conhecidos como corporativos. Vivem engaiolados. Mas não se 
dão conta de que estão presos devido a uma sutil artimanha. Em vez de chaves, cada pato recebe um cartão de visita 
com o seu nome associado ao da gaiola à qual pertence. Dando-lhe uma agradável sensação de poder. A convivência 
em áreas bastante reduzidas, inicialmente arquitetadas para protegê-los dos perigos externos, os obriga a limitar seus 
movimentos ao máximo. 
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26 - Com relação a palavras homógrafas, de acordo com o novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa, é facultativo o 
emprego do acento em: 

 

a) pôr. 
b) pêlo. 
c) pólo. 
►d) fôrma. 

e) pôde. 
 

27 - Com base na NBR 6025 – Informação e documentação – Revisão de originais e provas, o sinal  é 
orientação para: 

 

a) inserir. 
b) salto de trecho. 
►c) suprimir palavras ou trecho. 

d) recorrer texto. 
e) evitar palavra ou trecho repetido em linhas seguidas. 
 

28 - Assinale a alternativa em que a concordância está correta. 
 

a) Em casos assim, não se deve adotar medidas precipitadas. 
b) Se houverem dúvidas, consulte um especialista. 
c) Vão fazer cinco anos que me formei. 
d) Uma ou outra medida surtirão o efeito desejado. 
►e) A intransigência foi um dos aspectos que levaram à sua demissão. 

 
29 - Considere as seguintes construções: 
 

1. O perito não só tem obrigação de apurar os fatos como também de apontar os responsáveis. 
2. Solicitou-se aos motoristas da empresa economizar gasolina e que propusessem rotas alternativas. 
3. A tese tem mais de cem páginas e é muito complexa. 
 

Há problemas de paralelismo sintático em: 
 

a) 2 apenas. 
►b) 1 e 2 apenas. 

c) 1 e 3 apenas. 
d) 2 e 3 apenas. 
e) 1, 2 e 3. 

 

30 - Com base na NBR 6025 – Informação e documentação – Revisão de originais e provas, o sinal  é orientação 
para: 

 

►a) unir. 

b) sobrescrever caractere. 
c) transpor letra, palavra ou texto. 
d) retirar e unir. 
e) transpor linhas. 

 
31 - Assinale a alternativa que apresenta acentuação em conformidade com o novo acordo ortográfico. 

 

a) alcatéia. 
b) enjôo. 
c) averigúe. 
d) baiúca. 
►e) aracnóidea. 

 
32 - É inviável a ênclise com: 
 

a) imperativo afirmativo. 
b) infinitivo pessoal. 
c) gerúndio. 
►d) particípio. 

e) início de frase. 
 
33 - Quanto ao uso da vírgula, assinale a alternativa que caracteriza um caso de elipse. 
 

►a) Algumas vezes almoça sozinho; em outras, acompanhado. 

b) Dedicava-se às tarefas com zelo, mas os resultados não apareciam. 
c) As reclamações, por outro lado, devem ser assinadas. 
d) A semana foi difícil; não me queixo, porém. 
e) Os políticos, que são representantes do povo, devem sofrer punições mais severas por eventuais crimes. 
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34 - Considere o seguinte texto sobre privatização dos presídios e identifique a ordem correta das ideias que lhe dão 
sequência: 
 

Privatização das prisões é subsidiar certos serviços públicos ao setor privado, desafogando assim parte do trabalho 
estatal na condução dos presídios. A atividade da iniciativa particular deve se resumir na administração do espaço 
físico prisional, com a possibilidade de ser empregador do preso. 

 

(   ) Entretanto, a definição da quantidade da pena e o acompanhamento da execução penal eram de 
responsabilidade do "Adult Authority", órgão administrativo. 

(   ) A sua história se remete à política do hands-off, quando o juiz sentenciava de acordo com a decisão dos 
jurados. 

(   ) Foi então que o empresário Thomas Beasley propagou a ideia de privatização dos estabelecimentos prisionais, 
motivado pela falta de vagas que geravam muitos abusos contra os presos nas cadeias. 

(   ) Isso acabou por enfraquecer o sistema penal e implicou a interdição de vários presídios pelos tribunais 
americanos, devido a abusos contra os presos. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo. 
 

a) 4 – 3 – 2 – 1. 
b) 3 – 2 – 1 – 4. 
c) 1 – 4 – 3 – 2. 
d) 3 – 2 – 4 – 1. 
►e) 2 – 1 – 4 – 3. 

 
35 - A Portaria nº 01 do Ministério da Justiça, de 1937, estabelecia 15 padrões de fecho para comunicações oficiais. 

Atualmente, estão consignados apenas dois, um para autoridades superiores (inclusive o Presidente da República) e 
um para autoridades de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior. Assinale a alternativa que os apresenta. 

 

a) ‘com protestos de elevada estima’ e ‘com respeitoso apreço’. 
►b) ‘respeitosamente’ e ‘atenciosamente’. 
c) ‘com elevada estima’ e ‘com apreço’. 
d) ‘com respeitosa consideração’ e ‘mui atenciosamente’. 
e) ‘com elevada estima’ e ‘atenciosamente’. 

 
36 - Considere o texto a seguir: 
 

Não é a resposta que quem corrige vestibulares espera, mas um novo estudo diz que, dentre os fatores que levaram o 
Império Romano ao fim, está uma mudança climática. 

Pesquisadores da Universidade Harvard e de várias instituições européias mostraram que, no auge da expanção de 
Roma, o clima era quente e chuvoso, fortalecendo a agricultura e, assim, ajuda a alimentar grandes exércitos, além de 
permitir uma economia pujante, evitando insatisfações internas. Isso aconteceu por volta do ano 100 d.C., onde o 
Mediterrâneo virou um "lago romano" e o Império chegou a colocar os pés até no norte da atual Inglaterra, em que lá 
concluiu, em 126 d.C., a muralha de Adriano, para manter os inimigos afastados. 

Uma hora, porém, a prosperidade acabou. A partir da metade do século 3, mudanças climáticas tornaram o Império 
Romano mais seco e frio. Segundo o grupo internacional de pesquisadores, que publicou suas conclusões na "Science", isso 
certamente afetou a produção de alimentos e pode ter estimulado causas tradicionalmente relacionada à decadência de 
Roma, como a inflação. 

Certamente políticas monetárias erradas colaboraram para piorar o cenário de crise econômica, dizem, mas não é por 
isso que se deve, nas palavras de Jan Esper, da Universidade Johannes Gutenberg (Alemanha), "seguir a crença comum de 
que civilizações estão isoladas de variações ambientais". 

Para saber como era o clima a tanto tempo, os cientistas analizaram 9.000 pedaços grandes de madeira antiga. A 
maioria vieram de restos de construções e de artefatos de madeira da Europa. Cada ano criando um anel único no tronco da 
árvore. Pacientemente, os cientistas foram retrocedendo, comparando pedaços de madeira cada vez mais antigos. Conforme 
a grossura desses aneis, é possível saber quanto choveu e se fez frio ou calor naquele ano. 

A ideia que fatores ambientais, mais do que políticos, levam sociedades ao colapso ganhou força em 2005, quando o 
biogeógrafo americano Jared Diamond lançou o livro "Colapso". Nele, Diamond mostra que coisas como a exploração 
excessiva da madeira ou da pesca levaram sociedades à crise. 

Não existia grande material científico, em 2005, sobre como o ambiente tinha atingido Roma. Os romanos, ao menos, 
não tiveram culpa pelas mudanças no clima que atingiu seu Império. 
 

Nesse texto, um revisor terá de fazer, obrigatoriamente: 
 

a) 8 correções. 
b) 10 correções. 
c) 12 correções. 
►d) 14 correções. 

e) 16 correções. 
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37 - Considere o texto a seguir: 
 

 Já faz 15 anos que o Deep Blue, um supercomputador da IBM, bateu Garry Kasparov, o grande trunfo do xadrez do time da 
humanidade. Na época, houve quem desse pouco crédito à inteligência daquela máquina, pelo fato de o jogo ser altamente 
matemático – ciência para a qual os computadores têm aptidão mais do que natural. Na prática, não haveria uma grande 
“inteligência” ali. Só uma calculadora grande. Os computadores, _______________, poderiam ser até geniais, mas nunca 
saberiam “pensar como um humano”. Hoje essa visão não faz mais sentido. 
 

Seguindo a linha de raciocínio desenvolvida no texto, assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna 
acima. 
 

a) porém 
b) não obstante 
►c) portanto 

d) aliás 
e) por sua vez 
 

38 - Com base na NBR 6025 – Informação e documentação – Revisão de originais e provas, o sinal  é 
orientação para: 

 

a) suprimir letras. 
b) inserir. 
c) substituir letra. 
►d) separar letras ou palavras. 

e) suprimir espaço. 
 
39 - Assinale a alternativa em que o período está corretamente pontuado. 
 

►a) A cada instante, e cada vez mais, somos alvejados por milhares de informações de todos os tipos, muitas delas 

procurando, como consequência final, alterar nosso comportamento, seja para pormos fé nas lorotas pseudoestatísticas 
e conceituais que nos pregam os fabricantes de remédios, pastas de dentes e produtos de farmácia em geral, seja para 
acreditarmos que determinado partido político, ao pedir com fervor nossa adesão, realmente tem alguma identidade que 
não seja a que lhes emprestam seus tão frequentemente volúveis caciques. 

b) A cada instante e cada vez mais, somos alvejados por milhares de informações de todos os tipos, muitas delas, 
procurando como consequência final alterar nosso comportamento, seja para pormos fé nas lorotas pseudoestatísticas e 
conceituais que nos pregam os fabricantes de remédios, pastas de dentes e produtos de farmácia em geral seja para 
acreditarmos que determinado partido político, ao pedir com fervor nossa adesão realmente tem alguma identidade, que 
não seja a que lhes emprestam seus tão frequentemente volúveis caciques. 

c) A cada instante e, cada vez mais, somos alvejados por milhares de informações de todos os tipos; muitas delas 
procurando, como consequência final alterar nosso comportamento, seja para pormos fé nas lorotas pseudoestatísticas 
e conceituais, que nos pregam os fabricantes de remédios, pastas de dentes, e produtos de farmácia em geral, seja para 
acreditarmos que, determinado partido político, ao pedir, com fervor, nossa adesão, realmente tem alguma identidade 
que não seja a que lhes emprestam seus tão frequentemente volúveis caciques. 

d) A cada instante, e cada vez mais somos alvejados por milhares de informações de todos os tipos, muitas delas 
procurando como consequência final, alterar nosso comportamento, seja: para pormos fé nas lorotas pseudoestatísticas 
e conceituais que nos pregam os fabricantes de remédios, pastas de dentes e produtos de farmácia em geral, seja: para 
acreditarmos que determinado partido político, ao pedir com fervor nossa adesão, realmente tem alguma identidade, que 
não seja a que lhes emprestam seus tão frequentemente volúveis caciques. 

e) A cada instante e cada vez mais, somos alvejados por milhares de informações, de todos os tipos, muitas delas, 
procurando, como consequência final, alterar nosso comportamento, seja para pormos fé nas lorotas pseudoestatísticas 
e conceituais, que nos pregam os fabricantes de remédios, pastas de dentes e produtos de farmácia em geral; seja para 
acreditarmos que: determinado partido político, ao pedir com fervor nossa adesão, realmente tem alguma identidade que 
não seja a que lhes emprestam seus, tão frequentemente, volúveis caciques. 

 
40 - Assinale a alternativa em que as ideias NÃO estão corretamente articuladas. 
 

►a) Aos demais não restava senão obedecer-lhe, posto que fora alçado ao cargo de chefe. 

b) De qualquer forma não lograria êxito no certame, porquanto não tivera tempo para uma adequada preparação. 
c) Conquanto tivesse vencido a demanda judicial, saíra moralmente perdedor. 
d) Reagiu consoante à provocação da plateia. 
e) O senhor ou finaliza este projeto, ou propõe uma alternativa. 

 







