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PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
PGDF – PROCURADORIA-GERAL DO DISTRITO FEDERAL 

COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

INSTRUÇÕES 
 

1. Escreva seus dados, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS tem, obrigatoriamente, que ser assinada. Essa FOLHA DE RESPOSTAS não poderá ser 

substituída, portanto, não a rasure nem a amasse. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 1h, incluído o tempo para o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. NA FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 

esferográfica (tinta azul ou preta), a opção de sua escolha. 

5. Ao receber, confira este CADERNO com muita atenção. 

6. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 

permitido o uso de qualquer tipo de equipamentos (BIP, telefone celular, walkman, MP3 player, agenda eletrônica, computador 

portátil, receptor, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de carro, relógio do tipo databank, gravador, 

pager etc.), livros, anotações etc. 

7. Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com a FOLHA DE RESPOSTAS ao responsável quando de sua 

saída. O candidato não pode levar o caderno de provas. 

8. O não cumprimento dos requisitos acima acarretará na eliminação do candidato. 
 

FOLHA DE RESPOSTAS 
 

 
 
 
 

 

Confirmo as informações acima descritas: _____________________________________________________ 

Assinatura do candidato 

 

 

Marcar com um “X’’  utilizando somente caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

Para fins de correção, serão aceitas somente as respostas assinaladas na tabela abaixo. Rasura ou marcação de mais de uma alternativa 
em uma única questão e/ou falta de marcação, correspondem à perda dos pontos relativos à questão. 

 
 
 

 

Boa prova!

 
 
 
 

NOME: DATA DE NASC: 

CPF: CURSO:  SEMESTRE  ATUAL: 

HORÁRIO DE AULA: 
ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA   
    (    ) SIM  (    ) NÃO 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A           

B           

C           

D           
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PORTUGUÊS 
 

1. Observe estas frases: 
Poluição, aquecimento global e tragédias naturais que 
se repetem vêm afligindo nosso planeta. Às vezes 
parece que o homem não se preocupa com isso. 
Pode-se transformá-las em um único período, 
conservando o sentido e a estrutura do texto, 
substituindo o ponto por: 
 

a) Portanto 

b) Embora 

c) Porque 

d) Mas 

 
2. Assinale a alternativa em que todas as palavras são 

acentuadas pela mesma razão: 
 

a) "Brasília", "prêmios", "vitória" 

b) "elétrica", "hidráulica", "responsáveis" 

c) "sérios", "potência", "após" 

d) "Goiás", "já", "vários" 

 

3. Quanto ao uso da crase, assinale a alternativa que 
completa CORRETAMENTE a frase a seguir: 
Tropas leais ___ Kadhafi empreenderam dura 
repressão ___ manifestantes oposicionistas, 
especialmente ___ ligados ___ AlQaeda. 
 

a) à – a – àqueles – à 

b) a – a – aqueles – à 

c) a – a – àqueles – à 

d) à – à – aqueles – a 

 
4. Há duas palavras antônimas em: 

 
a) Prolixo – conciso 

b) Proeza – feito 

c) Eminência – teimosia 

d) Lesar – concatenar 

 
5. Assinale a alternativa que completa, com correção, as 

lacunas: A campanha ______ estão dando destaque é 
incompatível_____ gênio brasileiro. 
 

a) De que – com as 

b) A que – com o 

c) Que – às 

d) A que – ao 

 
 
 
 
 

6. Assinale a alternativa que apresenta frase 
INCORRETA quanto à regência nominal: 
 

a) A campanha foi imprópria para menores. 

b) O brasileiro tem ojeriza à corrupção. 

c) Sua falta as eleições será punida. 

d) A democracia é preferível a qualquer outro regime. 

 

7. As lacunas abaixo se completam correta e 
respectivamente em: 
Apesar da vitória ______, ______o jogo com um placar 
______. 
 

a) Iminente – finalizaram – desprazeiroso 

b) Eminente – finalizaram – desprazeroso 

c) Eminente – finalisaram – desprazeiroso 

d) Iminente – finalizaram – desprazeroso 

 

8. Aponte a oração em que o pronome foi indevidamente 
empregado: 
 

a) Infelizmente nunca o obedeci. 

b) Meus pais fizeram de tudo para eu estudar mais. 

c) Para mim, esse grupo é indisciplinado. 

d) Gostaria que Vossa Santidade me abençoasse. 

 

9. A sequência de palavras cujas sílabas estão separadas 
corretamente é: 
 

a) ul-tra-cor-re-ção / u-ní-sso-no / a-lar-de-ar 

b) fi-el / sub-jul-gar / Lu-xuo-so 

c) bis-ne-to / bi-sar-ro / bi-bli-ó-fi-lo 

d) a-teu / úme-ro / bisa-vô 

 

10. As normas de concordância verbal estão plenamente 
respeitadas na construção da seguinte frase: 
 
a) Atribuem-se a picos de tensão ou raios ocasionais a 

causa de muita perda de informações, que se 

julgavam preservadas numa memória eletrônica. 

b) Diferentemente do que ocorre com livros muito 

antigos, que se vêm revelando muito resistentes, os 

de hoje ressentem-se do uso constante. 

c) Caso deixassem de haver as grandes bibliotecas de 

hoje, é possível que os homens do futuro não 

pudessem interpretar plenamente a nossa cultura. 

d) Confia-se a um suporte eletrônico incontáveis 

informações, mas não se podem avaliar com 

segurança quanto tempo permanecerão 

disponíveis. 

 
 




