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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Acerca do sistema operacional Microsoft Windows, analise as 
seguintes afirmativas: 
 
1. A ferramenta Windows Explorer, parte integrante do 

Windows, é utilizada para visualizar o conteúdo de pastas 
contidas no computador. A partir dela, é possível observar 
a quantidade de espaço em disco disponível em cada 
unidade de disco do computador. 

2. O sistema de Lixeira é responsável por procurar 
documentos não mais utilizados no computador e removê-
los automaticamente, aumentando, assim, o espaço em 
disco disponível. 

3. Para se conectar um dispositivo USB no computador, como 
por exemplo, um pen driver, é necessário que o 
computador esteja desligado ou então que o mesmo seja 
reiniciado. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
 
Acerca dos comandos disponibilizados no programa Microsoft 
Word, analise as seguintes afirmativas: 
 

1. O comando representado por  é utilizado para inserir 
tabelas no documento. 

2. O comando representado por  tem como objetivo 
inserir um hiperlink no documento que, uma vez clicado, 
pode levar o usuário a uma página HTML na Web. 

3. O comando representado por  é utilizado para inserir o 
número de pi (3,14159), valor da razão entre a 
circunferência de qualquer círculo e seu diâmetro. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Acerca dos comandos disponibilizados no programa Microsoft 
Word, analise as seguintes afirmativas: 
 

1. Os comandos representados por  e por  são utilizados 
para aumentar e diminuir o recuo do texto selecionado. 

 

2. O comando representado por  é utilizado para definir o 
alinhamento do texto selecionado como à esquerda e à 
direita (justificado). 

 

3. Os comandos representados por  e por  (ou por  

e por , no Word 2007) são utilizados para desfazer e 
para refazer comandos ou entradas digitadas pelo usuário. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
A figura abaixo mostra uma planilha Excel utilizada para se 
calcular os gastos com compras de determinados produtos. 
 

 
 
Baseado nessa planilha, analise as afirmativas a seguir. 
 
1. As células E3 a E7 precisam ter sua formatação definida 

como Texto para que seus valores possam ser iniciados 
pelo símbolo R$. 

2. A fórmula correta a ser utilizada na célula E3 para calcular 
o total gasto com o produto descriminado na célula B3 é 
C3 x D3. 

3. Está correto utilizar a fórmula SOMA(E3:E6) na célula E7 
para calcular o total gasto com os produtos que aparecem 
na lista. 

 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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Acerca dos tipos de gráficos disponibilizados pelo programa 
Microsoft Excel, analise as seguintes afirmativas: 
 
1. O gráfico de barras é composto por diversas barras 

verticais, uma para cada valor de entrada. 
2. O gráfico de radar exibe alterações em valores relacionados 

a um ponto central. 
3. O gráfico de cone é similar ao gráfico de superfície. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 
 
 
Quanto à organização da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes do Trabalho - CIPA, é incorreto afirmar: 
 
A) O empregador designará entre seus representantes o 

Presidente da CIPA.  
B) Os representantes dos empregados escolherão entre os 

titulares o vice-presidente. 
C) Os representantes dos empregadores, titulares e suplentes, 

serão por eles designados. 
D) O empregador indicará um secretário e seu substituto. 
E) Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, 

serão eleitos em escrutínio secreto. 
 
 
 
Quanto às atividades que envolvem agentes biológicos, assinale 
a alternativa incorreta. 
 
A) Esgotos. 
B) Extração do sal. 
C) Lixo urbano. 
D) Cemitérios. 
E) Laboratórios de análise clínica e histopatológica. 
 
 
 
Quanto à avaliação do ruído, assinale a alternativa correta. 
 
A) Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser 

medidos em IBUTG. 
B) Não há limites de tolerância para os níveis de ruído e para 

os tempos de exposição aos níveis de ruído. 
C) É permitida a exposição a níveis de ruído acima de 150 

decibéis para indivíduos que não estejam adequadamente 
protegidos. 

D) Os níveis de ruído contínuo ou intermitente devem ser 
medidos em decibéis. 

E) Os níveis de ruído de impacto não devem ser medidos em 
decibéis. 

 
 
 
O amarelo deverá ser empregado para indicar “Cuidado!”, 
assinalando: 
 
A) Caixas de equipamento de socorro de urgência. 
B) Canalizações de ar comprimido. 
C) Hidrantes. 
D) Localização de bebedouros. 
E) Faixas no piso de entrada de elevadores e plataformas de 

carregamento. 
 
 
 
 
 Assinale a alternativa incorreta quanto à medida de proteção 
coletiva aplicável aos serviços executados em instalações 
elétricas: 
 
A) Uso do cinto de segurança. 
B) Isolação das partes vivas. 
C) Desenergização elétrica. 
D) Bloqueio do religamento automático. 
E) Barreiras. 
 
 
 
 
Quanto ao funcionamento da Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes - CIPA, é correto afirmar: 
 
A) A CIPA terá reuniões ordinárias semanais. 
B) As reuniões da CIPA poderão ser realizadas em qualquer 

local, dentro ou fora da empresa, não havendo disposição 
regulamentar sobre o tema. 

C) Quando ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal deverá 
ser realizada reunião extraordinária.  

D) As atas da reunião da CIPA não deverão ser assinadas por 
todos os presentes. 

E) Deverá ser realizada uma reunião extraordinária a cada 
mês, por determinação do empregador. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa em que são relacionados agentes 
biológicos e agentes químicos: 
 
A) Ruído, calor, eletricidade e umidade. 
B) Frio, umidade, máquinas e equipamentos. 
C) Vírus, bactérias, gases e poeiras. 
D) Radiações ionizantes, pressões anormais, ultra-som e frio. 
E) Vibrações, radiações não ionizantes, calor e ruído. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09

QUESTÃO 10

QUESTÃO 11

QUESTÃO 12

QUESTÃO 05 
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Em relação às medidas preventivas para o uso de andaimes, é 
correto afirmar: 
 
A) O piso de trabalho dos andaimes deve ter forração 

completa, antiderrapante. 
B) Os andaimes podem ser confeccionados de aparas de 

madeira. 
C) A escada deverá ser utilizada sobre o piso dos andaimes 

para se atingir lugares mais altos. 
D) Os sistemas de sustentação dos andaimes deverão ser 

fixados por sacos de areia. 
E) Os rodízios dos andaimes móveis não devem ser providos 

de travas, para o livre deslocamento. 
 
 
 
Com relação aos extintores de incêndio, é correto afirmar: 
 
A) Para incêndio classe A, em materiais sólidos como a 

madeira, é recomendado o uso de extintores contendo água 
ou espuma. 

B) Para incêndio classe C, que envolve materiais condutores 
de corrente elétrica, devem ser utilizados extintores 
contendo dióxido de carbono e pó químico. 

C) Para incêndio classe D, que envolve elementos pirofóricos, 
devem ser utilizados extintores com agentes especiais. 

D) Para incêndio classe B, que envolve líquidos e gases cuja 
queima ocorre na superfície, é recomendado ouso de 
extintores contendo dióxido de carbono e pó químico. 

E) A água deve ser usada para incêndios das classes A, B, C e 
D.   

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto ao Equipamento de 
Proteção Individual- EPI para proteção dos membros 
superiores: 
 
A) Manga de segurança. 
B) Braçadeira. 
C) Dedeira. 
D) Respirador de adução de ar. 
E) Creme protetor. 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
Os exercícios de combate ao fogo deverão ser feitos 
periodicamente, objetivando que: 
 
A) o pessoal grave o significado do sinal de alarme. 
B) seja evitado qualquer pânico. 
C) se protejam os pontos de captação da água. 
D) sejam atribuídas tarefas e responsabilidades específicas aos 

empregados. 
E) seja verificado se a sirene de alarme foi ouvida em todas as 

áreas. 
 

 
 
 
Em relação às obrigações do empregado quanto ao uso de 
Equipamento de Proteção Individual- EPI, é incorreto: 
 
A) usar, utilizando-o apenas para o fim a que se destina. 
B) responsabilizar-se pela guarda e conservação. 
C) comunicar ao empregador qualquer alteração que o torne 

impróprio para o uso. 
D) cumprir as determinações do empregador sobre o uso 

adequado. 
E) substituir imediatamente, quando danificado. 
 
 
 
 
A luva de segurança de malha de aço é o Equipamento de 
Proteção Individual- EPI  adequado para proteção contra: 
 
A) choques elétricos. 
B) agentes cortantes. 
C) calor. 
D) agentes químicos. 
E) agentes biológicos. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta quanto às medidas técnicas de 
prevenção nos trabalhos em espaços confinados: 
 
A) Instalar bloqueio eletromecânico do tipo cancela. 
B) Proibir a ventilação com oxigênio puro. 
C) Prever a implantação de travas, bloqueios, alívio, lacre e 

etiquetagem. 
D) Utilizar equipamentos de leitura direta, intrinsecamente 

seguros, providos de alarme, calibrados e protegidos contra 
emissões eletromagnéticas ou interferências de 
radiofreqüência. 

E) Avaliar a atmosfera nos espaços confinados, antes da 
entrada de trabalhadores, para verificar se o seu interior é 
seguro. 

 
 
 
 
Assinale a alternativa correta quanto ao instrumento utilizado 
para medição dos níveis de iluminamento: 
 
A) anemômetro. 
B) termômetro. 
C) psicômetro. 
D) luxímetro. 
E) termômetro de globo. 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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Quanto às medidas de proteção coletiva para controle de 
exposição a poeiras, é correto afirmar: 
 
A) O encerramento ou enclausuramento da operação, sem 

incluir o trabalhador, será uma solução adequada, pois 
impede a disseminação no ambiente de trabalho. 

B) A ventilação diluidora é a mais adequada e econômica. 
C) A insuflação de ar frio no ambiente solucionará 

definitivamente o risco de exposição dos trabalhadores. 
D) O fornecimento de máscara autônoma de circuito aberto ou 

fechado elimina o risco. 
E) A instalação de barreiras acústicas minimizará o efeito dos 

riscos. 
 
 
 
Quanto às medidas preventivas para trabalho no interior dos 
silos, é incorreto afirmar: 
 
A) Deverão ser realizados com, no mínimo, dois 

trabalhadores. 
B) Deverão ser realizados com a utilização de cinto de 

segurança e cabo da vida. 
C) Serviços de manutenção por processos de soldagem estão 

dispensados da Permissão de Entrada de Trabalho. 
D) Antes da entrada dos trabalhadores na fase de abertura dos 

silos deve ser medida a concentração de oxigênio. 
E) Nos silos hermeticamente fechados, só será permitida a 

entrada de trabalhadores após renovação do ar ou com 
proteção respiratória adequada. 

 
 
 
É um método de investigação de acidentes do trabalho: 
 
A) Árvore das causas - ADC. 
B) Perda Auditiva Induzida pelo Ruído – PAIR. 
C) Programa de Gerenciamento de Riscos - PGR. 
D) Perfil Profissiográfico Previdenciário-PPP. 
E) Programa de Conservação Auditiva - PCA. 
 
 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
São consideradas atividades perigosas, de acordo com a Norma 
Regulamentadora NR 16: 
 
A) Armazenamento de explosivos. 
B) Abastecimento de inflamáveis. 
C) Trabalhos em laboratório de análises clínicas. 
D) Detonação. 
E) Manutenção de viaturas tanques. 
 
 
 
 

 
 
 
Assinale a alternativa incorreta. 
 
Todos os integrantes das equipes de mergulho, especialmente 
os supervisores, deverão tomar precauções, relativas à 
segurança das operações, no tocante ao planejamento, levando 
em conta: 
 
A) Condições meteorológicas. 
B) Condições do mar. 
C) Movimentação das embarcações. 
D) Instalações elétricas. 
E) Profundidade e tipo de operação a ser executada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 25

QUESTÃO 24 
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 
 

 
MENSAGEM DE NATAL 

 

Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem notícia. Um 
deus. Um deus de poder aterrador.  
 Eta! Papai Noel chegou! Aí, tudo se agita, tudo efervesce, tudo se transforma. Arrasador, o velhinho! Com a sua vinda, 
aumenta a produção; aquecem as vendas; aumenta, portanto, a poluição atmosférica, aumenta o buraco na camada de ozônio, 
aumenta o aquecimento da Terra, aumenta a destruição da Terra.  
E aumenta a destruição entre os homens, porque o poder do velhinho convence todos da necessidade de comprar... Quem pode, 
pode... Quem não pode... Atendendo ao apelo de Papai Noel, e para comprar roupa nova, o marginal conclui que tem direito ao 13º. 
Aí, rouba. Se necessário, mata.       

Eta velhinho poderoso! Pois é! Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras! O lojista anuncia a promoção: de R$ 80,00 
por apenas R$ 60,00! Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00! Papai Noel faz 
promoção até em casa de parafusos: a felicidade está bem perto de você! Um quilo de parafuso de todas as medidas por apenas R$ 
20,00! Um “grande Papai Noel” está na frente de uma funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde de R$ 800,00 por 
R$ 600,00! E os ministros de Papai Noel fazem acreditar em canções sem-vergonha... “Como é que Papai Noel não se esquece de 
ninguém / seja rico seja pobre, o velhinho sempre vem”. Quanto cinismo!             
Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo: pinheiro é que é nossa árvore, não são mais cajueiros, mangueiras, jambeiros, nossas 
ricas frutas sazonais deste período!Mais: por aqui, numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de trenó! Ainda: nossos 
empregados usam gorro cônico (nas cores da coca-cola, perdão nas cores das vestes de Papai Noel, vermelho e branco) e – 
pasmem! – alguns com pisca-pisca na parte frontal! Em terraços, em parapeitos de edifícios, penduram-se bonecos, ridículos e mal 
confeccionados bonecos-papais-Noel-dançarinos-desengonçados...!  

Papai Noel tudo pode! Já está, até, em Bagdá, no Iraque! Lá nas terras do Profeta! Pois é! Inaugurado um shopping naquela 
capital, a paz americana ali se instalará! E onde há shopping, lá está Papai Noel. Os americanos estão conseguindo empurrar Papai 
Noel na goela dos iraquianos. Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com coca-cola, então tiveram que engolir, por mal, 
com bombas, atiradas com alta precisão. Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem de bombas, nem do sabor da 
coca, menos ainda de Papai Noel. Esses povos..., ora! não têm bom gosto. Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a 
fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho poderoso! Só vendo a felicidade de Papai Noel...! 
Sim, mas onde está um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos, menino que, segundo dizem, teria nascido para ensinar 
aos homens a crença do homem no outro homem, crença cuja denominação mais apropriada é amor, e não mercado?!  
Lamentável... no lugar de quem – homem, lenda, mito ou Deus – ensinou a mais humana das lições: (com)viver, foi entronizado 
um ventríloquo do capitalismo, que apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as palavras: comprar e vender.   
 

(Janilto Andrade)
 

 
 
Com sua “mensagem”, o autor tem como propósito principal: 
 
A) convencer as pessoas de que o Natal sem Papai Noel não 

tem sentido. 
B) denunciar a falta de ética dos comerciantes que fazem 

publicidade desonesta. 
C) provocar uma reflexão sobre a apropriação de uma tradição 

religiosa pelo poder do capitalismo americano. 
D) demonstrar que, no Natal, aumenta o número de roubos, 

porque os marginais acreditam que têm direito ao 13º 
salário. 

E) mostrar que o povo brasileiro não tem o bom gosto dos 
povos com “dignidade histórica e cultural”. 

 

 
 
Para apresentar suas idéias, o autor cria: 
 
A) uma dissertação opinativa; 
B) uma dissertação argumentativa objetiva; 
C) uma narração subjetiva; 
D) uma descrição subjetiva; 
E) um texto injuntivo; 

 
 
 
Em que item o comentário não diz respeito à idéia central do 
parágrafo indicado? 
 
A) Segundo parágrafo: no Natal, estimula-se um consumo 

desenfreado, que contribui para esgotar os recursos naturais 
e acelerar a destruição do planeta. 

B) Terceiro parágrafo: o estímulo ao consumo é um dos 
motivos da violência. 

C) Quinto parágrafo: em um país onde a temperatura é muito 
alta e só neva em alguns estados do Sul, é ridículo que se 
ande de trenó. 

D) Sexto parágrafo: os americanos tiveram que usar armas na 
invasão do Iraque, porque não conseguiram inculcar 
naquele povo a ideologia capitalista, como fizeram com o 
povo brasileiro. 

E) Último parágrafo: a idéia de Papai Noel, como símbolo do 
consumismo, substitui a idéia de nascimento do Cristo, 
símbolo da convivência harmônica entre os seres humanos. 

 
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28
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O único item em que não há ironia é: 
 
A) “Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com 

coca-cola...” 
B) “... numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de 

trenó...” 
C) “Inaugurado um shopping naquela capital, a paz americana 

ali se instalará...” 
D) “Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a 

fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho 
poderoso...” 

E) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...” 
 
 
 
 
Verifique, em cada item, se há correspondência de sentido entre 
os dois segmentos apresentados. 
 
I -  “Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras!” 
• Ele faz acreditar nas mais descaradas mentiras! 
II -  “... prometendo felicidade na compra de um ataúde...” 
• ... Prometendo felicidade na compra de um caixão 

fúnebre... 
III -  “... nossas ricas frutas sazonais deste período...” 
• Nossas ricas frutas saudáveis deste período... 
IV -  “... nossos empregados usam gorro cônico...” 
• ... nossos empregados usam gorro ridículo...” 
V -  “... foi entronizado um ventríloquo do capitalismo...” 
• ... foi endeusado um boneco do capitalismo... 
 
Há correspondência de sentido em: 
 
A) I e III 
B) I e II 
C) I, II e IV 
D) II, III e IV 
E) III, IV e V 
 
 
 
 
A ocorrência de muitos sinais de exclamação no texto indica: 
 
A) subjetividade; 
B) hesitação; 
C) explicação; 
D) dúvida; 
E) alegria. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Em que letra as vírgulas não isolam informação adverbial 
deslocada? 
 
A) “Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo 

que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem 
notícia.” 

B) “Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem 
de bombas, nem do sabor da coca, menos ainda de Papai 
Noel.” 

C) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...” 
D) “... apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as 

palavras: comprar e vender.” 
E) “Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do 

velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00!” 
 
 
 
A única expressão do texto que referencia Papai Noel é: 
 
A) “o marginal” 
B) “os ministros” 
C) “um ventríloquo do capitalismo” 
D) “um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos” 
E) “homem, lenda, mito ou Deus” 
 
 
 
Assinale a letra em que o valor semântico indicado não 
corresponde ao da conjunção empregada. 
 
A) “... aumenta, portanto, a poluição atmosférica...” 

• conclusão 
B) “... aumenta a destruição entre os homens, porque o poder 

do velhinho convence a todos da necessidade de 
comprar...” 
• explicação 

C) “Se necessário, mata.” 
• condição 

D) “... teria nascido para ensinar aos homens a crença do 
homem no outro homem...” 
• consequência  

E) “... neva e anda-se de trenó...” 
• adição 

 
 
 
Assinale a única opção em que a expressão em destaque não é 
retomada por um pronome. 
 
A) “resto de mundo que nos resta” 
B) “velhinho mais poderoso de que se tem notícia” 
C) “o marginal conclui que tem direito ao 13º” 
D) “um menino cujo Natal” 
E)  “crença cuja denominação mais apropriada é amor” 
 
 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32

QUESTÃO 33

QUESTÃO 34

QUESTÃO 35
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Assinale a única opção em que a alteração do verbo cria um 
erro de regência: 
    
A) ...teria nascido para revelar aos homens a crença do homem 

no outro homem. 
B) ...teria nascido para mostrar aos homens a crença do 

homem no outro homem. 
C) ...teria nascido para indicar aos homens a crença do homem 

no outro homem. 
D) ...teria nascido para sugerir aos homens a crença do homem 

no outro homem. 
E) ...teria nascido para instruir aos homens a crença do 

homem no outro homem. 
 
 
 
Preencha as lacunas com as preposições necessárias: 
 
• Onde está o menino ____ cujo natal a humanidade já se 

esqueceu? 
• Onde está o menino ____ cujo natal o autor se refere? 
• Onde está o menino ____ cujo natal poucos pensam? 
• Onde está o menino ____ cujo natal voltam-se as atenções 

dos cristãos? 
 
De cima para baixo, a seqüência correta é: 
 
A) de – a – em – para  
B) de – com – para – em 
C) em – de – a – para 
D) em – para – de – para 
E) em – a – em – de 
 
 
 
O verbo deve concordar com o sujeito. O único item em que 
não se encontra um segmento que comprova essa regra é: 
 
A) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo” 
B) “anda-se de trenó”  
C) “penduram-se bonecos” 
D) “cujo Natal se comemorava” 
E) “foi entronizado um ventríloquo do capitalismo” 
 
 
 
Assinale a opção em que a expressão adverbial em negrito não 
se relaciona com o verbo, também em negrito. 
 
A) “Com a sua vinda, aumenta a produção.” 
B) “Se necessário, mata.”  
C) “Um “grande Papai Noel” está na frente de uma 

funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde 
de R$ 800,00 por R$ 600,00!” 

D) “Já está, até, em Bagdá, no Iraque!” 
E) “Chegamos a fazer fila para pôr nossos filhos no colo do 

velho poderoso” 

 
 
 
Não há um sujeito posposto ao verbo em: 
 
A) “onde há shopping”  
B) “lá está Papai Noel” 
C) “Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros” 
D) “E aumenta a destruição entre os homens” 
E) “foi entronizado um ventríloquo do capitalismo” 
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