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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 
 
 
Sobre a definição de tributo prevista no Código Tributário 
Nacional, é incorreto afirmar. 
 
A) Não podem existir tributos que constituam sanção de ato 

ilícito. 
B) O tributo pode ser instituído por meio de decreto do chefe 

do Poder Executivo. 
C) As contribuições de melhoria são uma espécie de tributo. 
D) A cobrança do tributo é feita por atividade administrativa 

plenamente vinculada. 
E) Tributo é uma prestação pecuniária compulsória. 
 
 
 
 
Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir: 
 
A) o imposto sobre propriedade territorial rural. 
B) o imposto sobre a transmissão onerosa de bens imóveis. 
C) o imposto sobre transmissão causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos. 
D) o imposto predial e territorial urbano. 
E) o imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza. 
 
 
 
 
De acordo com o que dispõe o Código Tributário Nacional 
sobre o fato gerador, marque a alternativa correta: 
 
1. A autoridade administrativa pode desconsiderar negócios 

jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a 
ocorrência do fato gerador do tributo.  

2. Em se tratando de situação de fato, ocorre o fato gerador 
desde o momento em que tal situação esteja 
definitivamente constituída. 

3. Os rendimentos decorrentes de ato ilícito não são 
tributáveis, já que o fato gerador do tributo deve levar em 
consideração a licitude dos atos praticados pelo 
contribuinte. 

 
Está(ão) correta(s) apenas: 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 2 e 3. 
D) 1 e 3. 
E) 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No que se refere à capacidade tributária ativa, assinale a 
afirmativa correta. 
 
A) Uma sociedade de economia mista, como, por exemplo, o 

Banco do Brasil, pode ter a atribuição de arrecadar ou 
fiscalizar tributos. 

B) A capacidade tributária ativa não pode ser delegada da 
União para o Distrito Federal. 

C) A pessoa jurídica de direito público que detém a 
capacidade tributária ativa para cobrar determinado tributo 
necessariamente possui a competência para legislar sobre o 
mesmo. 

D) A atribuição de fiscalizar o tributo, conferida de uma 
pessoa jurídica de direito público à outra, apenas pode ser 
revogada por meio de convênio. 

E) Entre as atribuições que podem ser delegadas de um ente 
da federação à outra pessoa jurídica de direito público 
interno está a de executar leis, serviços, atos ou decisões 
administrativas em matéria tributária. 

 
 
 
 
Acerca das preferências do crédito tributário, assinale a 
afirmativa correta: 
 
A) Os créditos tributários preferem a qualquer outro, inclusive 

aos decorrentes da legislação trabalhista. 
B) Não existe, em qualquer hipótese, concurso de preferência 

entre os entes da federação. 
C) Nos casos de falência, os créditos tributários preferem aos 

créditos gravados com garantia real, no limite do valor do 
bem gravado. 

D) Nenhuma sentença de julgamento de partilha ou 
adjudicação será proferida sem prova da quitação de todos 
os tributos relativos aos bens do espólio, ou às suas rendas. 

E) A cobrança judicial do crédito tributário está sujeita à 
habilitação nos processos de inventário ou arrolamento. 

 
 
 
 
Como requisitos mínimos a serem observados pela lei relativa à 
contribuição de melhoria, não é necessária a publicação prévia 
do seguinte elemento: 
 
A) determinação da parcela do custo da obra a ser financiada 

pela contribuição. 
B) delimitação da zona beneficiada. 
C) memorial descritivo do projeto. 
D) edital de licitação da obra. 
E) determinação do fator de absorção do benefício da 

valorização para toda a zona ou para cada uma das áreas 
diferenciadas, nela contidas. 
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Para os efeitos do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana, não é hipótese de melhoramento, construído 
ou mantido pelo Poder Público, caracterizador de zona urbana: 
 
A) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas 

pluviais; 
B) abastecimento de água; 
C) sistema de esgotos sanitários; 
D) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para 

distribuição domiciliar; 
E) escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima 

de 5 (cinco) quilômetros do imóvel considerado. 
 
 
 
 
O Sujeito Ativo do Imposto sobre a Propriedade Predial e 
Territorial Urbana pode ser: 
 
A) o proprietário 
B) o Distrito Federal 
C) o Estado 
D) o possuidor a título precário 
E) o locatário 
 
 
 
 
É imune ao IPTU: 
 
A) O imóvel pertencente a servidor municipal. 
B) O imóvel a pessoa portadora de deficiência física e 

comprovadamente pobre. 
C) O terreno não utilizado para exploração de atividade 

econômica e situado em área de preservação ambiental. 
D) O imóvel pertencente ao Estado de Pernambuco. 
E) O imóvel pertencente ao Banco do Brasil S/A. 
 
 
 
 
Sobre Taxa, podemos afirmar que: 
 
A) pode ter base de cálculo idêntica a dos Impostos. 
B) tem como fato gerador atividade não vinculada a atividade 

estatal. 
C) É facultativa. 
D) Pode ser instituída para o custeio do Poder de Polícia 

Estatal. 
E) Só os Municípios podem as criar. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Segundo o Artigo 144 da Constituição Federal do Brasil, a 
segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos 
seguintes órgãos: 
 
A) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia 

Ferroviária Federal, Polícias Civis, Polícias Militares e 
Corpos de Bombeiros Militares. 

B) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias 
Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares. 

C) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias 
Civis, Polícias Militares e o Exército Brasileiro. 

D)  Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias 
Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares e as Forças Armadas Nacionais. 

E) Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícias 
Civis, Polícias Militares e Corpos de Bombeiros 
Militares e o Poder Judiciário.     
 

 
 
 
O Estado se organiza por meio de seus instrumentos de 
controle. O Poder de Polícia é exercido na área administrativa 
e na área judiciária, existe para servir e proteger, e é 
considerada a manifestação mais antiga de força do Estado, 
tendo como finalidade: 
 

A) Assegurar, por uso da força policial, a contenção de 
manifestações de trabalhadores em greve, independente 
de ordem judicial. 

B) Assegurar o patrimônio público e privado, e impedir a 
entrada de estrangeiros no país. 

C) Assegurar a ordem, o interesse público, a convivência 
harmoniosa, a paz pública e a segurança das pessoas. 

D) Assegurar as atividades de empresas de segurança 
privada, mediante o auxílio da força policial para 
proteger o patrimônio público e privado. 

E) Assegurar a livre circulação de mercadorias no 
território nacional. 
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Conforme o Artigo 4º do Código de Processo Penal a Polícia 
Judiciária será exercida pelas autoridades policiais no 
território de suas respectivas circunscrições, e terá por fim a 
apuração das infrações penais e de sua autoria. Assim 
podemos afirmar que, para a manutenção da ordem pública, ao 
tomar conhecimento da prática de um crime de homicídio, 
toda e qualquer pessoa deverá imediatamente: 
 
A) Afastar-se do local do crime para evitar contato com os 

vestígios do delito, e primeiramente comunicar o fato à 
Polícia Militar. 

B) Afastar-se do local do crime para evitar contato com os 
vestígios do delito, e primeiramente comunicar o fato à 
Polícia Civil. 

C) Afastar-se do local do crime para evitar contato com os 
vestígios do delito, e primeiramente comunicar o fato ao 
Juiz de Direito. 

D) Afastar-se do local do crime para evitar contato com os 
vestígios do delito, e primeiramente comunicar o fato ao 
Ministério Público. 

E)  Afastar-se do local do crime para evitar contato com os 
vestígios do delito, e primeiramente comunicar o fato ao 
Serviço Médico mais próximo para tentar socorrer a 
vítima. 

 
 
 
 
O Artigo 227 da Constituição Federal do Brasil afirma ser 
dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança 
e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à 
saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de 
colocá-los a salvo de toda forma de negligência, 
discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. 
Em caso de negação de matrícula escolar de uma criança, 
caracterizando o impedimento de acesso à educação, é mais 
correto dizer que é dever de todo brasileiro denunciar o fato a: 
 
A) À Secretaria de Educação do Município e do Estado. 
B) Ao Conselho Tutelar da cidade. 
C) Ao Conselho Tutelar da cidade e ao Ministério Público. 
D) À Delegacia de Polícia da Infância e Juventude. 
E) Ao Conselho Tutelar da cidade, ao Ministério Público, à 

Secretaria de Educação do Município e do Estado, à 
Delegacia de Polícia da Infância e Juventude e demais 
órgãos de proteção das crianças e adolescentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De acordo com o Anexo I ( Dos Conceitos e Definições), da Lei 
de  nº9.503/97, Trânsito é a movimentação  e imobilização de 
Veículos pessoas e animais nas vias terrestres. 
 
Quanto as vias terrestres e suas respectivas velocidades, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) As vias abertas a circulação, de acordo com a sua 

utilização, classificam-se em: Vias Urbanas, Vias Rurais e 
Vias Paralelas ou Locais. 

B) As Vias Rurais definem-se como sendo as que se alongam 
dentro do perímetro urbano, normalmente ligando ao 
interior do município ou a outros municípios. As Vias 
Rurais são classificadas em: estradas que são as vias não 
pavimentadas e as Vias de Trânsito Rápido que são as 
pavimentadas. 

C) A velocidade no trânsito é um dos temas mais 
controvertidas e importantes do Código de Trânsito 
Brasileiro, eis que regula a velocidade máxima a ser 
desenvolvida nas Estradas e Rodovias, locais onde 
acontecem acidentes de extremas gravidade e repercussão. 

D) A velocidade máxima permitida para a via, será indicada 
por meio de sinalização, obedecidas as suas características 
técnicas e as condições de trânsito. Onde não existir 
sinalização regulamentadora, a velocidade máxima será de 
vinte quilômetros por hora nas Vias Coletoras. 

E) A velocidade máxima deverá sempre ser inferior á metade 
máxima estabelecida, respeitadas as condições 
operacionais de trânsito da via. 
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Há normas que regulam a circulação dos veículos para que ela 
ocorra de maneira ordeira e de modo que todos possam transitar 
como segurança. Basta imaginar o caos que resultaria do 
trânsito se não houvesse regras a ser seguidas. Durante o 
trajeto, ninguém se entenderia, cada um defenderia estar com a 
razão e a sua primazia ao dirigir. 
 
Assinale a alternativa correta, sobre as Normas de Circulação e 
Conduta no Trânsito. 
 
A) De acordo com a legislação vigente, PARAR é imobilizar 

o veículo por tempo superior para embarque e/ou 
desembarque de passageiros e estacionar é imobilizar o 
veículo pelo tempo necessário para embarque e 
desembarque de passageiros. 

B) Quando veículos, transitando por fluxos que se cruzem, se 
aproximarem de local não sinalizado, no caso de rotatória 
terá a preferência de passagem o veículo da direita, uma 
vez que a circulação far-se-á pelo lado direito da via. 

C) Os veículos destinados a socorro de incêndio e 
salvamento, os de polícia,  Os de  fiscalização e operação 
de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade de 
trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e 
parada, quando em serviços de urgência e devidamente 
identificados por dispositivos regulamentados de alarme 
sonoro e iluminação intermitente. Quando os dispositivos 
estiverem acionados, indicando a proximidade desses 
veículos, todos os condutores deverão deixar  livre a 
passagem pela faixa da direita indo para a esquerda da via, 
parando se necessário. 

D) O condutor que for ingressar numa via, procedente de um 
lote lindeiro a essa via, terá a preferência em relação aos 
veículos e pedestres que por ela estejam transitando.  

E) Quanto ao uso do pisca-alerta o condutor utilizará em 
imobilização ou situação de emergência, quando a 
regulamentação da via assim o determinar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
As Diretrizes da Política Nacional de Trânsito proclamam que 
“a educação para o trânsito é um direito de todos e constitui 
dever prioritário dos componentes do Sistema Nacional de 
Trânsito”. 
 
Analise as afirmativas abaixo: 
 
1. No âmbito da educação para o trânsito caberá  ao Mistério 

da Saúde, mediante da proposta do CONTRAN – Conselho 
Nacional de Trânsito, estabelecer campanha nacional, 
esclarecendo condutas a serem seguidas nos primeiros 
socorros, em caso de acidente de trânsito. 

2. A educação para o trânsito deve ser promovida a partir do 
ensino médio por meio de planejamento e ações integradas 
entre os diversos órgãos do Sistema Nacional de Trânsito  e 
do Sistema  Nacional de Educacional. 

3. O CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito, 
estabelecerá mensalmente, os termos e os cronogramas da 
campanha de âmbito nacional que deverão  ser promovidas 
por todos os órgãos  ou entidades do Sistema Nacional de 
Trânsito, em especial nos períodos referentes á férias 
escolares, feriados prolongados e à Semana Nacional do 
Trânsito. 

4. As campanhas nacionais, esclarecendo as condutas a serem 
seguidas nos primeiros socorros em caso de acidente de 
trânsito terão caráter provisório por intermédio de Sistema 
Único de Saúde – SUS. 

 
Está(ão) correta(s) 
 
A) 1, apenas. 
B) 3, apenas. 
C) 1,2 e 3, apenas. 
D) 1 e 4, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 
 
 
 
 
As condições mínimas de higiene necessárias para o exercício 
de atividade em um imóvel são de responsabilidade: 
 
A) Se alugado do dono do imóvel. 
B) Da Secretaria Municipal de Saúde. 
C) Do gerente do estabelecimento. 
D) Do proprietário do imóvel ou do responsável por seu uso. 
E) Da vigilância sanitária. 
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Em relação à instalação dentro do perímetro da cidade e 
povoação, de indústria que pela natureza dos produtos, pelas 
matérias primas utilizadas, pelos combustíveis empregados ou 
qualquer outro motivo possam prejudicar a saúde ou poluir o 
ambiente, assinale a melhor alternativa para a condução desse 
caso: 
 
A) Deve ser instalada sem restrições. 
B) A sua instalação deve ser proibida. 
C) Pode ser instalada desde que pague imposto de 

insalubridade. 
D) A instalação só será proibida se a Câmara de Vereadores 

votar contra a sua instalação. 
E) Deve ser instalada se for importante para a arrecadação 

municipal. 
 

 

 
Todas as medidas abaixo são prejudiciais para a preservação da 
higiene pública, exceto: 
 

A) Banhar-se em chafarizes, fontes, tanques ou torneiras 
públicas. 

B) Aterrar vias públicas com lixo, materiais ou quaisquer 
detritos. 

C) Conduzir quaisquer materiais que possam comprometer o 
asseio das vias públicas, sem as devidas precauções. 

D) Queimar nos próprios quintais, lixo, detritos ou quaisquer 
materiais em quantidade capaz de molestar a vizinhança. 

E) Permitir o livre escoamento das águas pelas galerias 
pluviais, valas, sarjetas ou canais das vias públicas. 

 
 
 

Em relação à higiene das edificações ocupadas por atividades 
comerciais e industriais qual alternativa abaixo não é 
recomendável como requisito de higiene pública? 
 

A) Assegurar condições de higiene e conforto nas instalações 
destinadas à refeição ou lanches e nos locais de trabalho. 

B) Proporcionar aos empregados, facilidades para obtenção de 
água potável em locais de trabalho, mesmo quando o 
trabalho for a céu aberto. 

C) Permitir o uso de copos coletivos nos locais de trabalho em 
que são servidos líquidos, desde que bem lavados em água. 

D) Manter lavatórios situados em locais adequados à lavagem 
de mãos durante o trabalho, à saída dos sanitários e antes 
das refeições. 

E) Realizar o serviço de limpeza geral dos locais de trabalho 
fora do expediente da produção e por processo que 
reduzam ao mínimo o levantamento de poeiras. 
 

 
 

 

 
Coloque (V) se a afirmativa for verdadeira e (F) se a afirmativa 
for falsa em relação à higiene pública: 
 

(    ) A fiscalização sanitária abrangerá especialmente a 
higiene e limpeza das vias públicas, das habitações 
particulares e coletivas, da alimentação, incluindo 
todos os estabelecimentos onde se fabriquem ou 
vendam bebidas e produtos alimentícios, e dos 
estábulos, cocheiras e pocilgas. 
 

(    ) Os resíduos de fábricas e oficinas, os restos de 
materiais de construção, os entulhos provenientes de 
demolição, as palhas e outros resíduos das casas 
comerciais serão removidos pelo serviço de limpeza 
pública, em vasilhas apropriadas. 
 

(    ) Não é permitida a produção, exposição ou venda de 
gêneros alimentícios falsificados, adulterados ou 
nocivos à saúde, os quais serão apreendidos pelo 
servidor encarregado da fiscalização e removidos para 
local destinado a inutilização dos mesmos, eximindo, 
nesse caso, a fábrica ou estabelecimento comercial do 
pagamento das multas e demais penalidades que 
possam sofrer em virtude da infração. 

 
Assinale a seqüência correta de cima para baixo: 

 

A) V, F, F. 
B) F, V, V. 
C) V, F, V. 
D) V, V, F. 
E) F, F, F. 
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Nenhum estabelecimento comercial ou industrial poderá 
funcionar no Município, sem prévia licença da Prefeitura, 
concedida a requerimento dos interessados e mediante 
pagamento dos tributos devido. Portanto, o requerimento deverá 
especificar com clareza: 
 
1) o ramo do comércio ou da indústria; 
2) número de inscrição; 
3) o montante do capital investido; 
4) residência do comerciante, industrial ou representante; 
5) o local em que o requerente pretende exercer sua atividade. 
 
Está(ão) incorreta(s): 
 
A) 3, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 5, apenas. 
E) Nenhuma, todas estão corretas. 
 
 

 
O prazo máximo para aprovação do projeto a contar da data em 
que estiver em ordem toda a documentação, podendo dar início 
à construção é de: 
 
A) 15 dias 
B) 30 dias 
C) 20 dias 
D) 10 dias 
E) 25 dias 
 

 
 
A demolição de prédios, cobertas, garagem, muros etc. (já 
existentes ou em construção) poderá ser  
 
1) requerida pelo proprietário 
2) determinada ex-ofício 
3) determinada por mandato judicial 
4) requerida por qualquer cidadão 

 
Está(ão) incorreta(s): 
 
A) 3, apenas. 
B) 3 e 4, apenas. 
C) 2 e 4, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) Nenhuma, todas estão corretas. 
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CONHECIMENTOS DE LINGUA PORTUGUESA 
 

Texto 1: 
 

Escassez de água 
 

Paulo Ferraz Nogueira
 
Até poucas décadas atrás, os livros clássicos usados 

nos cursos de Economia, em todo mundo, davam como 
exemplos de "bem não-econômico", isto é, aquele que é tão 
abundante e inesgotável que não tinham, portanto, valor 
econômico, a água, o oxigênio, o sal de cozinha etc. 

Claro que existe muita água no planeta, mas cerca 
de 97,5% dessa água é salgada e está nos oceanos; 2,5% é 
doce, sendo que deles, 2% estão nas geleiras e apenas 0,5% 
está disponível nos corpos d'água da superfície, isto é, rios e 
lagos, sendo que a maior parte, ou seja, 95%, está no 
subsolo, que é, portanto a grande "caixa d'água" de água 
doce da natureza. 

Mas se compararmos como essa água doce se 
distribui no globo e como a respectiva população está 
distribuída, vamos verificar que ela está "mal distribuída": há 
partes da Terra realmente com falta crônica desse precioso 
líquido. O Brasil está muito bem neste aspecto, pois tem 
cerca de 12% de toda água doce existente na Terra, mas 
diríamos que, sob o ponto de vista de utilização humana, a 
mesma está "mal distribuída". 

Não concordamos que falte água para consumo 
humano em nosso País, seja nas cidades, no campo, ou 
mesmo no nosso semi-árido Nordestino. Apenas ela precisa 
ser tratada como bem econômico que é essencial à vida, à 
saúde, à economia, na indústria, na agricultura e em todos os 
setores da sociedade. 

A bem da verdade, nota-se uma arregimentação 
geral na imprensa, nos governos, na sociedade civil, para o 
tema escassez de água. Tarifas baixas ou mesmo pífias 
impedem as companhias de abastecimento de se 
capitalizarem, para expandir a rede, combater os vazamentos 
crônicos existentes nas redes hidráulicas (manutenção), e 
ainda por cima, incentivam o desperdício que permanece 
quase sempre generalizado nos lares, nas indústrias, na 
agricultura. Impedem também a construção de ETEs, 
Estações de Tratamento de Esgoto, essenciais para a saúde e 
a economia, pois o esgoto de hoje é a água potável de 
amanhã. 

Nesse contexto, torna-se imprescindível o uso 
racional da água. O destino da água em casa no Brasil, cerca 
de 200 litros diários, é: 27% consumo (cozinhar, beber 
água), 25% higiene (banho, escovar os dentes), 12% 
lavagem de roupa; 3% outros (lavagem de carro) e 
finalmente 33% descarga de banheiro, o que mostra que, 
tanto nas cidades como nas indústrias, se existirem duas 
redes de água, reusando "água cinzenta" (que são as águas 
resultantes de lavagens e banho) para descarga de latrinas, 
pode-se economizar 1/3 de toda água. (...) 

 
Disponível em http://www.uniagua.org.br/website.
Acesso em 04 de junho de 2008. (Texto adaptado)

 
 

 
 
 
 
Pela leitura do primeiro parágrafo do texto, podemos concluir 
que, para os economistas, um bem tem valor econômico, por 
exemplo, quando ele é 
 
A) mal distribuído. 
B) escasso e exaurível. 
C) passível de reutilização. 
D) alvo da atenção das pessoas. 
E) citado nos livros de economia. 
 
 
 
 
O Brasil é privilegiado no aspecto da quantidade de água doce, 
porque 
 
A) o tema da escassez é muito discutido no país. 
B) a sua costa é extensa e banhada pelo oceano. 
C) a água é tratada no país como um bem econômico. 
D) o abastecimento de água é racionalmente distribuído. 
E) no seu território há bastante água para consumo humano.  
 
 
 
 
Na opinião do autor, os consumidores são estimulados a 
desperdiçar água por conta do/da  
 
A) abundância de água doce no Brasil. 
B) preço baixo pago pelo consumidor. 
C) grande expansão da rede de distribuição. 
D) necessidade de capitalização das distribuidoras. 
E) existência de duas redes de distribuição de água no país. 
 
 
 
 
A tese defendida pelo autor está melhor explicitada em: 
 
A) No Brasil a água doce existe em abundância. 
B) A água deveria ser melhor distribuída no Brasil. 
C) A imprensa vive destacando a escassez da água. 
D) No Nordeste deveria haver racionamento de água. 
E) A água deve ser encarada como um bem econômico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26

QUESTÃO 27

QUESTÃO 28
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Ao afirmar que “o esgoto de hoje é a água potável de amanhã”, 
o autor quer dizer que 
 

A) o que é esgoto hoje, com tratamento, poderá ser água 
potável. 

B) a água que usamos agora, com certeza, será o esgoto 
amanhã. 

C) corremos o risco de a água potável, no futuro, tornar-se 
esgoto. 

D) a qualidade da água que consumimos hoje pode ser 
comparada a esgoto. 

E) no futuro, aumentará a produção de esgoto e diminuirá a de 
água potável. 

 
 
 
 

Em “Tarifas baixas ou mesmo pífias”, o termo destacado 
significa 
 

A) avariadas. 
B) fracas. 
C) infames. 
D) insignificantes. 
E) insuficientes. 
 
 
 
 

A expressão “corpos d’água” (2º parágrafo) refere-se a  
 

A) rios e lagos. 
B) caixas d’água. 
C) redes hidráulicas. 
D) oceanos e geleiras. 
E) águas doces e salgadas. 
 
 
 
 

A palavra água, tema do texto, aparece substituída por outros 
termos. Assinale os trechos em que o termo destacado substitui 
água.    
 

1. “2,5% é doce, sendo que deles, 2% estão nas geleiras”.  
2. “há partes da Terra com falta crônica desse precioso 

líquido”. 
3. “sob o ponto de vista de utilização humana, a mesma está 

‘mal distribuída’ ”. 
4. “Apenas ela precisa ser tratada como bem econômico que é 

essencial à vida”. 
5. “combater os vazamentos crônicos existentes nas redes 

hidráulicas”. 
 

Os termos que substituem água no texto são as dos trechos de 
número: 
 

A) 1, 2 e 3. 
B) 1, 3 e 4. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 

 
 
 
 
Em “sendo que a maior parte, ou seja, 95%, está no subsolo”, o 
termo destacado introduz um(a) 
 
A) comparação.  
B) dúvida. 
C) esclarecimento. 
D) hipótese. 
E) inclusão. 
 
 
 
 
Em relação ao trecho, “Mas se compararmos como essa água 
doce se distribui no globo e como a respectiva população está 
distribuída, vamos verificar que ela está ‘mal distribuída’", 
podemos afirmar: 
 
1. O termo “se” é empregado duas vezes para expressar uma 

condição. 
2. Há uma ambigüidade no uso do pronome “ela” que 

dificulta a identificação do referente. 
3. O sujeito que pratica a ação de “comparar” está omisso, 

mas é facilmente recuperável. 
4. O termo “no globo” indica uma circunstância de modo. 
5. O palavra “doce” imprime uma característica ao termo 

antecedente. 
 
Estão corretas: 
 
A) 1, 2 e 4. 
B) 1, 2 e 5. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 2, 3 e 5. 
E) 3, 4 e 5. 
 
 
 
 
No trecho “aquele que é tão abundante e inesgotável que não 
tinham, portanto, valor econômico”, há o estabelecimento de 
uma relação semântica de 
 
A) comparação. 
B) condição. 
C) conseqüência. 
D) finalidade. 
E) oposição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Texto 2 
 

A OUTRA NOITE 
 
Outro dia fui a São Paulo e resolvi voltar à noite, 

uma noite de vento sul e chuva, tanto lá como aqui. Quando 
vinha para casa de táxi, encontrei um amigo e o trouxe até 
Copacabana; e contei a ele que lá em cima, além das nuvens, 
estava um luar lindo, de lua cheia; e que as nuvens feias que 
cobriam a cidade eram, vistas de cima, enluaradas, colchões 
de sonho, alvas, uma paisagem irreal. 

Depois que o meu amigo desceu do carro, o chofer 
aproveitou o sinal fechado para voltar-se para mim: 

─ O senhor vai desculpar, eu estava aqui a ouvir sua 
conversa. Mas, tem mesmo luar lá em cima? 

Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e 
enlamaçada e torpe havia uma outra ─ pura, perfeita e linda. 

 ─ Mas, que coisa... 
Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro para olhar o 

céu fechado de chuva. Depois continuou guiando mais 
lentamente. Não sei se sonhava em ser aviador ou pensava 
em outra coisa. 

─ Ora, sim senhor... 
 E, quando saltei e paguei a corrida, ele me 

disse um "boa noite" e um "muito obrigado ao senhor" tão 
sinceros, tão comoventes, como se eu lhe tivesse dado um 
presente de rei. 
 

(Rubem Braga)
 
 
 
 
Sobre o texto 2, considere as seguintes afirmativas: 
 
1. A história é narrada por um de seus personagens. 
2. O motorista constitui um personagem secundário na 

história. 
3. O trecho “─ Mas, que coisa...” constitui discurso direto. 
4. O desfecho da narrativa é constituído pelo trecho “─ Ora, 

sim senhor...”. 
 
Estão corretas, apenas:  
 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Como a maior parte das narrativas, após a apresentação da 
situação inicial, surge o fato que dá origem aos demais. No 
texto, esse fato é introduzido a partir do fragmento: 
 
A) “Outro dia fui a São Paulo.” 
B) “(...) e contei a ele que lá em cima (...).” 
C) “Depois que o meu amigo desceu do carro (...).” 
D) “Confirmei: sim, acima da nossa noite preta e enlamaçada 
(...)”. 
E) “Ele chegou a pôr a cabeça fora do carro (...)”. 
 
 
 
 
Para o motorista, a notícia da existência de uma “outra noite” 
simboliza a: 
 
A) alegria de ter o seu valor reconhecido. 
B) certeza da miséria que existe no mundo. 
C) crença em valores relacionados à fé e religião. 
D) garantia de que no mundo há pessoas gentis. 
E) renovação de suas esperanças num mundo melhor. 
 
 
 
 
Identifique com 1 as referências de tempo e com 2 as de lugar.  
 
(   ) Outro dia 
(   ) São Paulo  
(   ) à noite 
(   ) tanto lá como aqui 
(   ) além das nuvens 
(   ) depois 
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 
A) 1, 2, 1, 1, 1, 2. 
B) 1, 2, 1, 2, 2, 1. 
C) 2, 1, 1, 2, 2, 1. 
D) 2, 1, 2, 1, 1, 2. 
E) 2, 2, 1, 1, 2, 1. 
 
 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40




