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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede.  
 

“O socialismo” 
 

 As transformações econômicas, sociais e políticas 
do final do século XVIII e início do XIX também propiciaram o 
surgimento de uma doutrina que contestava a ordem 
capitalista burguesa resultante da Revolução Industrial e 
propunha vias de transformação – o socialismo.  

Os mais importantes teóricos do socialismo foram 
o filósofo alemão Karl Marx (1818 – 1883) e o Friedrich 
Engels (1820 – 1895). Em 1848, eles publicaram o Manifesto 
Comunista, no qual anteciparam alguns postulados do 
socialismo científico, depois definidos detalhadamente na 
obra mais conhecida de Marx, O Capital.  

Marx entendia que a luta de classes (proletariado 
X burguesia) e a ação política do proletariado seriam os 
agentes transformadores da sociedade capitalista, pois, por 
intermédio da revolução socialista, seria inaugurada uma 
sociedade mais justa. Em um primeiro momento, seria 
instaurada uma ditadura do proletariado que eliminaria a 
propriedade privada; depois, viria o comunismo, com o fim 
das desigualdades econômicas e sociais e o fim do próprio 
Estado. Marx também criou o conceito de mais-valia, 
diferença entre a riqueza gerada por um operário e o 
pagamento que este recebe por seu trabalho, apropriada 
pelos capitalistas ou donos dos meios de produção, razão da 
capitalização da burguesia.  
 
01. Uma sociedade justa, segundo o texto, ocorreria:  
a) por meio da luta de classes;  
b) por meio da revolução socialista;  
c) pela ação política do proletariado;  
d) por meio da sociedade socialista.  
 
02. Pela diferença entre a riqueza gerada e o pagamento 
recebido entende-se:  
a) o Manifesto Comunista. 
b) a luta de classes. 
c) a razão da capitalização da burguesia. 
d) o conceito de mais-valia.  
 
03. Segundo Marx, seriam instauradas subsequentemente:  
a) a luta de classes, a revolução socialista e a ditadura do 

proletariado;  
b) a ditadura do proletariado e o comunismo;  
c) a luta de classes e a revolução socialista;  
d) a ditadura do proletariado, o comunismo e a mais-valia.  
 
04. As datas, indicadoras de séculos e de ano de nascimento 
e morte, encontradas no texto, pertencem à classe gramatical 
dos:  
a) substantivos.  
b) advérbios.  
c) numerais.  
d) interjeições.  
 
05. O único substantivo composto encontrado no texto é:  
a) Manifesto Comunista.  
b) O Capital.  
c) revolução socialista.  
d) mais-valia.  
 
06. A obra que define os postulados do socialismo científico é 
conhecida por:  
a) O Manifesto Comunista.  
b) Mais-valia.  
c) O Capital.  
d) Friedrich Engels.  
 

07. Complete com a palavra correta:  
A doutrina que contestava a ordem capitalista burguesa era 
_______________.  
a) o comunismo.  
b) o socialismo.  
c) a luta de classes.  
d) o conceito de mais-valia.  
 
08. A transcrição fonética da palavra classes ocorre na 
alternativa:  
a) /c//l//a//s//s//e//s/  
b) /k//l//a//c//e//s/  
c) /k//l//a//S//e//s/  
d) /c//l//a//s//e//s/ 
 
09. A sílaba tônica da palavra gratuito é:  
a) gra.  
b) tui.  
c) i.  
d) to.  
 
10. Separando-se as sílabas da palavra sublingual, 
obteremos:  
a) su-b-lin-gual.  
b) sub-lin-gu-al.  
c) sub-lin-gual.  
d) sub-ling-ual.  
 
11. Passando-se a frase abaixo para o plural, esta ficará 
escrita da seguinte maneira:  
“Parecia um faquir antes de tomar o tal elixir.”  
 
a) Pareciam faquirs antes de tomar o tal elixir.  
b) Pareciam faquir antes de tomarem o tal elixir.  
c) Pareciam faquires antes de tomarem os tais elixires.  
d) Pareciam faquis antes de tomar o tal elixir.  
 
12. Escrita no superlativo, temos correta a palavra:  
a) salubérrimo  
b) simpatíssimo  
c) asperríssimo  
d) amarísimo  
 
13. O pronome que substitui a expressão grifada na frase 
abaixo é:  
“O pai pediu ao filho que voltasse.”  
a) o  
b) lo  
c) os  
d) lhe  
 
14. Em “Levem-no embora”, o pronome grifado classifica-se 
como:  
a) pronome oblíquo.  
b) pronome oblíquo átono.  
c) pronome oblíquo reflexivo.  
d) pronome reto.  
 
15. Temos um pronome adjetivo na alternativa:  
a) Ele é alto.  
b) Encontrei minhas chaves.  
c) Empreste-me o livro.  
d) Ele nos conhece.  
 
16. Colocando o pronome entre parênteses no seu devido 
lugar, obteremos:  
“O estoque já tinha esgotado.” (se)  
a) O estoque já se tinha esgotado.  
b) O estoque já tinha esgotado-se.  
c) O estoque já tinha se esgotado.  
d) O estoque já tinha-se esgotado.  
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17. Encontramos uma próclise em:  
a) Deus te abençoe.  
b) Só isso basta-me.  
c) Dir-lhe-ei o que sei.  
d) Referiu-se a você.  
 
18. O numeral da oração “O Papa João Paulo II foi 
canonizado” é classificado como:  
a) cardinal.  
b) ordinal.  
c) fracionário.  
d) fracionário multiplicativo.  
 
19. O verbo “ser” é exemplo de verbo:  
a) abundante.  
b) defectivo.  
c) anômalo.  
d) pronominal.  
 
20. Escrevendo-se a frase abaixo no imperativo negativo, 
obteremos:  
“Resista em caso de assalto.”  
a) Não resiste em caso de assalto.  
b) Não resistas em caso de assalto.  
c) Não resistes em caso de assalto.  
d) Não resista em caso de assalto.  
 
Conhecimentos Específicos 

21. Considere as matrizes � = �3 � 02 �	 �
� � 18� e � = �� 3�� −3�. 

Se o determinante da matriz � é igual o determinante da 
matriz �, qual é o valor de �? 
a) 

�� 

b) 
��� 

c) − ��� 

d) 
�� 

 
22. Qual (quais) o (s) valor (es) de � na equação √5  ∙  √45 =���? 

a) − √����  ou 
√����  

b) √����  

c) −√15 ou √15 

d) −�√�  √!��  ou �√�� √!��  

 

23. Qual o valor da expressão 
"√#�√�$√%"

? 

a) 
�√�������  

b) 
√������  

c) 
�√��������  

d) 
√�������  

 

24. Qual o valor da expressão 
�&"�'� &""&(�)%*"($#&(

? 

a) 
�.��
�  

b) 
�.��
�	  

c) − �.����	  

d) − �.����  

25. Qual o valor da expressão
�("�&( ∙ �&" ∙ �&( ∙ !�",�&( ∙ �&" ∙ !&( ∙ ��? 

a) 
���.
!! 

 
b) 

����!� 

 
c) 

�!���	 

 
d) 

�.
!!��  

 
Considere o seguinte problema para responder as questões 
de número 26 e 27 
 
Uma escada (chamemos seus extremos de � e �) de 8 - de 
comprimento é apoiada em uma parede perpendicular com o 
chão, de tal forma que o extremo � da escada forme com o 
ponto mais alto da parede um ângulo de 60°. (considere √2 = 1,41; √3 = 1,73; √5 = 2,24) 
 
26. Qual a distância que o extremo � da escada, apoiado no 
chão, ficou da parede? 
a) 9,24 - 
b) 6,92 - 
c) 4 - 
d) 16 - 
 
27. Qual a altura da parede? 
a) 4 - 
b) 16 - 
c) 9,24 - 
d) 6,92 - 
 
Considere o seguinte problema para responder as questões 
de número 28 e 29 
 
Considere um rio, cujas margens são retas e paralelas. A 
largura desse rio é 26 -34567. Um barco sai de uma das 
margens desse rio de um local chamado ponto � e atravessa 
o rio em um trajeto diagonal com 52 -34567 de comprimento, 
chegando à outra margem em um local chamado ponto �. 
(considere √2 = 1,41; √3 = 1,73; √5 = 2,24) 
 
28. Qual é a distância na horizontal entre os pontos � e �, se 
o ponto � for projetado perpendicularmente sobre a outra 
margem do rio? 
a) 21,15 - 
b) 36,66 - 
c) 25,95 - 
d) 44,98 - 
 
29. Qual foi o ângulo de inclinação entre o ponto � e a 
perpendicular com a outra margem do rio desse trajeto 
diagonal feito pelo barco? 
a) 50° 
b) 60° 
c) 45° 
d) 30° 
 
30. Qual o valor de � para que a sequência 85��, 82� − 19�,8� + 39� + 2��9 seja uma ;. �.? 
a) − �	 

 
b) − �� 

 
c) − 
�! 

 
d) − �� 
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31. Quais são os cinco primeiros termos de uma ;. �., 
sabendo-se que <�� + <�� = −1.125 e <�	 + <�� = −943? 
a) 8−777, −764, −751, −738, −725, … 9 
b) 8−776, −763, −750, −737, −724, … 9 
c) 8−777, −766, −755, −744, −733, … 9 
d) 8−776, −765, −754, −743, −732, … 9 
 
32. Uma ;. �. de vinte termos tem razão −4 e a soma dos 
seus termos é igual −420. Qual é o 17º termo dessa ;. �.? 
a) −47 
b) −43 
c) −51 
d) −55 
 
33. De todos os empregados de uma firma, 60% optaram por 
um plano de assistência médica. A firma tem matriz em 
Salvador e somente duas filiais, uma em Porto Alegre e outra 
em Cuiabá. 70%dos empregados trabalham na matriz e 25% 
trabalham na filial de Porto Alegre. Sabendo que 60% dos 
empregados de Salvador optaram pelo plano de assistência 
médica e que 80% dos empregados da filial de Cuiabá o 
fizeram, qual a porcentagem dos empregados da filial de 
Porto Alegre que optaram pelo plano? 
a) 56% 
b) 48% 
c) 62% 
d) 52% 
 
34. Geraldo gasta, atualmente, 40% do seu salário no 
pagamento da prestação de sua casa. Se a prestação for 
reajustada em 26%, e o salário somente em 5%, qual será a 
porcentagem do salário que ela deverá gastar no pagamento 
da prestação após os reajustes? 
a) 47,1% 
b) 49,8% 
c) 51,2% 
d) 48,0% 
 
Considere o problema abaixo para responder as questões de 
números 35 a 37 
 
No mês de janeiro, Roberto observou que o valor da sua 
conta de energia elétrica foi 35% superior ao valor da sua 
conta de água. Em fevereiro, tanto o consumo de energia 
elétrica, quanto o de água, na residência de Roberto, foram 
iguais aos consumos do mês de janeiro. Porém, como as 
tarifas de energia elétrica e água foram reajustadas em 18% 
e 24%, respectivamente, Roberto gastou ?$ 28,98 a mais do 
que em janeiro para quitar as duas contas.  
 
35. Quantos Roberto pagou de energia elétrica no mês de 
fevereiro? 
a) ?$ 95,58 
b) ?$ 81,00 
c) ?$ 70,80 
d) ?$ 79,46 
 
36. Quanto Roberto pagou de água no mês de fevereiro? 
a) ?$ 74,40 
b) ?$ 69,85 
c) ?$ 68,52 
d) ?$ 73,20 
 
37. Em relação aos valores pagos no mês de fevereiro, 
aproximadamente quantos %Roberto gastou a mais com 
energia elétrica em relação ao valor gasto com água? 
a) 22,16% 
b) 26,28% 
c) 24,71% 
d) 28,47% 
 

38. Uma equação do primeiro grau pode ser representada na 
forma <� + A = B. Sabendo-se que B é o dobro de <, que A é 50% do valor de < e que B = 14, como será representada 
essa equação e qual o seu conjunto solução? 
a) 28� + ���� = 14 e C = D�!�� E 

b) 7� + ��� = 14 e C = D�!��! E 

c) 28� + ��� = 14 e C = D���!E 

d) 7� + �� = 14 e C = D���!E 

 
39. Qual é o número que deve ser somado a B + 3, B e B − 2 
para se formar, nessa ordem, uma ;. F.com três termos? 
a) −B + 6 
b) B − 6 
c) −B − 6 
d) B + 6 
 
40.  Classifique as afirmações abaixo em verdadeira ou falsa. 
I – Dois ângulos são suplementares se, e somente se, a 
soma de suas medidas for 90°; 
II – Dois ângulos são complementares se, e somente se, a 
soma de suas medias for 180°; 
III – Ângulo agudo é um ângulo cuja medida é maior que a 
medida de um ângulo reto; 
IV – Ângulo obtuso é um ângulo cuja medida é menor que a 
medida de um ângulo reto; 
É (são) verdadeira (s) a (s) afirmação (ões) contida (s) em: 
a) Todas as afirmativas são falsas. 
b) I, II, III e IV. 
c) II e III. 
d) I e IV. 







