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Cargo: Professor PEBII – Ciências Físicas e Biológicas 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto e responda o que se pede. 
 
“Disney para os brasileiros, votos para Obama” 
 
De olho no eleitorado da Flórida, estratégico em quase toda a 
eleição presidencial americana, o presidente Barack Obama 
anunciou na semana passada um conjunto de medidas para 
facilitar a concessão de vistos para turistas brasileiros. Num país 
que se recupera de uma crise econômica, a medida atende 
essencialmente às necessidades do comércio local. Em 2010, 
1,2 milhão de brasileiros visitaram a Flórida, deixando US$ 6 
bilhões em suas caixas registradoras. Também são brasileiros 
os principais investidores do mercado imobiliário local. Obama 
não pretende elevar o status do turista brasileiro, que segue 
obrigado a pedir visto para entrar no país, ao contrário do que 
ocorre com viajantes de outras procedências. A ideia é diminuir 
o tempo de espera nos consulados, que chega a 76 dias em 
São Paulo e 49 em Brasília. No passado, os brasileiros eram 
tratados como imigrantes em potencial pelas autoridades 
americanas. Não é mais assim. Com a ajuda do real valorizado 
que carregam no cartão de crédito, são vistos agora como 
turistas capazes de movimentar a economia. 
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01. No texto, encontramos muitos exemplos de substantivos   
a) Epicenos. 
b) Próprios. 
c) Sobrecomuns. 
d) Derivados. 
  
02. “No passado, os brasileiros eram tratados como imigrantes 
em potencial pelas autoridades americanas”. Isso não ocorre 
mais porque: 
a) Os brasileiros têm, agora, um conjunto de medidas para 

facilitar a concessão dos vistos. 
b) Os brasileiros são os principais investidores do mercado 

imobiliário. 
c) Houve uma valorização da moeda brasileira, o que faz com 

que o turista brasileiro seja visto como uma potencia na 
movimentação da economia americana. 

d) Os EUA é um país que se recupera da crise econômica. 
 
03. O texto afirma, em outras palavras, que o turista brasileiro 
a) Tem um eleitorado na Flórida que é estratégico para a eleição 

presidencial. 
b) Visita a Flórida, deixando lá um bom dinheiro. 
c) É o principal investidor do mundo imobiliário do país. 
d) Está sendo muito paparicado por Barack Obama. 
 
04. Temos um discurso direto em: 
a) “Ei, você está me ouvindo, a Disney e a Flórida estão abertas 

para negócios”. 
b) O governador do Texas, ao retirar sua candidatura à 

Presidência dos EUA, disse que Washington precisa de um 
governo mais humilde. 

c) O repórter aproveitou uma de suas transmissões ao vivo e 
pediu em casamento a âncora do jornal. 

d) Só se falou em Luíza nas redes sociais, depois que seu pai 
apareceu no comercial de um condomínio dizendo que 
reuniu a família em sua homenagem. 

 
05. Em “O iraniano Mahmoud Ahmadinejad poupou-nos de sua 
presença na última turnê à América Latina”, subentende-se que: 
a) Ele ainda não nos esqueceu. 
b) Ele virá ao Brasil. 
c) Ele não veio ao Brasil. 
d) Ele fez uma turnê ao Brasil. 

06. Na manchete da Revista Veja, “Naufrágio moral no Costa 
Concórdia”, alusivo a um acidente com um navio, recentemente, 
pode-se depreender, pela expressão “naufrágio moral”: 
a) Que não há qualquer conotação na expressão. 
b) Que a expressão tem uma conotação pejorativa. 
c) Que a conotação da expressão é positiva. 
d) Que os fatos ocorridos recentemente sobre o acontecido com 

o referido navio foram bastante explorados pela mídia, mas 
esta não faz alusão à moralidade do comandante do navio 
em questão. 

 
07. Quanto à acentuação, estão corretas todas as palavras da 
alternativa 
a) Juíz, raíz, ônibus, mágoa. 
b) Vôo, herói, traquéia, feiúra. 
c) Crêem, papéis, pêra, pêlo. 
d) Acadêmico, purê, tênis, bebê. 
 
08. O verbo “ser”, assim como outros que são irregulares no 
radical, é classificado como: 
a) Abundantes. 
b) Anômalos. 
c) Defectivos. 
d) Pronominais. 
 
09. Em qual das expressões grifadas nas frases abaixo há 
sentido denotativo? 
a) Todos trabalham, até os pequenos. 
b) Deus é o espírito perfeito que governa o mundo. 
c) Não chegaram ainda as encomendas. 
d) Não aconteceu nada. 
 
10. A palavra ou expressão assinalada na questão anterior, 
denota: 
a) Inclusão. 
b) Realce. 
c) Explicação. 
d) Exclusão. 
 
Conhecimentos Específicos 
 
11. Às vezes, a cura de uma doença é impossível. Por isso 
melhor prevenir do que remediar. A prevenção de uma doença é 
chamada de: 
a) Disseminação. 
b) Profilaxia. 
c) Poluição. 
d) Contaminação. 
 
12. Complete a frase e assinale a alternativa correspondente: 
“______________ são doenças que ocorrem em uma região 
afetando um grande número de pessoas de forma rotineira.” 
a) Epidemias. 
b) Endemias. 
c) Tragédias. 
d) Pandemias. 
 
13. As aves apresentam uma glândula que produz substancia 
impermeabilizante das penas. Essa glândula é: 
a) Sebácea. 
b) Sudorípara. 
c) Siringe. 
d) Uropigiana. 
 
14. A camada atmosférica que apresenta a maior quantidade de 
oxigênio é: 
a) Troposfera. 
b) Estratosfera. 
c) Exosfera. 
d) Termosfera. 
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15. Os lixos das residências, das escolas e das fábricas se 
diferem quanto ao seu destino. Quando ocorre a transformação 
dos restos orgânicos do lixo em adubo. Esse tipo de 
transformação se dá, quando o lixo vai para a: 
a) Aterro sanitário. 
b) Coleta de lixo. 
c) Incineração. 
d) Compostagem. 
 
16. Assinale a alternativa que corretamente associa as colunas I 
e II.  
  

1- Litosfera 
2- Hidrosfera 
3- Atmosfera 
4- Biosfera 

a) regiões habitadas do planeta. 
b) parte sólida, formada a partir das rochas. 
c) camada de ar que envolve o planeta. 
d) conjunto total de água do planeta. 

  
a) 1d – 2c – 3b – 4a. 
b) 1c – 2b – 3a – 4d. 
c) 1b – 2d – 3c – 4a. 
d) 1a – 2b – 3c – 4d. 
  
 17. “... parte masculina da flor, o conjunto dos estames, folhas 
modificadas, pois sustentam os esporângios. São constituídos 
por um filete e pela antera.” 
O trecho acima citado trata-se do (a): 
a) Gineceu. 
b) Corola. 
c) Androceu. 
d) Cálice. 
 
18. Espécies que ocupam o mesmo habitat e o mesmo nicho 
tendem a entrar em competição, por que: 
a) Eles não disputarão no mesmo local, os mesmos recursos, 

como alimento. 
b) Eles disputarão em local diferente, diferentes recursos. 
c) eles disputarão no mesmo local, diferentes recursos. 
d) Eles disputarão no mesmo local, os mesmos recursos, como 

alimento. 
 
19. Animais eutérios são: 
a) Mamíferos cujas fêmeas possuem placenta bem 

desenvolvida, capaz de nutrir o feto, que já nasce formado. 
b) Vivíparos, que desenvolvem placenta muito rudimentar, 

insuficiente para nutrir os fetos durante seu 
desenvolvimento. 

c) Ovíparos, sendo seus ovos semelhantes aos dos répteis e 
das aves. 

d) Mamíferos primitivos ovíparos, que não possuem placenta. 
 
20. Fontes que emitem luz por estarem a temperaturas 
elevadas, como por exemplo, o Sol, é classificado: 
a) Incandescentes. 
b) Luminescentes. 
c) Fluorescentes. 
d) Fosforescentes. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 




