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20 QUESTÕES DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 
ARTE DE AMAR 

 

Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma. 

A alma é que estraga o amor. 

Só em Deus ela pode encontrar satisfação. 

Não noutra alma. 

Só em Deus - ou fora do mundo. 

As almas são incomunicáveis. 

Deixa o teu corpo entender-se com outro corpo. 

Porque os corpos se entendem, mas as almas não. 

 

01. „Se queres sentir a felicidade de amar, esquece a tua alma.‟ 

O emprego da vírgula no período acima se fez necessário para: 

 

A. Isolar o aposto. 

B. Isolar o vocativo. 

C. Separar uma oração condicional da principal. 

D. Separar orações aditivas numa enumeração. 

E. Introduzir uma negação. 

 

02. „Porque os corpos se entendem, mas as almas não.‟ O que a 

conjunção sublinhada expressa em relação à oração anterior? 

 

A. Alternância 

B. Concessão 

C. Adição 

D.  Contraste 

E. Conclusão 

 

03. De acordo com o que se lê no texto, qual a intenção do eu 

lírico ao intitular o poema de „Arte de Amar‟? 

 

A. Provar que o amor só é expresso artisticamente. 

B. Usar a poesia como destruidora de conceitos antigos. 

C. Mostrar sua ideia do que é o amor, de como ele 

acontece. 

D. Analisar uma história de amor própria, sem se 

delongar sobre a visão geral do sentimento. 

E. Pregar sua religião. 

 

04. O poeta refere-se frequentemente ao papel da alma no 

amor. Para ele, a alma: 

 

A. Não existe em nenhum âmbito da vida do homem. 

B. É sinônimo de felicidade e deve ser fator principal no 

amor. 

C. É sinônimo de um amor caridoso, na qual os corpos 

podem unir-se para sempre. 

D. Por ser divina, é quem deve determinar as regras do 

amor. 

E. Não deve ser considerada no envolvimento amoroso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

05. Onde está o humor da frase? 

 

A. Na falta de compreensão do garoto em entender os 

limites de um ser irracional, mesmo na ficção. 

B. Na originalidade do autor em colocar um animal para 

responder à pergunta. 

C. No garoto que simplesmente ignora um conceito 

bastante comum na escola. 

D. Na confusão que há entre a sílaba „pro‟ e a palavra 

„pró‟, que significa „em defesa de‟. 

E. No desconhecimento do garoto do conceito formal de 

„pronomes‟ e a confusão que o amigo faz com suas 

variantes linguísticas. 

06. O emprego do advérbio „talvez‟ no último quadrinho 

indica: 

 

A. Dúvida 

B. Negação 

C. Protesto 

D. Lugar 

E. Classificação 

 

Ver a história ser feita é sempre um privilégio, em qualquer 

setor, e no esporte não é diferente. Todas as Olimpíadas têm 

suas lendas e feitos heroicos, e em Londres três nomes devem 

ser acompanhados mais de perto do que quaisquer outros: 

Michael Phelps, da natação, pode se tornar o maior recordista 

de medalhas de todos os Jogos; Usain Bolt pode quebrar mais 

três recordes mundiais e virar o maior velocista de todos os 

tempos; e Yelena Isinbayeva pode se sagrar tricampeã de salto 

com vara e bater o recorde mundial pela 18ª vez.  

 

07. Por que a notícia afirma que pode-se „ver a história ser 

feita‟ nas Olimpíadas? 

 

A. Porque só as Olimpíadas, a cada 4 anos, têm seu 

período sempre marcado por feitos históricos e, 

assisti-las, é vê-los na certa. 

B. Porque os recordes mundiais ficam sempre reservados 

para essa época e não para outra. 

C. Porque geralmente são feitos estudos de aproximação 

e no mais recente ficou claro que a história mudará seu 

curso depois das Olimpíadas de Londres. 

D. Porque os feitos acima não precisarão da distância do 

tempo para saber que devem ficar na lembrança. 

E. Porque devido à crise mundial, o conceito de feito 

histórico tem mudado a cada dia e, na nova concepção, 

o esporte é a fonte mais rica que temos. 
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08. Qual convenção gramatical explica a escrita de „privilégio‟ 

com „G‟? 

 

A. Forma verbal terminada em AR. 

B. Diferenciar um substantivo de uma forma verbal. 

C. Palavra terminada em –égio. 

D. Palavras de origem árabe. 

E. Palavra derivada de outra que já apresenta a letra “g”. 

 

09. Assim como „heroicos‟, não acentuamos o ditongo em: 

 

A. Assembleia 

B. Bau 

C. Paraguai 

D. Saude 

E. Conteiner 

 

10. No texto, o verbo pronominal „sagrar-se‟ é sinônimo de: 

 

A. Abençoar 

B. Ungir 

C. Santificar 

D. Conquistar 

E. Brilhar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Na tirinha pode-se perceber que predominam os 

sentimentos: 

 

A. De brincadeira e susto 

B. De estranhamento e medo 

C. De ódio e de loucura 

D. De falar e ouvir 

E. De amor e ódio 

 

12. O texto combina imagem e palavra. Por meio de qual 

processo de formação o autor escolheu passar sua mensagem? 

 

A. Enigma 

B. Sons animais  

C. Onomatopeia 

D. Sigla 

E. Prefixação 

 

 

 

Olimpíada de Londres tem uma marca feminina forte. Pela 

primeira vez na história todas as modalidades olímpicas são 

disputadas por mulheres. Além disso, a Arábia Saudita cedeu à 

pressão internacional e mandou duas atletas para o evento, uma 

no atletismo, outra no judô. Os EUA, também de forma inédita, 

chegam com uma delegação com maioria feminina, com 268 

mulheres e 261 homens. 

Mas, se o número de competidoras cresce, as mulheres 

ainda ficam atrás dos homens em dois pontos: os Jogos de 

Londres-2012 vão distribuir 30 medalhas de ouro a menos para 

mulheres  (132 contra 162) e o nível de performance, inalterado 

desde o início da década de 80. 

Segundo estudo publicado por pesquisadores do Instituto 

de Pesquisas Biomédicas e de Epidemiologia do Esporte, da 

França, a diferença média no nível de performances entre 

homens e mulheres, em provas olímpicas, segue em 10% desde 

1983. O estudo levou em conta resultados até os Jogos 

Olímpicos de Pequim, em 2008, de natação, atletismo, ciclismo 

de pista, levantamento de peso e patinação de velocidade. 

Incluiu também análise de recordes mundiais e, no caso de 

natação e atletismo, os 10 melhores resultados ano a ano. 

 

13. Qual regra justifica a acentuação de „judô‟? 

 

A. Acentuam-se os monossílabos terminados em „o‟. 

B. Acentuam-se as paroxítonas terminadas em „o‟. 

C. Acentuam-se os oxítonos terminados em „o‟. 

D. São acentuadas as sílabas tônicas da 3ª pessoa do 

plural do presente do indicativo dos verbos. 

E. São acentuadas as oxítonas que são precedidas de 

vogais. 

 

14. Segundo o texto: 

 

A. A participação de mulheres bem como o nível de 

performance em relação aos homens permanece 

inalterado desde os anos 80. 

B. Sempre sendo verificados e analisados, os números 

que calculam a participação e o nível de desempenho 

em mulheres, apesar de algumas alterações, não muda 

desde Pequim. 

C. Os países participantes conseguiram colocar mulheres 

em todas as modalidades olímpicas em Londres, o que 

não aconteceu com o nível de desempenho. 

D. As competidoras do sexo feminino pela primeira vez 

estão na disputa em todas as modalidades, embora a 

diferença no nível de desempenho em relação aos 

homens não tenha sido alterado desde os anos 80. 

E. Apesar de tentarem ao máximo conseguir 

superioridade, os homens têm que conviver nessas 

Olimpíadas com mulheres em todas as modalidades. 

Eles continuam vencendo apenas na diferença do nível 

de desempenho. 

 

15. Segundo o texto, as atletas sauditas: 

 

A. Cederam aos apelos e vão participar dos jogos 

olímpicos. 

B. Tiveram o direito de se inscrever nas Olimpíadas, mas 

só duas passaram. 
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C. Foram beneficiadas pelos apelos internacionais e os 

jogos contarão com duas delas. 

D. Nunca haviam participado dos jogos Olímpicos antes, 

mas ao apelarem para organismos internacionais, duas 

delas conseguiram ir. 

E. Foram enviadas para as Olimpíadas por organismos 

internacionais. 

 

16. „a Arábia Saudita cedeu à pressão‟. A ocorrência de crase e 

o emprego do acento grave se explicam: 

 

A. Pela exigência de preposição pelo verbo e de artigo 

pelo termo feminino. 

B. Pela exigência de preposição pelo verbo mais uma 

palavra que não aceita artigo. 

C. Pela ocorrência do pronome de tratamento. 

D. Pela ocorrência de nome de lugar. 

E. Pela ausência de pronome possessivo antes do 

complemento verbal. 

 

17. „Os EUA, também de forma inédita, chegam com uma 

delegação com maioria feminina, com 268 mulheres e 261 

homens.‟ Segundo o texto, os Estados Unidos: 

 

A. Nunca tinham levado uma delegação feminina para as 

Olimpíadas. 

B. Já haviam levado uma delegação com maioria 

feminina para as Olimpíadas. 

C. Jamais haviam levado uma delegação feminina maior 

que a masculina para as Olimpíadas. 

D. Algumas vezes levam a delegação feminina em 

número superior à masculina para as Olimpíadas. 

E. Sempre levam uma delegação feminina em maior 

número que a masculina. 

 

18. „a diferença média no nível de performances entre homens e 

mulheres, em provas olímpicas, segue em 10% desde 1983.‟ 

Em qual sentença abaixo o emprego do número percentual 

NÃO obedeceu às regras de concordância? 

 

A. “30% dos moradores votaram contra a proposta”. 

B. 1,97% dos clientes ganha acima de 30 salários 

mínimos. 

C. 1% dos proprietários rurais, no Brasil, controlam 48% 

do nosso território. 

D. Só 0,3% das empresas está habilitado a exportar. 

E. Os salários devem subir entre 10% e 30% . 

 

19. Em qual das alternativas abaixo NÃO houve erro de 

concordância? 

  

A. A carcaça inchada de um “mutante” encontrada à beira 

do East River, na ilha de Manhattan, está intrigando os 

novaiorquinos. 

B. Com o corpo sem pelo e os dedos vermelho, o animal 

foi apelidado de “monstro de Manhattan”. 

C. O grande focinho em decomposição dar a impressão 

de que o animal está rosnando.  

D. A criatura se tornam ainda mais assustadora por ter 

cinco dedos humanoides em cada uma das patas. 

E. Muitos acreditam que se trata de uma imensa ratazana 

ou de um porco assado – tese defendida pelo 

departamento que cuidam dos parques em Nova York. 

 

20. Qual das alternativas abaixo a regência do nome teve a sua 

regência transcrita com erro? 

 

A. Afinal, você tem orgulho de ser brasileiro?  

B. Nenhuma das redações foi escolhida pelos jurados? 

C. Embora não pareça, ele está bem consciente de tudo. 

D. A professora agiu  favoravelmente  aos alunos. 

E. Quando o resultado das provas foi divulgado, ela 

chorou perante a todos. 

 

 

20 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

 
21. De acordo com a Lei nº 9.605, Capítulo III; Da apreensão 

do produto e do instrumento de infração administrativa ou de 

crime, em seu artigo 25 e respectivos parágrafos afirma-se que, 

EXCETO: 

 

A. Verificada a infração, serão apreendidos seus produtos 

e instrumentos, lavrando-se os respectivos autos. 

B. Os animais serão libertados em seu habitat ou 

entregues a jardins zoológicos, fundações ou entidades 

assemelhadas, desde que fiquem sob a 

responsabilidade de técnicos habilitados. 

C. Tratando-se de produtos perecíveis ou madeiras, serão 

estes avaliados e doados a instituições científicas, 

hospitalares, penais e outras com fins beneficentes. 

D. Os produtos e subprodutos da fauna e flora não 

perecíveis serão destruídos ou doados a instituições 

científicas, culturais ou educacionais. 

E. Os instrumentos utilizados na prática da infração serão 

vendidos, garantida a sua descaracterização por meio 

da reciclagem. 

 

22. Na Resolução nº 20 do CONAMA (Conselho Nacional do 

Meio Ambiente) de 18 de junho de 1986, Art. 1º - São 

classificadas, segundo seus usos preponderantes, em nove 

classes, as águas doces, salobras e salinas do Território 

Nacional. A água doce de classe 1 são águas destinadas à, 

EXCETO: 

 

A. À preservação do equilíbrio natural das comunidades 

aquáticas. 

B. Ao abastecimento doméstico após tratamento 

simplificado. 

C. À proteção das comunidades aquáticas.  

D. À recreação de contato primário (natação, esqui 

aquático e mergulho). 

E. À irrigação de hortaliças que são consumidas cruas e 

de frutas que se desenvolvam rentes ao Solo e que 

sejam ingeridas cruas sem remoção de película.  
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23. De acordo com a Lei N
o
 9.795/99 que Dispõe sobre a 

educação ambiental, institui a Política Nacional de Educação 

Ambiental e dá outras providências, Art. 4º, São princípios 

básicos da educação ambiental, EXCETO: 

 

A. O enfoque humanista, holístico, democrático e 

participativo. 

B. A concepção do meio ambiente em sua totalidade, 

considerando a interdependência entre o meio natural, 

o sócio-econômico e o cultural, sob o enfoque da 

sustentabilidade. 

C. O pluralismo de idéias e concepções pedagógicas, na 

perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade. 

D. O incentivo à participação individual e coletiva, 

permanente e responsável, na preservação do 

equilíbrio do meio ambiente, entendendo-se a defesa 

da qualidade ambiental como um valor inseparável do 

exercício da cidadania. 

E. A garantia de continuidade e permanência do processo 

educativo. 

 

24. Devido à grande variedade de ecossistemas existentes na 

biosfera, esta é dividida em três partes distintas que chamamos 

de biociclos. O biociclo marinho é também denominado: 

 

A. Epinociclo 

B. Talassociclo 

C. Limnociclo 

D. Marinociclo 

E. Salinociclo 

 

25. Da relações ecológicas, são do tipo interespecíficas 

harmônica, EXCETO:  

 

A. Inquilinismo 

B. Mutualismo 

C. Esclavagismo 

D. Simbiose  

E. Foresia  

 

26. A Constituição Federal traz alguns deveres específicos do 

Poder Público na gestão do meio ambiente. Abaixo, destacamos 

alguns para que grupos articulados da sociedade possam cobrar 

a atuação do Município, do Estado ou da União. Os Principais 

deveres do Estado são, EXCETO: 

 

A. Preservar e restaurar os processos ecológicos 

essenciais; prover o manejo ecológico das espécies e 

dos ecossistemas. 

B. Preservar a integridade do patrimônio genético do país 

e fiscalizar as entidades dedicadas à pesquisa e 

manipulação de material genético. 

C. Proteção especial à fauna e flora; proteção especial a 

microrregiões (floresta amazônica, mata atlântica, 

pantanal, caatinga, cerrado, pampas). 

D. Demarcar territórios indígenas (art. 231, CF), 

quilombolas (art. 68, CF) e de outras comunidades 

tradicionais (Convenção 169 OIT e Decreto 6040/07), 

garantindo-lhes acesso aos bens naturais essenciais à 

sobrevivência física e cultural. 

E. Responsabilizar o causador do dano ambiental 

(princípio da reparação). 

 

27. O Plano Nacional de Gerenciamento Costeiro – (PNGC) 

tem como finalidade primordial, o estabelecimento de normas 

gerais visando à gestão ambiental da Zona Costeira do País, 

lançando as bases para a formulação de políticas, planos e 

programas estaduais e municipais. Para tanto, busca os 

seguintes objetivos, EXCETO: 

 

A. A promoção do ordenamento do uso dos recursos 

naturais e da ocupação dos espaços costeiros, 

subsidiando e otimizando a aplicação dos instrumentos 

de controle e de gestão pós-ativa da Zona Costeira. 

B. O estabelecimento do processo de gestão, de forma 

integrada, descentralizada e participativa, das 

atividades socioeconômicas na Zona Costeira, de 

modo a contribuir para elevar a qualidade de vida de 

sua população, e a proteção de seu patrimônio natural, 

histórico, étnico e cultural. 

C. A incorporação da dimensão ambiental nas políticas 

setoriais voltadas à gestão integrada dos ambientes 

costeiros e marinhos, compatibilizando-as com o 

PNGC. 

D. O efetivo controle sobre os agentes causadores de 

poluição ou degradação ambiental sob todas as 

formas, que ameacem a qualidade e vida na Zona 

Costeira. 

E. A produção e difusão do conhecimento necessário ao 

desenvolvimento e aprimoramento das ações de 

Gerenciamento Costeiro. 

 

28. Na ocorrência de água subterrânea, a formação 

impermeável que pode conter água, mas é incapaz de transmitir 

quantidades significativas da mesma, denomina-se: 

 

A. Aquífero 

B. Aquiclude 

C. Aquifugo 

D. Aquitardo 

E. Aqueduto 

 

29. Em síntese, o mundo está dividido em zonas climáticas 

básicas, importantes. A zona que se denomina tórrida refere-se 

a: 

 

A. Zona onde a temperatura atmosférica nunca é superior 

a 18ºC e a umidade relativa é geralmente inferior a 

65%. 

B. Zona onde a temperatura mensal média varia de 18ºC 

a 32ºC ou mais e a percentagem de umidade do ar é 

muito baixa. 

C. Zona onde a temperatura atmosférica é superior a 25ºC 

e a umidade relativa é geralmente inferior a 65%. 

D. Zona onde a temperatura mensal média rara vez 

ultrapassa os 18ºC e a umidade relativa do ar varia 

entre 65 e 90%. 

E. Zona onde a temperatura do ar fica acima de 18ºC e a 

umidade relativa fica acima de 65%. 
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30. O problema da erosão pode gerar mais degradação na 

medida em que se desenvolve. Práticas agrícolas incorretas e 

desmatamento indiscriminado podem ser apontados como os 

principais responsáveis pelos processos erosivos. Nesses casos, 

o reflorestamento e as mudanças nos sistemas de cultivo 

poderiam atenuar de maneira significativa o problema; em 

áreas rurais, vários fatores interagem para determinar a 

intensidade desse processo erosivo. Entre eles, pode-se 

destacar, EXCETO: 

 

A. Índice pluviométrico 

B. Características do solo (textura e estrutura) 

C. Tamanho e declividade da encosta 

D. Tipos de uso e manejo do solo 

E. Práticas não conservacionistas adotadas (conjunto de 

práticas no sentido de diminuir a erosão). 

 

31. Para o reflorestamento com a mata ciliar, as espécies 

florestais selecionadas para o plantio deverão ser nativas da 

própria região. Recomenda-se utilizar o maior número possível 

de espécies, seguindo as indicações da Resolução SMA 21/01 e 

a lista de espécies que acompanha essa norma que incluem, 

EXCETO: 

 

A. Se houver atividade pecuária, as áreas de plantio 

deverão ser isoladas por meio de cercas que impeçam 

a entrada de animais. 

B. Caso ocorram formigas cortadeiras (saúvas e 

quenquéns), será indispensável adotar medidas de 

controle antes, durante e após o plantio. 

C. As mudas deverão ser manuseadas sempre pela 

embalagem e ou pelos ramos superiores. 

D. No caso de plantio manual de mudas grandes, as covas 

deverão ser abertas com dimensões mínimas de 40 x 

40 x 40 cm. No caso de plantio com tubetes, as 

dimensões podem ser de 30 x 30 x 30 cm. 

E. Se a extremidade da raiz principal da muda estiver 

torcida, ela deverá ser podada, bem como as raízes 

laterais. 

 

32. São princípios da ecologia, EXCETO: 

 

A. Nenhum ecossistema produz resíduos, já que os 

resíduos de uma espécie são o alimento de outra. 

B. A matéria circula continuamente pela teia da vida. 

C. A energia que sustenta os ciclos ecológicos vem do sol 

e do vento. 

D. A diversidade assegura a resiliência. 

E. A vida, conquistou o planeta através de cooperação, 

parcerias e trabalho em rede. 

 

33. A definição de degradação está vinculada, na Lei 6938, à de 

qualidade ambiental onde afirma no seu Art. 3º - Para os fins 

previstos nesta Lei, entende-se por poluição, a degradação da 

qualidade ambiental resultante de atividades que direta ou 

indiretamente: 

 

I. Prejudiquem a saúde, a segurança e o bem-estar da 

população. 

II. Criem condições adversas às atividades sociais e 

econômicas. 

III. Afetem desfavoravelmente a biota.  

IV. Afetem as condições estéticas ou sanitárias do meio 

ambiente. 

V. Lancem matérias ou energia em desacordo com os 

padrões ambientais estabelecidos. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, III, IV 

B. II, IV, V 

C. II, III, IV, V 

D. I, IV, V 

E. I, II, III, IV, V 

 

34. Existem diversos tipos de cobertura vegetal que oferecem 

proteção ao solo. As formações arbustivas naturais com estrato 

herbáceo denso. Formações arbustivas densas (mata secundária, 

cerrado denso, capoeira densa). Mata homogênea de Pinus 

densa. Pastagens cultivadas sem pisoteio de gado. Cultivo de 

ciclo longo como o cacau; oferecem que grau de proteção ao 

solo? 

 

A. Muito baixa 

B. Baixa 

C. Média 

D. Alta 

E. Muito alta 

 

35. O Estudo de Impacto Ambiental (EIA) é um instrumento de 

caráter técnico-científico que subsidia uma das etapas do 

processo de Avaliação de Impacto Ambiental e, segundo a 

Resolução CONAMA 001/86, deve obedecer às seguintes 

diretrizes, EXCETO: 

 

A. Contemplar todas as alternativas tecnológicas e de 

localização do projeto, confrontando-as com a 

hipótese de não execução do projeto. 

B. Identificar e avaliar sistematicamente os impactos 

ambientais gerados nas fases de implantação e 

operação da atividade. 

C. Definir os limites da área geográfica a ser direta ou 

indiretamente afetada pelos impactos, denominada 

área de influência do projeto, considerando, em todos 

os casos, a bacia hidrográfica na qual se localiza. 

D. Considerar os planos e programas governamentais, 

propostos e em implantação na área de influência do 

projeto, e sua compatibilidade. 

E. Verificação dos tipos de ecossistemas e respectivos 

biomas através de análises técnicas e precisas, como 

polioticometria. 

 

36. De acordo com a CONAMA nº3/90 que relata sobre os 

critérios para episódios agudos de poluição do ar, para o 

parâmetro de dióxido de enxofre, considera-se um nível de 

alerta {SO2(µg/m2) – 24h}: 

 

A. 250 

B. 400 

C. 800  

D. 1600 

E. 2100 
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37. Ao ser verificada a qualificação do ar com base em índices 

calculados para os poluentes atmosféricos, chegou-se a um 

índice de 230, o que indica como uma qualidade do ar: 

 

A. Boa 

B. Regular 

C. Inadequada 

D. Má 

E. Crítica 

 

38. De acordo com os teores das partículas do solo, é um solo 

de textura arenosa quando apresenta: 

 

A. Teor de argila superior a 60%.  

B. Teor de argila entre 35 e 60%.  

C. Teor de argila entre 15 e 35%.  

D. Teor de argila inferior a 15%.  

E. Teor de silte superior a 50%. 

 

39. É constituído por depósitos de material solto, encontrados 

no sopé de encostas e que foram transportados pela ação da 

gravidade ou, simplesmente, material decomposto, transportado 

por gravidade. Esta é a definição de: 

 

A. Solo aluvião 

B. Solo coluvião 

C. Solo tálus 

D. Solo eluvial 

E. Solo eólico 

 

40. Num curso d‟água com menos de 10 metros, a largura 

mínima da faixa de mata ciliar é de: 

 

A. 30 metros em cada margem. 

B. 50 metros em cada margem. 

C. 80 metros em cada margem. 

D. 100 metros em cada margem. 

E. 150 metros em cada margem. 

 




