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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Leia o texto para responder às questões de 1 a 4.  

 

A dor é um sintoma patológico, cuja 

percepção varia de paciente para paciente. Ao 

contrário do que ocorre com a pressão do sangue ou 

com os níveis de colesterol, a dor não pode ser 

medida objetivamente. Por isso, é difícil para os 

profissionais de saúde avaliar sua extensão e efeitos 

sobre o paciente. Em clínicas especializadas, a cura da 

dor é tentada com a utilização de eletrodos para 

bloquear as vias nervosas que transportam a 

sensação desagradável ao cérebro. Segundo os 

terapeutas holísticos, isso é um erro, pois a dor é a luz 

vermelha que nos adverte de que algo não está bem 

em nosso corpo. Suprimir a dor com remédios ou 

outros recursos é tapar a boca de quem está 

afogando. 

                               Superinteressante, São Paulo, abril, 

ano 5, n. 5, p. 51, maio 2001. 

 

1. Leia as proposições sobre o texto: 

I. A expressão “ao contrário” mostra a intenção do 

autor de contrastar, distinguir a dor dos outros 

indicadores de funcionamento do organismo. 

II. No trecho “A dor é a luz vermelha que nos adverte 

de que algo não está bem no nosso organismo...”, 

temos uma figura de linguagem denominada 

metonímia. 

III. A ação apresentada no trecho “Suprimir a dor com 

remédios ou outros recursos é tapar a boca de 

quem está se afogando...” é absurda e ineficaz. 

Está (ão) correta(s) apenas: 

a) Apenas II 

b) II e III 

c) I e III 

d) I, II e III 

e) I e II 

 

2. O título que melhor expressa o objetivo 

comunicativo do texto é: 

a) A dor é uma sensação subjetiva. 

b) Como livrar-se da dor. 

c) Efeitos da dor sobre o paciente. 

d) Por que não se deve suprimir a dor. 

e) Como medir a dor. 

 

3. No texto, a expressão Por isso pode, sem mudança 

de sentido, ser substituída por: 

a) Portanto 

b) Porque 

c) Mas 

d) Nem mesmo 

e) Embora 

 

4. Com relação aos elementos conectores do texto, 

só NÃO se pode dizer que: 

a)  “...isso é um erro, pois a dor é a luz vermelha...” 

O termo refere-se, anaforicamente, a uma 

situação que foi explicada anteriormente no texto. 

b) “Por isso, é difícil para os profissionais de saúde 

avaliar sua extensão...” O pronome “sua” tem 

como referente profissionais. 

c)  “...é tentada com a utilização de eletrodos para 

bloquear as vias nervosas...” A preposição para 

tem valor semântico de finalidade. 

d) “A dor é um sintoma patológico, cuja percepção 

varia de paciente para paciente.” A palavra em 

negrito é um pronome relativo. 

e) “...avaliar sua extensão e efeitos sobre o 

paciente...” A palavra destacada exprime uma 

relação semântica de adição. 

 

 Leia a charge abaixo para responder à questão 5. 
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5. Quanto ao padrão de linguagem usado na charge:  

a) Linguagem que não exemplifica o uso de expressões populares. 

b) Linguagem formal própria para conversas entre ecologistas em ambiente de trabalho. 

c) Linguagem de uso rigoroso e precisão vocabular.  

d) Linguagem descontraída, com marcas de oralidade, em situações discursivas informais. 

e) Linguagem específica de usuários de determinada região. 

 

6. Marque a alternativa que justifica, INCORRETAMENTE, o uso da vírgula. 

a) Professores, alunos, diretores e funcionários participaram da reunião.  (As vírgulas separam núcleos do mesmo 

sujeito) 

b) Os pescadores, à noite, correm muito perigo. (As vírgulas isolam o adjunto adverbial deslocado) 

c) “[...} acha possível, meu amigo, acha possível que eu seria capaz de uma atitude tão ridícula?” (As vírgulas isolam 

um vocativo) 

d) No anúncio, um convite: não se reprima. (A vírgula indica a supressão do verbo) 

e) Roberta, moça simpática, ganhou o primeiro lugar em um concurso de beleza. (As vírgulas isolam o vocativo) 

 

7. Leia os enunciados que seguem: 

I. O bibliotecário localizou o exemplar em cujo o qual se encontrava o texto desejado. 

II. A rua cuja a festa foi realizada estava interditada. 

III. O financiamento cuja prestação vence amanhã é de trezentos reais. 

 

Nos enunciados acima, o pronome cujo foi empregado adequadamente somente em: 

a) I e III 

b) III 

c) II e III 

d) I 

e) II 

 

Leia o anúncio publicitário abaixo para responder às questões 8 e 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Marque a alternativa INCORRETA sobre o anúncio acima. 

a) No canto superior, à direita do anúncio, temos o nome BOTICÁRIO e, logo abaixo o enunciado: Para que varinha 

de condão quando se tem maquiagem o boticário? No contexto da publicidade, o enunciado prima por uma 

linguagem ideológica implícita, em que está interiorizada a intencionalidade autoral. 
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b) No enunciado: “Você pode ser o que você quiser”, 

(superior, abaixo do nome O BOTICÁRIO), o 

pronome de tratamento “você” está empregado 

de forma genérica e, embora não se refira a 

nenhum referente específico no texto, o contexto 

possibilita a recuperação do referente. 

c) O anúncio trabalha com a linguagem verbal e a 

não verbal. Essa mistura de linguagens prejudica a 

intenção comunicativa do anunciante, pois há 

uma discordância entre o texto verbal e o não 

verbal. 

d) A imagem do anúncio faz uma intertextualidade 

com uma historinha infantil. 

e) O texto inferior esquerdo é persuasivo à medida 

que enfatiza que o uso dos produtos Boticário 

torna desnecessária a magia, pois ela está nos 

produtos que deixarão a mulher encantadora e 

perfeita. 

 

9. Em relação às funções da linguagem, pode-se 

afirmar que é predominante, no anúncio, a função: 

a) Conativa, porque põe em destaque o destinatário, 

estimulando-o por meio da mensagem. 

b) Referencial, pois a intenção é informar sobre uma 

moça que não possui apenas um príncipe 

querendo que ela prove o sapato e faça parte de 

sua vida, mas vários. 

c) Expressiva, porque está centrada na opinião do 

locutor. 

d) Fática, pois o objetivo é chamar a atenção do 

interlocutor. 

e) Poética, tendo em vista que a ênfase dada à 

publicidade é apenas na elaboração da 

mensagem. 

 

10. Para regular a concordância dos verbos, a norma 

padrão estabelece certos paradigmas que devem 

ser mantidos nos usos formais da língua. Com base 

nesse princípio, analise a adequação das formas 

verbais usadas a seguir aos referidos paradigmas e 

assinale a alternativa CORRETA. 

a) Precisam-se de políticas públicas mais eficazes no 

Brasil para combater a violência que a cada dia 

aumenta. 

b) Vende-se casas e apartamentos, temos 

financiamento próprio. 

c) Haviam muitos motivos para desconfiar do novo 

plano do governo federal para dar mais 

estabilidade aos empregados com carteira 

assinada. 

d) Após a apresentação dos alunos, no teatro, 

choveu aplausos. 

e) Faz dias que chove no Nordeste, porém, a falta de 

água ainda é muito grande, por isso devemos 

economizá-la. 

 

11. Leia os enunciados abaixo nos quais os acentos 

indicativos de crase foram retirados 

propositalmente para essa questão. 

I. O carro de Felipe era a álcool. 

II. O diretor referiu-se a participação dos alunos nas 

olimpíadas escolares. 

III. O advogado referiu-se aquele caso com especial 

interesse. 

IV. Gostava de ir a pousadas no interior. 

 

Devem receber acento indicativo de crase apenas: 

a) II e III 

b) II 

c) I e III 

d) I 

e) II e IV 

 

12. Observe a regência dos verbos destacados nos 

enunciados abaixo e coloque C ou E, conforme 

estejam certas ou erradas de acordo com a norma 

culta da língua. 

(    ) Eu já assisti a este filme e gostei muito do enredo. 

(    ) Paulo namorava com Maisa, mas ela não gostava 

dele. 

(    ) Ele preferia mais cinema do que teatro. 

(    ) O porteiro atendeu os repórteres sem sair da 

guarita. 

A sequência correta é: 

a) C, C, E, E 

b) E, C. C, E 

c) C, E, E, C 

d) E, E, C, C 
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e) C, E, C, E 

 

13. Leia as frases abaixo, analisando as respectivas 

figuras de linguagem, bem como as explicações 

pela presença desses recursos da linguagem. Em 

seguida, marque a alternativa INCORRETA. 

a) A menina comeu todas as caixas de bombons. 

(Metonímia, pois empregou-se o continente pelo 

conteúdo) 

b) A velhice deve ser respeitada pela juventude. 

(metáfora, pois tem como base uma comparação 

subentendida) 

c) “O meu cartão de crédito é uma navalha” (Cazuza) 

(Metáfora, pois é uma comparação implícita) 

d) “Amor é fogo que arde sem se ver’ (Camões) 

(Paradoxo, porque reúne mais do que opõe ideias 

contrastantes) 

e) O clima está muito instável, ora chove, ora faz sol. 

(Antítese, visto que consiste no emprego de ideias 

opostas) 

 

14. Leia as proposições abaixo sobre os elementos 

que estabelecem a conexão, ligação, harmonia 

entre os elementos de um texto. 

 

“Os sem-terra fizeram um protesto em Brasília contra 

a política agrária do país, porque consideram injusta 

a atual distribuição de terras. Porém o ministro da 

Agricultura considerou a manifestação um ato de 

rebeldia, uma vez que o projeto de Reforma Agrária 

pretende assentar milhares de sem-terra.” 

JORDÃO, R., BELLEZI C. Linguagens. São Paulo: Escala 

Educacional, 2007, p. 566 

 

I. A palavra porque está iniciando a oração que 

estabelece a causa do protesto: “consideram 

injusta a atual distribuição de terra”. 

II. A palavra porém está iniciando a oração que 

estabelece um contraste de ideias: protesto (para 

os sem-terra) X ato de rebeldia (para o ministro). 

III. A expressão uma vez que está iniciando a oração 

que estabelece a causa da indignação do ministro 

“o projeto da Reforma Agrária pretende assentar 

milhares de sem-terra”. 

 

Está (ão) correta(s) apenas: 

a) II e III 

b) I e III 

c) Apenas II 

d) I, II e III 

e) Apenas III 

 

15. Leia o texto abaixo, e responda a questão. 

 

Aquela aula de filosofia foi complicada, não 

saquei nada daquilo que o professor falou.  

 

A palavra em destaque, nesse contexto, significa: 

a) Retirar 

b) Compreender 

c) Jogar  

d) Arrancar 

e) Arremessar 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

 

16. Acerca de bens públicos pode-se afirmar que: 

a) em garantia dos credores do erário, e de acordo 

com a Constituição Federal, é possível a 

penhoralidade de bens públicos contra o Poder 

Público inadimplente. 

b) por haver regulamentação no Código Civil, os bens 

de natureza pública tem caráter privatístico. 

c) é possível a alienação de bens públicos dominicais 

tendo em vista o cumprimento social das coisas 

disponíveis, desde que observadas as exigências 

legais. 

d) domínio público equivale à propriedade pública 

determinada pela titularidade do bem. 

e) é vedado o uso comum de bens públicos, 

independente de sua espécie, em razão da 

titularidade. 
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17. Dentre as alternativas abaixo, assinale a afirmativa 

falsa: 

a) São pessoas jurídicas de direito público externo os 

Estados estrangeiros e todas as pessoas que forem 

regidas pelo direito internacional público. 

b) As pessoas jurídicas de direito público interno são 

civilmente responsáveis por atos dos seus agentes 

que, nessa qualidade, causem danos a terceiros, 

ressalvado direito regressivo contra os causadores 

do dano, se houver, por parte destes, culpa ou 

dolo. 

c) As pessoas jurídicas são de direito público interno, 

e de direito privado. 

d) As pessoas jurídicas de direito público, a que se 

tenha dado estrutura de direito privado, regem-

se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, 

pelas normas do Código Civil. 

e) São pessoas jurídicas de direito público interno as 

associações públicas. 

 

18. Considere as seguintes assertivas: 

I. A petição inicial será considerada inepta quando 

contiver pedidos incompatíveis entre si, mas o 

mesmo não se pode afirmar quando o tipo de 

procedimento escolhido pelo autor não 

corresponder à natureza da causa.   

II. A prova pericial é renovável se a matéria não 

estiver, suficientemente, esclarecida. 

III. A petição inicial deve indicar os dispositivos legais 

que guarnecem o seu pedido. 

IV. Conforme o Código de Processo Civil, quando se 

tratar de contestação de assinatura, o ônus da 

prova incumbe a quem a contestar. 

 

Está correto apenas o que se afirma em:  

a) I e IV; 

b) I e II; 

c) I, II e III; 

d) II e III; 

e) III e IV. 

 

19. Leia as afirmativas que abordam a execução 

contra a Fazenda Pública, e, em seguida, marque a 

afirmativa incorreta: 

a) Na execução por quantia certa contra a Fazenda 

Pública, far-se-á o pagamento na ordem de 

apresentação do precatório e à conta do 

respectivo crédito. 

b) Há excesso de execução contra a fazenda pública 

quando recai sobre coisa diversa daquela 

declarada no título. 

c) Na execução contra a Fazenda Pública, uma das 

opções de embargos a execução contra a fazenda 

pública é a inexigibilidade do título. 

d) Será oferecida, separadamente aos embargos, a 

exceção de incompetência do juízo, bem como a 

de suspeição ou de impedimento do juiz. 

e) Se o credor for preterido no seu direito de 

preferência, o presidente do tribunal, que expediu 

a ordem, poderá, depois de ouvido o chefe do 

Ministério Público, ordenar o sequestro da 

quantia necessária para satisfazer o débito. 

 

20. Leia as assertivas concernentes a execução fiscal e 

assinale a alternativa correta. 

a) A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento 

de custas e emolumentos. A prática dos atos 

judiciais de seu interesse independerá de preparo 

ou de prévio depósito. Entretanto, se vencida, a 

Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas 

feitas pela parte contrária. 

b) O processo administrativo correspondente à 

inscrição de Dívida Ativa, à execução fiscal ou à 

ação proposta contra a Fazenda Pública será 

mantido na repartição competente. 

c) A Dívida Ativa da Fazenda Pública, 

compreendendo a tributária e a não tributária, 

abrange atualização monetária, juros e multa de 

mora e demais encargos previstos em lei ou 

contrato. 

d) A competência para processar e julgar a execução 

da Dívida Ativa da Fazenda Pública exclui a de 

qualquer outro Juízo. 

e) A execução judicial, para cobrança da Dívida Ativa 

da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos 

Municípios e respectivas autarquias, será regida 

somente pela lei nº 6.830/80. 
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21. De acordo com o Código Nacional Tributário, 

assinale a opção correta: 

a) É considerada como denúncia espontânea aquela 

que se realiza após o início de procedimento de 

fiscalização. 

b) Os administradores de bens de terceiros são 

responsáveis solidários pelos tributos devidos por 

seus tutelados ou curatelados, no caso de 

impossibilidade de exigência do cumprimento da 

obrigação principal pelo contribuinte. 

c) O adquirente de fundo de comércio será 

responsável no caso de aquisição de filial 

mediante alienação judicial em processo de 

falência. 

d) A responsabilidade por infração à legislação 

tributária de terceiros que agem em nome do 

contribuinte depende da demonstração pelo fisco 

da intenção na fraude constada.  

e) O adquirente do estabelecimento comercial é o 

responsável tributário pelos tributos cujos fatos 

geradores sejam anteriores à alienação, quando o 

alienamento só retomar a exploração de 

comércio, indústria ou atividade seis meses após a 

alienação.  

 

22. Com relação ao IPTU, assinale a alternativa 

correta. 

a) A Constituição traça uma dupla progressividade 

para o IPTU: a progressividade em razão do imóvel 

e a em razão do tempo.  

b) O princípio da capacidade contributiva possui 

significado muito importante para o IPTU, uma vez 

que tal tributo é caracterizado por ser um imposto 

real e com relação às características pessoais do 

sujeito passivo. 

c) Na base de cálculo do IPTU, deve ser considerado 

o valor dos bens móveis mantidos, em caráter 

permanente ou temporário, no imóvel, desde que 

os referidos bens sirvam para a sua melhoria. 

d) A correção monetária do valor do imóvel para fins 

de cobrança do IPTU pode ser feita, anualmente, 

por Decreto, podendo até o percentual adotado 

exceder a inflação oficial.  

e) A Constituição estabelece, expressamente, que o 

IPTU seja progressivo e o Imposto de Renda possa 

ser progressivo. 

 

23. Considere: 

I. O imposto sobre grandes fortunas poderá ser 

instituído pelo exercício da competência residual 

da União.  

II. De acordo com o que estabelece a Constituição 

Federal, a repartição das receitas tributárias 

pertence aos Municípios vinte e cinco por cento 

do produto de arrecadação do imposto do Estado 

sobre a propriedade de veículos automotores 

licenciados em seus territórios.     

III. Não constitui delegação de competência o 

cometimento, a pessoas de direito privado, do 

encargo ou da função de arrecadar tributos. 

IV. Cabe à lei estabelecer normas gerais em matéria 

de legislação tributária, especialmente sobre 

obrigação, lançamento, crédito, prescrição e 

decadência tributários.  

V. O imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e 

de Direitos a eles Relativos é de competência dos 

municípios. 

Está correto o que se afirma APENAS em: 

a) I e IV; 

b) II, IV e V; 

c) II e III; 

d) III, IV e V; 

e) I, III e V. 

 

24. De acordo com as disposições da lei nº 8.666/93, 

leia as assertivas abaixo: 

I. A licitação destina-se a garantir a observância do 

princípio constitucional da isonomia, a seleção da 

proposta mais vantajosa para a administração e a 

promoção do desenvolvimento nacional 

sustentável e será processada e julgada em estrita 

conformidade com os princípios básicos da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 

igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculação ao instrumento 

convocatório, do julgamento objetivo e dos que 

lhes são correlatos; 
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II. Concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de 

habilitação preliminar, comprovem possuir os 

requisitos mínimos de qualificação exigidos no 

edital para execução de seu objeto; 

III. É permitida a criação de outras modalidades de 

licitação ou a combinação das referidas na lei nº 

8.666/93; 

IV. Não é dispensável a licitação quando a União tiver 

que intervir no domínio econômico para regular 

preços ou normalizar o abastecimento; 

 

Agora, assinale a alternativa correta: 

a) As assertivas I e II estão corretas; 

b) Somente a assertiva I está correta; 

c) As assertivas I e III estão corretas; 

d) As assertivas II e III estão corretas; 

e) Todas as assertivas estão corretas. 

 

25. Sobre a lei complementar nº 101/2000, versam as 

assertivas abaixo. Leia e marque a alternativa 

correta: 

a) A despesa total com pessoal, em cada período de 

apuração e, em cada ente da Federação, não 

poderá exceder os percentuais da receita corrente 

líquida dos Municípios no montante de 50% 

(cinquenta por cento). 

b) É vedado ao titular de Poder ou órgão referido, no 

art. 20, lei complementar nº 101/2000, nos 

últimos dois quadrimestres do seu mandato, 

contrair obrigação de despesa que não possa ser 

cumprida integralmente dentro dele, ou que 

tenha parcelas a serem pagas no exercício 

seguinte sem que haja suficiente disponibilidade 

de caixa para este efeito. 

c) É vedada a aplicação da receita de capital derivada 

da alienação de bens e direitos que integram o 

patrimônio público apenas para o financiamento 

de despesa corrente. 

d) As contas apresentadas pelo Chefe do Poder 

Executivo ficarão disponíveis, durante todo o 

exercício, no respectivo Poder Legislativo e no 

órgão técnico responsável pela sua elaboração, 

para consulta, limitada e temporária, e apreciação 

pelos cidadãos e instituições da sociedade. 

e) Lei municipal não poderá fixar limites inferiores 

àqueles previstos nesta Lei Complementar para as 

dívidas consolidadas e mobiliárias, operações de 

crédito e concessão de garantias. 

 

26. Na administração pública, é possível a contratação 

de pessoal por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse 

público. Qual das alternativas representa melhor 

esse tipo de contração? 

a) Os servidores estatutários. 

b) Os servidores temporários. 

c) Os servidores determinados excepcionalmente. 

d) Nenhuma das alternativas anteriores. 

e) Todas as alternativas anteriores. 

 

27. Julgue os itens a seguir: 

I. O texto constitucional depositou toda a 

competência tributária sob a responsabilidade da 

União. 

II. De acordo com os objetivos do Estado brasileiro, 

consagrados no Art. 3 da CF, o desenvolvimento 

do país tem que ser maior nas regiões mais 

populosas e menor nas demais. 

III. Na repartição de competências dentro da nossa 

Carta Magna, os Municípios ficaram encarregados 

de cuidar dos interesses regionais. 

IV. Mesmo havendo divergências quanto à situação 

dos Municípios dentro do pacto federativo, é 

inegável que a Constituição Federal conferiu-lhes 

autonomia. 

V. Os municípios ainda não possuem competência 

tributária devido ao impasse existente em nosso 

Estado, pelo qual não se sabe se ele integra ou não 

nossa Federação. 

 

Quantas são falsas? 

a) Uma  

b) Duas  

c) Três 

d) Quatro  

e) Todas 
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28. Relativamente ao tema da Medida provisória, 

tem-se que: 

I. De acordo com o princípio da simetria 

constitucional, as constituições estaduais e a lei 

orgânica do município podem prever a edição de 

medida provisória pelo Governador do Estado e 

pelo Prefeito. 

II. As medidas provisórias não podem disciplinar 

matéria reservada à lei complementar. 

III. É vedada a edição de medidas provisórias sobre 

matéria relativa ao processo penal.  

IV. A norma da Constituição Estadual pode 

estabelecer procedimentos de acordo com a 

conveniência regional, independente de ser 

previstos na Constituição da República Federativa 

do Brasil.  

Analisando as assertivas acima, verifica-se que: 

a) estão corretas as assertivas II e III. 

b) estão corretas as assertivas I e II.  

c) estão corretas as assertivas I, II e IV. 

d) estão corretas as assertivas I, III e IV.  

e) todas as assertivas estão corretas.  

 

29. Conforme as regras contidas na Constituição 

Federal sobre as Leis Orgânicas municipais, 

indique a opção incorreta: 

a) É de competência estadual a criação de distritos e, 

de competência municipal, a organização de tais 

distritos. 

b) As contas prestadas pelo prefeito não estão 

sujeitas a controle externo diverso daquele que 

pode ser exercido pelo Poder Judiciário. 

c) Cabe à iniciativa popular de projetos de lei de 

interesse específico do Município, da cidade ou de 

bairros, através de manifestação de, pelo menos, 

cinco por cento do eleitorado. 

d) A Câmara Municipal poderá gastar até oitenta por 

cento de sua receita com folha de pagamento, 

incluído o gasto com subsídio de seus Vereadores. 

e) Os vereadores não são invioláveis por suas 

opiniões, palavras e votos no exercício do 

mandato e na circunscrição do Município. 

 

30. Examine as afirmativas abaixo: 

I. O subsídio dos vereadores e do Prefeito é fixado 

por lei de iniciativa da Câmara Municipal. 

II. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal 

e aos Municípios criar distinções entre brasileiros 

ou preferências entre si. 

III. A superveniência de lei federal, em sede de 

competência privativa da União, suspende a 

eficácia da lei municipal, no que couber. 

IV. É de competência comum da União, Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios protegerem o 

meio ambiente e combater a poluição em 

qualquer de suas formas. 

 

Sobre as afirmativas anteriores, estão corretas: 

a) apenas I e II; 

b) apenas I e IV; 

c) apenas II e IV; 

d) apenas III e IV; 

e) apenas II e III. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

 

31. A profissão docente, em caráter superior, costuma 

dividir os profissionais atuantes envolvendo-os em 

três áreas.  

1- Os docentes que trabalham com ensino;  

2- Os docentes que trabalham com pesquisa 

(Pesquisador) e  

3- Os docentes que trabalham com extensão 

(Extensionista). 

Em determinado departamento de uma 

universidade, existem 20 professores. 7 deles são 

pesquisadores, 6 trabalham apenas com extensão e 

12 se dedicaram ao ensino. Apesar dos professores 

poderem mesclar suas áreas de atuação, nesse 

departamento específico, nenhum professor 

pesquisador é extensionista; 5 professores que 

trabalham com o Ensino são também pesquisadores 

e existe extensionista que é professor que trabalha 

com Ensino. 
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Pautado nesses dados, a quantidade de 

professores que trabalham apenas com o ensino irá 

variar de: 

a) [0 a 13[ 

b) [7, 13] 

c) ]4, 13[ 

d) ]0, 7] 

e) [0, 6] 

 

32. Em um diálogo, um professor falou para seu aluno, 

“Se toda regra tem exceção, então alguma regra 

será falha”. O Aluno refutou afirmando “Toda 

regra tem uma exceção, também é uma regra, 

portanto, essa regra também deve ter uma 

exceção”. O Professor, diante da resposta, 

resolveu negar sua própria proposição, chegando 

corretamente a seguinte resposta: 

a) Se toda regra tem exceção, então nenhuma regra 

será falha. 

b) Se nem toda regra tem exceção, então nenhuma 

regra será falha. 

c) Se nenhuma regra tem exceção, então alguma 

regra será falha. 

d) Toda regra tem exceção e alguma regra não será 

falha. 

e) Alguma regra tem exceção ou alguma regra será 

falha. 

 

33. Sete professores foram contratados para elaborar 

vinte questões desafiadoras para um concurso. 

Sabe-se que cada docente elaborou ao menos 

uma questão desafiadora. Podemos afirmar que: 

a) Algum professor elaborou quatro questões.  

b) Um dos professores elaborou somente uma 

questão.  

c) Um dos docentes elaborou, no mínimo, três 

questões.  

d) Todos elaboraram duas questões.  

e) Alguns professores elaboraram duas questões e os 

demais docentes três questões. 

 

34. Um professor elaborador de uma proposição 

lógica desejou projetar uma questão com bastante 

desafio. Para isso, ele se firmou nas sentenças I e 

II que seguem: 

 

I. Se essa questão de lógica é bastante desafiadora, 

então você irá acertar essa questão; 

II. Não é verdade que alguma questão de lógica não 

é bastante desafiadora.  

 

A negação de I e uma interpretação de II podem ser 

encontradas na alternativa: 

 

a) Essa questão de lógica é bastante desafiadora e 

você irá acertar essa questão; Nem todas as 

questões de lógica são bastante desafiadoras. 

b) Se essa questão de lógica é bastante desafiadora, 

então você não irá acertar esta questão; Nenhuma 

questão de lógica é bastante desafiadora. 

c) Essa questão de lógica é bastante desafiadora e 

você não irá acertar essa questão; Todas as 

questões de lógica são bastante desafiadoras. 

d) Essa questão de lógica não é bastante desafiadora 

ou você não irá acertar esta questão; Nenhum 

nível de bastante desafio é atribuído a questões de 

lógica. 

e) Se essa questão de lógica não é bastante 

desafiadora, então você não irá acertar essa 

questão; Todos os níveis de bastantes desafios são 

atribuídos a questões de lógica. 

 

35. São verdadeiros os valores lógicos das proposições 

compostas I e II que seguem 

 

I. Se essa questão de lógica é bastante desafiadora 

então você irá acertar essa questão e alguma 

questão de lógica é bastante desafiadora. 

II. Se alguma questão de lógica é bastante 

desafiadora ou você irá acertar essa questão 

então essa questão de lógica é bastante 

desafiadora. 

 

Dessa forma, as três proposições simples que as 

compõem devem ter valores lógicos: 

a) Todos verdadeiros. 

b) Dois falsos e um verdadeiro.  
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c) Dois verdadeiros e um falso.  

d) Um verdadeiro; um falso e o outro independe de 

verdade ou falsidade.  

e) Todos falsos  

 

36. Sejam as premissas “Algumas questões de lógica 

são desafiadoras” e “Todas as questões de lógicas 

você irá acertar”. Para que se tenha um 

argumento lógico válido, pode-se concluir que:  

a) Todas as questões de Lógica são desafiadoras.  

b) Todas as questões desafiadoras você irá acertar.  

c) Algumas questões desafiadoras você irá acertar.  

d) Todas as questões que você irá acertar são 

questões de lógica.  

e) Todas as questões que você irá acertar são 

desafiadoras. 

 

37. Sejam as proposições:  

 

I. Se a questão é fácil, Você irá acertar a questão. 

II. Se você acertar a questão, você não vai reprovar. 

III. Se você não reprovar, não haverá desemprego. 

IV. Ora, há desemprego. 

 

Portanto, pode-se afirmar que  

a) A questão é fácil, e você não vai reprovar.  

b) A questão é fácil, e você vai reprovar.  

c) A questão não é fácil, e você vai reprovar. 

d) Você vai reprovar, e você vai acertar a questão.  

e) Você não vai reprovar, e você não vai acertar a 

questão. 

 

38. Considere as sentenças lógicas I e II que seguem  

I. A questão de lógica é desafiadora ou não é 

verdade que a questão de lógica é desafiadora e 

que a questão de lógica é fácil.  

II. Ou eu não vou acertar a questão desafiadora ou 

eu não vou passar na prova se, e somente se, eu 

vou acertar a questão desafiadora e eu vou passar 

na prova.  

 

Das sentenças I e II podemos concluir que: 

a) São tautologias.  

b) São contradições.  

c) A sentença I é contraditória enquanto que a 

sentença II é tautológica.  

d) A sentença I é tautológica enquanto que a 

sentença II é contraditória.  

e) Não são tautológicas. 

 

39. Observe as proposições p, q, r e s seguidas das 

sentenças I, II e III:  

 

Proposições: 

p: Questões de lógica é um estudo matemático;  

q: Questões de lógica é um estudo do raciocínio;  

r: Questões de lógica são desafiadoras;  

 

Sentenças: 

I. Existem questões de lógica desafiadoras no estudo 

matemático.  

II. Nenhuma questão de lógica não é desafiadora.  

 

Colocando-se, respectivamente, as sentenças I e II em 

linguagem lógica, uma possível alternativa correta 

seria:  

 

a) Ǝ Questões de lógica (p ˄ r) e ∀ questões de lógica 

(q → r);  

b) Ǝ Questões de lógica (p ˄  r) e ~∀ questões de lógica 

(q → r);  

c) Ǝ Questões de lógica (p → r) e Ǝ questões de lógica 

(q → r);  

d) Ǝ Questões de lógica (p ˅ r) e Ǝ questões de lógica 

(q ˄ r);  

e) Ǝ Questões de lógica (p ˅ r) e ∀ questões de lógica 

(q ˅ r);  

  

40. Dada à proposição composta “Não é verdade que 

se questões de lógica são desafiadoras o 

candidato não será aprovado, então questões de 

lógica são desafiadoras e o candidato será 

aprovado”. Podemos afirmar que a proposição é 

 

a) Equivalente a “Se a questões de lógica são 

desafiadoras então o candidato não será 

aprovado”.  
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b) Equivalente a “Se questões de lógica são 

desafiadoras então o candidato será aprovado”.  

c) Contraditória.  

d) Tautológica.  

e) Contingente.  

 

 




