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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. Julgue os seguintes itens, como verdadeiro (V) ou 

falso (F), relativos aos conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicados à Administração 

Pública. 

(    ) Eficiência é a relação entre os resultados 

(impactos observados) e os objetivos (impactos 

esperados). 

(    ) Eficiência é uma medida normativa de alcance de 

resultados, enquanto eficácia é uma medida 

normativa de utilização dos recursos nesse 

processo. 

(    ) A eficiência deve ser avaliada do ponto de vista da 

quantidade e da qualidade do serviço prestado, 

levando em consideração o seu rendimento 

efetivo, seu custo operacional e sua real utilização 

para os administrados e para a administração. 

(    ) Em termos econômicos, a eficácia de uma 

empresa refere-se a sua capacidade de satisfazer 

uma necessidade da sociedade por meio do 

suprimento de seus produtos (bens ou serviços). 
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 Marque a alternativa com a ordem correta: 

a) F;F;V;V; 

b) V;V;F;F; 

c) V;F;V;V; 

d) V;V;F;V; 

e) F;V;F;F. 

 

17. É um termo abrangente que vai além da prestação 

de contas, pura e simples, pelos gestores da coisa 

pública. Diz respeito à sensibilidade das 

autoridades púbicas em relação ao que os 

cidadãos pensam, e à existência de mecanismos 

institucionais efetivos, que permitam chamá-los à 

fala quando não cumprirem suas 

responsabilidades básicas. Esse conceito refere-se 

ao termo de: 

a) Produtividade. 

b) Accountability. 

c) Economicidade. 

d) Otimização. 

e) Eficácia. 

 

18. Considerando as modalidades de licitação no setor 

público, relacione as colunas abaixo, indicando a 

opção que representa a sequência correta. 

 

1. Concorrência (    ) É a modalidade de licitação 

entre interessados do ramo 

pertinente ao seu objeto, 

cadastrados ou não, 

escolhidos e convidados em 

número mínimo de 3 

(três) pela unidade 

administrativa, a qual afixará, 

em local apropriado, cópia do 

instrumento convocatório e o 

estenderá aos demais 

cadastrados na 

correspondente especialidade 

que manifestarem seu 

interesse com antecedência 

de até 24 (vinte e 

quatro) horas da apresentação 

das propostas. 

2. Tomada de 

preços 

(    ) 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. 

3. Convite (    ) É a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados 

para escolha de trabalho 

técnico, científico ou artístico, 

mediante a instituição de 

prêmios ou remuneração aos 

vencedores, conforme 

critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial 

com antecedência mínima de 

45 (quarenta e cinco) dias. 

4. Concurso (    ) É a modalidade de licitação 

entre quaisquer interessados 

para a venda de bens móveis 

inservíveis para a 

administração ou de produtos 

legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para a 

alienação de bens imóveis, a 

quem oferecer o maior lance, 

igual ou superior ao valor da 

avaliação. 

5. Leilão (    ) É a modalidade de licitação 

entre interessados 

devidamente cadastrados ou 

que atenderem a todas as 

condições exigidas para 

cadastramento até o terceiro 

dia anterior à data do 

recebimento das propostas, 

observada a necessária 

qualificação. 

 

a) 1, 2, 3, 4, 5; 

b) 4, 1, 5, 3, 2; 

c) 4, 3, 1, 5, 2; 
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d) 3, 1, 4, 5, 2; 

e) 2, 5, 3, 4, 1. 

 

19. Considerando os conceitos básicos da 

contabilidade pública, marque a única alternativa 

que não representa diretamente a classificação do 

aspecto qualitativo do patrimônio público. 

a) Bens 

b) Valores 

c) Ativo 

d) Créditos 

e) Obrigações 

 

20. Com relação à fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial da União 

e das entidades da administração direta e indireta, 

quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

aplicação das subvenções e renúncia de receitas, 

será exercida pelo Congresso Nacional, mediante 

controle externo, e pelo sistema de controle 

interno de cada Poder. Assim, os Poderes 

Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de 

forma integrada, sistema de controle interno com 

a finalidade de, exceto: 

a) exercer o controle das operações de crédito, avais 

e garantias, bem como dos direitos e haveres da 

União. 

b) comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 

quanto à eficácia e eficiência, da gestão 

orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos 

e entidades da administração federal, bem como 

da aplicação de recursos públicos por entidades de 

direito privado. 

c) apreciar as contas prestadas anualmente pelo 

Presidente da República, mediante parecer prévio 

que deverá ser elaborado em sessenta dias a 

contar de seu recebimento. 

d) avaliar o cumprimento das metas previstas no 

plano plurianual, a execução dos programas de 

governo e dos orçamentos da União. 

e) apoiar o controle externo no exercício de sua 

missão institucional. 

 

21. Levando em consideração o tema Controle Interno 

presente na NBC T 16.8, marque (V) para as 

afirmações verdadeiras e (F) para as falsas. 

Identifique a alternativa que corresponde a ordem 

correta. 

(    ) Controle interno sob o enfoque contábil 

compreende o conjunto de recursos, métodos, 

procedimentos e processos adotados pela 

entidade do setor público, com a finalidade de 

salvaguardar os ativos e assegurar a veracidade 

dos componentes patrimoniais. 

(    ) A categoria operacional do controle interno está 

relacionado à veracidade e à fidedignidade dos 

registros e das demonstrações contábeis. 

(    ) Procedimentos de prevenção referem-se às 

medidas que visem à identificação, concomitante 

ou a posteriori, de erros, omissões, inadequações 

e intempestividade da informação contábil. 

(    ) Procedimentos de controle são medidas e ações 

estabelecidas para prevenir ou detectar os riscos 

inerentes ou potenciais à tempestividade, à 

fidedignidade e à precisão da informação 

contábil, classificando-se em: procedimentos de 

prevenção e procedimentos de detecção. 

 

a) F, V, V, F; 

b) V, F, F, F; 

c) F, V, V, V; 

d) F, V, F, V; 

e) V, F, F, V. 

 

22. Instituída pela Constituição de 1988, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias representa um avanço 

constitucional, por se constituir em um 

instrumento de formalização de políticas públicas, 

e possuir as seguintes características, exceto: 

a) É vinculada a um exercício financeiro. 

b) É lei complementar. 

c) Está sujeita a prazos e ritos especiais de 

tramitação. 

d) Especifica as metas e prioridades da administração 

pública federal. 

e) Define a estrutura e organização do orçamento. 
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23. O montante da despesa autorizada em cada 

exercício financeiro não poderá ser superior ao 

total das receitas estimadas para o mesmo 

período. Isso refere-se ao: 

a) Princípio orçamentário de unidade. 

b) Princípio orçamentário da universalidade. 

c) Princípio orçamentário da especialização. 

d) Princípio orçamentário do equilíbrio. 

e) Princípio orçamentário da exclusividade. 

 

24. Considerando a Lei Orçamentária Anual e suas 

divisões, relacione as colunas abaixo, indicando a 

opção que representa a sequência correta. 

1. Orçamento 

Fiscal 

(    ) Abrange todas as entidades 

e órgãos a ela vinculados, da 

administração direta ou 

indireta, bem como os 

fundos e fundações 

instituídos e mantidos pelo 

Poder Público 

2. Orçamento de 

Investimento 

(   ) Referente aos Poderes da 

União, seus fundos, órgãos e 

entidades da administração 

direta e indireta, inclusive 

fundações instituídas e 

mantidas pelo Poder Público 

3. Orçamento da 

Seguridade 

Social 

(   ) Das empresas em que a 

União, direta ou 

indiretamente, detenha a 

maioria do capital social 

com direito a voto 

 

a) 3, 1, 2; 

b) 1, 2, 3; 

c) 3, 2, 1; 

d) 2, 1, 3; 

e) 2, 3, 1. 

 

25. Refere-se a gastos não previstos no orçamento da 

entidade pública: 

a) Receita extraorçamentária 

b) Despesa orçamentária 

c) Despesa corrente 

d) Despesa extraorçamentária 

e) Despesa de capital 

 

26. Sobre o tema Orçamento Público, considere: 

I. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a 

ação planejada e transparente, em que se 

previnem riscos e corrigem desvios capazes de 

afetar o equilíbrio das contas públicas, mediante o 

cumprimento de metas de resultados entre 

receitas e despesas. 

II. O Processo de Planejamento-Orçamento divide-se 

em: Plano Plurianual, Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e Lei de Orçamentos Mensais. 

III. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, 

de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e 

metas da administração pública para as despesas 

de capital e outras decorrentes e para as relativas 

aos programas de duração continuada. 

IV. A lei orçamentária anual deve ser compatível com 

o plano plurianual e com a lei de diretrizes 

orçamentárias. 

 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I, II e IV; 

b) I, III e IV; 

c) II; 

d) III; 

e) II e III.  

 

27. A Lei de Responsabilidade Fiscal traz algumas 

disposições que devem ser observadas na 

elaboração do projeto de lei orçamentária anual, 

exceto: 

a) Conter demonstrativo da compatibilidade da 

programação dos orçamentos com os objetivos e 

metas constantes do Anexo de Metas Fiscais da 

LDO. 

b) É vedado consignar na lei orçamentária crédito 

com finalidade imprecisa ou com dotação 

ilimitada. 

c) Deve estar compatível com o plano plurianual e 

com a lei de diretrizes orçamentárias. 

d) O refinanciamento da dívida pública constará 

separadamente na lei orçamentária e nas de 

crédito adicional. 
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e) Consignará dotação para investimento com 

duração superior a um exercício financeiro que 

não esteja previsto no plano plurianual ou em lei 

que autorize a sua inclusão. 

 

28. Marque a alternativa incorreta sobre as diretrizes 

que devem ser seguidas para assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação, executados 

em conformidade com os princípios básicos da 

administração pública, de acordo com o art. 3° da 

Lei n. 12.527/2011. 

a) Divulgação de informações de interesse público, 

caso aconteça solicitações. 

b) Observância da publicidade como preceito geral e 

do sigilo como exceção. 

c) Utilização de meios de comunicação viabilizados 

pela tecnologia da informação. 

d) Fomento ao desenvolvimento da cultura de 

transparência na administração pública. 

e) Desenvolvimento do controle social da 

administração pública. 

 

29. Sobre os atos de improbidade administrativa, 

considere as afirmativas abaixo: 

I. A posse e o exercício de agente público ficam 

incondicionados à apresentação de declaração 

dos bens e valores que compõem o seu patrimônio 

privado. 

II. Frustrar a licitude de concurso público constitui 

atos de improbidade administrativa que importam 

enriquecimento ilícito, de acordo com a seção I da 

Lei n. 8.429/1992. 

III. Os atos de improbidade praticados por qualquer 

agente público, servidor ou não, contra a 

administração direta, indireta ou fundacional de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal, dos Municípios, de Território, de 

empresa incorporada ao patrimônio público ou de 

entidade para cuja criação ou custeio o erário haja 

concorrido ou concorra com mais de cinquenta 

por cento do patrimônio ou da receita anual, serão 

punidos na forma da Lei n. 8.429/1992. 

IV. Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecimento ilícito auferir 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida 

em razão do exercício de cargo, mandato, função, 

emprego ou atividade nas entidades mencionadas 

no art. 1° da Lei n. 8.429/1992. 

 

Está correto o que se afirma apenas em: 

a) I, II e III; 

b) I e II; 

c) III e IV; 

d) IV; 

e) I e III.  

 

30. Com relação à classificação da receita corrente, a 

que é composta por Impostos, Taxas e 

Contribuições de Melhoria, é denominada: 

a) Receita de contribuições 

b) Receita tributária 

c) Transferências correntes 

d) Outras receitas correntes 

e) Receita patrimonial 

 

 

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.  

c) Dois verdadeiros e um falso.  



   NÍVEL SUPERIOR – ANALISTA DE CONTROLE INTERNO 

 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI- PB 001/2015 
10 

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”.  

b) Equivalente a “Se questões de lógica são 

desafiadoras então o candidato será aprovado”.  

c) Contraditória.  

d) Tautológica.  

e) Contingente.  

 




