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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
O mandarová é considerado uma das pragas mais importantes no cultivo da mandioca pela ampla 
distribuição geográfica e alta capacidade de dano à cultura, especialmente nos últimos ínstares larvais. 
Considerando essa afirmação, marque a alternativa CORRETA. 
A) Essa praga é encontrada mais comumente, em grande número, na face inferior das folhas da mandioca, 

frequentemente durante a estação seca do ano, cujos sintomas típicos são manchas cloróticas, 
pontuações e bronzeamento no limbo. 

B) A lagarta pode causar severo desfolhamento, o qual, durante os primeiros meses de desenvolvimento da 
cultura, pode reduzir o rendimento e até ocasionar a morte de plantas jovens.  

C) Quando o ataque é severo, as folhas embrionárias não alcançam seu desenvolvimento normal, e há uma 
grande redução foliar, induzindo novas ramificações; as hastes tornam-se ásperas e de cor marrom. 

D) Esse inseto tem preferência pelas folhas que se encontram nas partes mediana e basal da planta, cujos 
sintomas iniciais são pontos amarelos na base das folhas e ao longo da nervura central. 

 

QUESTÃO 02 
A adubação de uma lavoura, utilizando 500 kg/ha de um fertilizante formulado 20-05-20, fornece que 
quantidades de N, P2O5 e K2O? 
A) N= 500 kg/ha; P2O5= 500 kg/ha; K2O= 500 kg/ha. 
B) N= 100 kg/ha; P2O5= 25 kg/ha; = 100 kg/ha. 
C) N= 200 kg/ha; P2O5= 50 kg/ha; K2O= 200 kg/ha. 
D) N= 20 kg/ha; P2O5= 5 kg/ha; K2O= 20 kg/ha. 
 

QUESTÃO 03 
Para o cultivo de uma lavoura de feijão, foi utilizado, espaçamento de 0,5 m entre linhas com densidade de 
12 plantas por metro linear.  Com base nessas informações, é CORRETO afirmar que estão contidas nessa 
lavoura 
A) 60.000 plantas/ha de feijão. 
B) 100.000 plantas/ha de feijão. 
C) 300.000 plantas/ha de feijão 
D) 240.000 plantas/ha de feijão. 
 

QUESTÃO 04 
A forma como o pH influi na disponibilidade de nutrientes é indicada nas afirmativas abaixo. 
I - A disponibilidade do nitrogênio aumenta graças ao efeito favorável à mineralização da matéria 

orgânica. 
II - A disponibilidade de fósforo aumenta e depois diminui, devido à redução na acidez e aumento de OH- 

na solução do solo. 
III - A decomposição da matéria orgânica liberando Ca+2 é favorecida pela elevação do pH. 
IV - Como efeito indireto do pH está a atividade do H+, alterando a solubilidade dos demais nutrientes no 

solo, principalmente a dos micronutrientes, que, em concentrações elevadas, podem se tornar tóxicos 
às plantas. 

V - A pH 9,0, pode ocorrer acentuada queda na absorção de fósforo (competição com OH-). 
Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente o item II está incorreto. 
B) Somente o item IV é correto. 
C) Somente o item III está incorreto. 
D) Somente os itens IV e V são corretos. 
 
 
 
 



 3

QUESTÃO 05 
A função principal de um sistema de tratamento de água é receber os efluentes e submete-los a um processo 
biológico, tendo como objetivo minimizar a sua quantidade de D.B.O (Demanda Bioquímica de Oxigênio) 
existente. O que isso na prática significa? 
A) DBO é o parâmetro mais utilizado para a medida do consumo de carbono na água. 
B) O valor da DBO é utilizado para estimar a carga orgânica dos efluentes e dos recursos hídricos; com 

esse valor é possível identificar a necessidade de decantação dos sedimentos presentes na água poluída. 
C) Quanto menor o nível de DBO, menos poluente é o efluente. 
D) DBO representa a quantidade de oxigênio do meio que é consumido pelos peixes e por outros 

organismos anaeróbicos, medida a 200C. 
 

QUESTÃO 06 
A manutenção da qualidade dos bulbos da cebola e a adequada conservação pós-colheita dependem 
inicialmente do correto reconhecimento do ponto de colheita. Alguns elementos auxiliam na decisão do 
momento da colheita dessa cultura. Os mais importantes e de uso prático são: 
A) O estado de umidade das duas ou três folhas externas (catáfilas) do bulbo: elas devem estar secas no 

momento da colheita. 
B) A condição de umidade da folhagem: elas devem estar úmidas por ocasião da colheita. 
C) Amolecimento dos tecidos do pseudocaule (“pescoço”) do bulbo: o ponto de colheita é reconhecido pela 

curvatura do bulbo. 
D) Nesse momento, os bulbos só podem ser arrancados com auxílio de uma enxada rotativa. 
 

QUESTÃO 07 
Um dos tratos culturais mais importantes no bananal, que proporciona aumento do peso do cacho, melhora 
sua qualidade e acelera a maturação dos frutos, além de reduzir os danos provocados pelo tombamento das 
bananeiras, é denominado de 
A) ensacamento do cacho. 
B) eliminação da ráquis masculina. 
C) desbaste. 
D) escoramento. 
 

QUESTÃO 08 
A terminologia “turno de rega” utilizada no manejo da irrigação tem como definição prática: 
A) A velocidade de infiltração básica de água no solo (VIB). 
B) A determinação da capacidade de campo (CC). 
C) O tempo de aplicação de água via irrigação. 
D) O intervalo de tempo entre aplicações sucessivas de água na mesma posição. 
 

QUESTÃO 09 
Uma séria limitação dos solos tropicais é a condição de acidez elevada associada a teores limitantes de 
nutrientes e, em muitas situações, níveis tóxicos de alumínio e manganês, prejudicando sobremaneira o 
desenvolvimento das plantas. Sobre esse assunto, analise as proposições abaixo. 
I - A acidificação do solo consiste simplesmente na remoção dos cátions básicos do sistema de trocas de 

cargas e sua substituição por cátions ácidos. 
II - A origem da acidez dos solos tropicais é resultante de diferentes condições, naturais ou causadas pela 

própria atividade humana. 
III - As plantas cultivadas apresentam comportamento diferenciado em relação à acidez do solo, muitas 

vezes tolerando níveis elevados de acidez ou, por outro lado, exigindo valores de pH próximos da 
neutralidade. 

IV - As principais justificativas para o menor desenvolvimento das plantas em ambiente ácido são: níveis 
tóxicos de alumínio e magnésio, menor disponibilidade de nutrientes, reduzida eficiência no 
aproveitamento de fertilizantes e baixa atividade biológica. 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s) 
A) I, II e III, apenas. 
B) IV, apenas. 
C) II, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
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QUESTÃO 10 
A cultura do Vignaunguiculata (L.) Walp. constitui-se em um dos principais componentes da dieta 
alimentar do Nordeste do Brasil e em algumas regiões do semiárido mineiro. Entre os problemas que afetam 
a produtividade dessa cultura, destaca-se a interferência das plantas daninhas, que, quando não controladas, 
podem reduzir o rendimento de grãos em até 90%. Assinale, entre as alternativas abaixo, a que indica a 
principal estratégia de controle de plantas daninhas nesta cultura. 
A) O controle químico com o uso de herbicidas é a estratégia mais utilizada, pois apresenta diversas 

vantagens, como: menor dependência de mão de obra; eficiência mesmo em épocas chuvosas; eficiência 
no controle de plantas daninhas na linha de plantio e não afeta o sistema radicular da cultura. 

B) A estratégia mais utilizada é a capina mecanizada, que possui bom rendimento operacional, apesar de 
apresentar uma série de limitações, não sendo utilizada, por exemplo, em solos muito úmidos, além de 
não controlar as plantas daninhas na linha de plantio. 

C) O preparo do solo, mesmo sendo realizado no sistema convencional, com uma aração e duas gradagens, 
controlam eficientemente a competição com plantas daninhas na cultura do Vignaunguiculata.  

D) A estratégia de controle das plantas daninhas mais utilizada no cultivo do Vignaunguiculata é a capina 
manual, por se tratar de uma cultura explorada principalmente no sistema de agricultura familiar. 

 

QUESTÃO 11 
As doenças de plantas, inclusive no tomateiro, são causadas principalmente por bactérias, fungos, 
nematoides e vírus. A “requeima”, principal doença do tomateiro plantado em campo, pode também causar 
grandes perdas em cultivo protegido. Em relação aos sintomas de ocorrência da “requeima” nas plantas de 
tomate, é CORRETO afirmar: 
A) Os sintomas mais comuns da doença são lesões foliares pequenas, marrom-escuras, necróticas, 

provocando perda da sua parte central, o que dá à folha um aspecto rasgado ou furado. 
B) Lesões cobertas por estruturas esbranquiçadas do fungo, aparecendo tanto na face inferior como superior 

das folhas, são os principais sintomas dessa doença. 
C) Os primeiros sintomas aparecem nas folhas mais velhas, em que são observadas lesões cloróticas com 

margens pouco definidas na superfície superior da folha. 
D) Os sintomas da doença nas folhas são manchas encharcadas, grandes e escuras. Nos frutos, a podridão é 

dura, de coloração marrom-escura. 
 

QUESTÃO 12 
Diferentemente do calcário, o sulfato de cálcio é um subproduto das indústrias de fertilizantes, que pode ser 
aplicado ao solo como condicionador. Com relação aos benefícios do sulfato de cálcio no solo, é 
INCORRETO afirmar: 
A) Sua dissociação resulta na formação de ânions que imprimem maior mobilidade ao cálcio, levando-o 

para camadas mais profundas. 
B) Neutraliza a ação do alumínio tóxico quando em altas concentrações em subsuperfície. 
C) Tem boa capacidade de elevar a CTC do solo, pois fornece cálcio e enxofre para as plantas. 
D) Favorece o desenvolvimento radicular das plantas cultivadas. 
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QUESTÃO 13 
Nematoides que provocam danos às plantas cultivadas são vermes microscópicos, fitoparasitas, que 
geralmente estão presentes no solo e atuam nas raízes de algumas plantas cultivadas. Quase sempre esse 
parasitismo fica evidente pelo aparecimento de formas aberrantes de estruturas – galhas com escurecimento 
do tecido parasitado. Manter a área livre da entrada de nematoides é a melhor medida de controle. Em 
relação às outras formas de prevenção de sua ocorrência, considere as informações abaixo, atribuindo V 
para a(s) verdadeira(s) e F para a(s) falsa(s). 
(   ) Lavar cuidadosamente as máquinas e os implementos agrícolas, principalmente após sua utilização em 

áreas infestadas pelos vermes. 
(   ) Expor as camadas profundas do solo à radiação solar nas horas mais quentes do dia. 
(   ) Evitar o acesso de pessoas e animais domésticos em áreas infestadas. 
(   ) Evitar plantios consecutivos com culturas resistentes ao verme. 
(   ) Fazer rotação de culturas com leguminosas, plantas que reduzem a população dos nematoides. 
Assinale a sequência CORRETA. 
A) V, V, V, V, V. 
B) V, V, V, F, F. 
C) V, F, V, F, F. 
D) F, F, V, V, V. 
 

QUESTÃO 14 
Com relação ao manejo integrado de pragas, conhecido pela sigla MIP, é INCORRETO afirmar: 
A) Pragas são organismos que reduzem a produção das culturas ao atacá-las, causando danos econômicos. 
B) A lagarta da soja que causa desfolha na planta, segundo classificação do MIP, pode ser considerada 

como praga indireta. 
C) Nível de dano econômico corresponde à densidade populacional do organismo praga, na qual ela causa 

prejuízo superior ao valor de seu custo de controle. 
D) Mesmo no MIP, o método de controle químico de pragas pode ser utilizado. 
 

QUESTÃO 15 
A Opuntiaficus-indica e a Nopaleacochenillifera, nos últimos anos, têm aumentado, principalmente em 
regiões de clima semiárido, suportando grande período de estiagem devido às propriedades fisiológicas, 
caracterizadas por um processo fotossintético que resulta em grande economia de água. Seu cultivo está 
climaticamente relacionado a áreas com 400 a 800mm anuais de chuva, umidade relativa acima de 40% e 
temperatura diurna/noturna de 25 a 15ºC. Nos itens abaixo são descritas características do manejo e tratos 
culturais dessas plantas. 
I - São culturas relativamente exigentes quanto às características físico-químicas do solo. Além da 

fertilidade, é fundamental, também, que sejam de boa drenagem, uma vez que áreas sujeitas a 
encharcamento não se prestam ao cultivo dessas plantas. 

II - O plantio dessas culturas usualmente é realizado no terço final do período seco, pois, quando se iniciar 
o período chuvoso, os campos já estarão implantados, evitando-se o apodrecimento das raquetes que, 
plantadas na estação chuvosa, com alto teor de água e em contato com o solo úmido, apodrecem, 
diminuindo muito a pega devido à contaminação por fungos e bactérias. 

III - O espaçamento de plantio em fileiras duplas de 3,0 x 1,0 x 0,5m, cultivada para fins de consórcio, com 
culturas alimentares ou forrageiras, tem ainda a vantagem de possibilitar os tratos culturais com tração 
motorizada. 

IV - A ocorrência de besouros, formigas cortadeiras, gafanhotos e lagartas são pragas comuns encontradas 
nessa cultura, principalmente em plantas jovens, que podem transmitir doenças às plantas e provocar 
danos e prejuízos econômicos. 

Assinale a alternativa CORRETA. 
A) Somente os itens I e II estão incorretos. 
B) Somente o item III está incorreto. 
C) Somente o item II está correto. 
D) Somente o item IV está incorreto. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 

 A desoras, desfeliz 
 
          Encenou-se, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no feriado de 21 de abril, em forma de peça 
teatral, uma celebração chamada “desenforcamento de Tiradentes”. Com advogado, promotor e júri popular, 
refez-se o julgamento do herói da Inconfidência Mineira, tudo mais ou menos conforme o que registram os 
autos de dois séculos atrás, mas com resultado inverso: no final o réu é inocentado. Ou seja, desenforcado. 
O melhor de tudo foi o título. “Desenforcamento” entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial 
permite criar, invertendo significados e instituindo um mundo às avessas. 
          Em Apesar de Você, sua música contra a ditadura, Chico Buarque pediu: “Você, que inventou a 
tristeza, ora tenha a fineza de desinventar”. Talvez já se invocasse o “desinventar” antes; depois, invocou-se 
mais ainda. Até foi acolhido no dicionário digital Aulete, que lhe dá o significado de “retroceder, retroagir 
na ação de inventar”, e oferece como exemplo um trecho do poeta Manoel de Barros: “É preciso desinventar 
os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente a função de não pentear. Até que ele fique à 
disposição de ser uma begônia”. 
          Numa de suas malucas aventuras no País das Maravilhas, Alice comemora seu unbirthday, como 
escreveu o autor do livro, o inglês Lewis Carroll. Unbirthday foi traduzida em português para 
“desaniversário”, bela palavra para significar um belíssimo não evento. E, por falar em belo, a escritora Ana 
Miranda deu o título de Desmundo ao romance em que narra a sina de uma órfã portuguesa enviada à força 
ao Brasil da época do Descobrimento para servir de esposa a um dos desbravadores da terra. “Desmundo” é 
mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso. 
          É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos. No livro 
Roteiro de Macunaíma, de 1950, o crítico M. Cavalcanti Proença escreveu que o personagem de Mário de 
Andrade resumia as “desvirtudes nacionais”. O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outro 
oportuno ‘des’ ao lamentar, num poema (Louvação da Tarde), a “pátria tão despatriada”. 
           Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos depois da 
publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não 
é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no 
mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras. O tema de hoje são as que portam o prefixo 
‘des’, começando com as inventadas, mas não se esgotando nelas. O exímio criador/recolhedor de palavras 
que foi Guimarães Rosa espalhou por suas obras, entre muitas outras, “desamigo”, “desendoidecer”, 
“desdormido”, “desexistir”, “destriste”, “desfeliz”, “desviver”, “desfalar”. 
          No precioso livro O Léxico de Guimarães Rosa, da professora Nice Sant’Anna Martins, registram-se 
exatas 230 palavras com ‘des’, sinal de que o ‘des’ é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar 
com as possibilidades do idioma. Até “desmim” Guimarães Rosa inventou. “Querer mil gritar, e não pude, 
desmim de mim mesmo, me tonteava, numas ânsias”, diz Riobaldo, no Grande Sertão: Veredas. 
          O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo. Mesmo as palavras em 
‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, nos chegam com novo 
viço quando nos detemos a examiná-las. A uma família melancólica pertencem “desamor”, “desventura”, 
“desencanto” e a fatal “desespero”, ao inverter o alto significado moral de “amor”, “ventura”, “encanto” e 
“esperança”. “Desassossego” vai  no mesmo caminho. 
          “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga. Ao contrário, de alto valor moral são 
“destemor” e “desassombro” ao opor-se ao temor e ao assombro. “Desatino” é humilhante; é perder o tino. 
“Desoras” só pode ter sido criada por um surrealista. Usa-se no sentido de “altas horas”, mas na pura raiz 
etimológica significa estar fora das horas – como assim, fora das horas? “Desasnar” é o inspirado sinônimo 
de aprender pela via de deixar de ser asno. 
           Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas. O leitor 
não deve saber, como o colunista não sabia, que existe a palavra “desnamorar”, assim como “desnamorado”.   
A difícil arte do dicionarista revela-se em seu melhor na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas 
pessoas relacionamento amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, 

1

5

 
10

15

20
 

25

30

35

40

45



 7

aspira à continuidade”. Descontinuada tal relação, fica-se com a desconsolada figura do desnamorado, que 
se imagina desamparado, a desoras, desnorteado e desterrado de si mesmo, desfeliz. 

 
(TOLEDO, Roberto Pompeu de. A desoras, desfeliz. Revista Veja, 3-março-2015.) 

 
QUESTÃO 16 
A partir das ideias defendidas pelo articulista, pode-se inferir, EXCETO 
A) O prefixo ‘des’ é muito produtivo, já que possibilita a formação de muitos neologismos. 
B) Certos neologismos são registrados pelo dicionário, mas outros, não. 
C) A criação constante de novas palavras causa desorganização na língua portuguesa. 
D) Há palavras formadas com o prefixo ‘des’ que não são do conhecimento do usuário da língua. 
 

QUESTÃO 17 
Em todas as alternativas, o articulista trabalha com a semântica do prefixo ‘des’, EXCETO 
A) “... entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial permite criar, invertendo significados e 

instituindo um mundo às avessas.” (Linhas 5-6) 
B) “Unbirthday foi traduzida em português para “desaniversário”, bela palavra para significar um 

belíssimo não evento.” (Linhas 14-15) 
C) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
D) “ ‘Desmundo’ é mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso.” (Linhas 17-18) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos 
depois da publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste 
ano, mas não é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar 
no mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras.” (Linhas 23-26) 
Através desse trecho, infere-se, EXCETO que o articulista 
A) não gosta de abordar questões que dizem respeito aos problemas sociais do Brasil. 
B) aproveita o tema para fazer críticas a determinados comportamentos existentes no Brasil. 
C) normalmente aborda problemas da sociedade brasileira. 
D) Lidar com o tema que envolve palavras é uma forma de evitar falar de problemas que afetam a 

sociedade. 
 

QUESTÃO 19 
Ao afirmar: “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga” (linha 39), o autor propõe que o 
termo 
A) “desentendimento” é mais pesado que o termo “briga”. 
B) “briga” é um termo mais popular que “desentendimento”. 
C) “desentendimento” é formal, e o termo “briga”, coloquial. 
D) “desentendimento” é mais brando que o termo “briga”. 
 

QUESTÃO 20 
Em relação ao trecho da questão anterior, infere-se que a expressão “estado de inocência”, denotativamente, 
significa que as palavras 
A) não foram ainda usadas em contextos. 
B) possuem significados simples. 
C) perderam o seu valor original. 
D) são vazias de significação. 
 

QUESTÃO 21 
Em todos as alternativas, verifica-se o uso de linguagem metafórica, EXCETO 
A) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
B) “O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo.” (Linha 34) 
C) “... por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar de nossas misérias 

públicas?” (Linhas 25-26) 
D) “É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
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QUESTÃO 22 
Considere o trecho: “... na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas pessoas relacionamento 
amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, aspira à continuidade”. 
(Linhas 46-48) 
Sobre o uso do sinal grave indicativo de crase, é  INCORRETO afirmar: 
A) Está relacionado à transitividade do verbo aspirar. 
B) É facultativo, tendo em vista o termo regente e o termo regido. 
C) Indica a fusão da preposição ‘a’ e o artigo feminino ‘a’. 
D) Está relacionado à preposição ‘a’ exigida pelo termo regente. 
 

QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa em que o uso da próclise NÃO é obrigatório, uma vez que não se verifica a ocorrência 
de palavra atrativa. 
A) “... e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não é disso que se trata 

aqui...” (Linhas 24-25) 
B) “... chegam com novo viço quando nos detemos a examiná-las.” (Linhas 35-36) 
C) “... palavras em ‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, 

nos chegam com novo viço...” (Linhas 34-36) 
D) “Talvez já se invocasse o “desinventar” antes...” (Linha 8) 
 

QUESTÃO 24 
Considere o verbo negritado na frase: “Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
Em relação ao emprego desse verbo nessa frase, NÃO se pode afirmar: 
A) Trata-se de um verbo impessoal, portanto deverá ficar na 3.ª pessoa do singular. 
B) Por ser impessoal, constrói uma oração sem sujeito. 
C) Foi usado com valor semântico de ‘existir’ e, nessa acepção, classifica-se como impessoal. 
D) Trata-se de um verbo pessoal e, portanto, concorda com o sujeito a que se refere. 
 

QUESTÃO 25 
Marque a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas em “Você, que inventou a tristeza, 
ora tenha a fineza de desinventar”.” (Linhas 7-8) 
A) Construir uma ironia. 
B) Indicar ressignificação de palavra. 
C) Assinalar uso de citação direta. 
D) Indicar uso de estrangeirismos. 




