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Número de questões: 20 (VINTE) 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia o texto, para responder às questões de 
números 1 à 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 – É correto inferir que, do ponto de vista da 
autora, a gentileza: 
 

(A) Representa um hábito primitivo, que 

pouco afeta as relações interpessoais. 

(B) É uma qualidade desvalorizada em nossa 

sociedade nos dias atuais. 

(C)  É uma via de mão dupla, por isso não 

deve ser praticada se não houver 

reciprocidade. 

(D) É prerrogativa dos que querem ter sua 

importância reconhecida socialmente. 

(E) Restringe-se ao gênero masculino, pois 

este representa os mais fortes.  

 

 2 – As palavras destacadas nas passagens – 
(I) ...as sociedades com maior número de 
pessoas altruístas sobreviveram por mais 
tempo... e (II) É justificável diante da eterna 
ambivalência humana: queremos ser bons, 
mas temos medo... – têm sentido contextual 
de: 
 

(A) (I) coerentes e (II) dualidade. 

(B) (I)dedicadas aos semelhantes e (II) 

ambiência. 

(C) (I)Dotadas de autonomia e (II) 

duplicidade 

(D) (I)praticantes de filantropia e (II) 

ambiguidade. 

(E) (I) afáveis e (II) multiplicidade 

 

3 –  No trecho – Há teorias evolucionistas...-, 
a substituição do verbo destacado está de 
acordo com a norma-padrão de concordância 
em: 
 

(A) Podem existirem 

(B) Existem 

(C) Deve existir 

(D) Podem haver 

(E) Vão haver 
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4 – Assinale a alternativa que preenche, 
respectivamente, as lacunas do enunciado a 
seguir, observando a concordância nominal e 
verbal de acordo com a norma padrão. 
Mais de um conhecido meu não _________ 
gentilezas, infelizmente. Para alguns, certos 
gestos __________coisa de idiota, de gente 
_________ fora de moda. Com esses, é 
_________ paciência. 
 

(A) Pratica /constitui/ meio / necessária 

(B) Praticam /constituem /meia / necessária 

(C) Pratica / constituem / meio / necessário  

(D) Pratica / constitui / meia / necessário 

(E) Praticam / constitui / meio / necessário 

 

 

5 – Assinale a opção que completa 
corretamente as lacunas da seguinte frase: 
“Quando __________mais aperfeiçoado, o 
computador certamente _____________ um 
eficiente meio de controle de toda a vida 
social.”  

(A) Estivesse/será 

(B) Estiver/seria 

(C) Esteja/era 

(D) Estiver/será 

(E) N.d.a. 

 
6 – Em todas as frases abaixo, a 
concordância verbal está incorreta, EXCETO 
em:  

(A) Qual de nós chegamos primeiro ao topo 

da carreira? 

(B) Sobraram-me uma folha de papel, uma 

caneta e uma borracha. 

(C) Recebei, Vossa Excelência, os protestos 

de nossa estima. 

(D) Sem a educação, não podem haver 

cidadãos conscientes. 

(E) N.d.a. 

 
 
 
 
 
 

 
7 – Leia o texto da tira: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assinale a alternativa que preenche, correta e 
respectivamente, as lacunas da tira. 

(A) Foi em ... houvessem ...  o 

(B)  Veio em ... houvesse ... o 

(C) Foi à ... houvessem ... lhe 

(D)  Foi a ... houvesse ... o 

(E)  Veio a ... houvessem ... lhe 

 

8 – As palavras que possuem a mesma grafia 
e o mesmo som são: 

(A) Antônimas 

(B) Parônimas 

(C) Homônimas perfeitas 

(D) Homógrafas 

(E) N.d.a 
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9 - Assinale a alternativa em que o pronome 
destacado está empregado de acordo com a 
norma-padrão. 
 

(A) Há milhares de indivíduos onde a sua 

vida se desenvolve tranquilamente e sem 

obstáculos. 

(B) A luta garante a conquista dos direitos da 

humanidade, o qual os princípios mais 

importantes dela foram atacados. 

(C) O mundo conhece a paz graças aos 

povos, governos, classes sociais e 

indivíduos, cuja luta a garante.  

(D)  O direito é uma força viva, onde os 

homens batalham incessantemente para 

manter. 

(E)  A Justiça tem numa das mãos uma 

balança, cuja representa a garantia de 

que o direito será pesado, ponderado.  

 

 

10 – O sinal indicativo de crase está 
empregado de acordo com a norma-padrão 
em: 

(A) O caso exige tratamento igual às partes, 

sem fazer exceção à ré. 

(B) Todos os documentos serão 

encaminhados às partes à partir da 

próxima semana. 

(C) Todos tiveram de comparecer perante à 

autoridade, prestando contas à ela. 

(D) Recusa-se à entregar às certidões antes 

do final do expediente. 

(E) Encaminhamos à V.Exª os documentos à 

que se refere o Edital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 
11 – Líderes disseram neste domingo (15 de 
fevereiro) que acreditam que o cessar-fogo 
na Ucrânia está sendo “geralmente” 
obedecido. No entanto, os líderes que 
ajudaram a fechar o acordo para a trégua 
afirmaram que “incidentes locais” devem ser 
“resolvidos rapidamente”. A declaração 
afirma que os quatro países que negociaram 
o cessar-fogo na semana passada voltaram a 
negociar neste domingo. 

(G1,15 fev.15. Disponível em: 
<http://goo.gl/iOP51h>. Adaptado).  

Além da Ucrânia, os três outros países que 
negociaram o cessar-fogo são: 

(A)  EUA, China e Alemanha. 

(B)  EUA, Inglaterra e Rússia. 

(C)  EUA, Alemanha e França. 

(D)  Alemanha, França e Rússia. 

(E)  Rússia, China e Inglaterra.  

12 - Considere verdadeira a seguinte 
afirmação: “Todos os primos de Mirian são 
estagiários”. 
Dessa afirmação, conclui-se corretamente 
que: 

(A)  Mirian é estagiária; 

(B)  Se Arnaldo é estagiário, então Arnaldo é 

primo de Mirian; 

(C)  Mirian não é estagiária; 

(D)  Se Pâmela não é estagiária, então 

Pâmela não é prima de Mirian; 

(E)  Se Jair é primo de Mirian, então Jair não 

é estagiário. 

13 - Se todo estudante de uma disciplina A é 
também estudante de uma disciplina B e todo 
estudante de uma disciplina C não é 
estudante da disciplina B, então é verdade 
que: 

(A)  Nenhum estudante da disciplina A é 

estudante da disciplina B; 

(B)  Nenhum estudante da disciplina A é 

estudante da disciplina C; 

(C)  Algum estudante da disciplina A é 

estudante da disciplina C; 

(D)  Algum estudante da disciplina B é 

estudante da disciplina C; 

(E)  Nenhum estudante da disciplina B é 

estudante da disciplina A; 

http://goo.gl/iOP51h
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14 - O promotor Geraldo Pollicita solicitou 
nesta sexta-feira (13 de fevereiro) a acusação 
da presidente da Argentina, Cristina Kirchner, 
a partir da denúncia apresentada pelo já 
falecido Alberto Nisman. O promotor pede 
também ao juiz encarregado da causa que o 
chanceler argentino e vários dirigentes 
governistas também sejam acusados e 
indiciados. O promotor se baseia nas 
acusações realizadas pelo falecido promotor 
Alberto Nisman no processo apresentado 
quatro dias antes de ser encontrado morto, 
em 18 de janeiro. 

(Época negócios, 13 fev. 15. 
Disponível em: <http://goo.gl/VL5m42>. Adaptado).  

 
De acordo com a acusação, Cristina Kirchner 
teria: 
 

(A) Inocentado indevidamente organizações 

de esquerda suspeitas de terem realizado 

atentados à bomba contra a sede do 

grupo Clarín, empresa de comunicação 

que faz oposição ao governo. 

(B) Financiado organizações 

ultranacionalistas argentinas com o 

objetivo de sabotar multinacionais do 

petróleo de capital norte-americano e, 

com isso, expulsá-las da Argentina. 

(C) Orquestrado um plano para acobertar os 

suspeitos iranianos do atentado terrorista 

a uma associação judaica em Buenos 

Aires em troca de intensificar as relações 

comerciais com o Irã. 

(D) Manipulado investigações policiais que 

poderiam responsabilizar grupos de 

“piqueteros” aliados do governo por 

greves abusivas e boicote violento às 

grandes corporações argentinas. 

(E) Favorecido sindicalistas governistas que 

supostamente recorreram às armas para 

impedir manifestações de grupos 

políticos conservadores que combatem o 

governo Kirchner nas ruas. 

 
 
 
 

 
15 – Pindamonhangaba é um nome indígena 
que tem o seguinte significado: 
 

(A) Lugar onde se planta; 

(B) Lugar onde se colhe; 

(C) Lugar onde se fazem anzóis; 

(D) Lugar de descanso; 

(E) N.d.a. 

 
16 - Para que uma mensagem possa ser 
enviada pelo serviço de correio eletrônico   
(e-mail), é imprescindível a inclusão:  
 

(A) Do endereço de e-mail nos campos 

Para:, ou Cc: ou Cco:.  

(B)  Da mensagem em formato texto. 

(C)  De pelo menos uma palavra do campo 

Assunto ou Subject. 

(D)  Do nome completo do destinatário no 

campo Para:. 

(E)  De pelo menos uma letra no corpo da 

mensagem. 

 

17 - Se Márcio é dentista, então Rose não é 
enfermeira. Débora não é médica ou Marcelo 
não é professor. Identificado que Marcelo é 
professor e que Rose é enfermeira, conclui-
se corretamente que: 
 

(A)  Débora é médica e Márcio é dentista. 

(B)  Se Débora não é médica, então Márcio é 

dentista. 

(C)  Débora não é médica e Márcio é 

dentista. 

(D)  Débora não é médica e Márcio não é 

dentista. 

(E)  Débora é médica e Márcio não é 

dentista. 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://goo.gl/
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18 - Marta confeccionou três cartões em 
papel cartolina e carimbou figuras em 
somente uma das faces de cada cartão. Ao 
encontrar um de seus amigos, Marta 
informou-lhe que todo cartão de cor amarela 
tinha carimbada, em uma das faces, uma 
figura em tinta na cor azul. Após dizer isso, 
ela mostrou a esse amigo três cartões: o 
primeiro cartão, de cor amarela, continha 
uma figura carimbada em tinta na cor azul; o 
segundo cartão, de cor vermelha, continha 
uma figura carimbada em tinta na cor preta; o 
terceiro cartão, na cor branca, continha uma 
figura carimbada em tinta na cor azul. 

Com base no que foi apresentado, pode-
se afirmar corretamente que: 

(A)  Todos os cartões mostrados contradizem 

a afirmação de Marta; 

(B)  Nenhum dos cartões mostrados 

contradiz a afirmação de Marta; 

(C)  Apenas o segundo e o terceiro cartões 

mostrados contradizem a afirmação de 

Marta; 

(D)  Apenas o segundo cartão mostrado 

contradiz a afirmação de Marta; 

(E)  Apenas o terceiro cartão mostrado 

contradiz a afirmação de Marta. 

19 - BC acelera ritmo e sobe juro para 11,75% 
ao ano 
 O Comitê de Política Monetária 
(Copom) do Banco Central acelerou o ritmo 
de alta e subiu a taxa básica de juros da 
economia em 0,5 ponto percentual nesta 
quarta-feira (3 de Dezembro), de 11,25% para 
11,75% ao ano. Em outubro, os juros tinham 
avançado menos: 0,25 ponto percentual. 
Esse foi o segundo aumento seguido da taxa 
Selic, que está no maior patamar em três 
anos.                                          
                                                        (G1, 3 dez. 14 
Disponível em: <http://goo.gl/Xz34C0>. Adaptado).  

O Banco Central justificou a sua decisão por 
conta: 

(A)  Do quadro de recessão técnica; 

(B)  Da inflação persistente; 

(C)  Da desaceleração da economia dos 

EUA; 

(D)  Da estagnação da Economia; 

(E)  Da alta taxa de desemprego.                             

20 – Considere as seguintes figuras de uma 
sequência de transparências, todas 
enumeradas: 

 
Na referida sequência, a transparência 6 tem 
a mesma figura da transparência 1, a 
transparência 7 tem a mesma figura da 
transparência 2, a transparência 8 têm a 
mesma figura da transparência 3, e assim por 
diante, obedecendo sempre essa 
regularidade. Dessa forma, sobrepondo-se as 
transparências 113 e 206, tem-se a figura:  

(A)   

 
 
 
 

(B)   

   
 
 
 

(C)     

 
 
 
 

(D)  

 
 
 
 

(E)     

 
 

 
                                        Boa Prova!!!  

http://goo.gl/



