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  Prezado(a) candidato(a): 

Assine e coloque seu número de inscrição no quadro abaixo. Preencha, 
com traços firmes, o espaço reservado a cada opção na folha de resposta. 

Nº de Inscrição Nome 

As questões de números 1 a 5 são relacionadas com o Regulamento O-
peracional do Serviço Público de Transporte Coletivo de Passageiros por 
Ônibus do Município de Belo Horizonte. 

QUESTÃO 1:

Os serviços resultantes de acerto direto entre o solicitante e a subconcessio-
nária, não sendo apurados custos e receitas através da CCT – Câmara de 
Compensação Tarifária, conforme regulamentação específica, são classifica-
dos como: 

a) regulares. 
b) excepcionais. 
c) complementares. 
d) especiais. 

QUESTÃO 2:

No que se refere à operação do serviço, é INCORRETO afirmar que: 

a) na emissão das Determinações de Operação de Serviço – DOS, as linhas 
não serão consideradas como de operação exclusiva de uma única 
subconcessionária. 

b) a BHTRANS poderá criar, alterar e suprimir linha ou serviço, para atender ao 
planejamento do serviço, considerando aspectos sociais e econômicos. 

c) a BHTRANS poderá determinar todo ajuste para a melhoria da prestação 
do serviço, desde que mantido o equilíbrio econômico-financeiro inicial do 
Contrato de Subconcessão. 

d) a interrupção de viagem, em situação de emergência, motivada por im-
possibilidade insuperável de sua realização, será caracterizada como 
descontinuidade do serviço. 
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QUESTÃO 3:

É INCORRETO afirmar, em relação aos veículos que, a critério da BHTRANS, 
não mais apresentarem condições de atender aos serviços: 

a) Serão submetidos a conserto na garagem da própria subconcessionária. 
b) Deverão ser imediatamente retirados da operação. 
c) Terão seus registros cancelados. 
d) Deverão ser substituídos no prazo máximo de sessenta dias. 

QUESTÃO 4:

Quanto às obrigações da subconcessionária, é correto afirmar, EXCETO:

a) É obrigação da subconcessionária manter seguro contra riscos de respon-
sabilidade civil. 

b) A subconcessionária poderá, sem prejuízo de suas responsabilidades, 
contratar terceiros apenas para a execução de atividades acessórias ou 
complementares ao serviço. 

c) Os ajustes celebrados com terceiros estabelecerão vínculo entre aqueles 
e a BHTRANS. 

d) A subconcessionária responderá por todas as ações trabalhistas, cíveis e 
criminais, pelos danos a terceiros a que der causa. 

QUESTÃO 5:

São normas aplicáveis à intervenção na subconcessão, EXCETO:

a) A intervenção far-se-á por ato específico da BHTRANS, que conterá a de-
signação do interventor, o prazo da intervenção, os objetivos e limites da 
medida.

b) A intervenção visa a assegurar a adequada prestação do serviço, bem 
como o fiel cumprimento das normas contratuais, regulamentares e legais 
pertinentes. 

c) Declarada a intervenção, a BHTRANS deverá, no prazo de trinta dias, ins-
taurar procedimento administrativo para comprovar as causas determinan-
tes da medida e apurar responsabilidades, assegurado o direito amplo de 
defesa.

d) O procedimento administrativo instaurado para os fins indicados na alter-
nativa c deverá ser concluído no prazo de até noventa dias, sob pena de 
nulidade da intervenção. 
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As questões de números 6 a 8 são relacionadas com o Regulamento do Ser-
viço de Transporte Fretado de Passageiros no Município de Belo Horizonte. 

QUESTÃO 6:

Incluem-se entre os serviços de Transporte Fretado de Passageiros, EXCETO:

a) qualquer serviço que cobre tarifa individual por viagem ou deslocamento. 
b) transporte custeado por órgãos ou entidades públicas ou privadas para servi-

dores, empregados, clientes e seus dependentes, sem objetivo comercial. 
c) viagens eventuais, como, por exemplo, turismo intramunicipal, excursões, trans-

porte de executivos, equipes de eventos artísticos, educacionais, religiosos. 
d) transporte porta a porta de universitários, alunos de cursos livres e pesso-

as portadoras de necessidades especiais. 

QUESTÃO 7:

Assinale a alternativa INCORRETA:

a) Na execução do transporte fretado, a pessoa física somente poderá deter 
uma licença vinculada a um único veículo. 

b) A critério da BHTRANS, poderá ser emitida licença para transporte fretado 
de passageiros para veículos que sejam objeto de contrato de comodato 
ou arrendamento com as Empresas de Locação de Veículos. 

c) A licença da BHTRANS para prestação de serviços de fretamento será 
limitada ao máximo de quatro veículos para cada Empresa Locadora. 

d) Não será permitido o contrato de comodato ou arrendamento entre em-
presas de locação e qualquer outro tipo de pessoa jurídica. 

QUESTÃO 8:

No caso de veículos próprios e/ou locados de empresas e/ou entidades assis-
tenciais ou religiosas que transportam seus próprios funcionários, exige-se que 
as pessoas jurídicas portem os seguintes documentos, EXCETO:

a) Licença da BHTRANS para esse tipo de transporte. 
b) Relação Nominal, com o número da carteira de identidade e a CTPS dos 

funcionários que porventura possam ser transportados ou, estando todos 
eles identificados, com crachá ou uniforme da própria empresa. 

c) Cópia do Contrato Social, inclusive das alterações contratuais, se for o 
caso, devidamente registrado, ou declaração de firma individual expedida 
pela junta comercial, ou contrato de locação do veículo. 

d) Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) do(s) veícu-
lo(s) em nome da própria empresa ou de seus sócios conforme contrato 
social, ou da locadora. 
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As questões de números 9 a 12 são relacionadas com o Regulamento do 
Serviço Público de Transporte por Táxi do Município de Belo Horizonte. 

QUESTÃO 9:

Para a interpretação do citado Regulamento, são adotadas as seguintes defi-
nições, EXCETO:

a) Empresa permissionária – pessoa jurídica detentora da permissão. 
b) Permitente – Empresa de Transportes e Trânsito de Belo Horizonte S.A. – 

BHTRANS.
c) Condutor – motorista permissionário de atividade profissional, inscrito no 

cadastro de Condutores de Veículos/Táxi da BHTRANS. 
d) Autorização de Tráfego – documento emitido pela BHTRANS, que auto-

riza o condutor a dirigir o veículo. 

QUESTÃO 10:

Os pontos de táxi serão regulamentados pela BHTRANS em função dos se-
guintes fatores, EXCETO:

a) interesse público. 
b) número total de táxis existentes no Município. 
c) conveniência técnico-operacional das categorias. 
d) eventuais condições especiais de operação. 

QUESTÃO 11:

É INCORRETO afirmar que somente poderão ingressar no serviço de táxi de 
Belo Horizonte e municípios conveniados veículos que tenham: 

a) quatro portas, com capacidade máxima de quatro passageiros. 
b) cor padrão branca, original de fábrica. 
c) potência superior a cento e vinte e sete cavalos-vapor. 
d) características originais de fábrica, satisfazendo as exigências do Código 

de Trânsito Brasileiro e da legislação pertinente. 



5

QUESTÃO 12:

Os veículos deverão ser obrigatoriamente substituídos até o dia 31 de dezem-
bro do ano em que completarem o seguinte tempo de fabricação: 

a) dois anos. 
b) cinco anos. 
c) oito anos. 
d) dez anos. 

As questões de números 13 a 15 são relacionadas com o Regulamento 
do Serviço Público de Transporte Escolar do Município de Belo Horizonte. 

QUESTÃO 13:

Para a interpretação do citado Regulamento, entende-se como Contratado:

a) Pessoa física detentora da permissão. 
b) Motorista de atividade profissional inscrito no cadastro de Condutores de 

Veículos Escolares da BHTRANS. 
c) Profissional com treinamento específico para assistência e 

acompanhamento de escolares durante o trajeto, o embarque e o 
desembarque.d) Pessoa física ou jurídica contratada pelo órgão público através de proces-
so licitatório para operar o serviço de transporte de escolares da rede de 
ensino público. 

QUESTÃO 14:

No que se refere ao serviço de transporte escolar, é correto afirmar, EXCETO:

a) O permissionário, a empresa permissionária ou a escola permissionária 
poderão requerer a suspensão da permissão, no caso de furto ou roubo 
do veículo, até cento e oitenta dias. 

b) Os escolares deverão ser transportados exclusivamente assentados em 
banco de passageiros, sendo vedado o seu transporte no banco dianteiro. 

c) Os permissionários, as empresas permissionárias e as escolas permissio-
nárias deverão informar a BHTRANS os horários de embarque e desem-
barque dos escolares nos estabelecimentos de ensino. 

d) Em função da segurança dos escolares e da conveniência técnico-
operacional, a BHTRANS poderá regulamentar pontos de transporte escolar. 
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QUESTÃO 15:

Os veículos deverão ter capacidade para transportar: 

a) o condutor e no máximo vinte escolares. 
b) o condutor, o acompanhante e no máximo dez escolares. 
c) o condutor, o acompanhante e no mínimo oito escolares. 
d) o condutor e no mínimo quinze escolares. 

As questões de números 16 a 30 são relacionadas com o Código de 
Trânsito Brasileiro (Lei n.º 9.503, de 23-9-97, com as alterações posterio-
res).

QUESTÃO 16:

Nos termos do Código de Trânsito Brasileiro, incluem-se entre as vias terres-
tres, EXCETO:

a) ruas, avenidas. 
b) rodovias. 
c) logradouros, caminhos. 
d) praias não abertas à circulação pública. 

QUESTÃO 17:

São atribuições do Conselho Nacional de Trânsito – CONTRAN, EXCETO:

a) coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, objetivando a inte-
gração de suas atividades. 

b) dirimir conflitos sobre circunscrição e competência de trânsito no âmbito 
dos Municípios. 

c) aprovar os dispositivos de sinalização e os dispositivos e equipamentos de 
trânsito.

d) estabelecer as diretrizes da Política Nacional de Trânsito. 
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QUESTÃO 18:

Com base nas normas gerais de circulação e conduta, é correto afirmar, EXCETO:

a) A circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções 
devidamente sinalizadas. 

b) O condutor não poderá efetuar ultrapassagem nas interseções e suas pro-
ximidades. 

c) A operação de carga ou descarga não é considerada estacionamento. 
d) Nas vias não iluminadas, o condutor deve usar luz alta, exceto ao cruzar 

com outro veículo ou ao segui-lo. 

QUESTÃO 19:

No que se refere à circulação de pedestres na pista de rolamento, serão ob-
servadas as seguintes disposições, EXCETO:

a) Nas interseções e em suas proximidades, onde não existam faixas de tra-
vessia, os pedestres devem atravessar a via na continuação da calçada. 

b) Onde não houver faixa ou passagem, o cruzamento da via deverá ser feito 
em sentido perpendicular ao de seu eixo. 

c) Os pedestres terão prioridade de passagem mesmo que não tenham inici-
ado a travessia e haja mudança do semáforo liberando a passagem dos 
veículos.

d) Os pedestres deverão utilizar as faixas ou passagens a eles destinadas, 
sempre que estas existirem numa distância de até cinqüenta metros deles. 

QUESTÃO 20:

O direito de solicitar aos órgãos ou entidades do Sistema Nacional de Trânsito 
sinalização, fiscalização e implantação de equipamentos de segurança, bem 
como de sugerir alterações em normas relativas a trânsito, é assegurado: 

a) apenas a agentes públicos. 
b) apenas a entidades públicas. 
c) apenas a autoridades de trânsito. 
d) a todo cidadão ou entidade civil. 
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QUESTÃO 21:

No que se refere à sinalização de trânsito, é correto afirmar, EXCETO:

a) a) Os sinais de trânsito classificam-se em: verticais, horizontais,   disposi-
tivos de sinalização auxiliar, luminosos, sonoros e gestos do agente de 
trânsito e do condutor. 

b) É facultativa a identificação das entradas e saídas dos locais destinados a 
postos de gasolina, oficinas, estacionamentos ou garagens de uso coleti-
vo.

c) A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência: as ordens do agente 
de trânsito, sobre as normas de circulação e outros sinais; as indicações 
do semáforo, sobre os demais sinais; as indicações dos sinais, sobre as 
demais normas de trânsito. 

d) É proibido afixar sobre a sinalização de trânsito e respectivos suportes, ou 
junto a ambos, qualquer tipo de publicidade, inscrições, legendas e símbo-
los que não se relacionem com a mensagem da sinalização. 

QUESTÃO 22:

Constitui infração gravíssima, punível com multa (cinco vezes) e apreensão do 
veículo:

a) Dirigir veículo com Carteira Nacional de Habilitação ou Permissão para 
Dirigir cassada ou com suspensão do direito de dirigir. 

b) Deixar o condutor ou passageiro de usar o cinto de segurança. 
c) Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança. 
d) Atirar do veículo ou abandonar na via objetos ou substâncias. 

QUESTÃO 23:

As infrações punidas com multa classificam-se, de acordo com sua gravidade, 
nas categorias abaixo mencionadas, em relação às quais são computados os 
seguintes números de pontos, EXCETO:

a) gravíssima – sete pontos. 
b) grave – seis pontos. 
c) média – quatro pontos. 
d) leve – três pontos. 
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QUESTÃO 24:

No que se refere à imposição de penalidades, é correto afirmar, EXCETO:

a) A responsabilidade pelas infrações decorrentes de atos praticados na di-
reção do veículo caberá ao condutor. 

b) A aplicação das penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro 
não afasta as punições originárias de ilícitos penais decorrentes de crimes 
de trânsito, conforme disposições de lei. 

c) São previstas no Código de Trânsito Brasileiro as penalidades de adver-
tência por escrito, multa, suspensão do direito de dirigir, apreensão do ve-
ículo, cassação da Carteira Nacional de Habilitação, cassação da Permis-
são para Dirigir e freqüência obrigatória em curso de reciclagem. 

d) Quando o infrator cometer, simultaneamente, duas ou mais infrações, ser-
lhe-á aplicada apenas a penalidade correspondente à infração de maior 
gravidade. 

QUESTÃO 25:

É INCORRETO afirmar que o recolhimento da Carteira Nacional de Habilitação 
e da Permissão para Dirigir: 

a) é uma das medidas administrativas previstas no Código de Trânsito 
Brasileiro. 

b) ocorre mediante recibo. 
c) é aplicável se, alienado o veículo, não for transferida sua propriedade no 

prazo de trinta dias. 
d) ocorre quando há suspeita de sua inautenticidade ou adulteração. 

QUESTÃO 26:

São normas aplicáveis ao processo administrativo, EXCETO:

a) Quando ocorre infração prevista na legislação de trânsito, é lavrado auto 
de infração. 

b) Se o auto de infração for considerado inconsistente ou irregular, será ar-
quivado e seu registro julgado insubsistente. 

c) No caso de penalidade de multa, esta poderá ser paga até a data do ven-
cimento expressa na notificação, por oitenta por cento do seu valor. 

d) Não é considerada válida a notificação devolvida por desatualização do 
endereço do proprietário do veículo. 
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QUESTÃO 27:

O prazo para apresentação de recurso pelo responsável pela infração, contado 
da data da notificação da penalidade, não será inferior a: 

a) trinta dias. 
b) vinte dias. 
c) quinze dias. 
d) dez dias. 

QUESTÃO 28:

O Código de Trânsito Brasileiro determina o depósito mensal, na conta de fun-
do de âmbito nacional destinado à segurança e educação de trânsito, do se-
guinte percentual do valor das multas de trânsito arrecadadas: 

a) cinco por cento. 
b) dez por cento. 
c) quinze por cento. 
d) vinte por cento. 

QUESTÃO 29:

Considerados os conceitos e definições constantes do Anexo I do Código de 
Trânsito Brasileiro, assinale a alternativa INCORRETA.

a) ciclofaixa – parte da pista de rolamento destinada à circulação exclusiva 
de ciclos, delimitada por sinalização específica. 

b) conversão – movimento em ângulo, à esquerda ou à direita, de mudança 
da direção original do veículo. 

c) passagem de nível – todo cruzamento de nível entre uma via e uma linha 
férrea ou trilho de bonde com pista própria. 

d) via arterial – aquela caracterizada por acessos especiais com trânsito 
livre, sem interseções em nível, sem acessibilidade direta aos lotes lindei-
ros e sem travessia de pedestres em nível. 

QUESTÃO 30:

Nos termos do já citado Anexo I, o obstáculo físico, colocado na pista de 
rolamento, destinado à ordenação dos fluxos de trânsito em uma interse-
ção, identifica-se como: 

a) acostamento. 
b) ilha. 
c) bordo da pista. 
d) canteiro central. 



QUESTÃO 31:

Ambas as palavras contêm exemplo de dígrafo em: 

a) questionário  /  recursos 
b) perspectiva  /  descer 
c) bairro  /  maravilhosa 
d) passividade  /  telespectador 

QUESTÃO 32:

“Dizia o comandante que o ataque estava próximo.” 
No enunciado acima, a palavra em negrito é formada por: 

a) derivação imprópria 
b) derivação regressiva 
c) composição por justaposição 
d) composição por aglutinação 

QUESTÃO 33:

A classe da palavra destacada está corretamente indicada nos parênteses, 
EXCETO em: 

a) Outros diriam que qualquer tentativa de ajudar um brasileiro seria bem 
vinda. (pronome indefinido) 

b) Alguns diriam que esta tentativa iria contra os interesses da nação. 
(preposição)

c) Existem certas questões que permitem um maior raciocínio. (conjunção 
integrante)

d) O professor encaminhou seus alunos para ambientes produtivos. (adjeti-
vo)

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – CÓD. 02 



QUESTÃO 34:

“Olhou para ele, viu-o sentar-se tranqüilamente, estirar as pernas, meter as 
mãos nas algibeiras e fitar os olhos no ferido.” 

O enunciado acima é exemplo de período: 

a) simples 
b) composto por coordenação 
c) composto por subordinação 
d) composto por coordenação e subordinação 

QUESTÃO 35:

“Mesmo que ela me procurasse no dia seguinte, eu não a indicaria para o 
cargo.”

A oração destacada acima exprime circunstância de: 

a) condição 
b) concessão 
c) conseqüência 
d) conformidade 

QUESTÃO 36:

“Na televisão, o jornalismo transmite os acontecimentos como se fossem um 
show.”

Todas as funções sintáticas a seguir são encontradas no enunciado dado, 
EXCETO:

a) aposto 
b) adjunto adverbial 
c) adjunto adnominal 
d) predicativo do sujeito 



QUESTÃO 37:

Observe com atenção as palavras em negrito. 

I. Se não houvessem desejos, o que seria de nós? 
II. Estaria realmente meio tensa se não a acolhêssemos. 
III. Alguns de nós duvidamos de suas palavras? 

A concordância  está adequada segundo a norma padrão em: 

a) I e II apenas 
b) II e III apenas 
c) I e III apenas 
d) I, II e III 

QUESTÃO 38:

De acordo com o registro escrito culto da língua, a regência do verbo desta-
cado está INCORRETA em: 

a) Ninguém esqueceu do comentário do político. 
b) Obedeceriam ao regulamento incondicionalmente. 
c) Custou-me analisar as repercussões da guerra. 
d) Respondi-lhe que não pagaria ao comerciante. 

QUESTÃO 39:

Observe com atenção a colocação dos pronomes oblíquos átonos  nos itens 
abaixo.

I. Vou-lhe fazer apenas duas observações. 
II. Ele não vai contrariar-me com aqueles argumentos. 
III. Aqui, discutem-se ótimas idéias. 

A colocação está adequada de acordo com o padrão  culto da língua em: 

a) I, II e III 
b) I e II apenas 
c) I e III apenas 
d) II e III apenas 

QUESTÃO 40:

Observe o emprego da vírgula nas frases a seguir. 

I. Na minha adolescência, todo e qualquer escritor se presumia de estilista. 
II. E esse meu vício é antes de tudo, inócuo para o leitor. 
III. Sem dizer uma palavra, partiu pela manhã. 

A vírgula foi empregada INCORRETAMENTE em: 

a) I  apenas 
b) II  apenas 
c) III apenas 
d) I e II  



QUESTÃO 41:

Uma pessoa pagou 35% de uma dívida. Se R$ 2.600,00 correspondem a 20% 
do restante a ser pago, a pessoa pagou: 

a) R$ 7.000,00 
b) R$ 7.500,00 
c) R$ 8.000,00 
d) R$ 8.500,00 

QUESTÃO 42:

Considere um número natural n, de modo que n dividido por 5 deixa resto 4; 
dividido por 6, deixa resto 5 e, dividido por 7, deixa resto 6. O menor valor de 
n está compreendido entre: 

a) 180 e 189 
b) 190 e 201 
c) 202 e 211 
d) 212 e 221 

QUESTÃO 43:

Na divisão de dois números inteiros positivos, o quociente é 16, e o resto o 
maior possível. Se a soma do dividendo com o divisor é 341, o resto é: 

a) 18 
b) 17 
c) 16 
d) 15 

PROVA DE MATEMÁTICA – CÓD. 04 



QUESTÃO 44:

Certo trabalho pode ser realizado por 16 digitadores em 20 dias, trabalhando 
6 horas diárias. Para executar metade desse trabalho em 16 dias, 12 digitado-
res teriam que trabalhar diariamente: 

a) 4 horas  
b) 5 horas 
c) 6 horas 
d) 7 horas 

QUESTÃO 45:

Ao reformar-se o piso de uma cozinha, suas 88 lajotas retangulares foram subs-
tituídas por lajotas quadradas. Cada lajota retangular mede 30 cm por 15 cm, e 
cada lajota quadrada mede 20cm por 20cm. O número mínimo necessário de 
lajotas quadradas para essa substituição foi: 

a) 90 
b) 93 
c) 96 
d) 99 

QUESTÃO 46:

Considere um ANAGRAMA como sendo uma permutação simples das letras 
de uma palavra dada. 

Usando a informação acima, é CORRETO afirmar que o número de anagra-
mas da palavra BHTRANS que começam pela letra A é igual a: 

a) 600 
b) 720 
c) 760 
d) 800 



QUESTÃO 47:

Três números naturais e múltiplos consecutivos de 7 são tais que o quádruplo 
do menor é igual ao dobro do maior. Dentre esses números, o maior é: 

a) divisível por 4 
b) divisível por 3 
c) múltiplo de 5 
d) ímpar 

QUESTÃO 48:

Um caixa eletrônico trabalha apenas com cédulas de R$5,00 e R$10,00. Ber-
nardo retirou, nesse caixa, quinze cédulas num total de R$95,00. O número n
de cédulas de R$5,00 retiradas por Bernardo é tal que: 

a) n < 5 
b) 5 < n < 9 
c) 9 < n < 12 
d) n  > 12 

QUESTÃO 49:

Os números reais  a  e  b são as raízes da equação do segundo grau   
x2 + 6x + ( m + 2 ) = 0. O valor de m, para que   a + b = a .b, é: 

a) –6 
b) 6 
c) –8 
d) 8 

QUESTÃO 50:

O logaritmo decimal de x,  x > 0,  é y. O logaritmo decimal de ( x + 3 )  é igual 
a ( y + 1 ). O valor de x é: 

a) 9 
b) 3 
c) 9 –1 

d) 3 –1 



A vida em cliques 

Era uma vidinha monótona sem perspectivas: medíocre emprego numa 
empresa, as conversas inconseqüentes com os amigos, o trânsito congestio-
nado. Mas aí ele voltava para casa e podia, enfim, viver uma aventura. 
 Na Internet, claro. Navegador infatigável, percorrera um território humano 
desconhecido e às vezes inquietante, até encontrá-la, primeiro em uma sala 
de bate-papo, depois em mensagens privadas. Conhecia-a apenas por Solly 
(Solitária?) e pouco sabia de sua vida. Mas eram, sim, almas-irmãs. Partilha-
vam os mesmos gostos, as mesmas inquietudes, as mesmas secretas aspira-
ções. E ficavam horas trocando mensagens. 
 Quem não gostava, naturalmente, era a mulher. Estavam casados havia 
oito anos, não tinham filhos. Ela também trabalhava, claro – como sustentar 
uma casa e a Internet , com um emprego só? - e também tinha o seu quinhão 
de amargura. Que despejava no marido: você fica aí nessa Internet e não dá 
bola pra mim, não tenho com quem falar. Por isso, quando ela chegava do 
emprego, lá pelas dez da noite, ele tinha de precipitadamente desligar o com-
putador. Clique: lá se ia a Solly.  Lá se ia a única pessoa que para ele tinha 
importância.
 Ah, se pudesse fazer o mesmo com a mulher. Se houvesse um dispositi-
vo eletrônico capaz de fazer as criaturas sumirem... Tudo o que ele teria de 
fazer era dar um clique, e pronto, a incômoda esposa estaria deletada de sua 
existência. 
 Momentaneamente, claro. Porque a verdade é que não podia viver sem 
ela. Acostumara-se, pronto, sentia falta dela. De modo que seu dispositivo 
eletrônico permitira que, quando necessário, ele a acessasse. Seria a vida 
perfeita.
 Seria? Não. Porque numa dessas vezes a mulher retornaria do ciberes-
paço com um vírus qualquer. Um vírus que a faria, por exemplo, muito atraen-
te aos olhos do vizinho do lado. Ou seja: um vírus que tornaria a sua vida in-
compreensível, infernal. Nem tudo, infelizmente, se resolve por cliques. 

(Moacyr Scliar, Folha de S. Paulo, Cotidiano, 04/2000) 

PROVA DE INTERPRETAÇÃO DE TEXTO – CÓD. 01 



QUESTÃO 51:

Todas os comentários tecidos sobre o texto são adequados, EXCETO.

a) A narrativa é desenvolvida por narrador-personagem; essa figura, além de 
contar a história, atua como uma das personagens na trama narrativa. 

b) O narrador define-se como uma figura onisciente. É um ser que conhece 
tudo sobre as personagens, isto é, através dele somos informados, por 
exemplo, sobre o estado de espírito das personagens, seus sentimentos, 
intenções e pensamentos. 

c) A despeito de o texto ser uma crônica literária, pode-se, a partir do que 
nele é representado, refletir sobre situações que afligem as pessoas na 
vida cotidiana.

d) O texto é uma crônica cuja trama narrativa envolve situações e dilemas 
semelhantes aos que se encontram na vida cotidiana.   

QUESTÃO 52:

Assinale alternativa que descreve de forma INADEQUADA o modo como o 
autor trata o assunto ao longo do texto. 

a) Do 1o ao 3o parágrafos, o autor apresenta como se desenvolve a vida de 
aventura da personagem e como a esposa reage à falta de atenção do 
marido.

b) No 5º parágrafo, o narrador revela o sentimento que o marido tem pela 
esposa. A despeito de uma experiência amorosa, no mundo virtual, a per-
sonagem não consegue viver sem a esposa.

c) No último parágrafo, fica clara a frustração sobre a impossibilidade de que 
nem tudo na vida pode ser resolvido num passe de mágica, isto é, por cli-
ques.

d) No último parágrafo, nota-se que se descarta a hipótese de que o feitiço 
poderia virar contra o feiticeiro, isto é, a esposa, sem a atenção do mari-
do, poderia ser desejada por outros homens.



QUESTÃO 53:

A respeito do texto, NÃO é correto afirmar que: 

a) é uma narrativa cujo final ou desfecho não lembra os que se encontram  
nos contos de fada: e viveram felizes para sempre.

b) É possível inferir que se pode viver uma aventura, mesmo que seja  num 
mundo virtual. 

c) O título “A vida em cliques” é caracteristicamente metafórico, ou seja, su-
gere a idéia de uma vida feita mediante passes de mágica.

d) é uma  narrativa, entrecortada por fatos  da vida de um casal, que expri-
me  os grandes sentimentos humanos.

QUESTÃO 54:

Ao longo da narrativa, há passagens que expõem a voz do narrador, através 
da qual se nota um tom avaliativo. Todas as expressões em negrito concorrem 
para promover tal efeito, EXCETO:

a) Tudo que ele teria de fazer era dar um clique, e pronto, a incômoda es-
posa estaria deletada.  

b) Quem não gostava, naturalmente, era a mulher. 
c) Por isso, quando ela chegava do emprego, lá pelas dez da noite, ele tinha 

de precipitadamente desligar o computador. 
d) Estavam casados havia oito anos, não tinham filhos. Ela também traba-

lhava, claro – como sustentar uma casa, e a internet com um emprego só?



QUESTÃO 55:

Leia o trecho abaixo: 

Era uma vidinha monótona sem perspectivas: medíocre emprego numa em-
presa, as conversas inconseqüentes com os amigos, o trânsito congestiona-
do. Mas aí ele voltava para casa e podia, enfim, viver uma aventura. 

I. No trecho, a abertura da narração, verifica-se uma mudança na situação 
narrada: a vida monótona deixada para trás e o anúncio de uma vida de 
aventura.

II. As passagens,“medíocre emprego numa empresa”, “as conversas incon-
seqüentes com os amigos”, “o trânsito congestionado”, descrevem e ex-
plicam o que se pode , segundo o autor, tomar como  “uma vidinha monó-
tona sem perspectivas”.

III. O articulador Mas é uma pista lingüística que, estrategicamente, contribui 
para o leitor perceber que o fluxo da informação, na trama narrativa, será 
alterado.

A respeito do trecho em exame, é CORRETO afirmar que: 

a) apenas o item I  está correto. 
b) apenas os itens I e II estão corretos. 
c) apenas  o item II está correto. 
d) os itens I, II e III estão corretos.  

QUESTÃO 56:

Sobre o trecho que segue, todas as considerações se apresentam adequa-
das, EXCETO:

Ah, se pudesse fazer o mesmo com a mulher. Se houvesse um dispositivo 
eletrônico capaz de fazer as criaturas sumirem... Tudo o que ele teria de fazer 
era dar um clique, e pronto, a incômoda esposa estaria deletada de sua existência. 

a) A voz que se anuncia nesse trecho é a do narrador através da qual se 
deixa revelar um suposto desejo da personagem (o marido).

b) A voz que se anuncia no trecho é a do narrador que deixa revelar um su-
posto desejo que ele próprio gostaria de que fosse realizado pela perso-
nagem (o marido). 

c) A expressão “e pronto” encarna um sentido equivalente ao de “resolvido 
o suposto problema”, o qual é assim descrito: a incômoda esposa estaria 
deletada de sua existência. 

d) As formas verbais - se pudesse fazer o mesmo com a mulher; se hou-
vesse um dispositivo eletrônico – exprimem um fato hipotético e irreal que 
se definem como condições para efetivar o suposto desejo: o sumiço da 
mulher.



QUESTÃO 57:

É muito comum em narrativas o narrador inserir falas da personagem em meio 
à sua própria fala. Tal expediente é chamado de discurso indireto livre. Assi-
nale a alternativa que exemplifica esse recurso. 

a) (...) também tinha seu quinhão de amargura. Que despejava no marido: 
você fica aí nessa Internet e não dá bola pra mim, não tenho com quem 
falar.

b) Seria a vida perfeita. Seria? Não. Por que numa dessas vezes a mulher 
retornaria do ciberespaço (...). 

c) Ela também trabalhava, claro – como sustentar uma casa, e a internet 
com um emprego só? 

d) Acostumara-se, pronto, sentia falta dela. De modo que seu dispositivo 
eletrônico permitira que, quando necessário, ele a acessasse. Seria a vida 
perfeita.

QUESTÃO 58:

Para o trecho abaixo foram propostas algumas alterações. Assinale a alterna-
tiva em que a mudança ocorrida não compromete o sentido previsto no trecho 
original. 

Mas aí ele voltava para casa e podia, enfim, viver uma aventura.
Na Internet, claro. 

a) Mas aí ele voltava para casa e podia, por fim, viver uma aventura, mas 
apenas na Internet, é claro. 

b) Mas aí, se ele voltasse para casa, poderia, finalmente, viver uma aventu-
ra, apenas na Internet. 

c) Mas quando ele voltava para casa podia viver, enfim, uma aventura, mas 
na Internet, claro. 

d) Ele voltava para casa a fim de viver uma aventura, na Internet, certamente. 



QUESTÃO 59:

Sobre a organização das informações veiculadas no 3o parágrafo, é CORRE-
TO afirmar que: 

a) A causa que explica o fato de o marido desligar precipitadamente o compu-
tador é descrita a partir da introdução do parágrafo até o termo quinhão.

b) O termo Clique exprime, a um só tempo, a idéia da ação praticada pelo per-
sonagem o encerramento, precipitado, da interação vivenciada pelo casal.  

c) Na passagem: “ Ela também trabalhava, claro – como sustentar uma ca-
sa, e a internet com um emprego só?”, em que se registra a voz do narra-
dor,  fica subentendido que, para manter o conforto no lar, é preciso que a 
mulher  participe do orçamento da casa

d) A repetição da expressão lá se ia concorre para reforçar a idéia de des-
pedida, de afastamento indesejado e de perda da pessoa amada.

QUESTÃO 60:

Sobre o trecho que segue, é INADEQUADO afirmar que: 

“ Você fica aí nessa internet e não dá bola pra mim, não tenho com quem falar”

a) a referência do pronome Você  corresponde  à figura do marido. 
b) é uma reprodução da fala da esposa feita pelo narrador. 
c) é uma fala que caracteriza uma linguagem formal,  através da qual  se faz  

um apelo. 
d) recupera-se um tom de desdém e desprezo na fala da esposa por meio 

das expressões aí nessa Internet. 

ATENÇÃO

COM SUA ESCRITA HABITUAL, TRANSCREVA, PARA O ES-
PAÇO RESERVADO PELA COMISSÃO, NA FOLHA DE RES-
POSTA, A SEGUINTE FRASE:

Todos os profissionais da educação desejam buscar subsídios que 
lhes permitam tratar os conflitos e as dificuldades de relacionamento. 


