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Nome do Candidato N.º de Inscrição 

  
Assinatura do Candidato 
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Sr.(a) Candidato(a), 
 

A FLUXO CONSULTORIA E TREINAMENTO EM ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA LTDA.  deseja a você uma BOA PROVA! 

 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1.   Verifique se juntamente com este Caderno de Provas você recebeu 1 (um) Formulário 
de Respostas. Em caso negativo, solicite-o ao Fiscal de Provas; 

2. Preencha neste Caderno de Provas, de forma legível e à caneta, o seu nome completo e 
o número de sua inscrição; 

3. Assine o Formulário de Respostas, este Caderno de Provas e a Lista de Presença, todos 
à caneta; 

4. Não dobre, não amasse e não rasure o Formulário de Respostas, ele é a sua 
prova; 

5. Não será permitido durante as provas qualquer espécie de comentário, consultas ou a 
utilização de calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos etc.; 

6. Deixe sobre a mesa apenas a cédula de identidade, caneta esferográfica azul ou preta, 
lápis e borracha; 

7. Ao terminar a prova, transcreva as respostas assinaladas neste Caderno de Provas para 
o Formulário de Respostas Oficial, à caneta; 

8. Será anulada a questão que contiver rasuras, entrelinhas, mais de 1 (uma) resposta 
assinalada, nenhuma resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta. 

9. A prova terá duração máxima de 3:30h (três horas e trinta min.). 
10.  Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas o Formulário de 

Respostas e este Caderno de Provas, devidamente preenchidos e assinados; 
11. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas. 
      BOA SORTE!!!                     
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Leia o texto a seguir e responda as questões de 1 a 6. 
 
Com uma economia em rapidíssima expansão e mais de um sexto dos habitantes 
da Terra, a China tem uma colossal necessidade de energia. As renováveis estão 
em alta no país, mas os combustíveis tradicionais vão ter lugar garantido por 
muito tempo. A sede de petróleo, por exemplo, levou o governo de Pequim a 
fechar, nos últimos anos, acordos com nada menos do que dez países: 
Casaquistão, Chade, Irã, Mianmar, Nigéria, Omã, Peru, Rússia, Sudão e 
Venezuela. A Agência Internacional de Energia calcula que as importações 
chinesas de petróleo vão quadruplicar por volta de 2030, considerando-se o nível 
de 2006, a fim de sustentar o crescimento econômico do país. Vale lembrar 
também que o país asiático detém as maiores reservas de carvão do mundo e 
pretende explorá-las. Mas os chineses reconhecem que é preciso desenvolver 
métodos para tornar o consumo desses combustíveis fósseis menos poluentes e 
vêm trabalhando a fundo nisso. 
 

Revista Planeta. nº 459, dezembro/2010. 
 
1 – O melhor título para o texto é:  
a) Energia renovável. 
b) Voracidade energética. 
c) Importação de energia. 
d) Reservas de energia. 
 
2 – Com base no texto, só se pode afirmar que a China: 
a) Nas próximas décadas, vai usar somente formas de energia renováveis, já que 
elas estão em alta no país. 
b) Consome petróleo, num volume muitíssimo superior ao de sua produção 
porque tem como objetivo o crescimento da economia a qualquer custo. 
c) Por estar proibida de explorar suas reservas de carvão, fechou acordo de 
importação de petróleo com 10 países, cujo resultado é a dependência, algo 
delicado no contexto de uma superpotência nascente. 
d) É dona das maiores jazidas de carvão do mundo e hoje busca alternativas mais 
viáveis para utilização do mesmo como forma de energia. 
 
3 – Só há ERRO no uso da crase em: 

PROVA DE PORTUGUÊS 



a) As autoridades chinesas estão dispostas a fechar mais de cem das antigas usinas 
a carvão, buscam subsídios destinados a projetos de energia renovável e soluções 
à questões ambientais que afetam o país. 
b) A história diz-nos que, antes da Revolução Industrial, já existiam as energias 
renováveis com tecnologias rudimentares, depois ocorreu a descoberta o carvão 
associado à máquina a vapor. 
c) Assim como a energia hidráulica, a energia eólica é utilizada há milhares de 
anos com as mesmas finalidades, a saber: bombeamento de água, moagem de 
grãos. A primeira turbina eólica comercial ligada à rede elétrica pública foi 
instalada em 1976, na Dinamarca. 
d) A geração de energia eólica está crescendo à taxa de 30% ao ano, com uma 
capacidade instalada a nível mundial de 157,9 mil megawatts em 2009. 
 
4 – Todos os verbos estão corretamente flexionados em: 
a) Pesquisadores chineses expuseram recentemente os resultados que obteram 
após pesquisas feitas a respeito da energia eólica. 
b) Pesquisadores suporam que as condições favoráveis ao crescimento econômico 
da China adviram da grande disposição dos chineses para o trabalho. 
c) Os chineses manterão a exploração das reservas até que os países estrangeiros 
intervenham e exijam que a China invista em energia limpa. 
d) Se o governo chinês não deter o consumo de combustíveis fósseis, a China 
continuará sendo  o maior poluidor do mundo. 
 
5 – Está CORRETO o emprego de ambos os elementos sublinhados na frase: 
a) Prefira-se morar na China do que morar na Índia; a esta região falta tudo  o que 
aquela não falta. 
b) A tecnologia de ponta, sobre a qual por vezes pairam desconfianças, trata-se 
de inúmeras inovações. 
c) Esses pesquisadores, de cuja capacidade todos conhecem, estão sempre 
aplicados com a difusão de novas técnicas de produção de energia. 
d) A China está convicta que a adoção de outras  energia renováveis representa 
uma saída para o desenvolvimento do país, de cujo parecem orgulhar-se de 
ostentar. 
 
6 – A concordância verbo-nominal está totalmente de acordo com a norma da 
língua padrão em: 
a) Comprovaram-se, com o correr do tempo, que os métodos utlizado para tornar 
o consumo dos combustíveis fósseis menos poluentes deve ser repensado. 
b) A dúvida que permanece, hoje, é se não está sendo criadas regras muito além 
do necessário, mesmo num país tão complexo como a China. 



c) Existe inúmeras termelétricas a carvão que responde pela maior parte da pesada 
poluição atmosférica na China, porém o governo assumiu o compromisso de 
fechar a maioria delas. 
d) Duas grandes potências mundiais ficaram famosas porque tentaram, de forma 
pioneira, adotar formas de energia limpa, dando uma guinada verde sobretudo em 
fatores geopolíticos e ambientais. 
 
Leia o texto a seguir e responda as questões de 7 a 10. 
 

IMAGENS BANALIZADAS 
Ruiz de Souza Oviedro 

 
A tecnologia proporciona verdadeiros milagres, mas também produz alguma 
banalização. Nunca se tirou tanta fotografia instantânea como hoje: em todo lugar 
há gente promovendo a permanência de um instante, que imediatamente se 
ilumina na tela minúscula de uma câmera digital e de um telefone celular. 
Impossível não lembrar as fotos antigas ,quando o fotógrafo, investido de alguma 
solenidade, pedia aos fotografados que se preparassem, que posassem e de repente 
acionava o botão, e triunfava: – Pronto! E era esperar algum tempo para que a 
foto fosse revelada e encaminhada ao álbum da família. Na pressa de hoje, os 
“cliques” das maquininhas eletrônicas disparam como metralhadoras, as pessoas 
mal têm tempo para ver as fotos e logo, enfadadas, apagam-nas. As 
eventualmente selecionadas costumam ir parar nos arquivos de um computador. 
Mais cedo ou mais tarde, serão igualmente apagadas. De fato, o tempo está 
passando cada vez mais rápido. 
 
7 – Assinale a opção INCORRETA  quanto ao comentário gramatical 
apresentado: 
a) No trecho: “...em todo lugar há gente...” – o verbo haver é impessoal. 
b) No trecho “...a permanência de um instante, que imediatamente se ilumina...” – 
o pronome relativo que retoma o termo instante. 
c) Em “... mal têm tempo de ver as fotos e logo, enfadadas, apagam-nas.” – o 
pronome retoma o termo fotos. 
d) No trecho; “...pedia aos fotografados que se preparassem...” – as formas 
verbais destacadas estão no pretérito imperfeito do indicativo. 
 
8 – Assinale a opção INCORRETA quanto ao comentário gramatical 
apresentado: 
a) Na frase “...pedia aos fotografados que se preparassem, que posassem...” – a 
forma  verbal em destaque pode ser  substituída por pousassem, sem que ocorra 
erro ou mudança de sentido. 



b) As palavras banalização e solenidade são substantivos abstratos formados por 
derivação sufixal. 
c) A frase “Impossível não lembrar as fotos antigas...” pode ser rescrita 
“Impossível não se lembrar das fotos antigas...”, sem que haja erro gramatical. 
d) Nos trechos: “Na pressa de hoje, os ‘cliques’ das maquininhas eletrônicas...” e 
“Mais cedo ou mais tarde, serão igualmente apagadas.” – as vírgulas são usadas 
pela mesma razão. 
 
9 – Em todas as frases abaixo, o verbo está na voz passiva, EXCETO : 
a) “Nunca se tirou tanta fotografia instantânea como hoje.” 
b) “...a foto fosse revelada e encaminhada ao álbum da família.” 
c) “...as pessoas mal têm tempo para ver as fotos.” 
d) “Mais cedo ou mais tarde, serão igualmente apagados.” 
 
10 – O termo grifado está substituído de modo INCORRETO  pelo pronome em: 
a) A tecnologia proporciona verdadeiros milagres = A nova tecnologia 
proporciona-os. 
b) Pedia aos fotografados = pedia-lhes. 
c) E de repente acionava o botão = e de repente acionava-lhe. 
d) As pessoas mal têm tempo para ver as fotos = As pessoas mal têm tempo para 
vê-las. 
 

 
11 – O Estado, objetivando a efetividade da prestação dos serviços públicos, atua, 
administrativamente, de forma centralizada e descentralizada. A doutrina 
majoritária caracteriza a descentralização administrativa em: 
a) Outorga e Delegação. 
b) Governo e Governança. 
c) Permuta e Participação Especial. 
d) Controle Interno e Controle Externo. 
 
12 – Sobre o controle interno e o entendimento do Tribunal de Contas assinale a 
alternativa CORRETA :  
a) O gestor público pode deliberar em diversas situações, não estando submetido à 
atividade de controle exercida pela administração pública, tendo em vista as 
inúmeras prerrogativas que acompanham o cargo ocupado. 
b) Quando a Administração Pública encomendar parecer de profissional de 
renome, tal entendimento deve ser acatado imediatamente, não sendo submetido à 
fiscalização e controle pela administração pública. 
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c) Em princípio não se condena o gestor que agiu com base em parecer bem 
fundamentado e tese juridicamente razoável. 
d) Quando se controla a atuação de um determinado gestor, impera a estrita 
legalidade, independentemente das circunstâncias em que se encontrava à época 
da decisão. 
 
13 – Quanto ao momento de atuação, como podem ser classificados os controles 
internos?  
a) Preventivos, concomitantes, subseqüentes. 
b) Avaliativos, preditivos, executivos. 
c) Prévios, anteriores, posteriores. 
d) Breves, longos, tempestivos. 
 
14 – “Está relacionada ao custo, à forma pela qual os meios são geridos. É a 
otimização dos recursos disponíveis, através da utilização de métodos, técnicas e 
normas, visando ao menos esforço e menor custo de execução das tarefas. É, pois, 
uma medida de desempenho, não olvidar esforços para atingir o resultado”. Trata-
se da: 
a) Eficácia. 
b) Economicidade. 
c) Efetividade. 
d) Eficiência. 
 
15 – Deverá prestar contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada 
que, EXCETO : 
a) Gerencie bens e valores públicos. 
b) Recolha aos cofres públicos impostos. 
c) Arrecade bens e valores públicos. 
d) Utilize bens e valores públicos. 
 
16 – Analise as afirmativas a seguir a respeito do controle externo e assinale a 
alternativa INCORRETA : 
a) O controle externo é realizado pelo Controle Parlamentar Direto. 
b) O controle externo é realizado pelo controle interno de cada poder. 
c) O controle externo é realizado pelos Tribunais de Contas. 
d) O controle externo é realizado pelo Controle Jurisdicional. 
 
17 – Assinale a alternativa CORRETA : 
a) Ao se referir a um candidato a um cargo público, a expressão "Não basta ser 
honesto. Além de honesto, tem que ser competente" se relaciona ao princípio da 
"eficiência" que a Constituição Federal exige da Administração Pública. 



b) A manutenção da ordem pública e a promoção da justiça são exemplos típicos 
de serviços públicos que podem ser explorados por empresas privadas sem 
qualquer inconveniente. 
c) A licitação nunca é exigida na delegação de serviços públicos para a 
exploração pelas empresas privadas, em regime de concessão ou permissão. 
d) Transporte público por ônibus, serviços de táxi, produção de energia elétrica e 
telecomunicações são exemplos de serviços públicos que só podem ser prestados 
diretamente pelo Poder Público. 
 
18 – Quando tratamos de gestão de pessoas para o século XXI, as principais 
mudanças de paradigmas estão relacionadas a alguns fatores: Qual alternativa 
apresenta esses fatores de forma CORRETA? 
a) Não há mudanças no papel das chefias. 
b) Não aumentou a competitividade e a interligação entre os países. 
c) A gestão de pessoas continua tradicional e discricionária. 
d) Preocupar-se com o desempenho e a qualidade de vida dos colaboradores, está 
na pauta dos gestores de pessoas do século XXI. 
 
19 – Marque a opção CORRETA : 
a) O Tribunal de Contas de Minas Gerais é competente para apreciar a legalidade 
dos concursos públicos, bem como as nomeações para cargo de provimento em 
comissão. 
b) Os Ministros do Tribunal de Contas da União serão escolhidos exclusivamente 
pelo Presidente da República. 
c) O Tribunal de Contas da União auxiliará o controle externo realizado pelo 
Congresso Nacional. 
d) O Tribunal de Contas de Minas Gerais é composto de Deputados Estaduais e 
tem jurisdição em todo o território do Estado. 
 
20 – Visando eminentemente o interesse coletivo, a Administração se mune de 
poderes (instrumentais) para que as atribuições que lhe são legalmente definidas 
sejam desempenhadas com efetividade. Assim sendo, podem ser considerados 
poderes administrativos, EXCETO : 
a) Poder Econômico. 
b) Poder de Polícia. 
c) Poder Discricionário. 
d) Poder Disciplinar. 

 
 
 



 
21 - Sobre os gêneros literários a única afirmação INCORRETA  é:  
a) Ao longo dos séculos, a divisão clássica dos gêneros literários em lírico, épico 
e dramático foi sendo questionada por escritores e críticos, já que deixou de 
corresponder à variedade de gêneros existentes, uma vez que novos gêneros 
surgiram e antigas formas se renovaram. 
b) Os textos épicos narram histórias de um povo ou uma nação. Envolvem 
aventura, guerras, viagens, feitos heróicos e apresentam um tom de exaltação, isto 
é, de valorização de heróis e fatos, enquanto que nos textos líricos o autor 
expressa suas emoções, idéia e impressões. 
c) Os textos do gênero dramático são sempre escritos para serem encenados em 
forma de diálogos, obrigando a uma sequência rigorosa das cenas e das relações 
de causa e efeito. 
d) Nas composições do gênero épico , há a presença de um narrador , que quase 
sempre conta uma história que envolve terceiros Isso implica  certo 
distanciamento  entre o narrador e o assunto tratado, o que também ocorre no 
gênero lírico.  
 
22 - Assinale a alternativa INCORRETA: 
a) Os primeiros textos da literatura brasileira são informações que viajantes e 
missionários europeus colheram sobre a natureza e a gente brasileira. 
b) Oswald de Andrade, escritor brasileiro do século XX, criou o movimento de 
poesia intitulado Poesia Pau Brasil, em boa parte inspirado no Brasil cabralino 
descrito pelos cronistas e viajantes do século XVI. 
c) O cultismo (jogo de palavras) e o conceptismo (jogo de ideias) são típicos do 
Arcadismo. 
d) Religiosidade, antíteses, paradoxos, contraste material X espiritual são 
características do Barroco. 
  
23 - São características primordiais dos estilos de época abaixo relacionados: 
I - ARCADISMO: bucolismo - tom retórico e grandiloquente - sentimentalismo 
exacerbado. 
II - ROMANTISMO: subjetivismo – imaginação e fantasia - busca de expressão 
individual. 
III - PARNASIANISMO: precisão vocabular – culto de temas mórbidos - arte 
pela arte. 
IV – SIMBOLISMO: alheamento - musicalidade - valorização do mundo interior. 
V – REALISMO: exaltação do passado nacional - cientificismo - desprezo do 
detalhe. 
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Estão CORRETAS: 
a) apenas I e V 
b) apenas II e IV  
c) apenas II e III 
d) apenas IV e V 
 
24 - Considerando o processo de formação de palavras,numere a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª:  
 
(1) aguardente                                     (  ) justaposição 
(2) ponta pé                                        (  ) derivação por sufixação  
(3) reler                                               (  ) aglutinação 
(4) tentador                                         (  ) prefixação  
 
A opção correta é:  
a) 1 – 2 – 3 – 4. 
b) 2 – 4 – 3 – 1. 
c) 2 – 4 – 1 – 3. 
d) 4 – 3 – 2 – 1. 
 
25 - Dadas as sentenças:  
 
(1) Os empregados entram à uma hora e deixam o serviço às seis. 
(2) Minha proposta não o agradou. 
(3) Torna-me-ia seu amigo, caso desipasse.  
(4) Vosso receio é que o avião se atrase. 
 
Observando o uso da crase, pronome, mesóclise e oração subordinada substantiva 
predicativa, deduzimos que:  
a) Apenas a sentença 1 esta correta. 
b) Apenas as sentenças 1 e 2 estão corretas. 
c) Apenas as sentenças 1,3 e 4 estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
26 - Assinale com V ou F as opções abaixo, levando em consideração a 
Fonologia. Em seguida, marque a alternativa que apresenta sequência 
CORRETA .  
 
A palavra fregueses possui: 
(  ) um encontro consonantal. 
(  ) um dígrafo. 



(  ) oito fonemas. 
(  ) três vogais. 
(  ) um encontro vocálico. 
 
a) V - V - F - V - F  
b) V - V - V - F - F  
c) F - V - V - F - V 
d) V - V - V - V - F 
 
27 - Leia, com atenção, o trecho abaixo extraído de um encarte colecionável sobre 
Língua Portuguesa: 
 
A Gramática é a disciplina que orienta e regula o uso da língua, estabelecendo um 
padrão de escrita e de fala baseado em diversos critérios: o exemplo de bons 
escritores, a lógica, a tradição ou o bom senso. A matéria-prima dessa disciplina é 
o sistema de normas que dá estrutura a uma língua. São essas normas que definem 
a língua padrão, também chamada língua culta ou norma culta. Assim, para falar e 
escrever corretamente é preciso estudar a Gramática. A tarefa não é das mais 
simples: as regras são muitas e nem sempre precisas. Sendo um organismo vivo, a 
língua está sempre evoluindo, o que muitas vezes resulta num distanciamento 
entre o que se usa efetivamente e o que fixam as normas. Isso não justifica, 
porém, o descaso com a Gramática. Imprecisa ou não existe uma norma culta e 
toda pessoa deve conhecê-la e dominá-la, mesmo que seja para propor 
modificações. Quem desconhece a norma culta tem um acesso limitado às obras 
literárias, artigos de jornal, discursos políticos, obras teóricas e científicas, enfim, 
a todo um patrimônio cultural acumulado durante séculos pela humanidade. 

(In: Help! Língua Portuguesa, Diário Catarinense, p. 62) 
 
No quadro das discussões do trecho acima, considera-se que o ensino de língua 
portuguesa deve assumir a seguinte orientação: 
a) O ensino de Português deve ser visto não como transmissão de conteúdos 
prontos e, sim, como prática de construção de conhecimentos dos fatos 
lingüísticos por parte dos alunos. Nesse caso, a gramática normativa deixa de ser 
a única fonte autorizada de informações. 
b) Diante do domínio lingüístico efetivo da língua que o aluno revela na escrita, 
ou dos problemas que manifesta em suas atividades de escrita, deve-se aprender a 
comparar e/ ou propor diversas possibilidades de (re) construção dos enunciados. 
c) Uma das funções da escola é possibilitar o domínio do padrão escrito. Portanto, 
uma das primeiras tarefas da escola, do ponto de vista do ensino da gramática, é 
ampliar o domínio de recursos lingüísticos por parte do aluno.  
d) O que o aluno produz reflete o que ele sabe (gramática internalizada). A 



comparação sem preconceito das formas é uma tarefa da gramática descritiva. E a 
explicitação da aceitação ou rejeição social de tais formas é uma tarefa da 
gramática normativa. Essas três atividades de linguagem podem conviver no 
contexto do ensino de língua. 
 
28 – Leia com atenção: 
 
 “A Amazonas está lançando uma cola de sapateiro que vai fazer ela 
perder muitos fregueses.” 
 
Assinale a única alternativa abaixo que NÃO pode ser utilizada na transposição 
da oração grifada para a norma culta: 
a) Que vai fazê-la perder muitos fregueses. 
b) Que vai fazer com que ela perca muitos fregueses. 
c) Que vai fazer-lhe perder muitos fregueses. 
d) Que vai levá-la a perder muitos fregueses. 
 
29 - Em todas as alternativas, o termo destacado expressa idéia de circunstancia, 
EXCETO  em: 
a) ONTEM  Patrícia Campos procurou-me na secretaria do Colégio. 
b) As questões colocadas sobre a mesa, AFINAL , não eram muitas. 
c) NA VERDADE , o nome, assim solene, assenta-lhe como uma luva. 
d) Apesar de nosso esforço, as represálias não tardaram, PORÉM.  
 
30 - Observe os segmentos de frase:  
a) Aquelas POBRES mulheres...... 
b) Um chinês muito VELHO... 
c) A ESPONTÂNEA homenagem... 
d) Naquela casa PEQUENA...  
 
Transformando o adjetivo em substantivo, verifica-se ERRO de formação em:  
a) A pobreza daquelas mulheres... 
b) A velhice de um chinês... 
c) A espontaneidade da homenagem... 
d) A pequenês daquela casa... 
 
31 – Quanto a função sintática, os termos sublinhados nos trechos, são, 
respectivamente: 
“...eu não sentia necessidade dos meus brinquedos.” 
“O seu destino fora cruel.” 
“Gritava, dizia tanta coisa...” 



“...eu fico a pintar o retrato dessa mãe angélica.” 
 
a) Objeto direto – predicativo – objeto indireto – complemento nominal. 
b) Complemento nominal - objeto direto – sujeito – adjunto adnominal. 
c) Adjunto adnominal – sujeito - objeto indireto – complemento nominal. 
d) Complemento nominal – predicativo – objeto direto - adjunto adnominal. 
 
Para responder às questões 32 e 33, leia com atenção os textos 1 e 2: 

 
Texto 1: 
Pronominais 
 
Dê-me um cigarro  
Diz a gramática  
Do professor e do aluno  
E do mulato sabido  
Mas o bom negro e o bom branco  
Da Nação Brasileira  
Dizem todos os dias 
Deixa disso camarada  
Me dá um cigarro 
(ANDRADE, Oswald de, Poesias reunidas. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira, 1971) 
 
32 - Observando as características e o teor geral do texto acima, é CORRETO 
afirmar que: 
a) O Modernismo pretendeu reformular a gramática, apesar dos protestos dos 
conservadores. 
b) Protestar contra a gramática, considerando-a supérflua e difícil, foi a única 
atuação “modernista” do autor. 
c) A valorização do falar coloquial foi uma das propostas do Modernismo. 
d) O modo de falar do negro é menos correto que do branco, por razões culturais. 
 
Texto 2: 
“Iniciar a frase com pronome oblíquo átono só é lícito na conversação familiar, 
despreocupada, ou na língua escrita quando se deseja reproduzir a fala dos 
personagens [...].” 
(CEGALLA, Domingos Paschoal. Novíssima gramática da língua portuguesa. 
São Paulo, Nacional, 1980.) 
 



33 - Comparando a explicação dada pelos autores dos textos 1 e 2 sobre essa 
regra, pode-se afirmar que ambos: 
a) Condenam essa regra gramatical. 
b) Afirmam que não há regras para o uso de pronomes. 
c) Criticam presença de regras gramaticais. 
d) Relativizam essa regra gramatical. 
 
34 - ALVARENGA (1995) propõe uma classificação das variações ortográficas 
em 4 categorias: 
I. Variações provenientes da utilização de outros tipos de escrita, não 

alfabéticos; 
II.  Variações provenientes de problemas ligados à percepção visual e 

auditiva; 
III.  Variações provenientes de mudanças de convenção ortográfica com 

controle contextual e sem controle contextual; 
IV.  Variações provenientes de força regularizadora dos princípios 

fonológicos aplicados no nível da sílaba ou do acento. 
 
Leia, com atenção, o texto abaixo, produzido por um aprendiz da escrita: 
 

BRINCANDO DE REPORTER 
NA SALA DO 1º PERÍUDO EU PERCEBI QUE TODOS OS ALUNO S 
ESTAVÃO LEDO LIVROS. DEPOIS DE ACAPAR DE MEREDAR ELES 
ESTAVÃO VAZENDO UM SILECIO QUE EU NUNCA VI. PORCAUSA 
DA CHUVA DE ONTEN CAIO MUITAS FUTINHAS E FOLIAS DE 
ARVORES NO CHÃO E TAMBEM TINHA MUINTOS PAUS CAIDOS NO 
CHÃO. 

 
As variações ortográficas assinaladas no texto do aprendiz podem ser agrupadas, 
respectivamente, nas seguintes categorias apontadas pelo autor: 
a) I, III, II, IV, II. 
b) III, II, II, IV, IV 
c) III, II, III, IV, IV. 
d) II, I, III, IV, III.   
 
Lei o texto abaixo para responder as questões que se seguem:  
 

A ÍNDIA SE ABRE PARA O MUNDO 
 
Além da China, a Índia também surgiu, na década passada, como potência 
econômica emergente. Segundo maior mercado consumidor global, com 1,1 



bilhão de habitantes, logo abaixo da China, a Índia colheu o que plantou na 
década de 1990. Sob a liderança do atual primeiro-ministro, Manmohan Singh, 
então ministro das Finanças, a Índia liberalizou a economia e rompeu o 
isolamento em que se mantinha desde a independência do Império Britânico, em 
1947. Com as reformas e a abertura econômica, o crescimento explodiu. Entre 
2000 e 2008, a Índia cresceu, em média, 7% ao ano. O país tornou-se um polo 
mundial de prestação  de serviços de tecnologia e de atendimento aos 
consumidores  graças à mão de obra barata, à fluência de boa  parte da população 
em inglês e ao alto nível  de suas escolas de engenharia. A indústria indiana 
projetou concorrentes de peso na arena internacional. Em março de 2008, a Tata 
Motors comprou da Ford as montadoras inglesas Jaguar e Land Rover, por 
US$2,3 bilhões. O empresário Lakshhmi Mittal, que controla o maior grupo 
siderúrgico do mundo, ocupa o oitavo lugar na lista dos homens mais ricos da 
revista Forbes, com uma fortuna de US$19,3 bilhões. A Índia, porém, não 
conseguiu resolver a as disputas religiosas e o terrorismo. Em novembro de 2008, 
foi notícia no mundo inteiro que um ataque em série em Mumbai deixou 173 
mortos e 327 feridos.  

(Revista Época _ Retrospectiva 2000/ 2010 _ 28/12/ 2009 _  p.74) 
 
35 - Atente para as seguintes frases: 
 
I. ”... e rompeu o isolamento em que se mantinha desde a independência, em 
1947.”  
II. “... a Tata Motors comprou da Ford as montadoras inglesas Jaguar e Land 
Rover, por US$2,3 bilhões.” 
III. “O empresário Lakshmi Mittal, que controla o maior grupo  siderúrgico do 
mundo, ocupa o oitavo lugar...” 
 
A supressão da(s) vírgula(s) altera o sentido: 
a) Apenas em I. 
b) Apenas em II. 
c) Apenas em III. 
d) Em I, II, III 
 
36 - Em relação ao comentário gramatical, assinale o item INCORRETO: 
a) No trecho: “Sob a liderança do atual primeiro-ministro ...” → os processos de 
formação das palavras em destaque são respectivamente: derivação sufixal e 
composição por justaposição. 
b) Nos trechos: “A indústria indiana projetou concorrentes de peso...” e “... a 
Tata Motor comprou da Ford as montadoras inglesas...” → os termos em 
destaque têm funções sintáticas diferentes. 



c) “... a Índia liberalizou a economia e rompeu o isolamento em que se 
mantinha...” → as palavras em destaque pertencem à mesma classe gramatical. 
d) “...desde a independência do Império Britânico...” → as palavras em destaque 
são acentuadas pela mesma razão. 
 
37 - Quanto à utilização ou não do sinal da crase, a frase inteiramente 
CORRETA  é: 
a) A Índia se desenvolveu à duras penas, mas hoje pode oferecer um bom 
atendimento aos consumidores graças à mão de obra barata, à fluência de boa 
parte da população em inglês. 
b) Será que daqui à uma década ainda estaremos a assistir à projeção da Índia no 
mercado internacional? 
c) Em meio às oportunidades oferecidas pelo governo indiano a seu povo, muitas 
haverão de ir para  estrangeiros, pois não faltará quem as pleiteie. 
d) Parece que a Índia está à atravessar o melhor momento de sua história, 
enquanto outras nações estão à  esperar às oportunidades que não chegam. 
 
38 - Assinale a alternativa que identifica os encontros vocálicos e consonantais 
presentes nos três grupos de palavras abaixo, na mesma ordem de ocorrência em 
cada um deles. 
Os três grupos apresentam os mesmos encontros vocálicos e consonantais pela 
ordem. 
I. idioma - preciso - orações - ossatura - sério 
II. coordenar - regra - colocação - conhecer - história 
III. sua - frase - lei - quer - qual 
 
a) ditongo decrescente, encontro consonantal , ditongo crescente, dígrafo, hiato. 
b) hiato, encontro consonantal, ditongo decrescente, dígrafo, ditongo crescente.  
c) hiato, encontro consonantal, ditongo crescente, dígrafo, ditongo decrescente. 
d) dígrafo, ditongo decrescente, dígrafo, ditongo crescente, encontro consonantal 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 39 e 40: 

 
 

Há quase três meses na embaixada brasileira, Manuel Zelaya, ex-
presidente de Honduras, tentou ir para o México, mas foi impedido pelo 
governo interino. 

A justificativa  foi que Zelaya tem de reconhecer que não é mais 
presidente. O chanceler brasileiro Celso Amorim disse que a medida não tem 
fundamento. Uma pesquisa feita por um instituto chileno em 18 países da 



América Latina mostra que a maioria dos latino-americanos não concordou com a 
expulsão de Zelaya para a Costa Rica, em junho. 
                                                                                      (Revista Época-14/12/2009) 
 
39 - Assinale a alternativa que indica, CORRETA E RESPECTIVAMENTE , a 
função sintática dos termos destacados no texto: 
a) sujeito, agente da passiva, predicado nominal, objeto direto, objeto indireto. 
b) aposto, agente da passiva, sujeito, predicativo do sujeito, complemento 
nominal. 
c) vocativo, objeto indireto, sujeito, predicativo do sujeito, complemento nominal. 
d) aposto, complemento nominal, sujeito, predicativo do objeto, adjunto 
adnominal. 

 
40 – “A justificativa foi que Zelaya tem de reconhecer que não é mais 
presidente.” 
Sobre o período acima, marque a única alternativa INCORRETA : 
a) É um período composto de três orações, sendo uma principal, uma subordinada 
adjetiva e outra subordinada substantiva. 
b) As orações subordinadas são iniciadas por conjunções integrantes. 
c) As duas orações subordinadas são, respectivamente, substantiva predicativa e 
substantiva objetiva direta. 
d) É um período composto por subordinação. 
 
 
 


