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• Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.
• Nas questões que avaliam Conhecimentos de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que
todos os programas mencionados estão em configuração-padrão em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e
que expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também
que não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos
mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

Texto para as questões de 1 a 3

Heróis de bronze e heróis de carne e osso

Houve época em que nos bancos escolares se aprendia1

a cultuar os chamados heróis da pátria. Figuras como
Tiradentes, dom Pedro I, Duque de Caxias e a princesa Isabel,
entre outros, eram pintados como patriotas exemplares e seres4

imaculados. Visões hegemônicas forjam mitos históricos. 
Se a Holanda tivesse vencido os portugueses no

Nordeste no século XVII, nosso herói não seria Matias de7

Albuquerque, mas Domingos Fernandes Calabar, senhor de
terras e contrabandista que traiu os portugueses e se passou
para o lado dos batavos.10

Tiradentes, contudo, é o mais poderoso e universal dos
nossos mitos. Pesquisas recentes revelaram um personagem
contraditório, imperfeito, ao contrário do que pretende a13

história oficial. Demasiado humano, demasiado brasileiro.
Felizmente um herói em carne e osso, não o modelo de
virtude perpetuado em sombrias estátuas de bronze.16

Cláudio Camargo. Istoé. “Opinião e idéias”, 18/4/2007, p. 50 (com adaptações).

QUESTÃO 1

Assinale a opção em que o trecho apresentado contém a tese, ou
seja, a idéia básica sobre a qual se desenvolvem as outras idéias
e as exemplificações do texto.

A “nos bancos escolares se aprendia a cultuar os chamados
heróis da pátria” (R.1-2)

B “Visões hegemônicas forjam mitos históricos” (R.5)
C “Tiradentes, contudo, é o mais poderoso e universal dos

nossos mitos” (R.11-12)
D “Felizmente um herói em carne e osso” (R.15)

QUESTÃO 2

Segundo as gramáticas, o emprego da voz passiva verbal faz que
os efeitos da ação sejam mais destacados do que o agente que a
causou. Assinale a opção em que, na estrutura apresentada,
aparece esse emprego gramatical.

A “Houve época em que” (R.1) 
B “eram pintados como patriotas exemplares” (R.4)
C “Se a Holanda tivesse vencido os portugueses” (R.6)
D “e se passou para o lado dos batavos” (R.9-10)

QUESTÃO 3

Assinale a opção em que a proposta de alteração do texto
provoca incorreção gramatical ou incoerência textual.

A A substituição de “se aprendia a cultuar” (R.1-2) por
aprendíamos a cultuar.

B A substituição de “Se a Holanda tivesse vencido” (R.6) por
Tivesse a Holanda vencido.

C A inserção de Por que antes de “Pesquisas recentes” (R.12),
com os necessários ajustes na letra maiúscula.

D A inserção de Mas seria antes de “Demasiado humano”
(R.14), com o necessário ajuste na letra maiúscula.

Texto para as questões 4 e 5

O caráter simbólico da representação envolve sempre1

um apelo a elementos emocionais, a crenças e valores
subjacentes, à expressão de uma vontade e à realização de
desejos, nem sempre explícitos ou conscientes, muitas vezes4

negligenciados na análise do significado do discurso político,
mas que operam em um nível básico no processo de
representar. É nesse sentido que o líder encarna, e não apenas7

representa por mandato ou autorização, aqueles a quem
representa.

Danilo Marcondes. Filosofia, linguagem e comunicação, p. 157 (com adaptações). 

QUESTÃO 4

Julgue as possibilidades de reescrita para trechos do texto
apresentadas nos itens abaixo.

I “O caráter simbólico da representação envolve sempre um
apelo a elementos emocionais, a crenças e valores
subjacentes” (R.1-3): Os aspectos simbólicos da representação
apela para elementos emocionais e subordinados à expressão
da vontade.

II “nem sempre explícitos ou conscientes, muitas vezes
negligenciados na análise do significado do discurso político”
(R.4-5): nem sempre claros ou conscientes, muitas vezes os
elementos emocionais, as crenças e os valores não recebem
atenção suficiente na análise do significado do discurso
político. 

III “É nesse sentido que o líder encarna, e não apenas representa
por mandato ou autorização, aqueles a quem representa”
(R.7-9): Nesse sentido, é que o líder, encarna os que o
representa — não apenas por mandato ou autorização. 

Estão respeitadas as idéias originais do texto e as regras de
correção gramatical apenas no(s) item(ns)

A I. B II. C I e II. D II e III.

QUESTÃO 5

Considerando a coerência textual, assinale a opção correta a
respeito do emprego da preposição a no texto.

A A preposição a antes de “elementos” (R.2) é exigida pelo
verbo envolver.

B O texto admite a inserção da preposição a antes de “valores”
(R.2).

C Em “à realização” (R.3), a preposição é obrigatória, razão por
que a retirada de “à” provoca erro gramatical.

D A retirada da preposição a em “a quem representa” (R.8-9)
provoca erro gramatical.
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Texto para as questões 6 e 7

A China tornou-se no ano passado o país asiático que mais

investiu no setor militar, com US$ 49,5 bilhões, seguido de

Japão, com US$ 43,7 bilhões, e Índia, com US$ 23,9 bilhões,

indicou um estudo anual divulgado pelo Instituto Internacional de

Estudos para a Paz de Estocolmo. De acordo com o estudo, a

China é o quarto país, no mundo, com maior gasto militar. Os

Estados Unidos da América (EUA) continuam na liderança, com

US$ 528,7 bilhões, seguidos por Grã-Bretanha, com US$ 59,2

bilhões, e França, com US$ 53,1 bilhões. A Rússia ficou em

sétimo lugar, com US$ 34,7 bilhões. O gasto mundial em

armamento militar foi de US$ 1,2 trilhão, 3,5% a mais do que

em 2005. O gasto mundial total na última década (1997-2006)

cresceu 37%. O volume de armas convencionais vendidas em

2006 foi 50% superior ao de 2002.

O Estado de S. Paulo, 12/6/2007, p. A17 (com adaptações).

QUESTÃO 6

Considerando-se o atual contexto histórico chinês e as

informações contidas no texto, é correto afirmar que a China

A apresenta elevados índices anuais de crescimento econômico,

para os quais também contribui a existência de mão-de-obra

local farta e barata.

B aprofunda seu modelo econômico socialista, recusando-se a

integrar o organismo multilateral responsável pelas normas do

comércio mundial.

C recusa-se a abrir sua economia à iniciativa privada e a

permitir investimentos estrangeiros no país, mantendo-a

integralmente subordinada ao Estado.

D investe maciçamente na produção industrial e na

modernização de sua multissecular agricultura, o que

inviabiliza gastos públicos em outros setores.

QUESTÃO 7

Considerando o texto e a realidade mundial contemporânea,

assinale a opção incorreta.

A O fim da Guerra Fria não significou o arrefecimento dos

gastos militares, os quais continuam crescendo globalmente

em níveis consideráveis.

B A Rússia manteve em seu poder o arsenal bélico que fez da

União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual é

sucessora, uma das duas superpotências mundiais do pós-

Segunda Guerra.

C A forte presença da OTAN em território europeu explica a

decisão dos principais países do Velho Mundo de promover

gradual e persistente desarmamento.

D Na Ásia, altos gastos militares envolvem desde países

emergentes até potência econômica solidamente instalada,

como é o caso japonês.

Texto para as questões 8 e 9

Refugiados do clima. O termo ainda é provisório, mas a
classificação ganha notoriedade à medida que pesquisadores
alertam para a irreversível mudança climática e que as primeiras
estatísticas sobre os deslocados começam a surgir. A Cruz
Vermelha Internacional calcula que já existem 25 milhões de
pessoas deslocadas por motivos ambientais — número que pode
superar o de refugiados de guerra no mundo. A ONU calcula que
dentro de cinco anos serão 50 milhões.

O Pentágono divulgou em 2004 um relatório que já
alertava para o principal desafio de Washington: conter a onda de
refugiados ambientais vindos do México, da América do Sul e do
Caribe, que procurarão, desesperados, melhores condições de
vida no vizinho do Norte. A recomendação foi fortificar as
fronteiras.

Jornal do Brasil, 8/6/2007, p. A23 (com adaptações).

QUESTÃO 8

O texto remete à questão ambiental, tema recorrente na agenda
mundial contemporânea. Entre os problemas ambientais
considerados mais sérios, pelo que repercute nas condições de
vida no planeta, destaca-se o da variação climática, em larga
medida caracterizada 

A pelo aumento da temperatura global, em grande parte
decorrente da elevada emissão de gases ampliadores do efeito
estufa na atmosfera.

B por expansão das geleiras do Ártico, o que reduz o volume
dos oceanos e, conseqüentemente, o índice de evaporação de
água salgada.

C pela decisão das grandes potências de promover o
reflorestamento em quase todos os continentes por meio do
plantio de florestas homogêneas, à base de eucalipto.

D por intenso degelo na Antártica, conseqüência da ação não
planejada e visivelmente exagerada das expedições científicas
na região.

QUESTÃO 9

Além da razão mencionada no texto, sabe-se que as medidas
restritivas à imigração adotadas pelos EUA também decorrem de
outras situações vividas pelo país, entre as quais se destaca

A a elevada densidade populacional do país, razão pela qual
seria insustentável o aumento do número de habitantes,
sobretudo no meio-oeste.

B a obediência norte-americana à decisão do Conselho de
Segurança das Nações Unidas, que impõe severas restrições
às correntes migratórias. 

C o fato de que, na atualidade, a população norte-americana é
majoritariamente formada por latino-americanos, asiáticos,
australianos e africanos.

D a ação terrorista, cujo exemplo mais significativo foi o ataque
de 11 de setembro de 2001, quando foram atingidos o prédio
do Pentágono e as torres do World Trade Center. 
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QUESTÃO 10

No passado, a prisão já foi considerada um símbolo da
vitória sobre o vício. Hoje, mergulhada nas sombras, ela só ganha
visibilidade em momentos de crise — como em maio de 2006,
quando a revolta dos presos saiu de seus muros, resultando em
ataques a locais públicos, delegacias, policiais e agentes
penitenciários, paralisando a cidade de São Paulo.
Paradoxalmente, entre as propostas para se enfrentar a questão
estão exatamente aquelas que originaram a crise: a criação do
regime disciplinar diferenciado para criminosos de alta
periculosidade e a construção de presídios de segurança máxima.
Muitos estudiosos, porém, defendem o oposto: diminuir o uso da
prisão e substituí-la por penas alternativas.

Jornal do Brasil, 10/6/2007, p. A32 (com adaptações).

Tendo o texto acima como referência inicial e considerando a
amplitude do tema nele focalizado, inclusive por sua relação com
o atual quadro de violência presente no país, assinale a opção
correta.

A Apesar de ainda apresentar deficiências, reconhecidas no
texto, o sistema prisional brasileiro é um dos mais modernos
do mundo e é nacionalmente administrado pela União.

B Penas alternativas significam, em síntese, a exclusão
permanente de condenados por crimes hediondos do contato
com os demais presos e do benefício da redução de pena.

C A proposta de regime disciplinar diferenciado consiste,
fundamentalmente, em premiar presos de baixa
periculosidade, com penas leves e de bom comportamento na
prisão.

D Ataques a locais públicos, como os verificados em 2006
no estado de São Paulo, são comandados por organizações
criminosas, não raro por lideranças que cumprem penas.

QUESTÃO 11

Na área de informática, existem diversos dispositivos que
permitem o armazenamento de informações em forma digital.
Com relação a esses dispositivos, assinale o opção correta. 

A As memórias RAM usadas nos computadores do tipo PC
atuais são exemplos de memória volátil, cujos dados não são
apagados quando o computador é desligado. Sua capacidade
de armazenamento é de, no máximo, 10.000 bytes.

B O disquete de 3½" mais comumente utilizado é um
dispositivo de armazenamento magnético que tem uma
capacidade de armazenamento de dados inferior a 2
megabytes. 

C Os dispositivos conhecidos como pen drives são um tipo de
memória volátil cuja capacidade máxima de armazenamento
de dados é igual a 1 bilhão de bytes.

D Os CD-ROMs mais comumente usados funcionam com base
em princípios magnéticos, têm capacidade de armazenamento
inferior a 300 milhões de bytes e permitem a gravação e o
apagamento de dados indefinidamente.

Figura para as questões 12 e 13

A figura acima mostra uma janela do Word 2002, com um texto
em processo de edição. 

QUESTÃO 12

Com relação à figura e ao Word 2002, assinale a opção correta.

A O botão  permite a criação de novo documento, em branco.
B Para se alterar a cor de fundo da página que contém o texto,

de forma que as palavras, em cor preta, apareçam superpostas

a um fundo colorido, é suficiente clicar o botão .

C O número 12, na caixa , indica a quantidade de
parágrafos numerados que o documento contém.

D Ao se clicar o botão  e em seguida clicar a palavra
“computador”, essa palavra será sublinhada.

QUESTÃO 13

Na janela do Word 2002 mostrada na figura, ao se clicar

o menu , é exibida uma lista de opções. Primeiramente,
surge uma lista reduzida e, após um pequeno intervalo, é exibida
uma lista completa de opções. Nesse contexto, assinale a opção
correta.

A A opção Abrir permite que o usuário abra um arquivo
existente. Entretanto, essa funcionalidade somente é aplicável
a arquivos que estejam armazenados em discos removíveis.

B Ao se clicar a opção Salvar, é aberta a janela Salvar como,
que permite salvar o arquivo atual com nome e local de
armazenamento diferentes do nome atualmente atribuído ao
arquivo, tenha ele sido ou não salvo anteriormente.

C Ao se clicar a opção Visualizar impressão, é exibida na tela a
forma como será impressa a primeira página do documento
em primeiro plano e será iniciada, automaticamente, a
impressão pela impressora padrão. 

D A opção Configurar página... disponibiliza funcionalidades
que permitem, entre outras ações, definir a orientação da
página como retrato ou paisagem.
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QUESTÃO 14

A figura acima mostra uma janela do Excel 2002, com uma

planilha, em processo de edição, que tabula o número de vezes

que certos espetáculos foram apresentados em determinada

cidade. Com relação a essa figura e ao Excel 2002, assinale a

opção correta.

A Para calcular o número total de vezes que os três espetáculos

foram apresentados na cidade, é suficiente clicar a célula B5,

digitar adicionar(B2–B4) e, em seguida, teclar �.

B Ao se clicar a célula B1 e se clicar , será exibida a janela

Largura da coluna, que permitirá aumentar ou diminuir a

largura de todas as células da coluna B.

C Para se aplicar negrito e itálico aos conteúdos das células A2,

A3 e A4, é suficiente realizar a seguinte seqüência de

operações: posicionar o ponteiro do mouse no centro da célula

A2; pressionar e manter pressionado o botão esquerdo do

mouse; mover o mouse de forma a posicionar o seu ponteiro

sobre a célula A4; liberar o botão esquerdo do mouse; clicar

os botões  e .

D Para que os conteúdos das células de B2 a B4 sejam alinhados

à esquerda, é suficiente selecionar essas células e pressionar

a tecla �.

QUESTÃO 15

A figura acima mostra uma janela do Internet Explorer 6 (IE6)

com uma página da Web em exibição. Com relação a essa figura,

ao IE6 e à Internet, assinale a opção correta.

A A página da Web em exibição pertence a um sítio para busca

de informações na Internet que é, ainda, muito pouco usado

no Brasil e no mundo para esse propósito.

B Ao se digitar, no quadro logo acima do botão

, o nome Machado de Assis, será

iniciado, automaticamente, o download de um arquivo, no

formato PDF, contendo uma lista com os títulos principais da

obra de Machado de Assis.

C O Google permite apenas a localização de páginas da Web em

língua portuguesa.

D O menu  possui funcionalidade que permite ao usuário

descobrir a versão do navegador em uso para visualizar a

página da Web.
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CONHECIMENTOS COMPLEMENTARES

QUESTÃO 16

O presidiário Lucas foi encaminhado a um centro de

perícias científicas (CPC) para exame de corpo de delito,

escoltado por policiais. Após realizada a perícia, no caminho de

volta ao presídio, Lucas fugiu com a ajuda de seus comparsas.

Alguns anos depois, Lucas invadiu a casa de Maria,

aproveitando-se do corte de energia elétrica em face de

não-pagamento de tarifa, para furtar uma televisão e, na ação,

acabou matando Maria. A família de Maria ingressou com ação

de responsabilidade civil objetiva contra o estado da federação.

Acerca dos princípios e poderes da administração pública, dos

serviços públicos e da responsabilidade civil do Estado, assinale

a opção correta a propósito da situação hipotética acima descrita.

A Não há responsabilidade civil objetiva do Estado, diante da

inexistência de nexo causal entre a fuga e o evento morte, de

acordo com o princípio da causa adequada e entendimento

predominante na jurisprudência e na doutrina.

B De acordo com o princípio da autotutela, o resultado da

perícia somente poderá ser alterado diante da existência de

vício de ilegalidade, por meio de decisão judicial.

C De acordo com a lei de regência, a concessionária responsável

pelo fornecimento de energia elétrica não poderia ter

suspendido esse serviço público por falta de pagamento. 

D Contra laudo pericial desfavorável cabe mandado de

segurança.

QUESTÃO 17

A respeito da organização administrativa da União, dos agentes

públicos, da Lei Estadual n.º 5.810/1994 e da Lei Estadual n.º

6.282/2000, assinale a opção correta.

A O CPC Renato Chaves tem natureza jurídica de órgão

vinculado à Secretaria Especial de Estado de Defesa Social.

B Os peritos do CPC Renato Chaves se submetem ao regime

jurídico estatutário do estado do Pará. 

C A licença-paternidade para os peritos do CPC Renato Chaves

será de 5 dias úteis.

D Os membros da comissão de processo administrativo

disciplinar, nos termos da Lei n.º 5.810/1994, deverão ser

estáveis e ocupar cargo idêntico ou superior ao cargo do

servidor acusado, devendo, ainda, ter escolaridade igual ou

superior à deste.

QUESTÃO 18

Em relação aos crimes contra a administração pública, assinale a
opção correta.

A O funcionário público, que para os efeitos penais é aquele
que, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce
cargo, emprego ou função pública, não pode ser sujeito ativo
do crime de resistência.

B O crime de prevaricação, que consiste em retardar ou deixar
de praticar, indevidamente, ato de ofício, ou praticá-lo contra
disposição expressa de lei, para satisfazer interesse ou
sentimento pessoal, admite a modalidade culposa.

C A pena para o crime de corrupção passiva é aumentada de um
terço, se, em conseqüência da vantagem ou promessa, o
funcionário retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício
ou se o pratica infringindo dever funcional.

D Pratica corrupção passiva o funcionário público que exige
para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora
da função ou antes de assumi-la, mas em razão dela, vantagem
indevida.

QUESTÃO 19

Acerca do exame de corpo de delito e das perícias em geral,
assinale a opção correta.

A Se houver divergência entre os peritos, serão consignadas no
auto do exame as declarações e respostas de um e de outro, ou
cada um redigirá separadamente o seu laudo, e a autoridade
nomeará um terceiro perito; se este divergir de ambos, a
autoridade poderá mandar proceder a novo exame por outros
peritos.

B Os instrumentos empregados para a prática da infração não
estarão sujeitos a exame pericial.

C A autópsia deve ser feita pelo menos 12 horas depois do
óbito, salvo se os peritos, pela evidência dos sinais de morte,
julgarem que possa ser feita antes deste prazo, o que
declararão no auto.

D Nos casos de morte violenta, não basta o simples exame
externo do cadáver, ainda que não haja infração penal a
apurar, ou que as lesões externas permitam precisar a causa da
morte e não houver necessidade de exame interno para a
verificação de alguma circunstância relevante.

QUESTÃO 20

Lúcio subtraiu um aparelho de telefone celular e jóias de
propriedade de Márcia e, logo depois, com a finalidade de
assegurar a impunidade do crime, desferiu dois tiros em direção
à vítima, vindo a matá-la.

Nessa situação, Lúcio praticou crime de

A furto em concurso material com homicídio.
B roubo qualificado.
C roubo em concurso material com homicídio.
D homicídio consumado, ficando absorvido o crime contra o

patrimônio.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 21

A Segunda Guerra Mundial impediu a literatura brasileira

de ter um romance psicológico escrito por Mário de Andrade
(1893-1945), um dos idealizadores da Semana de Arte Moderna,

em 1922.

Com Quatro Pessoas, o poeta paulistano estava

experimentando o gênero em 1940, no breve período em que
morou no Rio de Janeiro. “Isso indica que a situação na nova

cidade e a convivência com os novos amigos deve ter despertado
o interesse por essa dimensão que antes não o atraíra”, especula

Eduardo Jardim. 
O projeto, porém, nunca foi concluído. “A notícia da

queda de Paris me estarreceu”, diria mais tarde Mário de Andrade
em uma entrevista. “Não era mais possível preocupar-me com o

destino de quatro indivíduos — envolvidos em dois casos de
amor — quando o mundo sofria tanto e a cultura recebia um

golpe profundo. Desisti.”

Eduardo Jardim. Mário de Andrade – a morte do poeta. In:

Internet: <www.revistaentrelivros.com.br> (com adaptações).

Em relação ao texto acima, assinale a opção correta.

A Mário de Andrade desistiu de terminar o romance Quatro

Pessoas por influência dos novos amigos do Rio de Janeiro.
B Eduardo Jardim acredita que o interesse pelo romance foi

despertado pela situação na nova cidade e pelos novos
amigos.

C A Segunda Guerra Mundial estimulou a criatividade de Mário
de Andrade, que se aventurou pelo romance psicológico.

D Para Mário de Andrade o destino de seus personagens era
mais importante do que o que estava ocorrendo no mundo.

QUESTÃO 22

As opções abaixo contêm propostas de associação entre palavras

e suas quantidades de letras e fonemas. Assinale a opção que

apresenta associação incorreta.

A segunda —   7 letras e 6 fonemas

B guerra —   6 letras e 4 fonemas
C mundial —   7 letras e 6 fonemas

D literatura — 10 letras e 8 fonemas

QUESTÃO 23

Assinale a opção que apresenta duas palavras acentuadas com

base na mesma regra de acentuação.

A gênero — psicológico

B período — atraíra
C convivência — concluído

D possível — indivíduos

Texto para as questões 24 e 25

O ano de 1808 é considerado fundamental para a1

história do Brasil. A chegada da família real portuguesa foi
decisiva para que a colônia deixasse de ser submetida a
amarras mercantilistas e começasse a conquistar a autonomia4

que lhe daria condições de seguir vida independente. Para o
que viria a ser a indústria editorial brasileira, não foi
diferente. Menos de dois meses após o desembarque da Corte7

portuguesa no Rio de Janeiro, o príncipe regente, dom
João VI, emitiu uma carta régia autorizando a impressão no
Brasil. Antes, qualquer escrito que surgisse na colônia deveria10

ser publicado na Europa ou permanecer na forma de
manuscrito — restrição que pode em parte ser atribuída ao
conservadorismo da administração do Marquês de Pombal13

(1750-1777), para quem a impressão na colônia significava
fonte de poder e influência dos jesuítas.

Marcelo Vaz. Livro brasileiro, uma história.
Internet: <www.revista.entrelivros.com.br>.

QUESTÃO 24

Em relação às idéias do texto, assinale a opção correta.

A A chegada da família real impediu o desenvolvimento da
imprensa no Brasil.

B O príncipe regente dom João VI era contra a difusão da
imprensa no Brasil.

C O Marquês de Pombal apoiava a proibição da imprensa, para
ele uma forma de diminuir a influência dos jesuítas.

D Dom João VI determinou que todo escrito que surgisse no
Brasil fosse publicado em Portugal.

QUESTÃO 25

Em relação ao texto, assinale a opção incorreta.

A Em “a amarras” (R.3-4), a substituição de “a” por às mantém
a informação original do período.

B O termo “lhe” (R.5) se refere a “a colônia” (R.3).
C As expressões “chegada da família real portuguesa” (R.2) e

“desembarque da Corte portuguesa” (R.7-8) se referem ao
mesmo fato histórico.

D Infere-se das informações do texto que a administração do
Marquês de Pombal foi simultânea à chegada da família real.

Considerando que, nas questões de 26 a 29, as opções de cada
questão constituem, na seqüência em que aparecem, um texto,
faça o que se pede no comando de cada uma delas.

QUESTÃO 26

Assinale a opção que apresenta erro de grafia.

A É um universo muito nosso — e desconhecido — o da língua
portuguesa.

B Poucas vezes pensamos nela profundamente, tão habitual o
seu uso, tampouco nos descolamos de seus efeitos.

C A língua que usamos revela o que somos, mas nem sempre
nos damos conta disso.

D Está na música, na arte, no trabalho, na política, em toda a
cultura, trai preconceitos, as ênfazes do passado e os papéis
que adotamos nas nossas relações sociais.

Opções adaptadas de Língua, ano I, n.º I, 2005, p. 6.
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QUESTÃO 27

Assinale a opção que contém trecho corretamente pontuado.

A Millôr, foi uma vítima da ortografia. Nasceu, em 16 de agosto
de 1923, no Rio, como Milton Viola Fernandes.

B Registrada depois, a certidão de nascimento foi grafada de tal
jeito que o t de Milton parece um l seguido por acento, e o n,
um r. Assim, aos 17 anos, Milton soube, que seu nome era
Millôr.

C Talvez por revanche, construiu, uma carreira de rupturas com
o português padrão, com vôos de imaginação lingüística que,
a rigor, formam gramática própria.

D Fez de tudo: roteirista, ilustrador, dramaturgo, compositor,
ator. Não bastasse, é tradutor de Shakespeare, Pirandello,
Racine e outros clássicos em cujos idiomas foi autodidata.

Opções adaptadas de Língua, ano I, n.º I, 2005, p. 12.

QUESTÃO 28

Assinale a opção correta quanto à concordância.

A Os pregadores da Companhia de Jesus adaptaram muitas
palavras dos nativos para poderem catequizá-lo. Houve
imenso esforço de acomodação semântica para converter o
tronco lingüístico tupi-guarani aos mistérios da fé.

B Um termo usado pelos índios ganhavam sentido católico e
perdia raízes. Tupã (“gênio do trovão”, entidade secundária)
virou “Deus” e tupambaé (“coisa de Deus”) virou “as terras
coletivas das missões”. É o caso de anhangá. O que era
considerado “espírito com poderes” virou sinônimo de
demônio.

C Entender a língua dos índios e adaptar conceitos para
promover o cristianismo nos trópicos não foi suficiente para
os jesuítas portugueses e espanhóis serem assimilados.

D Encontraram muita resistência pela frente. Eles precisavam
procurar os detalhes, as nuanças e as expressões que
evidenciasse a superioridade católica. Nem sempre conseguia.

Opções adaptadas de Língua, ano I, n.º I, 2005 , p. 54.

QUESTÃO 29

Assinale a opção gramaticalmente correta.

A O problema tornaram-se inadiável e de responsabilidade de
todos: governantes, empresários, consumidores, cidadãos do
mundo.

B Em nenhum outro momento da história houve tanto consenso
quanto a responsabilidade do homem no aumento da
temperatura da Terra, e conseqüentemente, seus terríveis
danos a natureza.

C É preciso agir, seja globalmente ou dentro de casa. Se convém
aos governos aprovar políticas públicas ecologicamente
responsáveis, cabe às pessoas agir de forma à não prejudicar
a natureza.

D Hoje, cada ser humano deve fazer sua parte para que o pior de
todos os pesadelos, a morte do planeta, não aconteça. Cada
pequena contribuição é necessária e bem-vinda. O planeta
precisa ser preservado, grão a grão, folha a folha, gota a gota.

Opções adaptadas de Correio Braziliense, 5/6/2007.

Texto para as questões de 30 a 32

Não dá mais para esperar. Ações para frear o1

aquecimento global e a devastação da natureza devem ser
tomadas urgentemente caso a humanidade não queira chegar
ao fim deste século vivendo um dos piores cenários já4

imaginados. Um mundo onde a fome e a falta de água atinjam
proporções gigantescas, florestas inteiras e espécies de
animais e plantas tenham desaparecido e catástrofes naturais7

como tufões e enchentes atinjam centenas de milhões de
pessoas.

O discurso já não pode mais ser considerado como10

exagero apocalíptico dos grupos ambientalistas — para
muitos, apenas uns ecochatos. É científico. Nunca houve
consenso tão claro dos cientistas do mundo inteiro de que a13

ação do homem pode, de fato, tornar inviável a vida de grande
parte da população mundial. O maior alerta já dado na
história da humanidade partiu recentemente do Painel16

Intergovernamental de Mudanças Climáticas, que reúne
pesquisadores do mundo todo.

“Meio Ambiente”. In: Correio Braziliense, 5/6/2007.

QUESTÃO 30

No texto, a expressão “exagero apocalíptico” (R.11) significa

A exagero que evoca o fim do mundo.
B exagero místico.
C excesso mítico.
D excesso imaginário.

QUESTÃO 31

A expressão “ecochatos” (R.12) no texto é formada por

A composição por aglutinação.
B derivação por prefixação.
C composição por justaposição.
D derivação por sufixação.

QUESTÃO 32

No texto, a oração “que reúne pesquisadores do mundo todo”
(R.17-18) é subordinada

A substantiva objetiva direta.
B adverbial causal.
C adjetiva explicativa.
D adverbial conformativa.

QUESTÃO 33

Considerando que as opções a seguir constituem, na seqüência em
que se encontram, um texto, assinale a opção correta quanto à
grafia das palavras.

A Segundo cientistas, a emição de gases do efeito estufa elevará
a temperatura média do planeta entre 1,8 ºC e 3 ºC neste
século.

B O resultado da elevação de temperatura será o derretimento
das camadas polares e, conseqüentemente, o aumento do nível
das águas dos oceanos.

C Cerca de 600 milhões de pessoas viverão com escasses por
falta de alimentos, piorando a situação de países pobres como
os do continente africano.

D O flucso forçado de pessoas não só intensificará conflitos já
existentes como fará surgir outros, principalmente nas partes
mais pobres do mundo.

Opções adaptadas de Correio Braziliense 5/6/2007.
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QUESTÃO 34

Considerando que as opções a seguir constituem, na seqüência em que se encontram, um texto, assinale a opção que apresenta
pontuação correta.

A A falta de água e a deficiência nas safras farão com que milhões de pessoas tenham de deixar os lugares onde vivem.
B Em 2050, o número de refugiados no mundo, será de 1 bilhão, desencadeando guerras pelo acesso aos recursos naturais.
C O processo de desertificação do continente africano só tende a aumentar, enquanto na América do Sul o processo de savanização,

pode atingir até mesmo a Amazônia.
D Caso a temperatura do planeta, suba entre 1,5 ºC e 2,5 ºC, até 30% das espécies animais e vegetais poderão ser extintas.

Opções adaptadas de Correio Braziliense 5/6/2007.

Texto para as questões 35 e 36

Ao mesmo tempo em que as previsões dos cientistas apontam para grandes catástrofes, há a certeza de que ainda dá tempo1

de se evitar o pior. O mundo, dizem os pesquisadores, conta hoje com tecnologia suficiente para se evitar que a temperatura do
planeta suba a níveis trágicos. Isso significa, principalmente, investimento em fontes de energia que não sejam fósseis, pois a
principal causa do efeito estufa é a queima desse tipo de energia, que gera muita poluição, levando gases nocivos para a atmosfera.4

Desde 1850, a temperatura média do planeta subiu 0,8 ºC. O que os cientistas dizem é que esse número não pode ultrapassar 2 ºC
até o fim deste século, mas que, se nada for feito, o aumento pode chegar a 6 ºC.

A interrupção abrupta do uso do petróleo é inviável, pois o mundo ainda é extremamente dependente dessa forma de7

energia. No entanto, o que os cientistas pregam é que o petróleo passe a dividir espaço com outras fontes energéticas e, daí, vá
sendo substituído gradualmente. Serão necessários investimentos sérios nas chamadas formas alternativas de energia — eólica,
solar, proveniente de biomassa e até mesmo nuclear.10

Por uma energia mais limpa. “Meio Ambiente”. In: Correio Braziliense, 5/6/2007.

QUESTÃO 35

Em relação ao texto, assinale a opção correta.

A A substituição de “pois” (R.3) por uma vez que prejudica a correção gramatical do período.
B A expressão “desse tipo de energia” (R.4) retoma o antecedente “fontes de energia” (R.3). 
C A expressão “dessa forma de energia” (R.7-8) retoma o antecedente “petróleo” (R.7).
D Na linha 9, a substituição do travessão por sinal de dois-pontos prejudica a correção gramatical do período.

QUESTÃO 36

Quanto à tipologia textual, predomina no texto

A a narração.
B a dissertação.
C a descrição.
D o diálogo.

QUESTÃO 37

Joaquín Salvador Lavado (Quino). Mafalda.

Con respecto a la historieta de arriba — un diálogo entre la niña Mafalda y su madre —, es correcto afirmar que

A la niña cree que su madre es una bromista.
B a Mafalda no le gustan sopas.
C la madre tiene mucha hambre.
D a Mafalda le apetece la sopa.
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QUESTÃO 38

La mayoría de nuestros antepasados fueron analfabetos. Es verdad. Pero no fueron ignorantes. Ellos, simplemente, disponían
de otro sistema de almacenamiento y transmisión del saber. A ellos les bastaba la memoria, que hacía las veces de biblioteca, y la
transmisión oral, que hacía las veces de lectura. Y, a su manera, no eran menos sabios que nosotros. A su vez, los niños de aquella
sociedad analfabeta, pero no ignorante, estaban en contacto permanente con la literatura de tradición oral, ya fuesen canciones, cuentos
o adivinanzas, desde su más tierna edad hasta su madurez. No iban a la escuela, pero heredaban un saber secular. No leían, pero
escuchaban la literatura que sabían sus mayores, y jugaban todo el día con las canciones y las fórmulas verbales que les había legado
la tribu. En el fondo, eran más literarios que los niños alfabetizados de nuestros días.

Miquel Desclot. Leer para ser mejores. Internet: <revistababar.com> (con adaptaciones).

En conformidad con el texto de arriba, señale la opción correcta.

A En la Antigüedad, nadie era alfabetizado, es decir, solo había analfabetos.
B Las personas de hoy son más cultas que sus antepasados.
C Los niños eran ignorantes porque no iban a la escuela.
D Para los antepasados, la memoria ejercía la función de biblioteca.

This text refers to questions 39 and 40.

Rembrandt. The anatomy lesson of Dr. Nicolaes Tulp.

An autopsy, also known as a post-mortem examination, is a medical procedure that consists of a thorough examination of a
corpse to determine the cause and manner of death and to evaluate any disease or injury that may be present. It is usually performed
by a specialized medical doctor called a pathologist.

Autopsies are either performed for legal or medical purposes. A forensic autopsy is carried out when the cause of death may
be a criminal matter, while a clinical or academic autopsy is performed to find the medical cause of death and is used in cases of
unknown or uncertain death, or for research purposes. Autopsies can be further classified into cases where external examination
suffices, and those where the body is dissected and an internal examination is conducted. Permission from next of kin may be required
for internal autopsy in some cases. Once an internal autopsy is complete the body is reconstituted by sewing it back together.

Internet: <www.wikipedia.org.br> (adapted).

QUESTÃO 39

According to the text, an autopsy

A may be performed in a living person.
B is usually performed by nurses.
C is carried out for legal or medical purposes.
D is always a very superficial examination.

QUESTÃO 40

Based on the text, choose the correct option.

A There are two purposes for autopsies to be performed.
B Forensic autopsies must be external. 
C Academic autopsies do not require permissions to be performed.
D After finishing an internal autopsy the body must be immediately cremated.


