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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO  
1. Este Boletim contém o comando da Redação, 37 (trinta e sete) questões objetivas (10 de Língua 

Portuguesa, 5 de Noções de Informática e 22 de Conhecimentos Específicos) e 2 (duas) analítico-
discursivas. 

2. Cada questão objetiva apresenta cinco alternativas, das quais apenas uma é correta. 
3. Confira se a prova está completa e, caso exista algum problema, comunique-o imediatamente ao 

fiscal de sala. 
4. As respostas das questões devem ser assinaladas no Cartão-Resposta, fornecido especificamente 

para este fim. 
5. O desenvolvimento das questões discursivas e a Redação devem ser feitos no FORMULÁRIO 

específico para esse fim. 
6. Para o assinalamento das respostas às questões objetivas, desenvolvimento das discursivas e da 

Redação utilize caneta esferográfica de tinta preta (preferencialmente) ou azul, pois NÃO serão 
consideradas respostas e Redação a lápis. 

7. O Cartão-Resposta não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 
registro fora dos locais destinados às respostas. Não é permitida a utilização de qualquer espécie 
de corretivo. 

8. O Cartão-Resposta só será substituído se contiver falha de impressão. 
9. Assine seu nome na lista de presença do mesmo modo como foi assinado no seu documento de 

identificação. 
10. Esta prova terá duração de 5 horas, com início às 8 e término às 13 (horário de Belém). 
11. Ao término da prova, devolva ao fiscal de sala todo o material que a compõe. 

BOA PROVA! 
 

ÓRGÃO EXECUTOR 
 
 
 

 

 
 

______________________________________________________ 
NOME DO CANDIDATO 

 
________________________ 

INSCRIÇÃO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 10. 
 

ECONOMIA DAS MERCÊS 
 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
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23 
24 

O serviço público brasileiro se caracteriza pela nomeação de parentes (nepotismo), amigos e 
correligionários. Malgrado leis que procuram estancar esses jogos espúrios e malgrado políticos que atuam com 
probidade e ética, a prática é adotada por todos os partidos políticos. Num país sério, funções públicas não-
eletivas são ocupadas por concursados ou formados por escolas de administração pública. Numa instituição 
religiosa como a Ordem Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato de um superior se traduz na 
demissão compulsória de todos por ele nomeados. Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista político, e 
o carreirismo, do ponto de vista administrativo. 

Na administração pública brasileira pode-se mapear, em detrimento do decoro, frondosas árvores 
genealógicas. E são mais frondosas e galhadas as dos nomeados por razões políticas, ainda que incompetentes 
e despreparados. 

De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o voto – o político instaura a dinastia familiar, de 
modo que filhos e descendentes percorram a mesma trajetória. Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam. 

Álvaro de Araújo Antunes, professor da Universidade Federal de Ouro Preto, ressalta a documentada 
“economia das mercês” ou do “dom” e as “redes clientelares” na administração pública no século 18. 

Hoje, essa “economia das mercês” explica a presença, no governo federal, de ministros que até ontem 
lhe faziam acirrada oposição e até o consideravam “o mais corrupto da história do Brasil” (Mangabeira Unger). 

Assim, o projeto político cede lugar aos interesses eleitoreiros; a ideologia ao pragmatismo; e os 
princípios éticos são sacrificados em benefício de quem suga e dilapida os recursos públicos. 

Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter. De olho nas eleições municipais deste ano e nas majoritárias de 
2010, há que incluir na pauta política a urgente reforma do Estado, de modo a vedar os buracos desse imenso 
queijo suíço das instituições públicas, pelos quais trafegam imunes e impunes as ratazanas devotas do verso 
franciscano de que “é dando que se recebe”. 

Frei Beto, Revista “Caros Amigos”, fevereiro 2008 (texto adaptado). 
 

1 O tema de que trata o texto “Economia das 
mercês” está relacionado à(s) 

(A) exploração da classe operária brasileira. 
(B) atividades ilícitas na política econômica 

brasileira. 
(C) reforma político-econômica do Estado brasileiro. 
(D) nomeações para o serviço público brasileiro. 
(E) venda fraudulenta de cargos no setor público 

brasileiro. 

2 Julgue as afirmações que são feitas, abaixo, 
sobre o conteúdo do texto. 

I O título “A economia das mercês” justifica-se pelo 
fato de o texto tratar de cotas de cargos públicos. 
II No segundo parágrafo, expõe-se a idéia de que, 
no Brasil, a nomeação familiar de políticos é uma prática 
irreversível. 
III Do terceiro parágrafo, compreende-se que, na 
política brasileira, o nome familiar de um candidato pode 
lhe garantir a eleição. 
IV No último parágrafo, afirma-se que todos os 
políticos brasileiros são corruptos. 
Estão corretas as afirmativas 
(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) I e IV 
(E) III e IV 
3 Considerando as idéias expostas no texto, a 
respeito do nepotismo no serviço público brasileiro, pode-
se inferir que o autor manifesta uma atitude de 

(A) conformismo frente à falta de ética do servidor 
público. 

(B) não aceitação ao continuísmo e ao carreirismo. 
(C) descrença no poder do Estado para coibir o 

nepotismo. 
(D) credibilidade nos candidatos às próximas eleições 

municipais. 
(E) certeza sobre a demissão imediata dos nomeados 

por razões políticas. 

4 O trecho cuja formulação NÃO envolve palavra 
de sentido figurado é 

(A) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(B) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas”. (linhas 8-9) 

(C) “ De olho na única moeda que tem valor a seus 
olhos – o voto – o político instaura a dinastia 
familiar, de modo que filhos e descendentes 
percorram a mesma trajetória”. (linhas 11-12) 

(D) “ Basta que o neto ostente o sobrenome do avô 
famoso para que as urnas lhe sorriam”. (linhas 12-
13) 

(E) “... há que incluir na pauta política a urgente 
reforma do Estado, de modo a vedar os buracos 
desse imenso queijo suíço das instituições 
públicas...”. (linhas 22-23) 

 
 

MARQUE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA NAS QUESTÕES DE 01 A 40. 
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5 Em relação ao sentido das palavras/expressões 
do texto, é correto afirmar que 

(A) no primeiro parágrafo, a palavra “probidade” (linha 
3) poderia ser substituída por “sabedoria”. 

(B) da expressão “funções públicas não-eletivas” (linha 
3), compreende-se  “funções públicas sem 
remuneração”. 

(C) a expressão “demissão compulsória” (linha 6) 
poderia ser substituída por “demissão obrigatória”. 

(D) na expressão “o político instaura  a dinastia 
familiar” (linha 11), o item em destaque poderia ser 
substituído por “ampara”. 

(E) o item “macunaímicos” (linha 21) refere-se à 
pessoa que gosta de se envolver em questões 
políticas. 

6 Considerando a relação de idéias expressa no 
enunciado, está correto o que se afirma na alternativa 

(A) No enunciado “Malgrado leis que procuram 
estancar esses jogos espúrios e malgrado 
políticos que atuam com probidade e ética,  a 
prática é adotada por todos os partidos políticos” 
(linhas 2-3), o trecho em destaque expressa, em 
relação ao que se afirma em seguida, a idéia de 
concessão. 

(B) No enunciado “E são mais frondosas e galhadas 
as dos nomeados por razões políticas, ainda que 
incompetentes e despreparados ”. (linhas 9-10), 
a oração em destaque expressa, em relação à 
anterior, a idéia de conformidade. 

(C) No enunciado “De olho na única moeda que tem 
valor a seus olhos – o voto – o político instaura a 
dinastia familiar, de modo que filhos e 
descendentes percorram a mesma trajetória ” 
(linhas 11-12), a oração em destaque expressa, 
em relação à anterior, a idéia de causa. 

(D) No enunciado “Basta que o neto ostente o 
sobrenome do avô famoso para que as urnas lhe 
sorriam ” (linhas 12-13), a oração em destaque 
expressa, em relação à anterior, a idéia de 
condição. 

(E) No enunciado “Se nossos desmandos têm 
origem na colônia , isso não significa que nós, 
brasileiros, somos irremediavelmente 
macunaímicos, sem caráter” (linhas 20-21), a 
oração em destaque expressa, em relação à 
segunda oração, a idéia de conseqüência. 

7 A alternativa que apresenta um comentário 
adequado sobre fatos/regras de escrita da língua é 

(A) No enunciado “Na administração pública brasileira 
pode-se mapear , em detrimento do decoro, 
frondosas árvores genealógicas” (linhas 8-9), seria 
incorreto, do ponto de vista da norma culta, 
substituir-se a locução em destaque por “podem-
se mapear” . 

(B) No trecho “Assim, o projeto político cede lugar aos 
interesses eleitoreiros...” (linha 18), não haveria 
mudança de sentido caso o item em destaque 
fosse substituído pelo artigo definido “um ”. 

(C) No enunciado “Se nossos desmandos têm origem 
na colônia, isso não significa que nós, brasileiros, 
somos irremediavelmente macunaímicos, sem 

caráter” (linhas 20-21), a forma verbal “têm” 
poderia ser grafado sem acento. 

(D) No enunciado “De olho nas eleições municipais 
deste ano e nas majoritárias de 2010, há que 
incluir na pauta política a urgente reforma do 
Estado ...” (linhas 21-22), é facultativo a grafia com 
inicial maiúscula do item em destaque 

(E) No trecho “... há que incluir  na pauta política a 
urgente reforma do Estado...” (linha 22), o item em 
destaque expressa exigência obrigatória. 

8 Do item em destaque no enunciado 

“De olho na única moeda que tem valor a seus olhos – o 
voto – o político instaura a dinastia familiar, de modo que 
filhos e descendentes percorram a mesma trajetória” 
(linhas 11-12), 

é correto afirmar que o referido item 

(A) é um pronome oblíquo que indica posse. 
(B) é um artigo definido que restringe o sentido do 

substantivo “olhos”. 
(C) poderia ser substituído pela locução “até para”, 

sem prejuízo de sentido. 
(D) deveria estar grafado com o acento indicador da 

crase. 
(E) é uma preposição, que estabelece uma relação de 

regência entre um termo regente e outro regido. 

9 As vírgulas foram usadas para separar um termo 
explicativo (aposto) na alternativa 

(A) “Numa instituição religiosa como a Ordem 
Dominicana, há oitocentos anos o fim do mandato 
de um superior se traduz na demissão compulsória 
de todos por ele nomeados”. (linhas 4 a 6) 

(B) “Assim, evitam-se o continuísmo, do ponto de vista 
político, e o carreirismo, do ponto de vista 
administrativo”. (linhas 6-7) 

(C) “Na administração pública brasileira pode-se 
mapear, em detrimento do decoro, frondosas 
árvores genealógicas.”. (linhas 8-9) 

(D) “ Hoje, essa ‘economia das mercês’ explica a 
presença, no governo federal, de ministros que até 
ontem lhe faziam acirrada oposição e até o 
consideravam ‘o mais corrupto da história do Brasil’ 
(Mangabeira Unger)”. (linhas 16-17) 

(E) “Se nossos desmandos têm origem na colônia, isso 
não significa que nós, brasileiros, somos 
irremediavelmente macunaímicos, sem caráter”. 
(linhas 20-21) 

10 No quarto parágrafo, o autor empregou as aspas 
em “economia das mercês”, “dom” e “redes clientelares” 
para destacar termos 

(A) próprios do meio político. 
(B) peculiares a uma fase da administração pública. 
(C) indicadores da indignação do autor em face do 

clientelimos no serviço público.  
(D) empregados em sentido irônico. 
(E) importados de outra língua. 
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REDAÇÃO 
 

Há uma expressão - “Mateus, primeiro aos teus” – de origem bíblica, que encerra mensagem de certa forma egoísta: cuidar 
primeiro dos mais chegados, dos parentes e amigos, só depois tratar dos outros. Esse princípio egoísta infelizmente 
caracteriza a política brasileira: a nomeação de parentes, amigos e correligionários para o serviço público tem sido uma 
prática corriqueira e é um lamentável exemplo de uma conduta aética da maioria de nossos políticos. Mas esse desmando e 
tantos outros precisam ser denunciados e combatidos para que a administração pública brasileira cumpra verdadeiramente 
seu papel e tenha, assim, mais credibilidade. 
Considerando as reflexões ensejadas pelo texto “Economia das Mercês”, desenvolva o seguinte tema: 

 
 

A ÉTICA NO SERVIÇO PÚBLICO 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

11 Das afirmações abaixo sobre técnicas de 
organização de arquivos, a única CORRETA é: 

(A) Arquivos randômicos são aqueles em que a 
determinação do endereço de um registro é 
baseada no conteúdo de determinado campo 
daquele registro. 

(B) A organização em árvore B+ é uma forma de 
organização aceitável para arquivos pequenos, já 
que, para grandes arquivos, o desempenho das 
buscas se torna sua principal desvantagem 
relativa. 

(C) Nos arquivos seqüenciais, em geral, as exclusões 
de registros são feitas inicialmente de forma lógica 
(marcação de um campo de controle), para 
posterior exclusão física, realizada em momento de 
baixa carga do sistema. 

(D) Arquivos organizados segundo a técnica de hash 
são aqueles indexados por vários campos.  

(E) Índices multiníveis são aqueles que não estão 
relacionados à chave primária (atributo 
identificador) do arquivo. 

12 Acerca de procedimentos de segurança no uso 
de programas leitores de mensagens eletrônicas (e-mail), 
identifique a recomendação INCORRETA: 

(A) Não acessar diretamente links que, eventualmente, 
apareçam no conteúdo da mensagem. 

(B) Desconfiar de arquivos anexos à mensagem, salvo 
os enviados por pessoas ou instituições 
conhecidas. 

(C) Somente abrir/executar programas anexos após 
verificá-los com um antivírus devidamente 
atualizado. 

(D) Desligar o modo de visualização de mensagens 
em formato HTML. 

(E) Desligar as opções de execução de JavaScript e 
de programas Java. 

13 Sobre os dispositivos de armazenamento, a 
opção, abaixo, em que se listam os dispositivos na ordem 
de mais rápidos para mais lentos (em termos de tempo de 
acesso) é 

(A) memória cache, memória principal, HD e disco 
ótico. 

(B) disco ótico, memória cache, memória principal e 
HD. 

(C) memória principal, HD, disco ótico e memória 
cachê. 

(D) HD, disco ótico, memória cachê e memória 
principal. 

(E) HD, disco ótico, memória principal e memória 
cachê. 

14 Sobre arquitetura e organização de 
computadores, julgue como V (verdadeira) ou F(falsa) as 
afirmativas: 

I Uma arquitetura de processador de 32 bits 
significa que as palavras da memória principal são 
também de 32 bits. 
II Um byte possui 7 bits. 

III Um caractere ASCII pode ser representado num 
byte. 

Está correta a alternativa: 

(A) VVV. 
(B) FFF. 
(C) FFV. 
(D) FVV. 
(E) VFV. 

15 Considere a planilha abaixo.  

 

 
 
Copiando-se a fórmula da célula C2 mostrada, acima, 
para as células C3, C4 e C5, teremos nestas células, 
respectivamente, os valores: 
(A) 10,00; 10,00;  0,00. 
(B) 33,33; 66,66;  0,00. 
(C) 66,66; 10,00; 10,00. 
(D)   3,00;    2,00;  0,00. 
(E) 0,00;  33,33; 66,66. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(REDATOR) 
 

16 Sobre texto jornalístico é correto afirmar: 

(A) O texto jornalístico é constituído de palavras, 
expressões e regras combinatórias que são 
possíveis no registro coloquial e aceitas no registro 
formal.  

(B) O texto jornalístico científico dever obedecer, 
estritamente, às normas didáticas. 

(C) O texto jornalístico para rádio possui as mesmas 
características do texto para televisão. 

(D) O texto jornalístico informativo deve expressar 
sempre uma opinião de seu autor. 

(E) O texto jornalístico tem com uma de suas 
características o uso corrente do lead clássico. 

17 Quando se fala em textos especializados deve-se 
levar em conta algumas especificidades. Acerca do 
assunto, julgue as afirmações. 

I A resenha literária nunca deve ser opinativa.  
II O texto publicitário usa e abusa de frases curtas.  
III Os textos informativos trabalham sempre com os 
fatos. 

É correta a alternativa: 
(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a II. 
(E) Apenas a III. 
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18 Sobre os gêneros textuais é correto afirmar. 

(A) A poesia é um texto literário que se articula num 
universo pragmático. 

(B) O texto publicitário é conotativo.  
(C) O objetivo do texto dramático é fornecer dados de 

forma objetiva. 
(D) A resenha descritiva tem com essência a análise 

crítica de uma obra. 
(E) O texto dissertativo não deve expressar opinião. 

19 Sobre as características de textos, considere as 
seguintes afirmações: 

I O texto informativo tem como uma de suas 
características a opinião do seu autor. 
II O artigo é um texto jornalístico interpretativo ou 
opinativo, geralmente, assinado e sua fundamentação 
deve estar explícita. 
III No texto literário, “a forma é compreendida como 
portadora, em si, de informação estética; no texto 
jornalístico, a ênfase desloca-se para os conteúdos, para 
o que é informado”. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) Apenas a I 
(E) Apenas a III 

20 Considere as seguintes afirmações: 

I A estrutura da reportagem é mais livre, mas há 
necessidade do respeito aos fatos. 
II A estrutura da reportagem não difere da estrutura 
da notícia. 
III A reportagem tem que ser produzida no momento 
que o fato jornalístico ocorre. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

21 Sobre elementos textuais jornalísticos, considere 
as seguintes afirmações: 

I Subtítulo é um trecho curto composto em corpo 
menor e colocado geralmente entre parênteses, no meio 
do título de uma matéria jornalística. 
II A retranca é um elemento utilizado largamente no 
jornalismo impresso. 
III Manchete é o título ou a retranca dada a uma 
matéria jornalística. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II 
(B) I e III 
(C) II e III 
(D) Apenas a I 
(E) Apenas a II 
 
 
 

22 Quando tratamos de títulos, o que é importante 
considerar? 

I Não corte palavras de uma linha para outra. 
Quando possível, também não faça isso com as frases. 
II Prefira, no título, negar ou, em casos especiais, 
afirmar. 
III Dê preferência ao verbo na voz ativa e nos tempos 
presente ou futuro. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

23 Julgue as opiniões sobre a construção do texto 
jornalístico: 

I Os infográficos são recursos que integram o 
jornalismo impresso, o jornalismo televisivo e o jornalismo 
digital. 
II Nas legendas de fotos, descrevem-se as imagens 
retratadas pelas fotos. 
III Considera-se cabeça o início de matéria gráfica, 
incluindo título, antetítulo e subtítulo. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

24 Julgue as afirmações sobre o gênero jornalístico 
entrevista. 

I Consiste em apresentar o depoimento de um 
entrevistado, sob forma de notícia, perguntas e respostas 
ou redação discursiva, com ou sem dados ou sem perfis 
biográficos. 
II A reportagem pode abrigar elementos da 
entrevista, da notícia, da crônica, dos artigos de opinião e 
de análise etc. 
III Na estruturação da reportagem deve sempre ser 
utilizado o lead clássico. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

25 Julgue as afirmações sobre texto científico. 

I Não há como torná-lo acessível aos leitores em 
geral. 
II Utiliza terminologias próprias e sua produção é 
dirigida para um público específico. 
III É uma produção específica de áreas do 
conhecimento e, em geral, procura ser bastante rigorosa 
nos seus pressupostos e conclusões. 
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É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

26 Sobre os gêneros jornalísticos, considere as 
seguintes afirmações. 

I O editorial jornalístico possui semelhanças com o 
ensaio literário. 
II A crônica jornalística tem como orientação a 
opinião da empresa que a veicula. 
III Nota é o desdobramento da notícia. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

27 Observe o emprego de letras maiúsculas nos 
enunciados, considerando a redação jornalística.  

I As chuvas no Norte do país trazem prejuízos 
incalculáveis. 
II A Universidade Federal do Pará abre vagas para 
Técnicos. 
III A área de Geociência tem conceito 6 na avaliação 
da CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 
de Nível Superior). 

Há emprego INCORRETO de letras maiúsculas em: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

28 Observe o uso de “ao invés” e “em vez” de nas 
seguintes construções. 

I Ao invés de estudar para prova, acabou indo 
dançar. 
II Com as chuvas de março, ao invés de baixar, o 
preço da safra subiu. 
III Com o aumento das vendas de peixes em vez de o 
preço cair, o preço subiu. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

29 Sobre concordância verbal, considere os 
seguintes enunciados: 

I Ela foi uma das que mais lutou pela paz no campo. 
II A maioria dos candidatos que foram reprovados 
achou a prova difícil. 
III Remo ou Paissandu ganhará o jogo. 
 
 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

30 Sobre concordância nominal, considere os 
seguintes enunciados: 

I O Gabinete da presidência foi decorado com 
tapetes verde-musgo. 
II A decisão do diretor envolve questões político-
partidárias. 
III Os olhos azuis-turquesa de Elizabeth Taylor são 
magníficos. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

31 Considerando o emprego dos tempos verbais 
qual é a alternativa correta? 

(A) Só no embarque ela percebeu que esqueceu o 
bilhete da passagem em casa. 

(B) O que você faria se ele desistir do contrato? 
(C) A vídeo-arte é uma das tendências da linguagem 

áudio-visual. 
(D) O diretor nega que esteja envolvido em corrupção. 
(E) O distribuidor de brinquedo anunciou que todos os 

modelos com defeitos seriam recolhidos. 

32 Sobre concordância considere as construções 
abaixo: 

I Apesar de eles serem, sem nenhuma dúvida, 
capazes não passaram na prova. 
II Apareceu cinqüenta candidato. 
III Precisa-se de jornalistas.  

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

33 Qual é a construção que emprega o acento 
indicativo da crase corretamente? 

(A) Mosqueiro fica à uma hora de Belém. 
(B) Este tecido deve ser lavado à seco. 
(C) O fiscal referiu-se à esta regra do concurso, que 

não foi alterada. 
(D) Viajou à convite do senador. 
(E) Dedicou-se àquela tarefa com afinco. 
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34 Qual é a alternativa que emprega “onde” e 
“aonde” corretamente? 

(A) “Pediram-me que definisse o Arpoador. É aquele 
lugar dentro da Guanabara e fora do mundo, onde 
não vamos quase nunca, e aonde desejaríamos 
obscuramente viver.”  

(B) Aonde você mora? Onde você irá quando terminar 
a prova?  

(C) “O lugar aonde estamos nem sempre é aquele 
onde morremos.” 

(D) Belém cidade onde se encontram várias 
expressões culturais. Aonde chegarão as 
expressões culturais dessa cidade?  

(E) O Pará vive um período de expansão aonde tudo 
parece melhorar, mas até onde chegará?  

35 Identifique as construções que estão adequadas 
quanto ao emprego da vírgula. 

I O candidato era experiente, maduro, comunicativo 
e, por essas atribuições, conseguiu o cargo pretendido. 
II Ao ler o conteúdo da prova, o candidato ficou 
branco, branco de espanto. 
III O candidato depende do resultado, desta prova 
para ser aprovado no concurso. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas I. 
(E) Apenas II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36 Qual(ais) item(ns) abaixo se refere(m) a 
softwares de produção e edição de textos?  

I Word, Page Maker, Indesign  
II Flash, Photoshop, Corel Draw. 
III Corel Draw, Page Maker, Word. 

É correta a alternativa: 

(A) I e II. 
(B) I e III. 
(C) II e III. 
(D) Apenas a I. 
(E) Apenas a II. 

37 Para impressão de peças gráficas que utilizam, 
em sua produção, edição de texto, imagem, ilustração, o 
programa que oferece maiores recursos é: 

(A) Word . 
(B) Indesign. 
(C) Corel Draw . 
(D) Page Maker. 
(E) Flash. 
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RESOLVA AS DUAS QUESTÕES DISCURSIVAS NO FORMULÁRIO ESPECÍFICO QUE SERÁ ENTREGUE JUNTO COM O 
CARTÃO-RESPOSTA E O BOLETIM DE QUESTÕES.  
 
QUESTÃO 01 
 
Para o presidente Lula, a produção de biodiesel não prejudica a produção de alimento no Brasil. “Seria ignorante deixar de 
abastecer o nosso tanque para abastecer o tanque do carro”, disse Lula, que cobrou uma taxação sobre as importações de 
petróleo. (G1 25/04/2008). 

Com base no excerto apresentado, escreva um texto opinativo comentando a questão do incentivo à produção do biodiesel 
pelo Brasil. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 02 
 

Faça um texto para divulgação de uma informação, fictícia, sobre a descoberta da cura para o câncer de mama por 
pesquisadores do Instituto de Medicina da Universidade Federal do Pará. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


