INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
LETRAS (LETRA)
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO
1. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno de Questões com o enunciado das 70 (setenta) questões da prova objetiva;
b) Uma (1) Folha de Respostas, destinada às respostas das questões da prova objetiva.
2. Somente após autorizado o início da prova, verifique se este Caderno de Questões está completo e em ordem. Notifique
ao fiscal qualquer irregularidade IMEDIATAMENTE. Folhear o Caderno de Questões antes do início da prova implica
na eliminação do candidato.
3. Verifique se as informações contidas na Folha de Respostas estão corretas. Caso contrário, notifique o fiscal.
4. Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio da Folha de Respostas, à caneta esferográfica de tinta
na cor preta ou azul.
5. Tenha muito cuidado com a Folha de Respostas para não DOBRAR, AMASSAR ou MANCHAR. A Folha de
Respostas somente poderá ser substituída caso esteja danificada em suas margens superior ou inferior – BARRA DE
RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.
6. Para cada uma das questões são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA. A marcação de nenhuma
ou de mais de uma alternativa anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS SEJA A CORRETA.
7. Na Folha de Respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo TODO O
ESPAÇO compreendido pelo retângulo pertinente à alternativa, usando caneta esferográfica de tinta preta ou azul, de
forma contínua e densa. A leitora ótica é sensível a marcas escuras, portanto, preencha os campos de marcação
completamente, procurando deixar menos “espaços em branco” possível dentro do retângulo, sem invadir os limites dos
retângulos ao lado.
8. Será ELIMINADO do Concurso o candidato que:
a) for surpreendido durante o período de realização de sua prova portando (carregando consigo, levando ou conduzindo)
armas ou aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, qualquer tipo de relógio com mostrador digital, walkman, agenda
eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, controle de alarme de carro, etc) quer seja na sala de prova ou nas
dependências do seu local de prova. Item 9.19, alínea “c” do edital.
b) ausentar-se da sala de prova, durante o período de realização de sua prova, portando a folha de respostas da prova
objetiva, o caderno de questões, ou quaisquer equipamentos eletrônicos. Item 9.19, alínea “h” do edital.
9. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar sua Folha de Respostas. Os rascunhos e as marcações assinaladas no
Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.
10. Quando terminar, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas. ASSINE A LISTA DE
PRESENÇA.
11. Ao candidato somente será permitido levar o Caderno de Questões 30 (trinta) minutos antes do horário previsto para o
término da prova.
12. Por motivo de segurança, a FUNRIO procederá no ato da aplicação da prova, à coleta da impressão digital de cada
candidato, sendo a mesma recolhida no ato de sua apresentação para posse, de forma que estas possam ser confrontadas.
Item 9.17 do edital.
13. Cronograma
Divulgação na internet dos gabaritos preliminares das provas objetivas
Interposição de recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas
Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra os gabaritos preliminares das provas objetivas;
Divulgação na internet dos gabaritos definitivos; Divulgação na internet do resultado preliminar das provas objetivas;
Vista do cartão de respostas e interposição de recursos contra o resultado preliminar das provas objetivas
Divulgação na internet do resultado do julgamento dos recursos contra o resultado preliminar das provas; Divulgação
na internet do resultado final das provas objetivas
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
LETRAS (LETRA)
♦ Ética no Serviço Público ♦
Questão 01
De acordo com o Decreto Federal nº 6.029, de 1º de fevereiro de 2007, a Comissão de Ética Pública será integrada por
sete brasileiros que preencham os requisitos de idoneidade moral, reputação ilibada e notória experiência em administração
pública, sendo eles designados pelo
A)
B)
C)
D)
E)

Advogado Geral da União.
Controlador Geral da União.
Secretário de Assuntos Estratégicos.
Presidente da República.
Ministro da Justiça.

Questão 02
A atuação da Comissão de Ética Pública, com vistas à apuração de infração ética imputada a agente público, órgão ou
setor específico de ente estatal, poderá ser provocada
A)
B)
C)
D)
E)

por qualquer cidadão.
somente pelo dirigente máximo da entidade.
somente por agente público.
somente por agente público e por entidade de classe.
somente por membros de comissões setoriais de ética.

Questão 03
É vedado ao servidor público
A) facilitar a fiscalização de todos atos ou serviços por quem de direito.
B) deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu conhecimento para atendimento do seu
mister.
C) exercer com estrita moderação as prerrogativas funcionais que lhe sejam atribuídas, abstendo-se de fazê-lo
contrariamente aos legítimos interesses dos usuários do serviço público.
D) comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato contrário ao interesse público.
E) participar dos movimentos e estudos que se relacionem com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por escopo a
realização do bem comum.
Questão 04
Constitui, dentre outros, dever fundamental do servidor público
A)
B)
C)
D)
E)

tratar cuidadosamente os usuários dos serviços aperfeiçoando o processo de comunicação e contato com o público.
alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências.
tentar iludir qualquer pessoa que necessite do atendimento em serviços públicos.
usar de artifícios para procrastinar o exercício regular de direito por qualquer pessoa, causando-lhe dano moral.
fazer uso de informações privilegiadas obtidas no âmbito interno de seu serviço em benefício próprio.

Questão 05
Coordenar, avaliar e supervisionar o Sistema de Gestão da Ética Pública do Poder Executivo Federal constitui competência
da
A)
B)
C)
D)
E)

Coordenadoria Superior de Ética Governamental.
Comissão de Ética Pública.
Subsecretaria de Direitos Humanos.
Controladoria Geral da União.
Comissão Especial de Avaliação Institucional.
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INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
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♦ Noções de Informática ♦
Questão 06

A figura mostra a parte superior de uma janela do navegador Mozilla Firefox. Qual o efeito ao clicar com o botão esquerdo
do mouse no símbolo
localizado no canto direito inferior da figura? Considere o mouse configurado no modo padrão.
A)
B)
C)
D)
E)

Abre-se a página inicial do navegador.
Alterna-se o navegador para a página anterior.
Configura-se a página padrão do navegador.
Muda-se a página aberta para uma página em branco.
Restauram-se janelas e abas da sessão anterior.

Questão 07
Ainda em relação à figura da questão anterior, qual das alternativas abaixo não é um item do Menu Editar do navegador
Mozilla Firefox?
A)
B)
C)
D)
E)

Recortar.
Copiar.
Colar.
Reabrir aba.
Selecionar tudo.
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Questão 08

A figura acima mostra uma janela para escrita de uma nova mensagem usando o Gmail, um conhecido aplicativo de
Webmail. Os destinatários da mensagem são contatos cadastrados na conta, com nomes Antonio, Bianca e Carla. Supondo
que a mensagem seja enviada sem erro e que todos os destinatários a recebam normalmente, qual afirmativa abaixo descreve
corretamente a visibilidade dos destinatários?
A)
B)
C)
D)
E)

Antonio não vê que Bianca e Carla também recebem a mensagem.
Bianca não vê que Antonio e Carla também recebem a mensagem.
Carla não vê que Antonio e Bianca também recebem a mensagem.
Antonio e Bianca não veem que Carla também recebe a mensagem.
Bianca e Carla não veem que Antonio também recebe a mensagem.

Questão 09
O Google Search é um serviço da empresa Google onde é possível fazer pesquisas na internet sobre qualquer tipo de assunto
ou conteúdo. Uma pesquisa pode ser feita acessando a página http://www.google.com.br/ em um navegador web como
Microsoft Internet Explorer ou Mozilla Firefox, onde é exibida uma interface para pesquisa como ilustrado na figura.

Assinale, entre as alternativas abaixo, o primeiro resultado de uma pesquisa no Google Search em que o texto de busca é 5!
como ilustrado na figura.
A)
B)
C)
D)
E)

Apresentação do smartfone iPhone 5.
Cálculo do fatorial de 5 (igual a 120).
Imagens ilustrativas do número 5.
Link para uma lista de Notícias sobre 5!.
Significado do número 5 na Wikipedia.
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Questão 10
Os programas aplicativos do pacote LibreOffice (http://pt-br.libreoffice.org/) são uma alternativa de software livre aos
programas aplicativos correspondentes do pacote Microsoft Office (http://office.microsoft.com/pt-br/). A tabela abaixo
relaciona os aplicativos de cada pacote com funcionalidades similares.
Funcionalidade

Aplicativo Microsoft Office

Aplicativo LibreOffice

Editor de textos

Word

Writer

Planilha eletrônica

Excel

Calc

Powerpoint

Impress

Apresentação de slides

O pacote LibreOffice usa formatos de arquivos de padrão aberto e público denominado Open Document Format. Quais os
formatos de arquivos utilizados pelo Writer, Calc e Impress que correspondem, respectivamente, ao .doc do Word, .xls do
Excel e .ppt do Powerpoint?
A)
B)
C)
D)
E)

.odw, .ods e ,odi.
.odw, .odc e .odi.
.odt, .ods e .odp.
.odt, .odc e .odi.
.odt, .odc e .odp.

Questão 11
A figura abaixo mostra parte de uma planilha Calc com algumas células preenchidas, tendo na linha 1 os nomes das colunas.

Suponha que a célula G2 seja preenchida com o conteúdo
=SE(MÁXIMO(B2:D2)+SOMA(E2:F2)>=7;"A";"R")
o qual é copiado e colado nas células seguintes da coluna Status (G3, G4, G5, G6).
Quais os valores resultantes nas células G2, G3, G4, G5, G6?
A)
B)
C)
D)
E)

A, R, A, R, A.
R, R, A, R, R.
A, A, A R, R.
R, A, A, R, R.
R, A, A, R, A.
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Questão 12
No gerenciador de arquivos Windows Explorer do sistema operacional Windows 7, versão em português brasileiro, com sua
configuração padrão, quais atributos de arquivos da Pasta Documentos são mostrados, com a opção do menu Exibir
selecionado como Detalhes?
A)
B)
C)
D)
E)

Nome – Extensão do Arquivo – Versão – Tamanho
Icone – Autor – Data de criação – Tamanho
Nome – Data de Modificação – Tipo – Tamanho
Icone – Nome – Extensão do Arquivo – Tamanho
Nome – Autor – Data de Modificação – Tamanho
♦ Noções de Administração ♦

Questão 13
A avaliação financeira precisa das matérias-primas, produtos em processo e produtos acabados. Ela é primordial para a
avaliação do resultado operacional da empresa e de seu lucro, sendo, portanto, uma obrigação fiscal da empresa. Esta
avaliação é feita com base no preço de compra da matéria-prima ou o preço de custo e o preço da saída da mesma. São três
as possibilidades para a avaliação dos estoques: a média, o PEPS (primeiro material a entrar e o primeiro a sair) e o UEPS
(último material a entrar e o primeiro a sair)
A avaliação dos estoques pelo custo médio do item tem como aplicação
A) estabilizar as flutuações de preços.
B) refletir a longo prazo os custos reais das aquisições.
C) utilizar o preço médio de aquisição constantes nas notas fiscais.
D) trabalhar ao preço do dia.
E) controlar as flutuações de moedas estrangeiras em casos de materiais e/ou produtos importados.
Questão 14
Proporcionar ao trabalhador mais oportunidades de vivenciar a responsabilidade pessoal e um trabalho significativo, e
também para que ele obtenha mais informações sobre os resultados de seus esforços de trabalho exige uma série de ações
como: combinar tarefas, formar unidades naturais de trabalho, estabelecer relações com os clientes, imprimir carga vertical,
abrir canais de feedback.
A denominação que se dá na área de Recursos Humanos a essa iniciativa por parte das organizações é
A)
B)
C)
D)
E)

Efeito Halo.
Clima Organizacional.
Enriquecimento do trabalho (job enrichment).
Pirâmide de Maslow.
Teoria dos Dois Fatores.

Questão 15
Riscos podem ser definidos como a probabilidade de que algum evento futuro venha a ocorrer. Portanto, a análise de risco
envolve a identificação de mudanças potencialmente desfavoráveis e o impacto esperado sobre a organização ou a carteira.
Em termos gerais, há três maneiras diferentes de gerir riscos a saber:
A)
B)
C)
D)
E)

comprar seguro, administrar proativamente os ativos e os passivos da empresa e fazer operações de cobertura.
comprar seguro, administrar proativamente os passivos da empresa e fazer operações de cobertura.
comprar seguro, administrar proativamente os ativos da empresa e fazer operações de cobertura.
comprar seguro, administrar proativamente os passivos da empresa e assumir o risco.
comprar seguro, administrar proativamente os ativos e assumir os riscos.
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Questão 16
Considerando as características:
1.
2.
3.
4.
5.

É uma ferramenta da qualidade;
É utilizado para visualizar o que acontece com uma variável quando outra variável se altera;
Para saber se as duas estão relacionadas;
Utilizado para verificar a relação de causa e efeito;
É construído de forma que o eixo horizontal (eixo x) represente os valores medidos de uma variável e o eixo vertical
(eixo y) represente as medições da segunda variável às medições.

Elas descrevem o(a)
A)
B)
C)
D)
E)

Diagrama de Ishikawa.
Diagrama de Dispersão.
Carta de Controle.
Capabilidade do Processo.
Folha de Frequência.

Questão 17
Você é comprador de uma pequena empresa de confecção. Foi feita uma encomenda com urgência e com o seu fundo de
reserva sem numerário suficiente para compras à vista. Dessa forma, você procura não só as melhores condições relacionadas
com o preço do produto, mas também com o melhor prazo para pagamento. Infelizmente, entre os fornecedores que
contactou somente um tem o produto em estoque para entrega imediata e ele o oferece a você em condições rígidas.
Calcule o preço que você terá de pagar pelo produto, usando um capital inicial de R$ 1.500,00 aplicado a juros compostos
durante 4 meses, a uma taxa mensal de 2,8%.
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1.675,19
R$ 1.756,19
R$ 1.674,19
R$ 1.765,20
R$ 1.674,20

Questão 18
O Art. 24 da Lei Complementar N° 101, de 4 de Maio de 2000, estabelece que “nenhum benefício ou serviço relativo à
seguridade social poderá ser criado, majorado ou estendido sem a indicação da fonte de custeio total, nos termos do § 5° do
art. 195 da Constituição, atendidas as exigências do art. 17, da mesma Lei, que trata das despesas obrigatórias e caráter
continuado”. Seu § 1° estabelece que fica dispensado da compensação do art. 17 o aumento de despesas decorrentes de:
I.
II.
III.
IV.
V.

concessão de benefício a quem satisfaça as condições de habilitação prevista na legislação pertinente;
observância do disposto no inciso X do art. 167 da Constituição;
expansão quantitativa do atendimento e dos serviços prestados;
reajustamento de valor do benefício ou serviço, a fim de preservar o seu valor real;
cumprimento dos limites constitucionais relativos à saúde e à educação.

Apenas três dessas condições são, de fato, citadas na Lei. Identifique-as.
A)
B)
C)
D)
E)

I, III e V.
I, III e IV.
I, IV e V.
II, III e V.
II, IV e V.
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♦ Noções de Direito Administrativo ♦
Questão 19
Com relação à definição de direito administrativo, é correto afirmar que é o conjunto de normas jurídicas
A) de direito público que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e
organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho.
B) de direito privado que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e
organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho.
C) de direito público que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e
organização e o funcionamento das estruturas privadas encarregadas do desempenho externo à Administração Pública.
D) de direito privado que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e
organização e o funcionamento das estruturas estatais encarregadas desempenho externo à Administração Pública
E) de direito misto que disciplinam as atividades administrativas necessárias à realização dos direitos fundamentais e
organização e o funcionamento das estruturas estatais e não estatais encarregadas de seu desempenho.

a
a
a
a
a

Questão 20
Com relação ao controle judicial dos atos administrativos pelo Poder Judiciário, é correto afirmar que ele
A)
B)
C)
D)
E)

está concentrado na legalidade, como também no juízo de oportunidade.
está concentrado no juízo de oportunidade e não na legalidade.
é somente exercido pela Corte de Contas.
está concentrado na legalidade do ato e não no juízo de oportunidade.
inexiste.

Questão 21
Com relação ao preceito constitucional que trata da licitação, é correto afirmar que a Constituição Federal
A)
B)
C)
D)
E)

prevê a obrigatoriedade de licitações para obra e serviços e não prevê a possibilidade de exceções.
prevê a obrigatoriedade de licitações para obras, não para serviços, ressalvadas as exceções previstas em Lei.
prevê a obrigatoriedade de licitações para obra, não para serviços e não prevê a possibilidade de exceções.
não dispõe de norma a esse respeito.
prevê a obrigatoriedade de licitações para obras e serviços, ressalvadas as exceções previstas em Lei.

Questão 22
Com relação à possibilidade de prorrogação do contrato baseado em emergencialidade, nos termos como determinado, pela
Lei nº 8.666/93, é correto afirmar que a Lei
A)
B)
C)
D)

veda a prorrogação de contrato baseado em emergencialidade.
permite, desde que fundamentada, a prorrogação de contrato baseado em emergencialidade.
veda a prorrogação de contrato baseado em emergencialidade, exceto se for o caso de inexigibilidade.
permite, desde que fundamentada, a prorrogação de contrato baseado em emergencialidade, desde que caracteriza a
inexigibilidade.
E) não prevê a possibilidade de contratação baseada por emergencialidade.
Questão 23
Com relação à possibilidade de alienação de bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, cabe a
A)
B)
C)
D)
E)

adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de tomada de preços, concorrência ou leilão.
comprovação da necessidade ou utilidade da alienação.
dispensa de avaliação dos bens.
adoção do procedimento licitatório, sob a modalidade de tomada de preços, concorrência ou pregão.
autorização da Corte de Contas.
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Questão 24
Pedro, proprietário da empresa SSSS Ltda., vem a ser acionado judicialmente, com base na Lei de Improbidade
Administrativa (Lei nº 8429/92), em função de irregularidades detectadas no contrato firmado com uma Autarquia Federal,
onde se verificou ter havido prejuízo aos cofres públicos. Com relação ao fato narrado, é correto afirmar que o proprietário
A) não pode ser responsabilizado, uma vez que a Lei nº 8429/92, não se refere a pessoas que não sejam servidores públicos.
B) pode ser responsabilizado, uma vez que a Lei nº 8429/92, autoriza esta hipótese, desde que concluído o inquérito
policial.
C) pode ser responsabilizado, porém esta ação não ocorre na esfera judicial, somente na esfera administrativa, isto é no
âmbito da Autarquia Federal.
D) pode ser responsabilizado, uma vez que a Lei nº 8429/92, também se refere a pessoas que não sejam servidores públicos.
E) pode ser responsabilizado, porém esta ação não ocorre na esfera judicial, somente na Corte de Contas.
Questão 25
Tendo em vista o prazo mínimo para o recebimento de propostas ou da realização do evento, nos termos da Lei nº 8666/93, é
correto afirmar são necessários
A)
B)
C)
D)
E)

trinta dias para concurso.
trinta dias para tomada de preços, mesmo quando a licitação não for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
trinta dias para tomada de preços, quando a licitação for do tipo "melhor técnica" ou "técnica e preço".
cinco dias para convites.
cinco dias para tomada de preços, mesmo quando a licitação não for do tipo “melhor técnica” ou “técnica e preço”.
♦ Noções de Direito Constitucional ♦

Questão 26
Com relação a possibilidade de contratação, pelas universidades públicas federais, de professores, técnicos e cientistas
estrangeiros, nos termos da Constituição Federal, é correto afirmar que
A) não é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
B) é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, desde que autorizado pelo Senado
Federal.
C) não é facultado às universidades admitir professores estrangeiros, mas sim técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da
lei.
D) a contratação de professores, técnicos e cientistas estrangeiros depende de reciprocidade, firmada em acordo
internacional.
E) é facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas estrangeiros, na forma da lei.
Questão 27
No tocante aos direitos e garantias previstos na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, assinale opção
incorreta.
A) Conceder-se-á mandado de injunção sempre que a falta de norma regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos
e liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania.
B) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por dois quintos dos votos dos respectivos membros, serão equivalentes às emendas
constitucionais.
C) Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum, praticado antes da naturalização, ou
de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.
D) Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional
e o Estado Democrático.
E) É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida,
na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias.
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Questão 28
Os direitos e garantias individuais fixados na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 são assegurados
A)
B)
C)
D)
E)

aos brasileiros natos apenas.
aos brasileiros naturalizados.
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país.
aos brasileiros natos e aos naturalizados.
aos estrangeiros apenas.

Questão 29
A idade mínima para que um cidadão possa se eleger é de
A)
B)
C)
D)
E)

vinte e um anos para Vereador.
vinte e um anos para Juiz de Paz.
vinte e cinco anos para Governador.
vinte e cinco anos para Deputado Distrital.
vinte e cinco anos para Senador.

Questão 30
Filha de mãe suíça e de pai brasileiro, nascida na França, onde o pai estava a serviço do Brasil, é
A)
B)
C)
D)
E)

francesa.
brasileira naturalizado.
suíça.
brasileira nato.
apátrida.

Questão 31
As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único,
organizado de acordo com as seguintes diretrizes, exceto:
A) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento parcial ou integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
B) descentralização, com direção única ou não, em cada esfera de governo; atendimento parcial ou integral, com prioridade
para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
C) centralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
D) descentralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades
preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
E) centralização, com direção única em cada esfera de governo; atendimento parcial ou integral, com prioridade para as
atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais e participação da comunidade.
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Questão 32
Segundo a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, compete ao Poder Público organizar a seguridade social,
com base nos seguintes objetivos:
A) Irredutibilidade do valor dos benefícios, diversidade da base de financiamento, uniformidade e equivalência dos
benefícios e serviços somente às populações rurais, universalidade da cobertura e do atendimento, equidade na forma de
participação no custeio, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados e universalidade
da cobertura e do atendimento.
B) Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, redutibilidade do valor dos
benefícios, equidade na forma de participação no custeio, diversidade da base de financiamento, caráter democrático e
descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores,
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados, universalidade da cobertura e do atendimento, e universalidade da
cobertura e do atendimento.
C) Caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com participação dos
trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados, irredutibilidade do valor dos
benefícios, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais, equidade na forma de
participação no custeio, universalidade da cobertura e do atendimento, diversidade da base de financiamento, e restrição
da cobertura e do atendimento.
D) Universalidade da cobertura e do atendimento, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações
urbanas e rurais, equidade na forma de participação no custeio, universalidade da cobertura e do atendimento,
diversidade da base de financiamento, caráter democrático e centralizado da administração, mediante gestão
quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos
colegiados e irredutibilidade do valor dos benefícios.
E) Irredutibilidade do valor dos benefícios, uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e
rurais, equidade na forma de participação no custeio, universalidade da cobertura e do atendimento, diversidade da base
de financiamento, caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com
participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados e universalidade
da cobertura e do atendimento.
♦ Noções de Direito Previdenciário ♦
Questão 33
Com relação aos princípios que regem a previdência social, está correta a seguinte característica:
A)
B)
C)
D)

redutibilidade do valor dos benefícios desde que autorizada por Lei Complementar.
distinção dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais.
cálculo dos benefícios considerando-se a quantidade de salários-mínimos contribuídos corrigidos monetariamente.
caráter democrático e centralizado da gestão administrativa, com a participação do governo federal, estaduais e da
comunidade, em especial de trabalhadores em atividade, empregadores e aposentados.
E) seletividade e distributividade na prestação dos benefícios.
Questão 34
Com relação aos segurados do Regime Geral de Previdência, está correta a seguinte identificação:
A) aquele que, contratado por empresa de trabalho, exceto na condição de temporário.
B) o brasileiro, não o estrangeiro domiciliado e contratado no Brasil, para trabalhar como empregado em sucursal ou
agência de empresa nacional no exterior.
C) o brasileiro que presta serviço no Brasil a missão diplomática ou a repartição consular de carreira estrangeira e a órgãos a
elas subordinados, ou a membros dessas missões e repartições, excluídos o não brasileiro com residência permanente no
Brasil e o brasileiro amparado pela legislação previdenciária do país da respectiva missão diplomática ou repartição
consular.
D) aquele que presta serviço de natureza urbana ou rural à empresa, em caráter não eventual, sob sua subordinação e
mediante remuneração, inclusive como diretor empregado.
E) o servidor público, exceto o ocupante de cargo em comissão, sem vínculo efetivo com a União, Autarquias, inclusive em
regime especial, e Fundações Públicas Federais.
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Questão 35
Com relação à manutenção da qualidade de segurado, independentemente de contribuições, está correta a seguinte condição:
A) até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida
pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração.
B) até 18 (dezoito) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória.
C) até 24 (vinte e quatro) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso.
D) até 6 (seis) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar.
E) até 9 (nove) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo.
Questão 36
Entre as prestações devidas pelo Regime Geral de Previdência Social, expressas em benefícios e serviços, inclui-se
A)
B)
C)
D)
E)

o abono-permanência em serviço.
a aposentadoria por tempo de serviço.
o auxílio-doença.
o auxílio-reclusão somente para o dependente incapaz do segurado.
nenhum benefício destinado ao dependente do segurado.

Questão 37
A contribuição da União é constituída de recursos adicionais, nos termos da Lei nº 8212/91, sendo fixada pelo seguinte
instrumento legal:
A)
B)
C)
D)
E)

Medida Provisória.
Lei Complementar.
Decreto Legislativo.
Portaria.
Lei Orçamentária Anual.

Questão 38
Com relação à base de cálculo da contribuição do empregado doméstico, nos termos da Lei nº 8212/91, é correto afirmar que
a contribuição do empregador doméstico
A)
B)
C)
D)
E)

é de 10% (dez por cento) do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço.
é de 12% (doze por cento) do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço.
é de 8% (oito por cento) do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço.
é de 14% (quatorze por cento) do salário de contribuição do empregado doméstico a seu serviço.
é zero, por ser ele isento de pagamento.
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Questão 39
Com relação ao salário de contribuição, nos termos da Lei nº 8212/91, apresentam-se quatro situações:
I. para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais empresas, assim entendida a
totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o
trabalho, qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à
disposição do empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo
coletivo de trabalho ou sentença normativa;
II. para o empregado doméstico: a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as
normas a serem estabelecidas em regulamento para comprovação do vínculo empregatício e do valor da remuneração;
III. para o contribuinte individual: a remuneração auferida em uma ou mais empresas ou pelo exercício de sua atividade
por conta própria, durante o mês, observado o limite máximo a que se refere o § 5º;
IV. para o segurado facultativo: o valor por ele declarado, observado o limite máximo fixado em Lei.
Quantas dessas situações são procedentes?
A)
B)
C)
D)
E)

Somente I e III estão corretas.
Somente II e IV estão corretas.
Somente I e II estão corretas.
Todas estão corretas.
Somente III e IV estão corretas.

Questão 40
É correto afirmar que as propostas orçamentárias anuais ou plurianuais da Seguridade Social serão elaboradas por Comissão
integrada por três representantes, sendo
A)
B)
C)
D)
E)

2 (dois) da área da saúde e 1 (um) da área de assistência social.
2 (dois) da área da previdência social e 1 (um) da área de assistência social.
1 (um) da área da saúde, 1 (um) da área da previdência social e 1 (um) da área de assistência social.
1 (um) da área da saúde e 2 (dois) da área de assistência social.
2 (dois) da área da saúde, 1 (um) da área da previdência social e 1 (um) da área de assistência social.
♦ Conhecimentos Específicos ♦

Questão 41
O trabalho gráfico ao lado foi realizado para ilustrar uma placa
colocada na porta de uma loja de prestação de serviços. Assinale,
dentre as alternativas abaixo, a única “prestação de serviços” que não
corresponde coerentemente ao que mostra o desenho.

A)
B)
C)
D)
E)

LAVA A JATO.
CHARGES CRIATIVAS.
POSTO FELIZ.
XAMPU PARA VEÍCULOS.
AVES E OVOS.
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As questões 42 a 46 tomarão por base o seguinte poema de Vinícius de Morais:

A MIRAGEM
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Não direi que a tua visão desapareceu dos meus olhos sem vida
Nem que a tua presença se diluiu na névoa que veio.
Busquei inutilmente acorrentar-te a um passado de dores
Inutilmente.
Vieste – tua sombra sem carne me acompanha
Como o tédio da última volúpia.
Vieste – e contigo um vago desejo de uma volta inútil
E contigo uma vaga saudade…
És qualquer coisa que ficará na minha vida sem termo
Como uma aflição para todas as minhas alegrias.
Tu és a agonia de todas as posses
És o frio de toda a nudez
E vã será toda a tentativa de me libertar da tua lembrança.

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Mas quando cessar em mim todo o desejo de vida
E quando eu não for mais que o cansaço da minha caminhada pela areia
Eu sinto que me terás como me tinhas no passado
Sinto que me virás oferecer a água mentirosa
Da miragem.
Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia estéril
Num desejo de aniquilamento.
Mas não. Embora sabendo que nunca alcançarei a tua imagem
Que estará suspensa e me prometerá água
Embora sabendo que tu és a que foge
Eu me arrastarei para os teus braços.
(http://www.viniciusdemoraes.com.br/site/article.php3?id_article=297)

Questão 42
O poema mostra uma dualidade em conflito, explicada na seguinte alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

O eu lírico declara sua incapacidade de resistir a um interlocutor incógnito, temido e desejado.
A mulher amada não permite a reaproximação do eu lírico por temer suas atitudes autodestrutivas.
A imaginação do poeta supõe que as lembranças de um amor antigo jamais serão totalmente superadas.
O poeta está diante de uma miragem que o atormenta com figuras fantásticas de seu passado.
As visões alucinantes de um passado de dor são suficientes para levar o poeta ao desespero e à morte.

Questão 43
Nos versos 17/18, lemos: “Sinto que me virás oferecer a água mentirosa da miragem”. O pronome oblíquo, posicionado antes
do verbo por razões fonossintáticas, está adequado às normas da linguagem padrão. Todas as alternativas abaixo observam
também o registro formal da língua escrita, exceto uma. Assinale-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Ainda não entendi por que me submeto aos caprichos seus.
Parecia-me que nada lhe era estranho naquele ambiente.
Quando nossos olhos se entrecruzaram, uma luz brilhou em meu coração.
Na hora da eleição, ninguém enganou-se com aquelas promessas vazias.
Essas tolices da juventude, deixemo-las sucumbirem ao tempo.
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Questão 44
No verso 19, lemos: “Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia estéril”. Supondo que o eu lírico desse continuidade a
esse verso, uma das possibilidades adequadas às regras da língua padrão seria a que está contida, coerentemente, na seguinte
alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia estéril do que abrir meus lábios para ninguém.
Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia estéril a abrir meus lábios para ninguém.
Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia estéril ao invés de abrir meus lábios para ninguém.
Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia estéril que abrir meus lábios para ninguém.
Talvez num ímpeto eu prefira colar a boca à areia estéril e abrir meus lábios para ninguém.

Questão 45
No verso 29, lê-se: “tu és a que foge”. Do ponto de vista discursivo, o pronome demonstrativo empregado nesse trecho pode
se referir:
I – à mulher que foge, ou seja, poderia ser uma suposta interlocutora feminina do poeta, já que não há elementos lexicais que
comprovem sua presença no texto.
II – à imagem que foge, metonímia usada no início do verso 27 e que estaria subentendida no verso 29.
III – à morte que foge, personificação do sentimento profundo de tristeza do eu lírico diante do silêncio de sua amada.

A)
B)
C)
D)
E)

Sobre essas três interpretações, pode-se afirmar que
todas estão corretas.
nenhuma delas está correta.
apenas as duas primeiras estão corretas.
apenas as duas últimas estão corretas.
apenas a primeira e a terceira estão corretas.

Questão 46
Nos versos 03/04, lê-se: “Busquei inutilmente acorrentar-te a um passado de dores inutilmente”. Sem levar em conta o
contexto em que está usado, se o trecho “de dores inutilmente” fosse substituído por uma expressão com pronome relativo, o
resultado poderia ser este:
A)
B)
C)
D)
E)

um passado cujas dores são inúteis.
um passado de que as dores são inúteis.
um passado em cujas dores são inúteis.
um passado cujas as dores são inúteis.
um passado que as dores são inúteis.

Questão 47
O diálogo abaixo se passa entre o funcionário do escritório e seu chefe:
– Severino, onde anda a Dona Risoleta?
– Doutor, ela saiu há uns dez minutos e nunca mais voltou.
A resposta do funcionário, embora possa ser explicada pelo viés comunicativo, contém uma impropriedade vocabular
que está corretamente explicada na seguinte alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

O funcionário, ao chamar seu chefe de “doutor”, revela alta dose de subserviência linguística.
A expressão “nunca mais” está em desacordo com a informação sobre o tempo de ausência da servidora.
A imprecisão contida no sintagma “uns dez minutos” mostra a insegurança do funcionário diante de seu chefe.
O emprego do verbo “haver” com o valor de “existir” ou “acontecer” não é adequado em situações de tempo.
Os verbos “sair” e “voltar” estão empregados em linguagem figurada sem necessidade.
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Questão 48
O parágrafo abaixo foi escrito por um ensaísta e publicado em revista acadêmica de prestígio:
“Poeta africano, nascido em Angola no ano de 1922, Agostinho Neto é, sem dúvida alguma, um dos maiores representantes
da literatura africana em língua portuguesa. Não tem como conhecer a literatura angolana sem conhecer sua poesia.”
Um revisor que levou em conta o tipo e o gênero textual em que o trabalho se insere propôs um ajuste na frase final,
substituindo-a por “Não há como se conhecer a literatura angolana sem se conhecer sua poesia”. Nesse caso, os retoques
redacionais consideraram dois itens da frase original: o uso de “ter” em lugar de “haver” e
A)
B)
C)
D)
E)

a neutralização do pronome reflexivo.
o apagamento do clítico.
o objeto direto nulo.
a duplicação do apassivador.
a supressão da próclise anafórica.

Questão 49
Os períodos seguintes iniciam um artigo de Antônio Martins de Araújo sobre a obra de Aluísio Azevedo:
Basicamente o romance O Cortiço, de Aluísio Azevedo, reproduz os conflitos entre os cortiços cariocas oitocentistas São
Romão e Cabeça de Gato. O protagonista é o ambicioso comerciante português João Romão, amante da negra Bertoleza, a
quem explorava descaradamente.
Selecionamos desse trecho as palavras “basicamente”, “oitocentistas” e “ambicioso”, as quais são formadas,
respectivamente, por
A)
B)
C)
D)
E)

sufixação, sufixação e sufixação.
composição, composição e prefixação.
derivação, composição e parassíntese.
derivação, conversão e derivação.
conversão, sufixação e prefixação.

As questões 50 a 53 tomarão por base o seguinte parágrafo, extraído do artigo “Apontamentos para uma filosofia de ensino
da língua materna”, de José Carlos de Azeredo:
A naturalidade com que, aparentemente, se processa a comunicação verbal entre as pessoas mascara as complexidades
profundas que regem o funcionamento da linguagem humana. Falar parece não exigir qualquer esforço especial além da energia
muscular necessária para produzir os sons vocais que se combinam para materializar os pensamentos. Essa aliança entre som e
ideia parece tão natural, que ficamos perplexos quando vemos outras pessoas se entenderem por meio de sons tão diferentes dos de
nossa língua materna. Para a maioria das pessoas, a língua é um dom prático que elas utilizam sempre que precisam ou
simplesmente quando desejam. A própria vida em comunidade, improvável sem a presença da palavra, é vista como inerente à
natureza humana, e não como produto de atos e empreendimentos criativos dos seres humanos ao longo da história.
(Revista Humanidades, 28, 1. Fortaleza: UNIFOR, p. 10, jan./jun. 2013.)
Questão 50
O autor apresenta como ponto inicial de suas reflexões a respeito da língua
A)
B)
C)
D)
E)

a aliança entre som e ideia como fator de construção da vida em comunidade com a presença da palavra.
a ignorância das pessoas de que a língua é um mecanismo complexo, mascarado pelo lado criativo do ser humano.
a inexistência de qualquer esforço especial para o homem combinar sons vocais e materializar os pensamentos.
a ideia consagrada entre as pessoas de que a linguagem humana é um dom natural que não requer grande esforço.
a produção de atos e empreendimentos criativos dos seres humanos ao longo da história.
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Questão 51
O texto está organizado discursivamente no modo
A)
B)
C)
D)
E)

expositivo-argumentativo.
descritivo-expositivo.
dissertativo-enunciativo.
injuntivo-narrativo.
preditivo-comunicativo.

Questão 52
Transcrevem-se abaixo quatro segmentos do texto:
I - A naturalidade com que, aparentemente, se processa a comunicação verbal entre as pessoas mascara as complexidades
profundas (...).
II - Essa aliança entre som e ideia parece tão natural, que ficamos perplexos quando vemos outras pessoas se entenderem por
meio de sons tão diferentes dos de nossa língua materna.
III - Para a maioria das pessoas, a língua é um dom prático que elas utilizam sempre que precisam ou simplesmente quando
desejam.
IV - A própria vida em comunidade, improvável sem a presença da palavra, é vista como inerente à natureza humana, e não
como produto de atos e empreendimentos criativos dos seres humanos ao longo da história.
Quantos desses segmentos estão escritos em ordem direta?
A)
B)
C)
D)
E)

todos os quatro.
nenhum dos quatro.
apenas o primeiro e o terceiro.
apenas o terceiro.
apenas o segundo e o quarto.

Questão 53
No primeiro período do texto, o autor emprega o verbo “mascarar” em sentido figurado. Uma das alternativas abaixo
também emprega esse verbo em sentido figurado, mas com valor semântico diferente do que está presente no texto de
Azeredo. Identifique-a.
A)
B)
C)
D)
E)

Para pular o carnaval de maneira mais descontraída, ela se mascarou de odalisca.
Como foi artilheiro do campeonato, ele se mascarou e perdeu a simplicidade.
Não sei por que certos políticos insistem em mascarar seu voto.
Zorro se mascarava para não ser reconhecido como um dos magnatas da cidade.
Um grande painel colocado na frente do prédio mascarava seu estado de abandono.

As questões 54 a 57 tomarão por base o texto de Maurizzio Gnerre:
A linguagem não é usada somente para veicular informações, isto é, a função referencial denotativa da linguagem não é
senão uma entre outras; entre estas ocupa uma posição central a função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante
ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive. As pessoas falam para serem ouvidas, às vezes para serem
respeitadas e também para exercer uma influência no ambiente em que realizam os atos linguísticos. O poder da palavra é o
poder de mobilizar a autoridade acumulada pelo falante e concentrá-la num ato linguístico (Bourdieu, 1977). Os casos mais
evidentes em relação a tal afirmação são também os mais extremos: discurso político, sermão na igreja, aula, etc. As
produções linguísticas deste tipo, e também de outros tipos, adquirem valor se realizadas no contexto social e cultural
apropriado. As regras que governam a produção apropriada dos atos de linguagem levam em conta as relações sociais entre o
falante e o ouvinte. Todo ser humano tem que agir verbalmente de acordo com tais regras, isto é, tem que saber: a) quando
pode falar e quando não pode, b) que tipo de conteúdos referenciais lhe são consentidos, c) que tipo de variedade linguística
é oportuno que seja usada; (...) nem todos os integrantes de uma sociedade têm acesso a todas as variedades e muito menos a
todos os conteúdos referenciais. Somente uma parte dos integrantes das sociedades complexas, por exemplo, tem acesso a
uma variedade "culta" ou "padrão", considerada geralmente "a língua", e associada tipicamente a conteúdos de prestígio.
(Linguagem, Escrita e Poder. São Paulo: Martins Fontes, 1985.)
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Questão 54
O autor apresenta como ponto central de suas reflexões a respeito da linguagem a constatação de que todo ser humano
A)
B)
C)
D)
E)

usa a linguagem para que sua fala seja levada em conta e influencie seus interlocutores.
quer agir de acordo com as regras de acesso a todas as variedades das sociedades complexas.
reconhece quando pode e quando não pode falar, pois apenas alguns conteúdos referenciais lhe são consentidos.
desconhece que as regras delimitadoras da produção dos atos de linguagem baseiam-se em relações sociais.
sabe que os atos da fala tomam como referência as relações entre falantes e ouvintes.

Questão 55
Na primeira frase do texto, o autor diz: “A linguagem não é usada somente para veicular informações, isto é, a função
referencial denotativa da linguagem não é senão uma entre outras; entre estas ocupa uma posição central a função de
comunicar ao ouvinte a posição que o falante ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive.”
Esse trecho valoriza as funções que estão centradas no emissor e no destinatário, equiparadas pelo autor à função
referencial. Essas outras funções denominam-se respectivamente
A)
B)
C)
D)
E)

emotiva e conativa.
poética e fática.
emotiva e fática.
poética e conativa.
imaginativa e heurística.

Questão 56
O texto de Gnerre está parcialmente reapresentado a seguir e mostra em destaque algumas palavras e expressões,
colocadas em letras maiúsculas.
A linguagem não é usada somente para veicular informações, isto é, a função referencial denotativa da linguagem não é
senão uma entre outras; entre ESTAS ocupa uma posição central a função de comunicar ao ouvinte a posição que o falante
ocupa de fato ou acha que ocupa na sociedade em que vive. (...) O poder da palavra é o poder de mobilizar a autoridade
acumulada pelo falante e concentrá-LA num ato linguístico (Bourdieu, 1977). Os casos mais evidentes em relação a TAL
AFIRMAÇÃO são também os mais extremos: discurso político, sermão na igreja, aula, etc. As produções linguísticas
DESTE TIPO, e também de outros tipos, adquirem valor se realizadas no contexto social e cultural apropriado. (...) Todo ser
humano tem que agir verbalmente de acordo com TAIS regras, isto é, tem que saber: a) quando pode falar e quando não
pode, b) que tipo de conteúdos referenciais LHE são consentidos, c) que tipo de variedade linguística é oportuno que seja
usada (...).
As palavras destacadas têm uma função textual importante, pois retomam ou reapresentam elementos anteriores.
Assinale a única alternativa que não interpreta corretamente essa retomada textual.
A)
B)
C)
D)
E)

ESTAS retoma OUTRAS.
LA retoma PALAVRA.
TAL AFIRMAÇÃO retoma toda a frase anterior (“O poder da palavra... ato linguístico”).
DESTE TIPO retoma a enumeração anterior (“discurso político, sermão na igreja, aula, etc.”).
LHE retoma SER HUMANO.
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Questão 57
Numa das passagens do texto, que se transcreve a seguir, Gnerre escreveu “tem que agir” e “tem que saber”: “Todo ser
humano tem que agir verbalmente de acordo com tais regras, isto é, tem que saber: a) quando (...), b) que tipo (...), c) que
tipo (...).”
Se, diferentemente, o autor tivesse escrito “tem de agir” e “tem de saber”, poderíamos dizer que a frase estaria
A)
B)
C)
D)
E)

correta e representaria um uso sintático mais conservador.
correta, mas substituiria uma conjunção integrante por uma preposição.
correta, embora perdesse um pouco do tom prescritivo do verbo “ter”.
incorreta, pois o uso do “que” é o único permitido pela norma gramatical.
incorreta, por representar um arcaísmo na construção do período.

As questões 58 a 61 tomarão por base o texto do jornalista Zean Bravo:
The History Channel estreia Exploração Inca, série gravada em deslumbrantes locações peruanas
CUSCO - O sol teimava em aparecer apesar da névoa que precedeu uma chuva forte. Mais conhecido sítio arqueológico
peruano, Machu Picchu não perde seu impacto mesmo com todas as rápidas mudanças de tempo. Esse cenário deslumbrante
estará em destaque em "Exploração Inca", série de quatro episódios que o The History Channel estreia nesta terça-feira, às
22h.
Apresentador do programa, o explorador Felipe Varela – espécie de Indiana Jones latino também conhecido pela alcunha
de El Chaski (O Mensageiro) – visitou mais uma vez a cidade perdida para ciceronear jornalistas convidados pelo canal a
percorrer parte da região. E ainda revelou alguns dos mistérios do lugar, fincado a quase 2.500 metros de altitude acima do
nível do mar.
– Levantamos as teorias mais atuais sobre as construções incas. O assunto desperta curiosidade porque o ser humano não
consegue entender como eles ergueram essas muralhas em um local de tão difícil acesso sem ajuda extraterrestre – brinca
Varela, ainda no trem que saiu, às 6h10m do último domingo, da estação situada entre as montanhas da cidadela de
Ollantaytambo.
(O Globo: 20/03/2011)
Questão 58
O texto tem as características esperadas para uma reportagem sobre o tema proposto, no caso o lançamento de uma série
de tevê sobre Machu Picchu. Por isso, é normal afirmar que se trata de um texto informativo, com linguagem referencial.
Todos os segmentos abaixo transcritos confirmam isso, exceto um. Assinale-o.
A)
B)
C)
D)
E)

Levantamos as teorias mais atuais sobre as construções incas.
Esse cenário deslumbrante estará em destaque em "Exploração Inca".
Felipe Varela visitou mais uma vez a cidade perdida para ciceronear jornalistas convidados pelo canal.
Série de quatro episódios que o The History Channel estreia nesta terça-feira, às 22h.
O sol teimava em aparecer apesar da névoa que precedeu uma chuva forte.
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Questão 59
Observe o trecho “O assunto desperta curiosidade porque o ser humano não consegue entender como eles ergueram essas
muralhas em um local de tão difícil acesso sem ajuda extraterrestre” e as três reescrituras que seguem:
I - Desperta curiosidade o assunto porque não consegue o ser humano entender como ergueram eles essas muralhas em
um local de tão difícil acesso sem ajuda extraterrestre.
II - O assunto curiosidade desperta porque não consegue entender o ser humano como, em um local de tão difícil acesso,
eles ergueram essas muralhas sem ajuda extraterrestre.
III - Desperta o assunto curiosidade porque o ser humano não consegue entender como, sem ajuda extraterrestre, eles
ergueram, em um local de tão difícil acesso, essas muralhas.
Sobre essas três reescrituras, é correto afirmar que o conteúdo informativo da frase original
A)
B)
C)
D)
E)

foi alterado nas três reescrituras.
permaneceu inalterado nas três reescrituras.
foi alterado apenas na primeira reescritura.
permaneceu inalterado apenas na segunda reescritura.
foi alterado apenas na terceira reescritura.

Questão 60
O segundo período do primeiro parágrafo diz: “Mais conhecido sítio arqueológico peruano, Machu Picchu não perde seu
impacto mesmo com todas as rápidas mudanças de tempo.”
O verbo “perder” é transitivo direto e, portanto, admite construção na voz passiva. Se fizermos, porém, a transposição do
trecho em que a sequência “sujeito+verbo+objeto” assuma a estrutura passiva “sujeito+loc.verbal+agente”, teremos um
resultado estranho: “Seu impacto não é perdido por Machu Picchu.”
A análise linguística acima comprova que a transposição da voz ativa para a voz passiva não é um processo automático,
pois também depende de fatores
A)
B)
C)
D)
E)

entonacionais, e não apenas morfológicos.
sintáticos, e não apenas semânticos.
enunciativos, e não apenas estilísticos.
discursivos, e não apenas morfossintáticos.
pragmáticos, e não apenas ortográficos.

Questão 61
Em cada uma das duas primeiras frases do texto, o jornalista empregou palavras de valor concessivo. São elas:
A)
B)
C)
D)
E)

chuva e tempo.
forte e impacto.
apesar e mesmo.
sol e sítio.
que e seu.
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Questão 62
O trecho abaixo reproduz uma mensagem comercial enviada por email:
“Obrigado e desculpa não poder atendê-lo. Como havia dito estas unidades são tercelizadas. Assim não estou com as
chaves, senão... Qualquer dúvida não exite em entrar em contato ou enviar um email.”
Chamam a atenção no trecho dois problemas redacionais graves, explicados nas duas afirmações seguintes:
I – A forma “tercelizadas” mostra que o redator, além de desfazer o ditongo da palavra primitiva, não reconheceu a
diferença entre a pronúncia de R e L.
II – A forma “exite” em lugar de “hesite” revela que o redator, embora saiba a realidade fonética da palavra, não revelou
domínio sobre sua reprodução gráfica.
Sobre essas duas explicações, cabe dizer que
A)
B)
C)
D)
E)

ambas estão corretas nas considerações fonéticas, mas falham nas críticas ortográficas.
apenas a primeira está correta, pois a segunda aponta um desvio que não foi praticado.
apenas a segunda está correta, pois a primeira aponta um desvio que não foi praticado.
ambas estão corretas tanto nas considerações fonéticas como nas críticas ortográficas.
ambas estão incorretas, pois os desvios praticados não são de ordem fono-ortográfica.

As questões 63 a 65 tomarão por base o seguinte texto jornalístico:
Com grande atuação e sob gritos de “olé” dos 73.531 torcedores que lotaram o Maracanã, a seleção brasileira venceu a
Espanha ontem por 3 a 0 e conquistou o tetracampeonato da Copa das Confederações. Os espanhóis, celebrados mundo afora
por seu futebol de toque de bola refinado, tombaram diante do talento de Neymar – autor de um gol –, do oportunismo de
Fred – que marcou duas vezes –, do goleiro Júlio César – que, além de excelente partida, teve sorte numa cobrança de pênalti
desperdiçada pelo zagueiro Sergio Ramos –, e de todo o time brasileiro, cuja aplicação foi acima da média. “Foi melhor do
que a gente esperava, fechamos com chave de ouro”, disse Neymar, eleito o melhor jogador da partida e da competição.
“Com todo o respeito à Espanha, o futebol tem uma hierarquia, o Brasil é pentacampeão do mundo”, afirmou Júlio César. “A
gente sabe que vem aí um campeonato muito mais forte (a Copa de 2014). Mas é um caminho que podemos trilhar com mais
confiança”, disse o técnico Luiz Felipe Scolari.
(O Globo: 01/07/2013)
Questão 63
Observamos na primeira frase da matéria quatro informações relevantes, colocadas hierarquicamente nesta ordem:
I – a grande atuação da seleção brasileira.
II – a presença de torcedores lotando o Maracanã.
III – a vitória sobre a Espanha por 3 a 0.
IV – a conquista do tetracampeonato da Copa das Confederações.
Assinale a alternativa que reorganiza sintaticamente essas informações privilegiando a informação da vitória.
A) A seleção brasileira venceu a Espanha ontem por 3 a 0 e conquistou o tetracampeonato da Copa das Confederações, com
grande atuação e sob gritos de “olé” dos 73.531 torcedores que lotaram o Maracanã.
B) A seleção brasileira conquistou o tetracampeonato da Copa das Confederações vencendo a Espanha ontem por 3 a 0,
com grande atuação e sob gritos de “olé” dos 73.531 torcedores que lotaram o Maracanã.
C) A seleção brasileira fez a alegria dos 73.531 torcedores que lotaram o Maracanã e com grande atuação venceu a Espanha
ontem por 3 a 0, conquistando o tetracampeonato da Copa das Confederações.
D) A seleção brasileira, sob gritos de “olé” dos 73.531 torcedores que lotaram o Maracanã, conquistou o tetracampeonato da
Copa das Confederações e venceu a Espanha ontem por 3 a 0 com grande atuação.
E) A seleção brasileira teve grande atuação e venceu a Espanha ontem por 3 a 0, conquistando o tetracampeonato da Copa
das Confederações, sob gritos de “olé” dos 73.531 torcedores que lotaram o Maracanã.
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Questão 64
É comum em matérias de jornal reproduzir a fala das pessoas envolvidas na notícia. O trecho abaixo exemplifica o uso
do discurso direto, que é nesse caso o mais adequado para veicular a informação: “Foi melhor do que a gente esperava,
fechamos com chave de ouro”, disse Neymar.
Esse mesmo trecho, se fosse escrito sob a forma do discurso indireto, precisaria de alguns ajustes para não ficar artificial.
Assinale a alternativa que apresenta com textualidade, na forma do discurso indireto, as mesmas afirmações do jogador.
A)
B)
C)
D)
E)

Neymar disse que foi melhor do que a gente esperava e que eles fecharam com chave de ouro.
Neymar considerou que o resultado superou as expectativas do grupo e foi um fecho com chave de ouro para a campanha.
Neymar afirmou que foi melhor fechar com chave de ouro, mais do que a equipe esperava.
Neymar foi taxativo ao declarar que o jogo foi acima do esperado, servindo como chave de ouro para fechar o título.
Neymar, peremptório, sublimou a conquista e metaforizou a vitória como um fecho de ouro da superação do grupo.

Questão 65
A notícia destaca a supremacia brasileira na partida decisiva contra a Espanha, mas há uma frase que revela de modo
ainda mais taxativo a derrota espanhola. Assinale-a.
A)
B)
C)
D)
E)

A seleção brasileira conquistou o tetracampeonato da Copa das Confederações.
A seleção brasileira venceu a Espanha ontem por 3 a 0.
Os espanhóis tombaram diante do talento de Neymar.
Vem aí um campeonato muito mais forte.
O futebol tem uma hierarquia.

Questão 66
Estão transcritas abaixo três passagens retiradas da edição no 2335 da revista Veja. Em comum entre elas, a presença do
pronome demonstrativo.
I – Seção “Carta ao Leitor”: Uma reportagem DESTA edição da revista VEJA anuncia o relançamento de uma das mais
corajosas e premiadas ferramentas no combate contra a corrupção no Brasil; um banco de dados alimentado pelos
profissionais da ONG “Transparência Brasil”.
II – Abertura da propaganda de um banco, sobreposta ao retrato de um bebê: Vai dizer que você pensou no seu banco
quando viu ESSA foto?
III – Propaganda de uma revista para o mundo empresarial: Novidade! NESTE ano, pela primeira vez, vamos analisar
também as melhores instituições públicas para se trabalhar no país.
De acordo com o que recomendam as normas da linguagem padrão, há diferenças entre os pronomes demonstrativos das
séries ESTE(A,S) e ESSE(A,S). Entre as recomendações incluem-se as que tratam das referências intratextuais e
extratextuais.
Sobre as três passagens transcritas, está correta apenas a seguinte interpretação:
A)
B)
C)
D)
E)

Os três empregos estão adequados às regras da linguagem padrão e mostram referências extratextuais.
Todas as frases deveriam usar a série “este(a,s)” pois contêm ideia de aproximação em relação ao enunciador.
Todas as frases deveriam usar a série “esse(a,s)” pois contêm ideia de aproximação em relação ao enunciador.
Os três empregos mostram uma flutuação admitida pela regras da linguagem padrão.
Apenas a segunda frase está inadequada, pois o uso de “essa” dá ao trecho uma ideia ambígua de intratextualidade.
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Questão 67
Desafio em Marabá. O Rio Branco enfrenta o Águia nesta quarta, a partir das 20h30, no Zinho de Oliveira, no interior do
Pará, em mais um confronto pela fase de classificação. Enquanto o Águia, do técnico João Galvão, vai lutar por uma vaga no
G4, o Rio Branco tentará a segunda vitória na competição.
A frase final da notícia publicada no jornal “A Tribuna” mostra que o valor de futuridade pode ser expresso de maneiras
diferentes. As formas verbais “vai lutar” e “tentará” diferem morfologicamente porque
A)
B)
C)
D)
E)

a primeira possui valor de certeza, e a segunda possui valor de dúvida.
a primeira possui valor enfático, e a segunda possui valor irônico.
poderiam ser invertidas como “lutará” e “vai tentar” sem prejuízo de sentido.
apenas na segunda há a desinência modo-temporal de futuro.
apenas na primeira existe uma locução verbal de valor dubitativo.

Questão 68
Comercial da tevê diz: “Nossos produtos têm coisas que vai marcar para sempre sua vida.”
A frase contém um desvio de concordância porque o verbo
A)
B)
C)
D)
E)

deveria estar no plural para concordar com o substantivo “coisas”, antecedente do relativo.
só pode ficar no singular quando o pronome relativo “que” não tem antecedente explícito.
está no singular, tendo concordado atrativamente com o pronome “que”, também singular.
precisa concordar com o sujeito da oração principal quando integra locução verbal de orações adjetivas.
teria de estar no plural para concordar com “produtos” e evitar ambiguidade com “coisas”.

Questão 69
“Quando você me deixou, meu bem, me disse pra ser feliz e passar bem.”
A canção de Chico Buarque usa uma regência bastante comum na linguagem contemporânea, mas que revela uma
alteração no modelo formal de regência do verbo “pedir”. Para a linguagem padrão praticada em textos, caberia escrever o
trecho em que está empregado o verbo “pedir” da seguinte maneira:
A)
B)
C)
D)
E)

... disse-me para que eu fosse feliz e passasse bem.
... disse-me para eu ser feliz e passar bem.
... me disse para eu ser feliz e passar bem.
... dir-me-ia que eu fosse feliz e passasse bem.
... me disse que eu fosse feliz e passasse bem.

Questão 70
Os manuais de estilo mostram a hipérbole como uma figura de linguagem que “consiste em usar formas e expressões
(não plausíveis) que representem o exagero pretendido para se apresentar uma ideia”. Reconheça qual das alternativas
abaixo, em vez de conter um exagero de grandeza, contém um exagero de diminuição.
A)
B)
C)
D)
E)

Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar.
Só uma palavra me devora: aquela que meu coração não diz.
A paixão veio assim, afluente sem fim, rio que não deságua.
Eu devia te deixar, mas vou continuar para castigar meu pobre coração.
Madalena foi pro mar, e eu fiquei a ver navios.
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