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Leia o parágrafo abaixo:2. 

“Apesar de ter em seu território endereços como o da 
Guarda do Embaú, […] e o Parque Estadual da Serra 
do Tabuleiro, Palhoça não é só beleza natural. A voca-
ção para polo comercial e industrial está sendo esti-
mulada graças ao loteamento, ou Cidade Pedra Branca, 
que atrai ao município o investimento de empresas”.

Diário Catarinense, Sexta-feira, 09/11/2007, p. 49.

Analise as referências abaixo ao Município de Palhoça:

Palhoça, fundada em 1793, elevada a muni-I. 
cípio em 1894, atualmente ocupa uma área 
de 394,662 quilômetros quadrados na qual se 
localiza o Parque Estadual da Serra do Tabuleiro, 
a maior unidade de conservação do Estado.

Os primeiros açorianos desembarcaram na II. 
Enseada de Brito e, ao avistarem as habitações 
do povo Carijó, construídas com pau-a-pique, 
as denominaram palhoças. O termo deu ori-
gem ao nome do atual Município de Palhoça.

Palhoça, colonizada pelos portugueses que se III. 
instalaram na Enseada de Brito, mais tarde aco-
lheria africanos e imigrantes alemães e italianos.

Na década de 1970 o Município de Palhoça IV. 
já contava com 120.000 habitantes. 
Aproximadamente 69% da população residia 
na área urbana e dedicava-se às atividades 
comerciais e industriais.

Com base na indústria, a economia de V. 
Palhoça conta também com o turismo. Entre 
os locais mais procurados pelos turistas está o 
Balneário da Pinheira e a Praia do Embaú.

Com base no texto e nos seus conhecimentos assinale 
a alternativa correta nas suas referências ao Município 
de Palhoça.

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( ) Somente a afirmativa III é correta.c. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.e. 

Atualidades (10 questões)

Analise as afirmativas abaixo nas suas referências a 1. 
acontecimentos recentes da história do Município de 
Palhoça:

Altamir Gregolin, Ministro da Pesca, parti-I. 
cipou da quinta edição da Festa Nacional 
do Mexilhão (MARIFEST), que aconteceu 
na Enseada de Brito, entre os dias 6 e 9 de 
novembro de 2009, na Enseada de Brito.

 Os maricultores de Palhoça são responsáveis II. 
por cerca de 80% da produção nacional de 
mariscos. Entre os objetivos da MARIFEST está 
o de promover a inclusão do marisco nos car-
dápios dos principais restaurantes nacionais.

No ano de 2009, a Organização Mundial dos III. 
Estados, Municípios e Províncias concedeu 
a Palhoça a Certificação Internacional Brasil 
Américas 2009, considerado-o o terceiro 
Município em qualidade de vida no Brasil.

Com o objetivo de deflagrar o processo de IV. 
municipalização das escolas estaduais do 
ensino fundamental de Palhoça, no ano de 
2009, foi protocolado ofício da Prefeitura 
junto à Secretaria da Educação do Estado.

A fim de atender às reivindicações da popula-V. 
ção de Palhoça, o Departamento Nacional de 
Infra-Estrutura e Transportes determinou que 
a praça de pedágio, localizada no município, 
fosse deslocada para os limites com o municí-
pio de Paulo Lopes.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( X ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.c. 

( ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.e. 

Conhecimentos Gerais (20 questões)
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Sobre as atividades industriais de Santa Catarina na 5. 
última década, é correto afirmar que:

( ) A solidez financeira dos grandes conglomera-a. 
dos industriais do Estado, de modo especial 
aqueles voltados para as exportações, evitou 
as consequências da crise econômica que 
atingiu a Europa , o Japão e os Estados Unidos.

( ) Os investimentos do governo do Estado no b. 
desenvolvimento industrial, representados 
por incentivos fiscais, têm influenciado o 
aumento da produtividade e permitido a 
abertura de número de postos de trabalho 
muito superior ao de demissões.

( ) Apesar dos problemas climáticos que atingi-c. 
ram Santa Catarina nos últimos anos, a quali-
dade do sistema de transportes, representado 
pelas rodovias, ferrovias e pelos aeroportos, 
evitou prejuízos às indústrias.

( ) As belezas naturais, as águas termais, os san-d. 
tuários e as festas representam a potenciali-
dade da indústria do turismo e transformaram 
Santa Catarina no Estado mais procurado 
pelos turistas estrangeiros.

( X ) Como consequência da globalização, da e. 
recente crise da economia mundial e da “guerra 
fiscal” entre os Estados, as atividades industriais 
têm passado por uma fase de reestruturação, 
com abertura de capitais e processos de fusão.

Os Estados da Região Sul ocupam um lugar de 6. 
destaque no cenário nacional, tanto pelo Índice de 
Desenvolvimento Humano, entre os maiores do País, 
como pela qualidade de ensino nos diferentes níveis. 
No ano de 2009 foi criada uma nova universidade 
federal para atender os três Estados da referida região.

Trata-se da:

( ) Universidade Federal do MERCOSUL.a. 

( X ) Universidade Federal da Fronteira Sul.b. 

( ) Universidade Federal dos Estados do Sul.c. 

( ) Universidade Federal dos Estados Sulinos.d. 

( ) Universidade Federal de Santa Catarina, e. 
Paraná e Rio Grande do Sul.

Analise o texto abaixo.3. 

O Parque Estadual da Serra do Tabuleiro está locali-

zado no território do município de Palhoça. Nele tam-

bém está localizado o            , com 

970 metros de altitude e o            , 

com 500 metros de altitude.

Assinale a alternativa que preenche corretamente as 
lacunas do texto.

( ) Morro do Cambirela – Bico dos Papagaios.a. 

( X ) Morro do Cambirela – Morro da Pedra Branca.b. 

( ) Morro da Pedra Branca – Bico dos Papagaios.c. 

( ) Morro da Pedra Branca – Morro do Cambirela.d. 

( ) Bico dos Papagaios – Morro da Pedra Branca.e. 

Em Santa Catarina, as atividades agropecuárias 4. 
são muito diversificadas e o Estado é um exportador 
importante de produtos, como maçã, cebola, fumo, 
feijão, arroz e derivados de suínos e bovinos. A produti-
vidade também está relacionada com a posse da terra.

Sobre a estrutura fundiária do Estado, é correto afir-
mar que:

( X ) Nela predominam as pequenas proprieda-a. 
des, os minifúndios, e, consequentemente, é 
pequeno o número de grandes propriedades 
e latifúndios.

( ) Predominam as médias propriedades e os lati-b. 
fúndios, numerosos no Planalto Catarinense, 
caracterizados pela alta produtividade.

( ) As pequenas propriedades, numerosas c. 
durante o século XIX, hoje são poucas. No 
século XX, predominam os latifúndios respon-
sáveis pelo êxodo rural.

( ) Os investimentos em novas tecnologias de d. 
plantio e a política fundiária da última década 
tornaram os minifúndios economicamente 
inviáveis.

( ) A política da agroindústria centrada na parce-e. 
ria, no cooperativismo e na alta produtividade, 
exigem investimentos vultuosos não disponí-
veis para os pequenos proprietários.
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A ideia de um organização internacional com força 8. 
militar, que preservasse a paz mundial e a continui-
dade do progresso econômico e social, efetivou-se em 
Washington em 1945.

Tal organização foi denominada:

( X ) Organização das Nações Unidas.a. 

( ) Organização do Tratado do Atlântico Norte.b. 

( ) Organização das Nações Unidas para a educa-c. 
ção, a ciência e a cultura.

( ) Conselho de Segurança das Nações Unidas.d. 

( ) Conselho Internacional de Justiça.e. 

A economia brasileira sofreu mudanças profundas 9. 
com a implantação do Plano Real, em 1994. O Real 
foi adotado como nova moeda. Houve um controle 
da demanda, com a restrição das vendas a prazo e 
a elevação dos juros. Os preços dos produtos foram 
pressionados pela facilitação das importações e foi 
proibida qualquer forma de indexação. Entre outras 
medidas adotadas, destacou-se a redução drástica da 
emissão de moeda. As medidas fizeram a inflação cair 
vertiginosamente de 47% para índices inferiores a 3%, 
no espaço de alguns meses.

O Plano Real foi adotado durante a Presidência de:

( ) José Sarney.a. 

( X ) Itamar Franco.b. 

( ) Tancredo Neves.c. 

( ) Fernando Collor de Mello.d. 

( ) Fernando Henrique Cardoso.e. 

Nas diferentes regiões do mundo, a longevidade 10. 
das populações tem crescido influenciada por fatores 
como: condições de vida mais favoráveis, avanços da 
medicina, aumento da escolaridade e das possibilida-
des de acesso às informações.

Segundo os dados divulgados pelo IBGE em 2006, a 
expectativa de vida dos brasileiros era de:

( ) 64,3 anos.a. 

( ) 66,7 anos.b. 

( ) 69,5 anos.c. 

( X ) 72,3 anos.d. 

( ) 75,2 anos.e. 

O mundo globalizado, através de redes de trans-7. 
portes e comunicações existentes no século XXI, faci-
litou a circulação de mercadorias, capitais e informa-
ções. No ano de 2009, os 20 anos da queda do Muro 
de Berlin foram comemorados na Alemanha e em 
outros países. Porém, as barreiras que separam pes-
soas continuam a existir.

Analise as afirmativas abaixo.

Sensibilizado com as comemorações sobre a I. 
queda do Muro de Berlin, o presidente ame-
ricano Barack Obama decidiu interromper a 
construção do muro que separa o território 
estadunidense e mexicano.

A União Europeia tem adotado leis e atitu-II. 
des restritivas ao ingresso de imigrantes nos 
territórios dos países membros e, ao mesmo 
tempo, crescem os números de detenções e 
deportações de imigrantes ilegais.

Sob o pretexto de limitar o avanço das favelas III. 
na direção das florestas cariocas e proteger 
os ecossistemas, o governo do Rio de Janeiro 
tem um projeto que trata da construção de 
muros para cercar 13 favelas.

As autoridades portuguesas têm facilitado o IV. 
ingresso de brasileiros ilegais no seu território 
em virtude dos laços históricos que uniram 
Portugal e Brasil durante três séculos.

Com o objetivo de limitar a livre circulação da V. 
população palestina, os israelenses construí-
ram um muro na parte leste da Cisjordânia, 
além da instalarem barreiras internas ao 
território.

Assinale a alternativa correta sobre as barreiras exis-
tentes nos diferentes continentes e que ainda limitam 
a livre circulação de pessoas:

( ) Somente a afirmativa III é correta.a. 

( ) Somente as afirmativas II e V são corretas.b. 

( ) Somente as afirmativas I, III e IV são corretas.c. 

( X ) Somente as afirmativas II, III e V são corretas.d. 

( ) Somente as afirmativas I, III, IV e V são corretas.e. 
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Português (10 questões)

Texto 1

A Amazônia não é só Paisagem!

Há duas décadas, ao pensar Amazônia, acudia-nos a figura da floresta exuberante, infinita-
mente verde, a cobrir mais da metade do território brasileiro. Como a maioria dos brasileiros, 
sequer pensávamos na terra; o que nos vinha à mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada de verde: esta era a floresta amazônica.

Faz pouco mais de 20 anos que essa antiga imagem mudou. A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão ambiental e a floresta vem se tornando dia a dia 
mais colorida, menos verde e mais tangível. Esse fato está a demandar muita preocupação da 
parte dos países que a detêm e também do mundo todo. A pressão internacional, no que se 
refere à preservação de um ambiente que possui uma das maiores biodiversidades do planeta, 
é grande, o que tem provocado a cobiça de muitos que, por ignorarem a realidade da região, 
vêem nela o eldorado do mundo. […]

A história é rica e bem conhecida. No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas riquezas 
e desse eldorado se diferencia à medida que se penetra na região e nela se descobrem suas 
marcas, sua alma, a alma dos que a habitam. A visão de quem observa a floresta de dentro, a 
visão daquele que nela vive, revela e traduz um olhar minucioso, capaz de descobrir suas princi-
pais riquezas e seu principal potencial como verdadeiro eldorado, ao menos no que se refere ao 
seu próprio desenvolvimento e à sua população humana. […].

O Brasil não conhece essa Amazônia real, porque sua realidade não é avaliada, tampouco 
divulgada. A Amazônia tem vida política, religiosa, comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desordenadamente e sua população sobrevive em favelas nas 
periferias das cidades. Nela também há violência, como em qualquer outra região do país. Há, 
porém, um aspecto que a torna diferente das demais regiões. Essa diferença resulta tanto de 
sua configuração geofísica como da história de sua colonização. Nela, são os rios que imperam 
e são esses rios os detentores do ritmo de vida do homem, dos bichos e da própria floresta. 
Nesse mesmo rio está o principal meio de comunicação, de locomoção e de subsistência do 
amazônida. É nesse rio que está a delimitação do mapa de habitação e desenvolvimento da 
região. Lembre-se de que a relação do homem com o rio é tão intensa que chega a ser poética.

Vera Maria Fonseca de Almeida-Val http://cienciaecultura.bvs.br/scielo.php?pid=S0009 
67252006000300012&script=sci_arttext, acessado em 15/11/2009. Texto adaptado para fins de prova.
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De acordo com as normas de regência e concor-13. 
dância verbal, analise os enunciados abaixo.

Na frase: “A visão de quem observa a floresta I. 
de dentro, a visão daquele que nela vive, 
revela e traduz um olhar minucioso […]” (ter-
ceiro parágrafo), o verbo traduzir é intransitivo.

Na frase: “II. Faz pouco mais de 20 anos que essa 
antiga imagem mudou” (segundo parágrafo), 
o verbo fazer pode ficar tanto no singular 
quanto no plural, já que seu sujeito denota 
tempo percorrido.

A frase “Há, porém, um aspecto que a torna III. 
diferente das demais regiões” (quarto pará-
grafo), pode ser reescrita, sem desvio da 
norma culta da língua, como: “Existe, porém, 
vários aspectos que a tornam diferente das 
demais regiões”.

Na frase: “A pressão internacional, no que IV. 
se refere à preservação de um ambiente” 
(segundo parágrafo), o verbo referir é transi-
tivo indireto.

Em: “Lembre-se de que a relação do homem V. 
com o rio é tão intensa que chega a ser poé-
tica” (quarto parágrafo), se trocarmos o com-
plemento do verbo lembrar por das relações 
do homem com o rio, esse verbo deve passar 
para o plural.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente o enunciado IV está correto.a. 

( ) Somente os enunciados I e III estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I e VI estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.e. 

Com base no texto 1, identifique se são verdadei-11. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) O olhar sobre a Amazônia mudou bastante 
nos últimos 20 anos. Conhecíamos muito 
sobre essa terra, e em seus mapas caracteri-
závamos tanto o desmatamento, quanto as 
regiões em que se explorava minérios.

( ) Os próprios habitantes da Amazônia também 
são responsáveis pela poluição e pela invasão 
de terras; nem toda destruição vem de fora.

( ) A Floresta Amazônica mais colorida é um 
avanço, pois assinala que está havendo uma 
maior preservação dessa floresta.

( ) O texto menciona apenas o Brasil como o 
país que tem em seus domínios territoriais a 
região amazônica.

( ) Não há, no texto 1, nenhuma referência aos 
animais da floresta.

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – F – F – Va. 

( ) V – V – F – F – Fb. 

( ) V – F – F – F – Vc. 

( ) F – V – F – V – Vd. 

( X ) F – V – F – F – Fe. 

É 12. correto afirmar que predomina no conteúdo do 
texto:

( ) a  idéia de que a Amazônia é o eldorado do a. 
mundo.

( ) o posicionamento do governo brasileiro em b. 
relação à preservação da floresta amazônica.

( X ) a argumentação do autor na busca de mostrar c. 
que a Amazônia tem mais do que bonitas 
paisagens.

( ) o detalhamento de como era a Amazônia há d. 
duas décadas.

( ) o entendimento de que os estrangeiros tam-e. 
bém têm direito a esta biodiversidade que 
representa a Amazônia.
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Com base no texto 1, identifique se são verdadei-15. 
ras ( V ) ou falsas ( F ) as afirmativas abaixo.

( ) Em: “Há, porém, um aspecto que a torna dife-
rente das demais regiões.” (quarto parágrafo), 
há uma idéia de oposição em relação a infor-
mações já apresentadas no texto.

( ) O período: “A sociedade, em geral, e os gover-
nos passaram a preocupar-se com a questão 
ambiental e a floresta vem se tornando dia a 
dia mais colorida, menos verde e mais tangí-
vel.” (segundo parágrafo) não traz nenhuma 
indicação de elementos que estejam em rela-
ção de adição.

( ) Em: “A Amazônia tem vida política, religiosa, 
comercial, industrial. Por isso também polui, 
também invade, também cresce desorde-
nadamente e sua população sobrevive em 
favelas nas periferias das cidades.” (quarto 
parágrafo),  a expressão sublinhada pode ser 
substituída por  entretanto sem prejuízo das 
relações semânticas entre os dois períodos.

( ) Em: “Como a maioria dos brasileiros, sequer 
pensávamos na terra; o que nos vinha à 
mente era um mapa desenhado em uma folha 
de papel ostentando grande parte pintada 
de verde: esta era a floresta amazônica.” (pri-
meiro parágrafo), a oração sublinhada retoma 
a idéia de como os brasileiros viam a floresta 
amazônica.

( ) Em “A visão de quem observa a floresta de 
dentro, a visão daquele que nela vive, revela 
e traduz um olhar minucioso, capaz de des-
cobrir suas principais riquezas e seu principal 
potencial como verdadeiro eldorado, ao 
menos no que se refere ao seu próprio desen-
volvimento e à sua população humana.” (ter-
ceiro parágrafo), não há nenhuma expressão 
que traga noção de restrição. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
 correta, assinalada de cima para baixo.

( ) V – V – V– F – Fa. 

( ) V – V – F – F – Vb. 

( ) V – V – F – F – Fc. 

( ) F – V – F – V –Fd. 

( X ) V– F – F – V – Fe. 

Observe o excerto do texto 1:14. 

“No entanto, ressalta-se que o entendimento dessas 
riquezas e desse eldorado se diferencia à medida que 
se penetra na região e nela se descobrem suas marcas, 
sua alma, a alma dos que a habitam.”

Esse excerto é composto de um período com I. 
três orações.

A expressão II. à medida que (sublinhada no 
excerto) introduz uma oração subordinada 
adverbial.

O vocábulo III. que em “a alma dos que a habitam” 
introduz uma oração subordinada substantiva.

Se substituíssemos o sujeito do verbo IV. desco-
brir por sua alma, esse verbo poderia passar 
para o singular.

Todos os verbos do excerto são transitivos V. 
indiretos.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.a. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 



Estado de Santa Catarina

 Página 9

Texto 2

Assombrosa vida em Marte

Finalmente aconteceu. O dia 6 de agosto de 1996 
entrará para a história como a data em que o ser 
humano descobriu que a vida extraterrestre é um 
fato e não apenas ficção. Essa possibilidade, alimen-
tada durante tanto tempo pela fantasia de escritores, 
sonhadores e alguns cientistas, recebeu um grande 
alento. Os telejornais anteciparam o anúncio que 
a Nasa faria: pesquisadores da agência espacial 
americana e da Universidade Stanford, na Califórnia, 
encontraram evidências de que um tipo de vida muito 
primitiva existiu em Marte há 3,6 bilhões de anos. As 
evidências foram achadas em um meteorito marciano 
que caiu  na Terra  13 mil anos atrás.

Do tamanho de uma batata, o meteorito contém 
moléculas orgânicas fossilizadas - isto é, que se petri-
ficaram ao longo de milhões de anos - semelhantes 
a bactérias que existiram nos primórdios da história 
geológica da Terra. Essas moléculas são também a 
mais antiga forma de vida já descoberta pelos cientis-
tas. Na Terra, os fósseis mais velhos são de bactérias 
encontradas em uma rocha australiana de 3,5 bilhões 
de anos. 

“Por dois anos, utilizamos a tecnologia mais avançada 
disponível em todo o mundo para analisar esse mete-
orito”, contou Gibson. Sem essa tecnologia, desenvol-
vida apenas muito recentemente, teria sido impossível 
enxergar os tais fósseis microscópicos. A prova foi 
obtida comparando sua composição mineral com a 
análise que a sonda Viking fez do solo marciano. 

Os estudos da equipe da Nasa reconstituíram o que 
pode ter acontecido com essas bactérias. Embora a 
Terra e Marte sejam hoje mundos totalmente diversos 
- o primeiro quente e fervilhando de vida, enquanto 
o segundo é um mundo gelado e aparentemente 
morto -, há cerca de quatro bilhões de anos eram bem 
parecidos.

http://www.terra.com.br/istoe/capa/140214a.htm, acessado em 
15/11/2009. (Adaptado para fins de prova)

De acordo com o texto 1, assinale a alternativa 16. 
correta.

( ) Na frase: “A pressão internacional, no que se a. 
refere à preservação de um ambiente que 
possui uma das maiores biodiversidades 
existentes no planeta, é grande” (segundo 
parágrafo), não há nenhuma referência à 
Amazônia.

( ) O período: “Há, porém, um aspecto que a b. 
torna diferente das demais regiões.” (quarto 
parágrafo) não contém nenhuma oração 
subordinada.

( X ) c. Em: “Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
palavra sublinhada pode ser substituída por 
exigir  sem prejuízo sentido no texto.

( ) Em: “d. Esse fato está a demandar muita preocu-
pação da parte dos países que a detêm e tam-
bém do mundo todo.” (segundo parágrafo), a 
expressão esse fato refere-se a quando pen-
sávamos na terra como um mapa desenhado 
em uma folha de papel.

( ) Em: “No entanto, e. ressalta-se que o entendi-
mento dessas riquezas […]” (terceiro pará-
grafo), a palavra sublinhada pode ser substi-
tuída por coloca-se, sem prejuízo do sentido 
e da ênfase atribuída pelo autor a esse trecho 
do texto 1.

Assinale a alternativa em que o período 17. 
está escrito corretamente, no que diz respeito à 
pontuação:

( ) Por outro lado a floresta majestosa, representa a. 
um tesouro, que deve ser preservado.

( ) A intenção, não é negar a existência do eldo-b. 
rado do mundo. 

( ) Há pressão internacional para que se preserve c. 
o ambiente que abriga entre outras riquezas, 
a maior biodiversidade do planeta. 

( ) Só um olhar minucioso, daqueles que vivem d. 
na Amazônia é que será capaz de descobrir 
suas principais riquezas.

( X ) A Amazônia tem uma realidade pouco divul-e. 
gada, e o seu rio delimita o desenvolvimento 
da região.
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De acordo com o texto 2, analise os enunciados 20. 
abaixo.

Somente escritores e sonhadores alimenta-I. 
vam a idéia da possibilidade de existência de 
vida extraterrestre.

Em: “Os telejornais anteciparam o anúncio II. 
que a Nasa faria” […] (primeiro parágrafo), 
todas as palavras estão empregadas no seu 
sentido denotativo.

Em: “recebeu um grande III. alento” (primeiro 
parágrafo), a palavra sublinhada pode ser 
substituída por confronto, sem prejuízo de 
sentido.

Em: “Do tamanho de uma batata, o meteo-IV. 
rito contém moléculas orgânicas fossiliza-
das – isto é, que se petrificaram ao longo de 
milhões de anos - semelhantes a bactérias 
que existiram nos primórdios da história geo-
lógica da Terra.” (segundo parágrafo), a locu-
ção isto é traz uma idéia de explicação.

A evidência de um tipo primitivo de vida é V. 
uma descoberta que se deve apenas aos pes-
quisadores da Nasa.

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados II e V estão corretos.b. 

( ) Somente os enunciados I, III e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados III e V estão corretos.d. 

( ) Os enunciados I, II, III, IV e V estão corretos.e. 

De acordo com o texto 2, é 18. correto afirmar:

( ) Marte nunca foi semelhante à Terra. a. 

( ) A descoberta dos fósseis microscópicos no b. 
meteorito marciano não dependeu dos avan-
ços tecnológicos mais recentes. 

( ) Gibson diz textualmente que foram utilizadas c. 
as tecnologias mais avançadas na análise que 
a sonda Viking fez do solo de Marte.

( X ) A existência de vida extraterrestre deixou d. 
de ser ficção, tornando-se um fato para o ser 
humano, a partir das descobertas do meteo-
rito de Marte.

( ) As moléculas orgânicas do meteorito não são e. 
a forma de vida mais antiga, pois fósseis mais 
velhos foram encontrados em uma rocha 
australiana. 

Observe nos enunciados abaixo aquele(s) em que 19. 
a expressão entre parênteses substitui a expressão 
sublinhada sem alteração do sentido, com base no 
texto 2. 

“I. Embora a Terra e Marte sejam hoje mundos 
totalmente diversos […], há cerca de qua-
tro bilhões de anos eram bem parecidos” 
(porque). 

SegundoII.  os pesquisadores da Nasa, há evi-
dências de que um tipo de vida muito primi-
tiva existiu em Marte há 3,6bilhões de anos 
(conforme).

O dia 6 de agosto entrará para a história III. como 
a data em que o ser humano descobriu que 
a vida extraterrestre é um fato e não apenas 
ficção (a partir de).

Os telejornais da noite anteciparam o anúncio IV. 
que a Nasa faria (iria fazer)

Assinale a alternativa que indica todos os enunciados 
corretos.

( ) Os enunciados I, II, III e IV estão corretos.a. 

( ) Somente os enunciados I e IV estão corretos.b. 

( X ) Somente os enunciados II e IV estão corretos.c. 

( ) Somente os enunciados I, II e IV estão corretos.d. 

( ) Somente os enunciados II, III e IV estão corretos.e. 
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Conhecimentos Específicos (20 questões)

Assinale a alternativa 21. incorreta.

( ) Os cargos, empregos e funções públicas são a. 
acessíveis, também, aos estrangeiros, na 
forma da lei.

( )  O prazo de validade do concurso público será b. 
de 2 (dois) anos, prorrogável 1 (uma) vez, por 
igual período.

( ) É garantido ao servidor público o direito à c. 
livre associação sindical.

( X ) A administração pública, direta e indireta, d. 
qualquer dos poderes da União, dos Estados e 
Municípios obedecerá aos princípios da lega-
lidade, impessoalidade, moralidade, publici-
dade, eficiência e hierarquia.

( ) A lei reservará percentual dos cargos e empre-e. 
gos públicos para as pessoas portadoras 
de deficiência e definirá o critérios de sua 
admissão.

Assinale a alternativa 22. incorreta.

( ) Integrarão o Conselho de política de admi-a. 
nistração e remuneração pessoal servidores 
designados pelos respectivos Poderes.

( X ) Ao servidor público da administração direta, b. 
autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo investido no mandato de 
Prefeito, caberá o afastamento da função e 
supressão obrigatória de sua remuneração.

( ) A fixação dos padrões de vencimento no ser-c. 
viço público deverá observar a complexidade 
dos cargos componentes de cada carreira.

( ) A participação em cursos constituirá um d. 
dos requisitos para a promoção do servidor 
público.

( ) A fixação dos padrões de vencimento e dos e. 
demais componentes do sistema remunerató-
rio observará as peculiaridades do cargo.

Assinale a alternativa 23. incorreta.

( X ) O servidor titular de cargo efetivo da União, a. 
dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios poderá se aposentar compulsoria-
mente aos 75 (setenta e cinco) anos.

( ) O servidor titular de cargo efetivo poderá b. 
aposentar-se por invalidez permanente, 
sendo os proventos proporcionais ao tempo 
de contribuição, exceto se a aposentadoria for 
decorrente de acidente de serviço, moléstia 
profissional ou doença grave, contagiosa ou 
incurável, na forma da lei.

( ) O servidor titular de cargo efetivo poderá c. 
se aposentar voluntariamente, desde que 
cumprido tempo mínimo de 10 (dez) anos 
de efetivo exercício no serviço público, e 5 
(cinco) anos no cargo efetivo em que se dará a 
aposentaria, observadas condições de idade e 
tempo de contribuição, nos termos da lei.

( ) Os proventos de aposentaria e as pensões, por d. 
ocasião de sua concessão, não poderão exce-
der a remuneração do respectivo servidor, no 
cargo efetivo em que se deu a aposentadoria, 
ou que serviu de referência para sua conces-
são ou pensão.

( ) Aos servidores titulares de cargos efetivos da e. 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, incluídos suas autarquias e fun-
dações, é assegurado regime de previdência 
de caráter contributivo e solidário, mediante 
contribuição do respectivo ente público, dos 
servidores ativos e inativos e dos pensionistas.
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Assinale a alternativa 26. incorreta.

( ) O empregado perceberá, durante as férias, a a. 
remuneração que lhe for devida na data de 
sua concessão.

( ) Os preceitos constantes na Consolidação das b. 
Leis do Trabalho não se aplicam aos empre-
gados domésticos salvo quando for, em 
cada caso, expressamente determinado, em 
contrário.

( X ) É vedada a concessão de férias coletivas a c. 
todos os empregados de uma empresa ou de 
determinados estabelecimentos ou setores da 
empresa.

( ) É lícita a associação para fins de estudo, d. 
defesa e coordenação de seus interesses 
econômicos ou profissionais de todos os que, 
como empregadores, empregados, agentes 
ou trabalhadores autônomos, ou profissionais 
liberais, exerçam respectivamente a mesma 
atividade ou profissão ou atividades ou profis-
sões similares ou conexas.

( ) Não será reconhecido mais de um Sindicato e. 
representativo da mesma categoria econô-
mica ou profissional, ou profissão liberal, em 
uma dada base territorial.

Assinale a alternativa 27. incorreta.

( ) Os atos processuais serão públicos, salvo a. 
quando o contrário determinar o interesse 
social, e realizar-se-ão nos dias úteis, das 6 
(seis) às 20 (vinte) horas.

( ) A penhora poderá realizar-se em domingo ou b. 
dia feriado, mediante autorização expressa do 
juiz ou presidente.

( X ) Os dissídios individuais e coletivos submeti-c. 
dos à apreciação da Justiça do Trabalho não 
estão sujeitos à conciliação.

( ) Os prazos no Processo do Trabalho contam-se, d. 
conforme o caso, da data em que foi feita pes-
soalmente, ou recebida a notificação, daquela 
em que for publicado o edital no jornal oficial 
ou no que publicar o expediente da Justiça do 
Trabalho, ou, ainda, daquela em que for afixado 
o edital na sede da Junta, Juízo ou Tribunal.

( ) Os prazos no Processo do Trabalho contam-se e. 
com exclusão do dia do começo e inclusão do 
dia do vencimento.

Assinale a alternativa 24. incorreta.

( ) Qualquer alteração na estrutura jurídica da a. 
empresa não afetará os direitos adquiridos 
por seus empregados.

( ) Não serão descontadas nem computadas b. 
como jornada extraordinária as variações de 
horário no registro de ponto não exceden-
tes de 5 (cinco) minutos, observado o limite 
máximo de 10 (dez) minutos diários.

( ) Durante as férias, o empregado não poderá c. 
prestar serviços a outro empregador, salvo se 
estiver obrigado a fazê-lo em virtude de con-
trato de trabalho regularmente estabelecido 
com esse empregador.

( ) A carteira de Trabalho e Previdência Social d. 
é obrigatória para exercício de qualquer 
emprego, inclusive de natureza rural, ainda 
que em caráter temporário, e para o exercício 
por conta própria de atividade profissional 
remunerada.

( X ) O direito de ação quanto aos créditos resul-e. 
tantes das relações de trabalho prescrevem 
em até 5 (cinco) anos para os trabalhado-
res rurais, após a extinção do contrato de 
trabalho.

Assinale a alternativa 25. incorreta.

( ) Cessará, para os menores, a incapacidade pelo a. 
casamento.

( X ) A menoridade cessa aos 16 (dezesseis) anos b. 
completos, quando a pessoa fica habilitada à 
prática de todos os atos da vida civil.

( ) Pode ser declarada morte presumida, sem c. 
decretação de ausência, se for extremamente 
provável a morte de aluguém que estava em 
perigo e vida.

( ) A existência da pessoa natural termina com a d. 
morte; presume-se esta quanto aos ausentes, 
nos casos em que a lei autoriza a abertura de 
sucessão definitiva.

( ) Será registrada em registro público a emanci-e. 
pação por outorga dos pais ou por sentença 
do juiz.
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Assinale a alternativa 30. incorreta.

( X ) Se o ausente aparecer, ou se lhe provar a a. 
existência, depois de estabelecida a posse 
provisória, ficará esta mantida, tornando-se 
definitiva.

( ) Dez anos depois de passada em julgado a b. 
sentença que concede a abertura da sucessão 
provisória, poderão os interessados requerer 
a sucessão definitiva e o levantamento das 
cauções prestadas.

( ) Constituem-se as associações pela união c. 
de pessoas que se organizem para fins não 
econômicos.

( ) Não há, entre os associados, direitos e obriga-d. 
ções recíprocos.

( ) O domicílio da pessoa natural é o lugar onde e. 
ela estabelece a sua residência com ânimo 
definitivo.

Assinale a alternativa 31. incorreta.

( ) É obrigatória a inscrição do empresário no a. 
Registro Público de Empresas Mercantis da 
sua respectiva sede, antes do início de sua 
atividade.

( X ) Considera-se empresário quem exerce profis-b. 
são intelectual, de natureza científica, literária 
ou artística, ou ainda com o concurso de auxi-
liares ou colaboradores.

( ) Podem exercer a atividade de empresário os c. 
que estiverem em pleno gozo da capacidade 
civil e não forem legalmente impedidos.

( ) Independentemente de seu objeto, consi-d. 
dera-se empresária a sociedade por ações; e 
simples, a cooperativa.

( ) O sócio não pode ser substituído no exercício e. 
de suas funções, sem o consentimento dos 
demais sócios, expresso em modificação do 
contrato social.

Assinale a alternativa 28. incorreta.

( ) Os prazos que se vencerem em sábado, a. 
domingo ou feriado, terminarão no primeiro 
dia útil seguinte.

( ) Os empregados e os empregadores poderão b. 
reclamar pessoalmente perante a Justiça do 
Trabalho e acompanhar as suas reclamações 
até o final.

( ) Nas causas da jurisdição da Justiça do c. 
Trabalho, somente podem ser opostas, com 
suspensão do feito, as exceções de suspeição 
ou incompetência.

( ) No Processo do Trabalho a prova das alega-d. 
ções incumbe à parte que as fizer.

( X ) As partes ou os seus procuradores somente e. 
poderão consultar os processos nos cartórios 
ou secretarias mediante autorização judicial.

Assinale a alternativa 29. incorreta.

( ) Sem autorização, não se pode usar o nome a. 
alheio em propaganda comercial.

( ) Desaparecendo uma pessoa do seu domicílio, b. 
sem dela haver notícia, se não houver deixado 
representante ou procurador a quem caiba 
administrar-lhe os bens, o juiz, a requerimento 
de qualquer interessado, ou do Ministério 
Público, declarará a ausência e nomear-lhe-á 
curador.

( ) O cônjuge do ausente, sempre que não esteja c. 
separado judicialmente, ou de fato, por mais 
de 2 (dois) anos antes da declaração da ausên-
cia, será seu legítimo curador.

( X ) Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, d. 
o direito da personalidade; todavia não são 
passíveis de reclamação em perdas e danos.

( ) São livres a criação, a organização, a estrutu-e. 
ração interna e o funcionamento das orga-
nizações religiosas, sendo vedado ao poder 
público negar-lhes reconhecimento ou regis-
tro dos seus atos constitutivos e necessários 
ao seu funcionamento.
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Assinale a alternativa 34. incorreta.

( ) O recurso de apelação tem efeito translativo.a. 

( ) O efeito suspensivo não é comum a todos os b. 
recursos.

( ) O princípio da taxatividade compõe a teoria c. 
geral dos recursos.

( X ) A interposição de recurso adesivo não d. 
depende da ocorrência de sucumbência 
recíproca.

( ) Os recursos especial e extraordinário também e. 
podem ser denominados recursos de estrito 
de direito, por possuírem fundamentação 
vinculada.

Assinale a alternativa 35. incorreta.

( ) O a. error in judicando pode provocar a reforma 
da sentença via recurso de apelação.

( ) O princípio da proibição da b. reformatio in pejus 
faz parte da teoria geral dos recursos.

( ) O efeito translativo não é comum aos recursos c. 
especial e extraordinário.

( ) Cabe o agravo de instrumento do art. 544 do d. 
CPC contra a decisão do tribunal local que 
não admitir recurso especial ou extraordinário.

( X ) O e. error in procedendo não pode provocar a 
anulação da sentença via recurso de apelação.

Assinale a alternativa 36. incorreta.

( ) A decisão que versa sobre o mérito da reper-a. 
cussão geral é irrecorrível.

( ) A análise da repercussão geral no Recurso b. 
Extraordinário é política.

( X ) A decisão da presidência do STF que versa c. 
sobre o enquadramento da jurisprudência 
daquele tribunal a respeito da repercussão 
geral é irrecorrível.

( ) O requisito de admissibilidade da repercussão d. 
geral no Recurso Extraordinário possui caráter 
exclusivo.

( ) O recurso extraordinário não é cabível em e. 
caso de demonstração, pelo recorrente, de 
divergência jurisprudencial sobre a matéria 
junto aos tribunais brasileiros.

Assinale a alternativa 32. incorreta.

( ) Os administradores respondem solidariamente a. 
perante a sociedade e os terceiros prejudicados, 
por culpa no desempenho de suas funções.

( ) Ao administrador é vedado fazer-se substituir b. 
no exercício de suas funções, sendo-lhe facul-
tado, nos limites dos seus poderes, constituir 
mandatários da sociedade, especificamente 
no instrumento os atos operações que pode-
rão praticar.

( ) São irrevogáveis os poderes do sócio investido c. 
na administração por cláusula expressa do 
contrato social, salvo justa causa, reconhecida 
judicialmente, a pedido de qualquer sócio.

( ) Salvo estipulação que determine época d. 
própria, o sócio pode, a qualquer tempo, exa-
minar os livros e documentos, e o estado da 
caixa e da carteira de sociedade.

( X ) Quando, por lei ou pelo contrato social, com-e. 
petir aos sócios decidir sobre os negócios da 
sociedade, as deliberações serão tomadas por 
unanimidade de votos.

Assinale a alternativa 33. incorreta.

( X ) Não poderá o credor renunciar à solidarie-a. 
dade em favor nenhum dos devedores.

( ) Qualquer interessado na extinção da dívida b. 
pode pagá-la, usando, se o credor se opuser a 
isso, os meios conducentes à exoneração do 
devedor.

( ) O pagamento feito de boa-fé ao credor puta-c. 
tivo é válido, ainda que provado depois que 
não era mais credor.

( ) Adquire-se a posse desde o momento em d. 
que possível o exercício, em nome pró-
prio, de qualquer dos poderes inerentes à 
propriedade.

( ) Quem se assenhorear de coisa sem dono lhe e. 
adquire a propriedade, não sendo essa ocupa-
ção defesa por lei.
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Assinale a alternativa 40. correta.

( ) O agravante poderá sempre optar pelos a. 
regimes do agravo retido e do agravo de 
instrumento.

( ) Os embargos de declaração não são cabíveis b. 
contra decisão interlocutória.

( X ) Ante o requisito do prequestionamento, c. 
os embargos de declaração, atualmente, 
possuem papel de grande importância 
para a admissão dos recursos especial e 
extraordinário.

( ) O objetivo dos embargos infringentes é fazer d. 
com que prevaleça o voto vencedor.

( ) O recurso especial não é cabível nos casos em e. 
que o acórdão recorrido atentar contra tra-
tado internacional.

Assinale a alternativa 37. incorreta.

( ) O poder geral de cautela protege a eficácia a. 
global da atividade jurisdicional.

( ) As regras que determinam a competência b. 
jurisdicional podem ser absolutas ou relativas.

( ) As condições da ação constituem requisitos c. 
de admissibilidade do processo.

( X ) A decisão que antecipa tutela jurisdicional é d. 
sempre proferida no início do processo.

( ) A análise da admissibilidade dos recursos e. 
especial e extraordinário é dupla, ocorrendo 
tanto nos tribunais locais quanto nos tribunais 
superiores.

Assinale a alternativa 38. correta.

( X ) Dada a imperfeição da estrutura arquitetada a. 
pelo atual Código de Processo Civil, o princí-
pio da fungibilidade é aplicado na atual siste-
mática recursal brasileira.

( ) O duplo grau de jurisdição é uma regra e não b. 
um princípio, motivo pelo qual necessita ser 
sempre respeitado.

( ) A tempestividade não é um requisito de c. 
admissibilidade recursal.

( ) O recurso de apelação não pode ser admitido d. 
no efeito meramente devolutivo (CPC, art. 520).

( ) O recurso especial é cabível contra acórdão e. 
proferido pelas turmas recursais dos Juizados 
Especiais.

Assinale a alternativa 39. correta.

( ) O terceiro juridicamente prejudicado não a. 
possui legitimidade para recorrer exatamente 
por não figurar como parte do processo.

( X ) O recurso de apelação não pode ser recebido b. 
apenas no efeito suspensivo.

( ) O agravado possui o ônus de juntar, em três c. 
dias da data da interposição, cópia das razões 
do recurso de agravo no juízo de primeiro grau.

( ) Os agravos no segundo grau de jurisdição d. 
podem ser retidos nos autos.

( ) O recurso extraordinário pode ser interposto e. 
contra acórdão proferido pelo Superior 
Tribunal de Justiça (STJ), desde que este não 
contrarie a constituição federal.
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