
BOA PROVA

A T E N Ç Ã O

O contém 50 questões de múltipla-escolha, cada uma com 5 opções (A, B, C, D e E).

1. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento e
cargo. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações
posteriores.

2. Aprova objetiva terá duração de 4 horas incluído neste tempo o preenchimento do

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde
corretamente a cada uma delas. O será o único documento válido para a
correção eletrônica. O preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira
responsabilidade do candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou
preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .
- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de

mais de uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a
presença do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 60 minutos contados
do seu efetivo início, .

7. Você só poderá levar o próprio faltando 60 minutos para o término do horário da
prova, conforme Edital do Processo Seletivo Simplificado.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova no .

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário de
início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o
.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça seus
pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, no dia
15/09/2009, conforme estabelecido no Cronograma Previsto.
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FRASE PARA EXAME GRAFOLÓGICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“A melhor maneira de melhorar o padrão de vida está em melhorar o padrão de pensamento.”

CONCURSO PÚBLICO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO

GABARITOATENÇÃO

Y
VERIFIQUE SE O

GABARITO DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFERE COM O DO SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS
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01. Marque a alternativa que contém a negação da
proposição “Todo cachorro é amigo do homem”.

A) Pelo menos um cachorro não é amigo do homem.
B) Algum cachorro é amigo do homem.
C) Pelo menos um cachorro é amigo do homem.
D) Nenhum cachorro não é amigo do homem.
E) Todo homem não é amigo dos cachorros.

RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO

05. Marque a alternativa que contém a negação da
proposição “Algum professor é rigoroso”.

A) Todo professor é rigoroso.
B) Nenhum professor é rigoroso.
C) Pelo menos um professor é rigoroso.
D) Pelo menos um professor não é rigoroso.
E) Algum professor não é rigoroso.

04. Em um grupo de professores, todos os professores de
lógica são, também, professores de matemática, mas
nenhum professor de matemática é também professor de
história. Todos os professores de atualidades são professores
de geografia, e alguns professores de geografia são também
professores de história. Como nenhum professor de geografia
é também professor de matemática, e como neste grupo de
professores não existe nenhum professor que seja de
geografia, história e atualidades ao mesmo tempo, assinale a
alternativa correta.

A) Pelo menos um professor de atualidades é também
professor de história.

B) Pelo menos um professor de lógica é também professor
de história.

C) Todos os professores de geografia são também
professores de lógica.

D) Todos os professores de geografia são também
professores de atualidades.

E) Nenhum professor de atualidades é também professor de
lógica.

03. Marque a alternativa que contém a negação da
proposição “Paula é feliz ou Lívia é bonita”.

A) Paula é feliz ou Lívia é feia.
B) Paula é triste ou Lívia é bonita.
C) Paula é triste e Lívia é feia.
D) Paula é feliz e Lívia é bonita.
E) Paula é triste ou Lívia é feia.

02. Marque a alternativa que contém uma proposição
equivalente à “Se Laura viajou para a Inglaterra, então Laura
viajou para o exterior”.

A) Se Laura não viajou para a Inglaterra, então Laura não
viajou para o exterior.

B) Se Laura não viajou para o exterior, então Laura não
viajou para a Inglaterra.

C) Se Laura viajou para o exterior, então Laura não viajou
para a Inglaterra.

D) Se Laura viajou para a Inglaterra, então Laura não viajou
para o exterior.

E) Laura não viajou para Inglaterra mas viajou para o
exterior.

08. Sobre o estágio probatório, é correto afirmar que:

A) é dispensável, quando o servidor já for estável em outro
cargo, na mesma prefeitura;

B) é dispensável, quando o cargo que o servidor ocupa for
de nível fundamental e ele tiver escolaridade de nível
médio;

C) é o mesmo que estágio experimental exigido nas
empresas;

D) tem caráter obrigatório e, nesse período, está sujeito à
avaliação de desempenho;

E) a duração do estágio probatório pode ser prorrogada,
caso o servidor não seja aprovado na avaliação de
desempenho.

06. De acordo com o Art. 9° da Lei Orgânica do Município de
Porto Velho "A administração pública direta, indireta ou
fundacional de qualquer dos Poderes do Município obedecerá
aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência, previstos nas Constituições Federal
e Estadual."

O princípio da significa que:

A) todo ato administrativo deve ser divulgado oficialmente;
B) toda atividade administrativa exige resultados positivos

para o serviço público;
C) toda ação administrativa deve seguir padrões éticos de

probidade, decoro e boa-fé:
D) na administração pública não há liberdade, nem vontade

pessoal;
E) todo ato administrativo deve ser praticado com finalidade

pública, de acordo com o seu fim legal.

impessoalidade

07. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Porto
Velho, identifique a única alternativa INCORRETA.

A) Os servidores eleitos para dirigentes sindicais ficam à
disposição de seu sindicato, sem ônus para o órgão de
origem;

B) O tempo de serviço público federal, estadual ou
municipal será computado integralmente para os efeitos
de aposentadoria e de disponibilidade;

C) O servidor público municipal que comprovar ser
responsável por pessoa portadora de deficiência, que
requeira cuidados imprescindíveis, terá direito à redução
de até 50% (cinquenta por cento) da carga horária;

D) Extinto ou declarado desnecessário o cargo, o servidor
estável ficará em disponibilidade remunerada, até seu
aproveitamento em outro cargo;

E) Falecido o servidor, seus dependentes não perdem os
direitos previstos no regime previdenciário.

CONHECIMENTOS MUNICIPAIS E DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
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10. Identifique o modelo de redação oficial abaixo transcrito.

Aos _______ dias do mês de _______ de 200__ às 15 h, na

sede da _______ na Rua _______ n° _______ no Município

de _______ reuniram-se os _______ do Conselho Municipal

de Educação. Assumiu a presidência da reunião o

Conselheiro _______ que convidou para secretariá-Io o Sr.

_______. Em seguida, solicitou proceder à leitura dos

seguintes documentos: _______ e _______. A seguir,

________________________________________________

______________________________________________.

Nada mais havendo a tratar e ninguém querendo fazer uso da

palavra, lavrou-se o seguinte documento, que foi lido,

aprovado e assinado por todos os presentes.

A) Certificado;
B) Ata;
C) Convenção;
D) Convênio;
E) Edital.

12. O comando Ping é um comando de rede comumente
utilizado e que oferece diversas possibilidades, com
EXCEÇÃO de:

A) enviar pacotes através da rede;
B) verificar se a conexão está ativa;
C) medir a velocidade da rede;
D) calcular o tempo que um pacote demora para chegar ao

destino somado ao tempo que a resposta leva para ser
recebida;

E) verificar se um é alcançável através de um endereço
IP.

host

13. A Internet é um conglomerado de redes em escala
mundial de milhões de computadores interligados e que
permite o acesso a informações e todo tipo de transferência
de dados. Ela possibilita uma ampla variedade de recursos e
serviços, com EXCEÇÃO de:

A) documentos interligados por meio de hiperligações da
;

B) correio eletrônico;
C) expansão de memória física do computador;
D) comunicação instantânea;
E) compartilhamento de arquivos.

World Wide Web

15. No ambiente Windows XP, a opção Executar, disponível
na barra de menus Iniciar, oferece uma série de recursos, com
EXCEÇÃO de:

A) executar um programa de computador;
B) fazer uma conexão de rede, digitando o caminho para um

computador compartilhado;
C) obter acesso à Internet, digitando o endereço URL;
D) executar comandos DOS;
E) ampliar o barramento do computador.

17. Considere que, durante uma operação de envio de
mensagens no Microsoft Office Outlook, o computador
perdeu acesso à Internet. Caso a mensagem não tenha sido
entregue, a mesma estará armazenada na pasta:

A) caixa de entrada;
B) caixa de saída;
C) itens enviados;
D) itens excluídos;
E) lixo eletrônico.

16. Na arquitetura de um sistema de computadores, qual
alternativa representa um periférico?

A) Arquivo;
B) Impressora;
C) Internet;
D) CD-ROM;
E) CPU.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

09. O servidor cujo comportamento é considerado ético no
seu ambiente de trabalho, NÃO exerce a seguinte prática:

A) comenta sobre o comportamento do colega que se
ausentou do trabalho sem autorização superior;

B) socializa e discute as decisões na busca das melhores
propostas para a área de atuação;

C) discute com os colegas quanto à solução de problemas
do setor;

D) não compartilha com os colegas as críticas sobre as
decisões do chefe imediato;

E) comunica ao chefe imediato o uso indevido da máquina
de xerox do setor.

14. O botão no Microsof t Off ice Word 2003,

corresponde à função:

A) copiar;
B) recortar;
C) colar;
D) salvar;
E) novo.

11. Considere que o usuário deseja somar os valores das
células B3 a B14 numa planilha no Microsoft Excel 2003. Essa
fórmula pode ser feita de diversas formas, com EXCEÇÃO de:

A) =SOMA(B3:B8)+SOMA(B9:B14);
B) =SOMA(B3:B4:B5:B6:B7:B8:B9:B10:B11:B12:B13:B14);
C) =SOMA(B3:B14);
D) =SOMA(B3;B14);
E) =B3+B4+B5+B6+B7+B8+B9+B10+B11+B12+B13+B14.



21. A harmonização de todas as atividades da Administração,
de modo a evitar duplicidade de atuação e esforços,
buscando economia e evitando desperdícios, baseia-se no
seguinte princípio:

A) descentralização;
B) centralização;
C) hierarquia;
D) coordenação;
E) desconcentração.

22. Sobre os atos administrativos de competência das
autoridades municipais, são verdadeiras as seguintes
afirmativas:

I. O decreto é ato privativo do Prefeito.
II. Os Secretários Municipais podem emitir atos

denominados Portarias ou Resoluções.
III. Somente os órgãos colegiados podem emitir ato

denominado Deliberação.
IV. Aos Secretários Municipais cabe a emissão de atos de

nomeação.
V. Somente o Prefeito pode emitir atos administrativos.

A) I, II, III, IV e V;
B) apenas I, II e III;
C) apenas I e II;
D) apenas IV e V;
E) apenas I e V.

23. Sobre o , forma de redação oficial, apenas uma
afirmativa NÃO está correta.

A) Só pode ser expedido por órgão da administração
pública;

B) O destinatário do ofício pode ser órgão público ou um
cidadão particular;

C) O ofício pode ser meio de comunicação interna ou
interdepartamental;

D) O que distingue o ofício de uma carta é o caráter oficial de
seu conteúdo;

E) Consiste na comunicação de qualquer assunto de ordem
administrativa ou estabelecimento de uma ordem.

ofício

24. Marque a alternativa que completa corretamente a
definição.

Denomina-se _____________ a decisão de autoridade
pública sobre qualquer requerimento, auto ou documento,
dando andamento ou solução a um pedido.

A) citação;
B) despacho;
C) tramitação;
D) memorando;
E) protocolo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
25. A prestação de serviço público pode ser
assim definido:

A) é todo aquele em que o Poder Público transfere sua
execução a autarquias, fundações, empresas privadas
ou estatais;

B) é todo aquele que a Administração distribui entre vários
órgãos da mesma entidade para facilitar sua execução e
obtenção pelos usuários;

C) é todo aquele em que o Estado é, ao mesmo tempo, titular
e prestador do serviço;

D) é todo aquele que o Poder Público repassa para outra
entidade, dando-lhe toda liberdade de agir e regular sua
prestação;

E) é todo aquele executado através das Secretarias
Municipais e Fundações Públicas.

descentralizado

19. O botão no Internet Explorer 6.0 corresponde à
função:

A) atualizar;
B) localizar;
C) sincronizar;
D) desfazer;
E) reciclar.

20. No Word, você pode realizar rapidamente as tarefas
executadas com frequência usando teclas de atalho. Qual a
função executada ao se pressionar as teclas “CTRL” e “L”
simultaneamente na versão em português do Microsoft Office
Word 2003?

A) Limpar;
B) Colar;
C) Linkar;
D) Localizar;
E) Recortar.

18. Nos dias de hoje, é crescente a preocupação com a
segurança de informação. Embora nada possa garantir a
segurança total de um computador, qual alternativa é
recomendada para melhorar a segurança e reduzir a
probabilidade de contaminação por vírus?

A) Desinstalar sistemas Firewall, pois apesar de melhorar o
desempenho do computador, facilitam a entrada de vírus.

B) Somente acionar arquivos anexos, que chegam via email,
se tiverem extensão .exe.

C) Instalar um programa em seu computador.
Isso protegerá sua máquina contra pequenos programas
feitos para coletar informações sobre você, sem lhe pedir
autorização para tanto.

D) Arquivos que chegam via email representam um risco de
contaminação. A única forma segura é acionar links para
sites da internet.

E) Sistemas antivírus consomem muita memória e só devem
ser instalados se o computador tiver acesso à Internet.

antispyware

04



29. Está ERRADO afirmar que:

A) a desconcent ração é uma moda l idade de
descentralização.

B) a descentralização corresponde à transferência do
serviço para outra entidade.

C) existe desconcentração quando atividades são
distribuídas de um centro para setores periféricos ou de
escalões superiores para escalões inferiores, dentro da
mesma entidade ou da mesma pessoa jurídica.

D) a desconcentração mantém os vínculos da hierarquia
entre os órgãos envolvidos.

E) a descentralização pode ser territorial ou geográfica ou
institucional.

30. O sistema de processamento de dados requer entradas
(dados) para proporcionar saídas (informações), gerando o
sistema de informações. Das alternativas relacionadas,
apenas uma NÃO está de acordo com essa afirmativa.

A) O sistema de informações é a base do processo decisório
da organização.

B) Enquanto os dados envolvem detalhes, a informação
comporta significação mais ampla e definida.

C) As informações de interesse da administração pública
provêm de dados do ambiente interno, exclusivamente.

D) O sistema de processamento de dados tem objetivos
específicos que variam de uma organização para outra.

E) A ênfase do sistema de informações deve ser na
necessidade da informação e não no uso da informação.27. Os documentos em desuso, mas que são importantes e

não podem ser destruídos, devem ser guardados:

A) noArquivo;
B) no Protocolo;
C) no Gabinete;
D) noAlmoxarifado;
E) na Biblioteca.

28. Dentre os Poderes da Administração, destaca-se o
que se caracteriza como:

A) o que permite ao Poder Executivo distribuir e escalonar as
funções de seus órgãos e ordenar e rever a atuação de
seus agentes;

B) o poder que tem a Administração de praticar atos
administrativos, com liberdade na escolha de sua
conveniência, conteúdo e oportunidade;

C) a faculdade de que dispõe a Administração para
condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e
direitos individuais, em benefício da coletividade;

D) a faculdade de que dispõe a Administração de punir
internamente as infrações funcionais dos servidores e
demais pessoas sujeitas à disciplina dos órgãos e
serviços daAdministração;

E) o poder de que dispõem os chefes do Executivo de
explicar a lei para sua correta execução.

poder
discricionário

26.Assinale a alternativa em que NÃO ocorre erro na forma de
comunicação com uma autoridade.

A) Em anexo, remeto a Vossa Senhoria orçamento da obra.
B) Vossa Excelência ficareis alegre com as apresentações.
C) Meritíssimo, vim perguntar a Sua Excelência se o senhor

pode adiar esta audiência.
D) Diga a Vossa Excelência que ele já pode sair.
E) Vossa Senhoria o Prefeito, foi participar de uma reunião

na Câmara.

31. Analise as assertivas relacionadas abaixo e assinale a
alternativa correta.

I. Poder disciplinar é o que permite ao Executivo distribuir e
escalonar as funções e seus órgãos, ordenar e rever a
atuação de seus agentes, estabelecendo a relação de
subordinação entre os servidores do seu quadro de
pessoal.

II. O poder hierárquico tem por objetivo ordenar, coordenar,
controlar e corrigir as atividades administrativas, no
âmbito interno daAdministração.

III. É intrínseco ao poder hierárquico, pela natureza jurídica
que possui, a faculdade de punir internamente as
infrações funcionais e demais pessoas sujeitas à
disciplina dos órgãos e serviços daAdministração.

IV. O poder disciplinar se confunde com o poder hierárquico,
na medida em que ambos se relacionam ao poder
punitivo daAdministração.

A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Só existe uma afirmativa correta.
C) Só existe uma afirmativa incorreta.
D) Todas as afirmativas estão incorretas.
E) Existem duas alternativas corretas e duas incorretas.

32. A competência do município para organizar seus serviços
públicos e realizar administração própria, de acordo com as
conveniências locais, é resultado da sua autonomia:

A) política;
B) administrativa;
C) financeira;
D) pública;
E) gerencial.

33. Sobre o arquivamento de um processo administrativo,
NÃO é correta a seguinte afirmativa:

A) deve ser determinado pela autoridade competente;
B) deve ser feito em local especialmente destinado a esse

fim;
C) pode ocorrer antes da sua conclusão;
D) depois de arquivado, o processo administrativo não pode

mais ser desarquivado;
E) depois de arquivado, o processo administrativo pode ser

desarquivado.
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35. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e
marque a sequência correta.

1. Edital
2. Alvará
3. Parecer
4. Relatório
5. Deliberação

( ) Documento elaborado ao final dos trabalhos de uma
comissão administrativa.

( ) Ato privativo de órgãos estatais que cientifica ou ordena e
deve ser afixado em lugar público ou publicado no Diário
Oficial ou no principal jornal da localidade.

( ) Ato de decisão dos órgãos colegiados daAdministração.
( ) Documento que contém a opinião técnica de matéria

cometida a órgão consultivo daAdministração.
( ) Ato administrativo que confere licença ou autorização

para o exercício de determinada autoridade.

A) 3 – 5 – 4 – 1 – 2
B) 5 – 2 – 1 – 4 – 3
C) 2 – 1 – 3 – 5 – 4
D) 4 – 1 – 5 – 3 – 2
E) 1 – 2 – 4 – 5 – 3

34. Sobre Banco de Dados, uma afirmativa NÃO procede:

A) São os meios através dos quais se armazenam os dados
para uso posterior;

B) É um sistema de armazenamento e acumulação de dados
devidamente codificados;

C) Os dados isolados não são significativos, mas integram o
banco de dados como informações;

D) Um banco de dados contém os dados processados e com
significado;

E) A eficiência da informação é maior com o auxílio de
bancos de dados.

O Japão nunca se conformou com a moratória. A
restrição causa prejuízo à frota de baleeiros e tira da mesa um
prato tradicional da culinária nipônica. Aproveitando-se de
uma brecha na convenção internacional, os japoneses
continuam a matar por volta de 1 000 animais por ano a
pretexto de pesquisas científicas. A desculpa é que, como as
baleias precisam ser mortas para ter suas entranhas
devidamente estudadas, nada mais natural que depois sejam
esquartejadas, embaladas, congeladas e vendidas aos
restaurantes.ANoruega, que não aderiu à convenção da CBI,
e a Islândia matam livremente as baleias. Numa rara
coincidência de interesses diplomáticos, o Brasil e os Estados
Unidos fazem parte do grupo que se opõe ao fim da proibição.
Para mudar a convenção internacional, o Japão precisa obter
o apoio de 53 países-membros. Por enquanto, só conseguiu
33 votos, mas os diplomatas japoneses acreditam que a nova
resolução abriu o caminho para negociar o voto de outros
países e pôr fim à moratória da caça comercial de baleias. “A
resolução não tem efeitos práticos, mas seu significado
simbólico é bastante forte”, diz a bióloga Karina Groch, chefe
da delegação no comitê científico da CBI.

A estratégia japonesa para aumentar o seu poder de
fogo na comissão é obscura. Há indícios de que o Japão está
pagando a países pequenos e sem tradição na pesca
baleeira, como a Guatemala, para que ingressem na CBI para
votar a favor de suas propostas. Isso explicaria por que o
número de países-membros quase dobrou nos últimos cinco
anos e por que países como Mali – que fica a quilômetros do
mar – resolveram participar das decisões que irão definir o
futuro das baleias.

Ruth Costas, in Revista Veja, 28 de junho de 2006.

LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões propostas.

A caça às baleias foi proibida em 1986, quando os
cientistas chegaram à alarmante conclusão de que, se a
matança não cessasse, várias espécies iriam desaparecer.
Vinte anos depois, a boa notícia é que o número de baleias
voltou a crescer, ainda que nem todas as espécies estejam
livres da ameaça de extinção. A má é que um grupo de países
liderados pelo Japão está usando isso como pretexto para
acabar com a moratória que protege esses mamíferos
gigantes e pacíficos. Na semana passada, pela primeira vez
em duas décadas, os caçadores obtiveram uma vitória na
Comissão Baleeira Internacional (CBI), o colegiado de
setenta países que tem a última palavra sobre o assunto. Por
escassa maioria, a CBI aprovou uma resolução que declara
desnecessária a manutenção da moratória e adverte que a
atual quantidade de baleias ameaça o estoque de peixes em
algumas regiões. Ainda não é a liberação, mas um passo em
direção à matança sem restrições.

A matança pode voltar

36. De acordo com as ideias veiculadas no texto, apenas uma
das afirmativas abaixo NÃO é correta.Aponte-a.

A) Em 1986, a cessação da matança era condição para que
várias espécies de baleias não se extinguissem.

B) Em algumas regiões, o número de baleias cresceu tanto,
que já põe em risco a reserva de peixes.

C) Os japoneses se aproveitam das pesquisas científicas
para burlar a convenção.

D) Brasil e Estados Unidos já concordam com o Japão e
aderem à ideia de pôr fim à moratória.

E) Países como Mali, embora não tenham tradição na pesca
baleeira, ingressaram na CBI.

37. O pronome ISSO, no primeiro parágrafo, retoma a
seguinte ideia:

A) a proibição à caça à baleia;
B) o desaparecimento de algumas espécies de baleias;
C) o número de baleias voltou a crescer;
D) nem todas as espécies estão livres da ameaça de

extinção;
E) o fim da moratória que protege as baleias.
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38. Na frase “ , a CBI aprovou uma
resolução...”, o termo grifado indica que:

A) poucos países aprovaram;
B) pouco mais da metade dos países aprovaram;
C) a maioria absoluta dos países aprovaram;
D) pouco menos da metade dos países aprovaram;
E) nenhum país aprovou.

Por escassa maioria

39. O último parágrafo sugere que o governo nipônico,
visando alcançar seus objetivos, está lançando mão de uma
estratégia.Aponte-a.

A) corrupção;
B) interferência diplomática;
C) poder de persuasão;
D) supremacia internacional;
E) manipulação de dados estatísticos.

40. A expressão “poder de fogo” poderia ser substituída, sem
alteração de sentido, por:

A) chances de votação;
B) chances de negociação;
C) certeza da vitória;
D) armamento bélico;
E) condição bélica.

41. De acordo com a norma culta da língua, no primeiro
quadrinho da tira acima, ocorre ERRO de:

A) acentuação gráfica;
B) concordância verbal;
C) concordância nominal;
D) regência verbal;
E) regência nominal.

42. Se passarmos o verbo da frase "Fique quieto." para a 2ª
pessoa do singular, mantendo o mesmo modo verbal,
encontraremos a forma:

A) Fiqueis;
B) Fiques;
C) Ficas;
D) Fica;
E) Ficai.

43. Assinale a opção que pode substituir a palavra grifada na
frase, sem que ocorra alteração de sentido.

“Aresolução não tem efeitos práticos, seu significado
simbólico é bastante forte..."

A) portanto;
B) por isso;
C) porque;
D) por conseguinte;
E) contudo.

mas

45. Assinale a opção que apresenta, correta e
respectivamente, a classe gramatical a que pertencem as
palavras grifadas abaixo.

“Isso explicaria por que o países-membros
quase dobrou nos últimos cinco anos e por que países como
Mali – fica quilômetros do mar – resolveram participar
das decisões que irão definir futuro das baleias.”

A) numeral - preposição - conjunção - artigo - artigo;
B) numeral - conjunção - preposição - preposição - artigo;
C) adjetivo - preposição - pronome - artigo - pronome;
D) substantivo - preposição - conjunção - artigo - pronome;
E) substantivo - preposição - pronome - preposição - artigo.

número de

que a
o

46. O substantivo grifado em: "A às baleias foi proibida
em 1986..." foi formado pelo processo de:

A) derivação prefixal;
B) derivação sufixal;
C) derivação regressiva;
D) composição por justaposição;
E) composição por aglutinação.

caça

44.Alocução grifada no período abaixo expressa ideia de:

“Vinte anos depois, a boa notícia é que o número de
baleias voltou a crescer, nem todas as espécies
estejam livres da ameaça de extinção."

A) conformidade;
B) causa;
C) tempo;
D) comparação;
E) concessão.

ainda que

47. Assinale a opção que completa corretamente as lacunas
da frase abaixo.

Ainda __ pouco, fez-se referência __ algumas mudanças
para daqui __ algumas semanas.

A) há - a - a;
B) a - à - a;
C) a - a - há;
D) há - à - à;
E) a - à - há.
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48. Assinale o único trecho em que o verbo se encontra na
voz passiva.

A) “Acaça às baleias foi proibida em 1986...”
B) “...várias espécies iriam desaparecer.”
C) “O Japão nunca se conformou com a moratória.”
D) “...os caçadores obtiveram uma vitória na Comissão

Baleeira Internacional...”
E) “Aresolução não tem efeitos práticos...”

50. Indique a única frase que NÃO foi corretamente
pontuada.

A) Nunca se esqueça de que, quando tudo lhe parece
perdido, o futuro permanece.

B) O presidente, havia dito que, quando terminasse a
reunião, daria atenção a este problema.

C) Todo homem tem três caracteres: o que ele exibe, o que
ele tem e o que ele pensa que tem.

D) Apesar do verão, a temperatura continua baixa no alto da
serra.

E) Céu, mar, terra, rios, sol, plantas, animais, tudo é
constituído dos mesmos elementos.

49. Assinale a opção em que a frase deve ser completada
com a palavra entre parênteses.

A) ______ a situação se normalizou, já vai recomeçar a
matança. (Mau)

B) É crime ambiental ______ as normas. (infligir)

C) Em 1986, as baleias corriam perigo ______. (iminente)

D) Foi feita uma ______ detalhada da situação. (discrição)

E) Como houve mudança na data da reunião, era necessário
______ a circular. (ratificar)


