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Leia atentamente o texto e responda as questões de 1 a 5. 
 

EVITE O ABUSO DO VERBO "FAZER" 
Por: Chico Viana. Disponível em: http://revistalingua.uol.com.br/textos/blog-ponta/evite-o-abuso-

do-verbo-fazer-301353-1.asp Acesso em 19 de dezembro de 2013 
 

       - O que o músico faz em comum com o sapateiro? 
       - Sola. 
       No diálogo acima, há um jogo de palavras que se apoia 
na homonímia da palavra "sola". Ela é verbo e substantivo. 
Significa, no primeiro caso, o ato de "executar um canto ou 
solo". E no segundo, a "sola do sapato".  
      O jogo de palavras só foi possível graças ao emprego 
do verbo "fazer". Ele significa "produzir, confeccionar" no 
que diz respeito ao ofício do sapateiro ("sola", ou "solado", 
é mesmo o que o sapateiro faz). No que tange à atividade 
do músico, "fazer" não tem sentido próprio; substitui o verbo 
"solar". Ou seja: é um verbo vicário.  
     Vicários são os termos que aparecem no lugar de outros. 
Pronomes, numerais, advérbios (sim e não) e o verbo "ser" 
também desempenham esse papel. Veja alguns exemplos: 
"Pedro desistiu de concorrer a uma vaga para 
medicina. Ele não tinha esperança de passar", "Veio 
acompanhado de um irmão e um primo; o primeiro era mais 
educado do que o segundo", "Você gosta de 
cinema? Sim (ou seja: gosto)", "Se desistiu, foi porque não 
teve o estímulo da família (quer dizer: "desistiu porque não 
teve o estímulo da família)". 
      O verbo "fazer", seguido ou não de pronome, pode 
substituir qualquer verbo de ação da língua portuguesa. 
Uma pergunta como "O que você faz?" admite como 
respostas frases do tipo: "Estudo", "Construo prédios", 
"Organizo eventos" etc. "Fazer" toma o lugar de todas essas 
ações. 
      A amplitude semântica desse verbo pode levar a abusos 
no seu emprego. É quando, em vez de empregar uma forma 
verbal específica, usa-se "fazer" seguido de substantivo. Eis 
alguns exemplos retirados de redações: "Decidiu-se fazer a 
votação de duas propostas bem especiais", "É 
preciso fazer uma avaliação honesta do que está 
ocorrendo no País", "O governo precisa fazer uma 
sondagem na opinião pública".  
     Devem-se evitar essas construções perifrásticas. O texto 
ganha em economia e expressividade quando elas são 
substituídas pelos verbos correspondentes. Por que não 
dizer "votar duas propostas" "avaliar honestamente" ou 
"sondar a opinião pública"?  Além de ter mais energia do 
que o nome, o verbo designa diretamente a ação.  
     Há casos em que o conjunto "verbo mais substantivo" é 
pertinente (como em "fazer um levantamento"), mas na 
maioria das vezes ele afrouxa a expressão. 

Chico Viana é professor de português e 
redação. www.chicoviana.com 

 
 
 
 
Releia o trecho a seguir e responda as questões 1 e 2.  
 
“Devem-se evitar essas construções perifrásticas. O texto 
ganha em economia e expressividade quando elas são 
substituídas pelos verbos correspondentes.” 
 
 

1. Assinale a alternativa que contenha a justificativa correta 
para o plural do verbo “dever” no primeiro período desse 
trecho: 

a) O “se” tem função de sujeito acusativo, pois é objeto 
direto do verbo e sujeito de outro verbo, ao mesmo 
tempo.  

b) O “se” vem acompanhando um verbo transitivo 
indireto e serve para indicar que o sujeito da oração 
é indeterminado.  

c) O “se” é índice de indeterminação do sujeito. Nessa 
construção, o sujeito é indeterminado, por isso o 
verbo fica na 3ª pessoa do plural.  

d) O “se”, ligado ao referido verbo, é uma partícula 
apassivadora; e o verbo está na voz passiva sintética, 
concordando com o sujeito. 
 

2. Nas palavras “correspondentes”, “expressividade” e 
“economia”, quanto ao processo de formação, há, 
respectivamente: 

a) Derivação parassintética; derivação sufixal e palavra 
primitiva.  

b) Derivação parassintética, derivação parassintética e 
palavra primitiva. 

c) Derivação sufixal; derivação parassintética e 
derivação regressiva. 

d) Derivação prefixal; derivação prefixal e derivação 
regressiva. 

 
3. São ideias presentes no texto, EXCETO: 

a) É preciso ter cuidado com o emprego do verbo “fazer” 
como auxiliar.  

b) O verbo fazer pode ser empregado com sentido 
diferente de sua acepção básica.  

c) O verbo “fazer” tem diferentes funções, tanto na 
linguagem falada quanto na escrita. 

d) O verbo “fazer” deve ser usado com cuidado quando 
associado a um substantivo.  

 
 

4. Sobre os recursos de construção textual utilizados, 
avalie as proposições a seguir. Em seguida assinale a 
alternativa que contenha a resposta correta sobre a 
análise das mesmas. 

I. Em: “jogo de palavras que se apoia na homonímia" 
(3º par.), a palavra “que” é um pronome relativo.  

II. Em: “no que diz respeito ao ofício do sapateiro” (4º 
par.) a palavra “que” é uma conjunção subordinativa 
concessiva.  

III. A palavra “que” pode desempenhar a função de 
pronome interrogativo. Então, sem perda de sentido, 
outra forma correta de escrever o trecho: “O que você 
faz” (6º par.) seria: “você faz o que?”. 

IV. No último parágrafo, em “Há casos em que o conjunto 
‘verbo mais substantivo’ é pertinente”, a palavra “que” 
é um pronome relativo. 

 
a) Todas as proposições estão corretas. 
b) Estão corretas as proposições I, III e IV apenas. 
c) Estão corretas as proposições II e IV apenas. 
d) Estão corretas as proposições I e IV apenas. 
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5. Assim como a palavra “sola", citada no texto, há outros 
casos de palavras homônimas em língua portuguesa. 
Assinale a alternativa que completa corretamente o 
período a seguir:  

Daqui _____ pouco, será aberta a ________ da câmara, 
o que gera alguma ___________. 

 

a) há – cessão – tenção. 
b) há – seção – tensão. 
c) à – seção – tenção. 
d) a  – sessão – tensão. 

 
6. Sabendo da existência de verbos irregulares, analise as 

proposições a seguir. Depois faça o que se pede: 
I. Se o governo manter essa postura, a situação 

melhorará. 
II. Ouçamos com atenção para que não nos vejamos em 

confusão. 
III. Quando você pôr os documentos no correio, por favor, 

advirta-me. 
IV. Se eu a ver, aviso-a da alteração no contrato. 
Assinale a alternativa que contenha a análise correta 
sobre as proposições acima: 
a) Há erro em duas proposições apenas. 
b) Há erro em três proposições apenas. 
c) Há erro em uma proposição apenas. 
d) Todas as proposições contêm erro. 

 
7. Quanto ao emprego do hífen, assinale a alternativa em 

que todas as palavras estejam grafadas corretamente de 
acordo com as regras vigentes, incluindo as 
estabelecidas pelo último acordo ortográfico. 

a) Hiperárido; ultrasseco; canário-da-terra; 
hipersensível. 

b) Transsexual; portarretrato; ex-ministro; hiper-
resistente. 

c) Transamazônica; pré-candidato; antiidade; hipereal. 
d) Paraquedas; interregional; minissaia; sub-base. 

 
8. Quanto ao sentido que queremos dar ao que 

dizemos/escrevemos, precisamos empregar 
adequadamente os porquês. Pensando nisso, assinale a 
única alternativa INCORRETA: 

a) A direção a questionou porque ela não soube dizer 
porque não pôde comparecer. 

b) Porque vale a pena investir no Brasil, continuamos 
nossa luta. 

c) O porquê do cancelamento foi questionado por 
muitos, porque não havia clareza nas informações. 

d) Ensinei-lhe o caminho por que vim, porque queria que 
ele também conhecesse a paisagem. 

 
9. Assinale a única alternativa INCORRETA sobre as 

regras de acentuação gráfica vigentes, incluindo as 
estabelecidas pelo último acordo ortográfico: 

a) Não se acentuam oxítonas terminadas em “I” ou “U”, 
a não ser que seja um caso de hiato.  

b) Não se usa mais acento nos ditongos abertos “ei”, 
“oi”. 

c) Acentuam-se as oxítonas terminadas em “A”, “E”, 
“O”, seguidas ou não de “S”, inclusive as formas 
verbais assim terminadas quando seguidas 
de “LO(s)” ou “LA(s)”. 

d) Não recebem acento agudo as vogais tônicas “I” e “U” 
quando forem paroxítonas e precedidas de ditongo. 
 

 
10. Quanto às normas de concordância verbal e nominal, 

assinale a única alternativa inteiramente correta: 

a) Feita as contas, chegou-se à conclusão de que 
faltariam recursos. 

b) As únicas medidas com as quais concordo, e que 
acho bastantes, são as sugeridas aqui. 

c) Um e outro lados manifestaram-se favoráveis. 
d) Resolveu os dois: trabalho e prova marcadas pela 

professora. 
 
11. Complete the sentence (use the present perfect):   

Where’s the book I gave you? What _____________ with 
it? 
 

a) are you doing 
b) had you do 
c) have you done 
d) have you been doing 
 

12. The phrasal verb “make something up” is the same: 

a) be introduced in a conversation 
b) save money to buy something 
c) produce an idea 
d) invent something that is not true 

 
13. The phrasal verb “give up” is the same: 

a) use all of it so that nothing is left 
b) arrive, appear 
c) use space or time 
d) stop trying 

 
14. Complete the sentence (prepositions):  When did they 

__________ the hotel? 

a) get in 
b) arrive to 
c) arrive in 
d) get to 

 
15. Which alternative contains a correct correspondence of 

meaning? 

a) Nimble is the opposite of agile 
b) Rapidly is the opposite of quickly 
c) Spry means sharp 
d) Swift means respite 

 
16. The passive form of the sentence “The international 

Court of Hague rejected an attempt by New Zealand to 
stop further..” is: 

a) An attempt by New Zealand to stop further … would 
be rejected by The International Court of Justice in 
Hague. 

b) An attempt by New Zealand to stop further … is being 
rejected by The International Court of Justice in 
Hague. 

c) An attempt by New Zealand to stop further… was 
rejected by The International Court of Justice in 
Hague. 

d) An attempt by New Zealand to stop further … have 
been rejected by The International Court of Justice in 
Hague. 
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17. The correct opposites for the words “hot” and “waste” are 
respectively: 

a) freeze - leisure 
b) cold - useful 
c) warm - solve 
d) ice - steep 

 
18. Complete the sentence: That milk will leave a 

__________ in the carpet. 

a) wound 
b) stain 
c) crabby 
d) blow 

 
19. The Past Perfect Continuous form of the sentence “I have 

been waiting for 20 minutes.” is: 

a) I had done waiting for 20 minutes. 
b) I was done waiting for 20 minutes. 
c) I’d been waiting for 20 minutes. 
d) I waited for 20 minutes. 

 
20. Which word is not plural? 

a) people 
b) species 
c) series 
d) news 

 
 
 
BLOCO 1 

21. Os processos de recrutamento de podem ser internos e 
externos, assinale a alternativa que apresenta uma 
vantagem do processo de recrutamento externo: 

a) Valorizar os colaboradores que já estão na 
organização. 

b) Maximizar o crescimento funcional dos 
colaboradores. 

c) Trazer novos colaboradores para a organização. 
d) Aumenta o investimento em capacitação dos 

colaboradores que já estão na organização. 
 
 

22. No processo de seleção de pessoas faz-se uso de 
algumas técnicas, assinale a alternativa que NÃO 
representa uma delas: 

a) Entrevista de seleção. 
b) Headhunter. 
c) Testes psicológicos. 
d) Análise de currículos. 

 
 

23. A estrutura de um organização reflete o modelo de 
departamentalização escolhido, dentre os modelos 
existentes, aquele que aparece em várias estruturas e 
que está fundamentado nas características das tarefas 
realizadas nos setores, é corretamente chamado de: 

a) Departamentalização geográfica. 
b) Departamentalização funcional. 
c) Departamentalização por clientes. 
d) Departamentalização por produto. 

 
 
 

24. A estrutura de uma organização é representada 
graficamente pelo seu organograma, quando o poder em 
uma organização aparece representado em um gráfico 
de cima para baixo, este gráfico configura um 
organograma: 

a) Matricial. 
b) Circular. 
c) Clássico Vertical. 
d) Horizontal. 

 
 
25. Assinale a alternativa correta, considerando-se a 

administração de pessoas o processo de recrutamento 
interno é aquele que busca: 

a) A busca é por pessoas de fora da organização. 
b) Trabalhar a promoção dos talentos da organização 

para melhores postos de trabalho. 
c) Valorizar a cultura organizacional existente e motivar 

a contratação de novos colaboradores. 
d) Introduzir sangue novo na organização: talentos, 

habilidades, expectativas. 
 
 

26. Assinale a alternativa correta. Quando da análise do 
ambiente externo da organização, busca-se identificar:  

a) Oportunidades e pontos fortes. 
b) Ameaças e oportunidades. 
c) Pontos fracos e ameaças. 
d) Pontos fortes e pontos fracos. 

 
27. Quando se fala de planejamento estratégico é correto 

afirmar que: 

a) É desenvolvido no nível estratégico da organização. 
b) É desenvolvido no nível operacional, por meio de 

ações imediatas e técnicas. 
c) Está voltado para o nível tático, onde serão realizadas 

as ações voltadas a realização das metas 
departamentais. 

d) O planejamento estratégico trabalha com a visão de 
sistema fechado, garantindo dessa forma a 
previsibilidade dos resultados. 

 
 

28. Assinale a alternativa correta. Na análise do ambiente 
interno da organização, evidencia-se o diagnóstico: 

a) Das oportunidades à organização. 
b) Dos pontos fortes da organização. 
c) Do meio onde ela está inserida. 
d) Das ameaças à organização. 

 
 

29. A estrutura organizacional que faz uso do modelo de 
departamentalização que estabelece como regra de 
composição as características de um produto ou uma 
linha de produtos da organização, está fazendo uso da 
departamentalização por: 

a) Departamentalização por produto. 
b) Departamentalização Processo. 
c) Departamentalização Funcional. 
d) Departamentalização por Cliente. 
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30. Em uma estrutura centralizada, o poder está: 

a) Concentrado em poucas pessoas. 
b) Distribuído horizontalmente nos departamentos da 

organização Manual Departamentos da organização. 
c) Concentrado no nível operacional da organização. 
d) Distribuído em todos os níveis hierárquicos de forma 

igualitária. 
 
 

31. Quando se fala de liderança, pode-se afirmar que o estilo 
de liderança que está preocupado com o crescimento do 
grupo e a participação de todos nas tomadas de 
decisões, corresponde ao perfil do líder: 

a) Democrático. 
b) Populista. 
c) Liberal. 
d) Autoritário. 

 
 
32. Com relação aos níveis hierárquicos que compõe a 

estrutura das organizações, é correto afirmar que as 
metas departamentais são realizadas no chamado nível: 

a) Estratégico. 
b) Operacional. 
c) Institucional. 
d) Tático ou intermediário. 

 
 

33. Nas funções vinculadas a gestão de pessoas, precede a 
função seleção, a função: 

a) Recrutamento. 
b) Treinamento. 
c) Capacitação. 
d) Desenvolvimento. 

 
 

34. A remuneração pode ser paga em uma base fixa 
(remuneração fixa) ou conforme critérios previamente 
definidos como metas e resultados da organização 
(remuneração variável), aquela que corresponde a um 
valor monetário oferecido ao final de cada ano a 
determinados funcionários, em função da sua 
contribuição ao desempenho da empresa, é um modelo 
de: 

a) Distribuição do Lucro ao Empregado. 
b) Distribuição de Ações da Empresa aos Empregados. 
c) Plano de Bonificação Anual. 
d) Participação nos Resultados Alcançados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BLOCO 2 

35. São componentes do mix de mercado, EXCETO: 

a) Programação. 
b) Produto. 
c) Preço. 
d) Praça. 

 
 

36. A pesquisa de marketing envolve cinco etapas, assinale 
a alternativa que apresenta a primeira etapa a ser 
realizada na sequência correta quando da realização da 
pesquisa de marketing: 

a) Definição do problema e dos objetivos da pesquisa. 
b) Desenvolvimento do plano de pesquisa. 
c) Análise das informações. 
d) Coleta de informações. 

 
 

37. Assinale a alternativa que apresenta o que os 
vendedores fornecem aos compradores (mercado) em 
um sistema de Marketing: 

a) Bens ou serviços e dinheiro. 
b) Bens ou serviços e comunicação. 
c) Informação e dinheiro. 
d) Comunicação e dinheiro. 

 
 

38. Os bens são classificados sob alguns aspectos, assinale 
a alternativa que apresenta um bem tangível não 
durável: 

a) Carro. 
b) Computador. 
c) Geladeira. 
d) Cerveja. 

 
 

39. Para se segmentar um mercado o profissional de 
marketing segue alguns passos, assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta desses passos: 

a) Estágio de levantamento; análise e determinação do 
perfil desse mercado-alvo. 

b) Análise e determinação do perfil e levantamento das 
informações. 

c) Segmentação do mercado e definição do perfil. 
d) Segmentação do mercado e estágio de levantamento. 

 
 

40. Se o Montante ( M ) é igual ao Capital ( C ) acrescido dos 
juros ( j ) no fim do período, quando temos um M = R$ 
1.200,00 e um C = R$ 1.000,00, assinale a alternativa 
correta: 

a) j é igual a 25%. 
b) O valor inicial é igual a diferença entre o montante e 

o capital. 
c) O tempo foi de 12 meses. 
d) O valor final após a somatória dos juros é de R$ 

1.200,00. 
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41. Um galgo persegue uma lebre. Enquanto o galgo dá 2 
pulos a lebre dá 3, mas cada pulo do galgo vale 2 pulos 
da lebre. Se a distância entre eles inicialmente é de 30 
pulos de galgo. Quantos pulos o galgo terá dado até 
alcançar a lebre? 

a) 120 pulos. 
b) 180 pulos. 
c) 60 pulos. 
d) 240 pulos. 

 
 
42. Uma espécie de aranha duplica a área de sua teia de um 

dia para o outro, levando assim 50 dias para cobrir 
totalmente uma parede. Duas aranhas da mesma 
espécie levariam quantos dias para juntas cobrir a 
mesma parede?  

a) 12,5 dias. 
b) 25 dias. 
c) 49 dias. 
d) 50 dias. 

 
 
BLOCO 3 

43. Em gestão de estoque, quando o último item que entra é 
o que sai primeiro, pode-se afirmar que o critério de 
gestão adotado é: 

a) PEPS. 
b) LILO. 
c) UEPS. 
d) FIFO. 

 
 

44. As vezes para baratear o insumo/produto é necessário 
fazer estoques maiores, também para baratear custos 
com transportes e produção, assim pode-se dizer que o 
estoque de segurança é: 

a) O conjunto de itens já comprados, mas que ainda não 
chegaram ao estabelecimento. 

b) Aquele além do básico para atender uma 
eventualidade. 

c) O que há em estoque para a demanda imediata. 
d) Aqueles itens que já estão em transporte. 

 
 

45. Na decomposição do sistema de administração de 
materiais, aquele subsistema responsável pela 
identificação (especificação), codificação e 
cadastramento de todos os materiais, é corretamente 
chamado de: 

a) Alienação de material. 
b) Movimentação de materiais. 
c) Classificação de material. 
d) Gestão de estoques. 

 
 

46. Considerando os tipos de riscos ocupacionais, aqueles 
que são oriundos de gases, vapores, poeiras, névoas, 
produtos, compostos ou substâncias tóxicas, são 
considerados riscos: 

a) Ergonômicos. 
b) Químicos. 
c) Físicos. 
d) Biológicos. 

47. Quando se fala em custo de transporte, assinale a 
alternativa que apresenta somente elementos que 
podem ser classificados como custo fixo: 

a) Pneus, combustível, Seguro. 
b) Cobertura de seguro, Manutenção, combustível. 
c) IPVA, Seguro, depreciação do veículo. 
d) Manutenção, IPVA, Pneus. 

 
 

48. A embalagem do produto pode ter as seguintes 
finalidades, EXCETO: 

a) Facilitar o transporte. 
b) Proteger o produto. 
c) Promover a venda do produto. 
d) Elevar o preço do produto. 

 
 

49. São exemplos de gastos que se referem ao custos de 
produção, EXCETO: 

a) Salários do pessoal da fábrica. 
b) Gastos financeiros. 
c) Matéria-prima consumida no período. 
d) Depreciação de equipamentos da fábrica. 

 
 

50. Para que se possa realizar inferências sobre a 
população, é necessário que se trabalhe com 
amostragem probabilística, são exemplos de 
amostragem probabilística, EXCETO: 

a) Acidental ou conveniência. 
b) Conglomerado. 
c) Aleatória Estratificada. 
d) Aleatória Simples. 

 


