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REDAÇÃO 
 
 
 

A Amazônia de Ronald 

 

 Quem está por trás da destruição da Amazônia? Segundo a organização ambientalista Greenpeace, 

são as grandes redes de fast-food – incluindo, é claro, o McDonald’s. A acusação é feita no relatório 

Comendo a Amazônia. De acordo com a entidade, grande parte da soja plantada nos 25.000 quilômetros 

quadrados devastados no ano passado teve como destino cadeias de fast-food da Europa. As acusações 

incluem, além do desmatamento não-autorizado, a construção de um porto ilegal no Rio Tapajós, em 

Santarém, Pará, uso de trabalho escravo e grilagem de terras públicas. Para chegar ao resultado, a entidade 

utilizou dados oficiais do governo brasileiro e fez análise de imagens de satélite e sobrevôos pela região. 

Primeiro Plano. Revista Época, 17 de abril de 2006. p. 14. 
 

 
 
 

Proposta de Redação 
 

A partir da leitura do texto, pode-se inferir o confronto inevitável entre o modelo de desenvolvimento econômico vigente, que valoriza 

o aumento da riqueza em detrimento da conservação dos recursos naturais, e a necessidade de conservação do meio ambiente. 

Então, como promover o desenvolvimento das nações de forma que gere o crescimento econômico, mas explorando os recursos 

naturais de forma racional e não predatória? 
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PORTUGUÊS 
 
1.1.1.1. Dadas as assertivas sobre o texto abaixo, 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

“Pode-se começar uma redação com a formulação de 
uma definição ou um conceito. É comum uma estrutura 
dessas vir estruturada pelo verbo ser. Além de sua aplicação 
objetiva, em que a posição do redator não aparece, pode 
também ser usada em textos que emitem um julgamento, 
uma apreciação, uma opinião, ou seja, formas textuais que 
são mais subjetivas.” 

I. A palavra sua (linha 3) tem como referente a expressão 
verbo ser. (linha 3) 

II. O emprego do pronome demonstrativo dessas em vez de 
destas (linha 3) se justifica, porque está retomando o 
referente. 

III. Os termos além de (linha 3) e também (linha 5) não 
possuem o mesmo valor semântico. 

IV. As vírgulas em “[...] um julgamento, uma apreciação, uma 
opinião [...] isolam palavras de idêntica função sintática. 

verifica-se que estão corretas 

A) II e III, apenas. 

B) II, III e IV. 

C) I, II e IV. 

D) I e II, apenas. 

E) I e IV, apenas. 

 
As questões 2 e 3 referem-se ao texto seguinte. 

“Ao planejar o que vai dizer, leve em consideração uma lista 
mental de questões a que sua fala deve responder; as lacunas 
que cada afirmação pode provocar à medida que enunciada; o 
tipo de predisposição do auditório às ideias que você defenderá; 
as condições e o contexto em que a comunicação ocorrerá.” 

 
2.2.2.2. A primeira oração é subordinada adverbial 

A) final, reduzida de infinito. 

B) condicional, reduzida de infinitivo. 

C) adverbial temporal. 

D) temporal, reduzida de infinitivo. 

E) adverbial final. 

 
3.3.3.3. Os termos em negrito funcionam, respectivamente, como  

A) objeto indireto, objeto direto, sujeito, adjunto adverbial. 

B) objeto indireto, objeto direto, objeto direto, adjunto adverbial. 

C) complemento nominal, objeto direto, objeto direto, adjunto 
adverbial. 

D) objeto indireto, sujeito, objeto direto, adjunto adverbial. 

E) objeto indireto, objeto direto, objeto direto, objeto indireto. 

 
4.4.4.4. Em qual das opções a grafia da palavra em negrito deveria 

ser separada (de mais)? 

A) “Foram impedidos poucos “fichas sujas”; os demais se 
deram bem.” 

B) Os demais candidatos recorreram ao STF e se deram bem.” 

C) “Não disse nada a ela; demais, não havia o que dizer.” 

D) “Perto demais do fogo, ele se queimou.” 

E) “Não houve nada demais com ela.” 

5.5.5.5. Em qual das opções a grafia da palavra ou expressão em 
negrito está incorreta? 

A) “Não rouba, tampouco deixa os outros roubarem.” 

B) “O trânsito nas estradas tem estado caótico: haja vista o 
trágico acidente de ontem.” 

C) “A falta de aparelhamento no estoque, passou 
despercebido pelo comandante da corporação.” 

D) “Mesmo diante dos inúmeros apelos dos alunos, o diretor 
continuou inexorável em sua determinação.” 

E) “O centenário de Adoniran Barbosa reascende o debate 
sobre a influência italiana na fala brasileira.” 

 
6.6.6.6. Observando os elementos que proporcionam a coesão 

textual, assinale a opção que indica a melhor sequência 
para o texto seguinte, que está desordenado, cujo título é 
“Sobre livros e bebês” (Revista Língua Portuguesa, set. 
2010. p. 8). 

1. De acordo com David Dickinson, especialista em 
alfabetização pela Universidade de Harvard, não se 
trata exatamente de ler narrativas como as de fadas 
para bebês com menos de um ano, mas dar-lhes livros 
com imagens para que folheiem. 

2. Comprovou-se que crianças com menos de 3 anos, 
cuja família possui hábito de leitura, demonstram aos 
10 anos um desempenho escolar melhor. 

3. Dickinson apresentou na última edição da Bienal do 
Livro de São Paulo estudos que relacionam a leitura 
precoce ao desenvolvimento da linguagem. 

4. Estudos provam que essa prática, feita com 
regularidade desde a tenra infância, pode melhorar o 
desempenho escolar das crianças. 

5. Quem pensa que ler para bebês é perda de tempo pode 
estar redondamente enganado. 

A) 3 – 1 – 5 – 2 – 4  

B) 5 – 4 – 1 – 3 – 2  

C) 5 – 3 – 2 – 4 – 1  

D) 1 – 3 – 2 – 4 – 5  

E) 4 – 2 – 3 – 1 – 5  

 
7.7.7.7. Em qual período o se é uma conjunção integrante? 

A) “Paraquedista se prepara para romper a barreira do som 
com salto da estratosfera.”  

B) “Um tecido comum pegaria fogo se fosse exposto 
diretamente a essa radiação.”  

C) “Sabe-se também que a alimentação materna pode ter 
impacto na chance de a criança vir a desenvolver câncer.”  

D) “Marilyn Monroe morreu aos 36 anos de forma trágica, 
vítima de uma overdose de medicamentos que até hoje não 
se sabe se foi intencional, acidental ou provocada por 
alguma misteriosa conspiração política.” 

E) “Não fale rápido demais. Se sua dicção não for boa, 
ninguém irá entender o que você diz.” 
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Com base na compreensão do Texto abaixo, responda as 

questões de 8 e 9.  

Verdade e falsidade 
 

Se observarmos a concepção grega de verdade, 
notaremos que nela as coisas ou o ser (a realidade) é o 
verdadeiro ou a verdade. Isto é, o que existe e manifesta sua 
existência para nossa percepção e para nosso pensamento é 
verdade ou verdadeiro. Por esse motivo, os filósofos gregos 
perguntam: como o erro, o falso e a mentira são possíveis? Em 
outras palavras, como podemos pensar naquilo que não é, não 
existe, não tem realidade, se o erro, o falso e a mentira só 
podem referir-se ao que não é, ao não-ser? O ser é o manifesto, 
o visível para os olhos do corpo e do espírito, o evidente. Errar, 
falsear ou mentir, portanto, é não ver os tais seres como são, é 
não falar deles tais como são. Como isso é possível? 

 
A resposta dos gregos é dupla: 
 
 

  1. o erro, o falso e a mentira se referem à aparência superficial 
e ilusória das coisas ou dos seres e surgem quando não 
conseguimos alcançar a essência das realidades; são um 
defeito ou uma falha de nossa percepção sensorial; 

  2. o erro, o falso e a mentira surgem quando dizemos de 
algum ser aquilo que não é, quando lhe atribuímos 
qualidades ou propriedades que ele não possui ou quando 
lhe negamos qualidades ou propriedades que ele possui. 
Nesse caso, o erro, o falso e a mentira se alojam na 
linguagem e acontecem no momento em que fazemos 
afirmações ou negações que não correspondem à essência 
de alguma coisa. O erro, o falso e a mentira são um 
acontecimento do juízo ou do enunciado. 

 
O que é a verdade? É a conformidade entre nosso 

pensamento e nosso juízo e as coisas pensadas ou formuladas. 
Qual a condição para o conhecimento verdadeiro? A evidência, 
isto é, a visão intelectual da essência de um ser. Para formular 
um juízo verdadeiro precisamos, portanto, primeiro conhecer a 
essência, e a conhecemos ou por intuição, ou por dedução, ou 
por indução. 

A verdade exige que nos libertemos das aparências das 
coisas para ver intelectualmente a essência delas; exige portanto 
que nos libertemos das opiniões estabelecidas e das ilusões de 
nossos órgãos dos sentidos. Em outras palavras, a verdade 
sendo o conhecimento da essência real e profunda dos seres é 
sempre universal e necessária, enquanto as opiniões variam de 
lugar para lugar, de época para época, de sociedade para 
sociedade, de pessoa para pessoa. Essa variabilidade e 
inconstância das opiniões provam que a essência dos seres não 
está conhecida e, por isso, se nos mantivermos no plano das 
opiniões, nunca alcançaremos a verdade. 
 

(CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2005. 
p. 98. Adaptado) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.8.8.8. Dadas as seguintes proposições, 

I. Verifica-se, a partir da compreensão global do texto, que a 
autora explicita uma concepção de verdade, baseada nos 
filósofos gregos, cuja premissa é a relação entre o 
enunciado e o fato, ou seja, o enunciado é verdadeiro ou 
falso se ele revela ou não algo da essência real e profunda 
do ser. 

II. Infere-se que o papel do pensador, ou do filósofo, não é 
aquele que colhe a verdade já pronta, no mundo. Isso 
equivale comparar a figura do filósofo a de um amante, ou 
seja, ele é um inquieto, um ciumento pronto a decifrar as 
palavras da amada, a hesitação de sua voz ou a 
insignificante troca de palavras que denuncia o oculto. 

III. Argumenta-se que, em sendo o erro, o falso e a mentira 
um acontecimento do juízo ou do enunciado, no exemplo: 
“Lula é imortal”, o erro se encontra na atribuição do 
predicado “imortal” a um sujeito que não possui a 
qualidade ou propriedade da imortalidade. 

IV. Assume-se que o conhecimento da essência ou o desvelar 
da verdade se dá, pelo menos, por duas vias de 
procedimento: a indução e a dedução. Aquela, diz respeito 
às verdades que emergem a partir da verificação de um 
fato particular e generaliza-se para o geral; esta, ao 
contrário, percebe e generaliza a verdade dos fatos a partir 
de dados gerais. 

V. Depreende-se que procurar a verdade é supor que ela não 
esteja dada em nossa experiência cotidiana, mas para que 
essa suposição possa ser feita é necessário que no seio 
mesmo dessa experiência algo insinue que não estamos 
de posse da verdade. 

estão corretas 

A) somente I, II e V. 

B) somente III e IV. 

C) somente II e IV. 

D) I, II, III, IV e V. 

E) somente I, II, III e V. 

 

9.9.9.9. No período: “A verdade exige que nos libertemos das 
aparências das coisas para ver intelectualmente a essência 
delas...”, pode-se assumir: 

I. O quê é um pronome relativo com função sintática de objeto 
direto e introduz uma oração coordenada assindética. 

II. O quê é uma conjunção integrante e introduz uma oração 
subordinada substantiva objetiva direta. 

III. O quê é um uma conjunção integrante e introduz uma 
oração subordinada substantiva subjetiva. 

IV. O quê é uma conjunção integrante e introduz uma relação 
de determinante/determinado, gerando uma construção de 
parataxe. 

Verifica-se que está(ão) correta(s) 

A) II, apenas. 

B) II, III e IV, apenas. 

C) II e III, apenas. 

D) I e III, apenas. 

E) I, II, III e IV. 
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10.10.10.10. Quanto ao acento indicativo da crase, 

I. “Como a ortografia está ligada à história da língua, não 
poderia mudar a todo momento por questão de economia e 
dos aparatos da memória coletiva.” 

II. “Palavras usadas nos sistemas de contagem da 
humanidade revelam empréstimos culturais que remontam 
à história.” 

III. “O tradicional teatro popular, cujas origens remetem à 
Europa medieval, é exposto em reportagem de Priscila 
Gorzoni.” 

IV. “[...] Tempos depois ainda lembrava frases inteiras e fazia 
menção a isso ou àquilo.” 

verifica-se que foi devidamente empregado em 

A) I e II, apenas. 

B) I, III e IV, apenas. 

C) I, II e III, apenas. 

D) todos os períodos. 

E) I e III, apenas. 

 

11.11.11.11. Qual a opção que apresenta violação à concordância? 

A) “Uma coletânea de artigos e de entrevistas mostra a 
evolução do pensamento político do candidato.” 

B) Críticas aos malefícios que o dinheiro pode trazer em geral 
tendem a reproduzir o pensamento comum. Deve, portanto, 
ser evitadas, até mesmo pelo fato de parecerem 
demagógicas. 

C) “Quando chegamos ao local de ocorrido, já haviam iniciado 
as primeiras tentativas de socorro.” 

D) “O câncer é uma das doenças que mais matam mulheres no 
Brasil.” 

E) “A variedade de temas e a de abordagens também estão 
presentes nas nossas páginas.”  

 
12.12.12.12. Em qual opção a regência do verbo ou locução verbal em 

negrito é idêntica à do verbo dá, no período “Muita coisa 
ainda precisa ser descoberta sobre como se dá esse tipo de 
interação.”?  

A) “E é dessa transição de bandido do colarinho-branco para 
um gângster propriamente dito que se extraem as nuances 
que tornam ainda mais marcante a personagem.”  

B) “Pesquisa indica que discursos carismáticos pesam muito 
na decisão dos investidores.”  

C) “Diretor de filmes que levaram para as telas o visual das 
histórias em quadrinhos, Zack Snyder estreia na animação 
com uma fantasia sobre corujas.”  

D) “O diretor e produtor da série diz que garantiu liberdade ao 
diretor Martin Scorsese.”  

E) “As abelhas seguem sem rumo e morrem, provavelmente de 
inanição. Afinal, o que as está matando?”  

 

 

 

 

 

 

13.13.13.13. No par de orações: a) Todo aluno dessa escola fala duas 
línguas; b) Duas línguas são faladas por todo aluno dessa 
escola, temos a expressão de um fenômeno semântico do 
português. Trata-se de 

A) uma relação de hiperonímia, pois, a partir da decomposição 
lexical do sintagma “todo aluno”, evidencia-se a relação 
assimétrica de que existem alunos que sabem duas línguas 
e que esses alunos formam uma classe maior, mais geral. 

B) uma relação de sinonímia, pois existe um acarretamento 
mútuo enquanto conteúdo semântico entre as orações, pois 
tanto a) quanto b) são verdadeiras nas mesmas 
circunstâncias. 

C) uma relação de antonímia, pois são informações diferentes. 
Em a), interpreta-se que existem duas línguas e todos falam 
essas línguas ou cada um fala duas línguas; já em b) 
interpreta-se que existem duas línguas que todos falam. 

D) uma relação de anomalia, já que não se tem uma identidade 
total de significados. 

E) uma relação de metonímia, pois o conteúdo semântico tanto 
da oração ativa quanto da passiva permanece inalterado, 
revelando assim uma relação parte/todo. 

 
14.14.14.14. Nas orações: i) Todos acharam o espetáculo fabuloso, ii) O 

Pedro considera a Maria uma ótima professora. Os termos 
em negrito exercem a função sintática de 

A) aposto. 

B) predicativo do sujeito. 

C) objeto cognato. 

D) adjunto adverbial. 

E) predicativo do objeto. 

 
15.15.15.15. Na oração: Este é um direito que lhe assiste, a forma lhe 

está, segundo as regras normativas de regência verbal, 

A) correta, pois o verbo assistir com sentido de presenciar 
exige um complemento preposicionado e a forma lhe realiza 
a função sintática de objeto indireto. 

B) correta, pois o verbo assistir com sentido de ajudar, prestar 
assistência é usado indiscriminadamente como transitivo 
direto e indireto. 

C) correta, pois o verbo assistir no sentido de caber razão a 
alguém exige um complemento preposicionado e a forma 
lhe realiza a função sintática de objeto indireto. 

D) incorreta, pois não se trata de uma questão de regência do 
verbo, mas sim de colocação pronominal. 

E) incorreta, pois o verbo assistir com sentido de prestar 
assistência não exige um complemento preposicionado. 

 
16.16.16.16. Nos versos de Luís de Camões: “E, enquanto eu estes 

canto e a vós não posso,/sublime Rei, pois não me atrevo a 
tanto.”, há um recurso expressivo que consiste em inferir, a 
partir do contexto, um termo omitido. Essa figura de sintaxe 
denomina-se 

A) elipse. 

B) anáfora. 

C) ironia. 

D) anacoluto. 

E) sínquise. 
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17.17.17.17. Dados os períodos abaixo, 

I. Perguntei àquele rapaz se ele gostaria de trabalhar 
comigo. 

II. A professora à qual encontramos, ontem, no congresso, é 
muito exigente. 

III. Refiro-me a este livro, não à revista que li na semana 
passada. 

IV. O acusado ficou cara à cara com a vítima. 

V. Depois do susto na aeronave, chegar à terra foi um alívio. 

quais estão corretos quanto ao fenômeno sintático da crase? 

A) I e III, apenas. 

B) I, II, III e V, apenas. 

C) III, IV e V, apenas. 

D) I, II, III, IV e V. 

E) I, II e IV, apenas. 

 

18.18.18.18. No enunciado: “Esta mulher foi aquela que me disse toda 
verdade sobre os fatos ocorridos no período que estivera 
fora.”, verifica-se que a ocorrência de dois pronomes 
demonstrativos está, segundo as regras da gramática 
normativa, 

A) adequada, pois o predicativo introduzido por “aquela” melhor 
esclarece o sujeito. 

B) inadequada, já que os pronomes demonstrativos têm valor 
indefinido e não podem ser correlacionados. 

C) adequada, pois o pronome demonstrativo “aquela” reforça o 
pronome demonstrativo adjetivo “esta”. 

D) adequada, já que o pronome demonstrativo “aquela” está 
sendo usado no sentido de “então”. 

E) inadequada, já que há uma redundância de informação 
dêitica, ou seja, os pronomes referem-se ao mesmo sujeito. 

 

19.19.19.19. Verificando as estratégias de concordância nominal nos 
períodos abaixo, 

I. Os idosos denunciaram a tentativa de assalto praticada por 
uma moça e um rapaz forte na porta do banco. 

II. Os idosos denunciaram a tentativa de assalto praticada por 
uma moça e um rapaz fortes na porta do banco. 

III. A extraordinária Fernanda Montenegro e Laura Cardoso 
são atrizes desde o início da TV no Brasil. 

IV. É proibido bebida alcoólica nos campi universitários. 

V. Adriana é meio desconfiada, pois não acredita nas meias 
histórias que lhe contam os colegas de turma. 

estão corretos  

A) I, II e IV, apenas. 

B) II, IV e V, apenas. 

C) I, II, IV e V, apenas. 

D) I, II, III, IV e V. 

E) II e III, apenas. 

 

 

 

 

20.20.20.20. Na frase: “O Paulo está ansioso para encontrar seu amigo 
que há muito tempo não vê, o Ramos.”, o termo em negrito 
é, sintaticamente, 

A) vocativo. 

B) objeto direto. 

C) sujeito. 

D) aposto. 

E) adjunto adnominal. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
21.21.21.21. Considere as seguintes premissas: “Quem não bebe fala a 

verdade.” “Nenhum padre bebe.” Então podemos concluir 
que 

A) quem fala a verdade é padre. 

B) todo padre fala a verdade. 

C) nenhum padre fala a verdade. 

D) quem bebe não fala a verdade. 

E) algum padre não fala a verdade. 

 
22.22.22.22. Somente os baderneiros são presos. Algum professor é 

preso. Assim, podemos concluir que 

A) somente os professores são presos. 

B) somente os presos são baderneiros  

C) todos os presos são baderneiros. 

D) todos os professores são baderneiros. 

E) nenhum professor é preso. 

 
23.23.23.23. Se Adriana foi ao teatro, Isabelle e Jeane não foram ao 

teatro. Se Jeane não foi ao teatro, Samuel foi ao teatro. Se 
Samuel foi ao teatro, há uma mulher linda na sala. Ora, não 
há uma mulher linda nesta sala; logo, 

A) Jeane e Samuel não foram ao teatro. 

B) Jeane não foi ao teatro ou Samuel foi ao teatro. 

C) Jeane e Isabelle não foram ao teatro. 

D) Adriana e Isabelle foram ao teatro. 

E) Adriana e Samuel não foram ao teatro. 

 
24.24.24.24. Se Marcos não viaja com Selma, então Selma vai ao culto. 

Se Selma vai ao culto, então Morgana fica em casa. Se 
Morgana fica em casa, então Júnior beija Morgana. Ora, 
Junior não beija Morgana; logo, 

A) Morgana não fica em casa e Selma vai ao culto. 

B) Selma vai ao culto e Marcos viaja com Selma. 

C) Selma não vai ao culto e Marcos viaja com Selma. 

D) Morgana não fica em casa e Marcos não viaja com Selma. 

E) Morgana fica em casa e Selma vai ao culto. 

 
25.25.25.25. Em uma comunidade constituída por 406 pessoas, 170 

estudam alemão, 130 estudam francês, 140 estudam 
italiano, 12 estudam espanhol, 16 estudam alemão e 
francês, 15 estudam alemão e italiano, 12 estudam francês 
e italiano, 5 estudam francês e espanhol, 3 estudam 
espanhol e italiano, 3 estudam apenas italiano e francês e 2 
estudam os quatro idiomas. Sabe-se que todos que 
estudam espanhol também estudam alemão e que apenas 
esses quatro idiomas são estudados na comunidade. 
Nestas condições, quantas pessoas estudam alemão, 
francês e italiano e não estudam espanhol? 

A) 6 

B) 7 

C) 15 

D) 10 

E) 12 
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26.26.26.26. De três irmãs – Silvana, Selma e Fátima – sabe-se que ou 
Silvana é a mais alta, ou Selma é a mais baixa. Sabe-se 
também que ou Selma é a mais alta, ou Fátima é a mais 
baixa. Então, a mais alta e a mais baixa das três irmãs são, 
respectivamente, 

A) Fátima e Selma. 

B) Selma e Fátima 

C) Fátima e Silvana. 

D) Selma e Silvana 

E) Silvana e Selma 

 
27.27.27.27. Considerando as afirmações: ”Nenhum Presidente é bonito” 

e “Alguns homens são bonitos”, pode-se corretamente 
concluir que 

A) alguns homens não são presidentes. 

B) nenhum homem é presidente. 

C) alguns presidentes são homens. 

D) alguns homens são presidentes. 

E) nenhum presidente é homem. 

 

28.28.28.28. Considerando as seguintes premissas, 

• Todo marido é ciumento. 

• Todo marido é trabalhador. 

• Stefany é ciumento. 

• Pedro é trabalhador. 

podemos concluir que 

A) todos os trabalhadores são ciumentos. 

B) Pedro é ciumento. 

C) não existe ciumento trabalhador. 

D) existe ciumento trabalhador. 

E) Stefany é trabalhador. 

 

29.29.29.29. Considere as seguintes afirmações: Se “alguns felinos são 
leões” e “Todos os leões são ferozes”, então, 
necessariamente, 

A) algum felino é um animal feroz. 

B) nenhum animal feroz é felino. 

C) nenhum felino não é feroz. 

D) todo animal feroz é um leão. 

E) todo leão é felino. 

 

30.30.30.30. A negação da afirmativa condicional ”Se estiver frio, eu levo 
o casaco” é: 

A) não está frio e eu levo o casaco. 

B) não está frio e eu não levo o casaco. 

C) se estiver frio, eu não levo o casaco. 

D) está frio e eu não levo o casaco. 

E) se não estiver frio, eu levo o casaco. 
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INFORMÁTICA 
 

Nas questões a seguir, a menos que seja explicitamente informado o 
contrário, considere que todos os programas mencionados estão em 
configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado 
para pessoas destras e que expressões como clicar, clique simples e 
clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. 
Considere também que não há restrições de proteção e de uso em 
relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos 
mencionados. 

 

31.31.31.31. É possível selecionar todos os objetos contidos numa pasta 
qualquer do Windows utilizando o atalho de teclas  

A) CTRL + C. 

B) CTRL + S. 

C) CTRL + V. 

D) CTRL + A. 

E) CTRL + X. 

 

32.32.32.32. Dadas as proposições a seguir, 

I. Na maioria das instalações do Windows há uma pasta de 
nome “Arquivos de Programas” onde, normalmente, ficam 
armazenados os programas instalados no computador. 

II. A partir do Painel de Controle do Windows é possível 
configurar diversos dispositivos do computador, entre eles 
o mouse, o monitor e o teclado. 

III. Além de objetos excluídos do computador, a Lixeira do 
Windows também armazena arquivos pouco utilizados pelo 
usuário. 

IV. No Windows XP é possível visualizar todos os 
computadores conectados na Internet a partir da opção 
“Configurações de Rede”. 

verifica-se que estão corretas somente as proposições 

A) I e III. 

B) II e III. 

C) II e IV. 

D) III e IV. 

E) I e II. 

 

33.33.33.33. Faça a associação correta no quadro abaixo entre os 
aplicativos e a categoria a que eles pertencem. 

 

1ª coluna 2ª coluna 

1. WinRar  (     ) antivírus 

2. Avast (     ) compactador/descompactador de 

arquivos 

3. Outlook (     ) leitor de arquivos PDF 

4. Acrobat Reader  (     ) gerenciador de e-mails 

A sequência correta da 2ª coluna, de cima para baixo, é 

A) 1 – 4 – 3 – 2 

B) 1 – 3 – 4 – 2 

C) 3 – 1 – 4 – 2 

D) 2 – 4 – 1 – 3 

E) 2 – 1 – 4 – 3 

34.34.34.34. Solaris, Linux e MacOS X são exemplos de 

A) software do tipo editor de texto. 

B) software do tipo editor de planilha eletrônica. 

C) hardware do tipo conversor de áudio e vídeo. 

D) software do tipo sistema operacional. 

E) software para edição de imagens. 

 
35.35.35.35. Em uma planilha do Microsoft Excel 2003, o número máximo 

de linhas disponíveis que podem ser utilizadas em uma 
planilha é 65.536. No Microsoft Excel 2007 esse número é 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A) o dobro de 65.536. 

B) 100 mil. 

C) 1 milhão. 

D) superior a 1 milhão. 

E) 265.536. 

 
A figura abaixo serve como base para responder a questão 36.  

 

 

 

 

 

 

 

 

36.36.36.36. Em uma planilha do Microsoft Excel 2007, nas células A2, 
B2, C2 e D2, há os números 11, 25, 10, 10 respectivamente, 
e na célula D4 a fórmula =A2+B2*C2/D2. Se colocarmos o 
valor 0 (zero) na célula D2, aparecerá na célula D4 a 
informação que está na opção (Obs.: As células possuem 

formatação Geral.) 

A) 360. 

B) 11. 

C) #NUM!. 

D) #DIV/0!. 

E) 36. 
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37.37.37.37. Para inserir uma nova Barra de ferramentas no Microsoft 
Word 2003, o usuário pode escolher a barra que deseja a 
partir do caminho 

A) Menu Exibir > Barra de ferramentas...  

B) Menu Inserir > Barra de ferramentas... 

C) Menu Formatar > Barra de ferramentas...  

D) Menu Ferramentas > Barra de ferramentas...  

E) Menu Editar > Barra de ferramentas...  

 

38.38.38.38. Não é um exemplo de modelo de processador de 
computador: 

A) Athlon 

B) Sempron 

C) Armageddon 

D) Pentium 

E) Celeron 

 

39.39.39.39. Sobre o Microsoft PowerPoint versões 2003 e 2007, qual 
opção é falsa? 

A) Na versão 2003, é possível ocultar todos os erros de 
ortografia, ativando esta opção a partir do caminho: Menu 

Ferramentas > Opções > aba Ortografia e estilo. 

B) Segundo a ajuda o PowerPoint, a versão 2007 oferece 
efeitos novos e melhorados, temas e opções de formatação 
melhoradas que podem ser usadas para criar 
apresentações dinâmicas de ótima aparência em uma 
fração do tempo que os usuários costumavam gastar. 

C) Na versão 2007, para iniciar a apresentação a partir do slide 
atual basta usar a combinação de teclas CTRL+F5. 

D) Na versão 2003, há pelo menos dois caminhos para se 
chegar a uma apresentação de slide: 1. Menu Exibir > 

Apresentação de slides e 2. Menu Apresentações > 

Exibir apresentação. 

E) Nas duas versões, a combinação de teclas CTRL+M serve 
para inserir um novo slide. 

 

40.40.40.40. Com relação às extensões dos arquivos do BrOffice.org 
apresentados a seguir, associe a 1ª coluna de acordo com a 
2ª coluna.  

 

1ª coluna 

(Formato do documento) 

2ª coluna 

(extensão de arquivo) 

1. Texto ODF (     ) *.ots  

2. Planilha ODF (     ) *.odp 

3. Modelo de planilha ODF (     ) *.odt 

4. Apresentação ODF (     ) *.ott  

5. Modelo de texto ODF (     ) *.ods 

 

A sequência correta, de cima para baixo, esta na opção 

A) 2 – 4 – 1 – 3 – 5 

B) 3 – 4 – 5 – 2 – 1 

C) 1 – 2 – 4 – 5 – 3 

D) 3 – 4 – 1 – 5 – 2  

E) 3 – 1 – 4 – 5 – 2 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

41.41.41.41. Entre as opções abaixo, assinale a incorreta. 

A) Evapotranspiração Potencial é um valor máximo para as 
águas evaporadas a partir do teor de umidade do solo, e 
transpiradas, no processo de desenvolvimento das plantas. 

B) A evapotranspiração potencial (ETP) representa um limite 
inferior para a evapotranspiração real (ETR). 

C) A evapotranspiração real (ETR) pode ser estimada a partir 
da diferença entre a precipitação (P) e a evapotranspiração 
potencial (ETP). 

D) No perfil vertical da água abaixo da supefície do terreno, 
existem basicamente duas zonas horizontais, a saturada e a 
não saturada, de acordo com a proporção relativa do 
espaço poroso que é ocupado pela água. 

E) Quase toda a água subterrânea existente na Terra tem 
origem no ciclo hidrológico. 

 

42.42.42.42. Entre as opções abaixo, assinale a correta. 

A) Numa solução, as somas dos equivalentes químicos dos 
cátions e dos ânions devem ser iguais para que ela esteja 
equilibrada; por isto, o uso da unidade miligrama por litro 
(mg/l) permite avaliar a precisão de uma análise. 

B) A água subterrânea, ao lixiviar os solos e as rochas, 
enriquece-se em sais minerais em solução, provenientes da 
dissolução de seus minerais. Estas reações são favorecidas 
pelas baixas velocidades de circulação das águas 
subterrâneas, maiores pressões e temperaturas a que estão 
submetidas e pela facilidade de dissolver CO2 ao percolar o 
solo não saturado.   

C) O processo de dissolução de minerais silicatados das 
rochas ígneas é influenciado pelo pH, pela temperatura e 
pelo grau de saturação de cada elemento, sendo mais 
rápido em ambientes alcalinos. 

D) As substâncias dissolvidas na água podem estar sob a 
forma molecular ou iônica, porém, nas águas subterrâneas, 
a forma molecular predomina. 

E) A condutividade elétrica diminui com a elevação da 
temperatura; por isso, é necessário anotar a temperatura de 
referência da água amostrada. 

 

43.43.43.43. Entre as opções abaixo, assinale a incorreta.  

A) Os aquíferos porosos ou instersticiais são mais previsíveis 
devido à sua homogeneidade. 

B) Rochas competentes são propensas à ocorrência de água 
subterrânea mesmo em regiões de antiformes. 

C) As rochas incompetentes, por seu comportamento plástico, 
atuam como bons aquíferos.  

D) Os aquíferos cársticos são heterogêneos e anisotrópicos. 

E) O relevo, na superfície, pode ser reflexo da interação da 
água subterrânea com o meio percolado. 
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44.44.44.44. Entre as opções abaixo, assinale a incorreta.  

A) Condutividade Elétrica-CE é a medida da facilidade de uma 
água conduzir uma corrente elétrica, estando diretamente 
ligada com o teor de sais dissolvidos sob a forma de ions. 

B) As águas duras são incrustrantes e produzem grandes 
consumos de sabão, além de dificultar o cozimento dos 
alimentos. 

C) O sódio é um dos metais alcalinos mais importantes e 
abundantes nas águas subterrâneas. 

D) O potássio ocorre em pequenas quantidades ou está 
ausente nas águas subterrâneas, devido à sua participação 
intensa em processos de troca iônica, além da facilidade de 
ser adsorvido pelos minerais de argila e, ainda, de seus sais 
serem muito utilizados pelos vegetais. 

E) O carbonato é desejável em águas para irrigação, pois sua 
presença na forma de carbonato de sódio é benéfico para 
os vegetais. 

 

45.45.45.45. Entre as opções abaixo, assinale a incorreta. 

A) O cloreto, em geral, é pouco solúvel e muito estável em 
solução, logo, facilmente precipita.  

B) O cloreto é um bom indicador de poluição para aterros 
sanitários e lixões. 

C) A presença de nitrito na água subterrânea é um indicativo 
de poluição recente. 

D) A concentração de Fosfato (PO4
-3) é baixa em águas 

naturais devido à ação de microrganismos. Valores acima 
de 1,0 mg/l, geralmente, são indicativos de água poluída, 
podendo ter sido acrescido às águas subterrâneas por 
derivados de detergentes, efluentes domésticos, inseticidas 
e pesticidas. 

E) O cloreto (Cl-) está presente em todas as águas naturais, 
com valores situados entre 10 e 250 mg/l nas águas doces. 

 

46.46.46.46. Numerando a 2ª coluna de acordo com a 1ª, 

1ª coluna 2ª coluna 

I. Duna (     )  Depósito fluvial 

II. Aluvião (     )  Erosão eólica 

III. Ravina (     )  Depósito por gravidade 

IV. Corrosão (     )  Depósito eólico 

V. Coluvião (     )  Erosão fluvial 

VI. Corrasão (     )  Erosão pluvial 

tem-se como sequência correta, de cima para baixo, 

A) V – III – II – I – IV – VI 

B) I – III – II – V – IV – VI 

C) II – VI – V – I – IV – III 

D) II – I – V – VI – IV – III 

E) V – VI – III – II – I – IV 

 

 

 

47.47.47.47. Entre as opções abaixo, assinale a incorreta. 

A) O tipo de solo é levado em consideração na avaliação da 
vulnerabilidade pelo método DRASTIC. 

B) A Topografia e Recarga são consideradas na avaliação da 
vulnerabilidade pelo método DRASTIC. 

C) As características litológicas do aquifero e a profundidade 
do topo do aquífero são comuns na avaliação da 
vulnerabilidade tanto no método GOD como no DRASTIC. 

D) A condutividade hidráulica é levada em consideração na 
avaliação da vulnerabilidade pelo método GOD.  

E) A vulnerabilidade é um conceito que permite integrar vários 
parâmetros caracterizadores do meio subterrâneo e da sua 
especificidade. 

 

48.48.48.48. Quanto à salinização de aquíferos, 

I. As águas que circulam em litologias de origem marinha ou 
que tenham sofrido mistura com a água do mar 
(contaminação marinha) têm uma elevada razão iônica 
rMg+2/rCa+2. 

II. A Razão de Adsorção de Sódio-RAS é utilizada, 
juntamente com a Condutividade Elétrica, para a 
classificação da água para fins de irrigação, sendo que, 
quanto maior esta razão, menos apropriada para tais fins. 

III. A razão rCl-/rHCO3
- é muito útil para caracterizar a intrusão 

marinha. 

IV. No geral, a razão iônica rK+/rNa+ tende a aumentar 
conforme aumenta a salinidade. 

está(ão) correta(s) a(s) opção(ões) 

A) I, II, III e IV. 

B) I, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I, II e III, apenas.  

E) IV, apenas.  

 

49.49.49.49. Entre os fatores que influenciam a relação entre água 
superficial e água subterrânea no ciclo hidrológico, 

I. A presença de vegetação favorece a ocorrência de água 
subterrânea dentro do ciclo hidrológico. 

II. Uma topografia íngreme favorece a ocorrência de água 
subterrânea dentro do ciclo hidrológico. 

III. O tipo de rocha aflorante influencia a recarga natural do 
aquífero. 

IV. A compactação de um terreno influencia a porosidade, 
diminuindo a recarga natural do aquífero. 

V. A intensidade e a duração das chuvas não influenciam o 
processo de infiltração e recarga das águas subterrâneas.  

estão corretas as opções 

A) I, II, III, IV e V. 

B) II, III e V, apenas. 

C) I e V, apenas. 

D) I, III e IV, apenas. 

E) II e IV, apenas. 
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50.50.50.50. Dadas, abaixo, as causas da salinização de aquíferos 
costeiros, 

I. Avanço da cunha salina. 

II. Propagação vertical proveniente de um aquífero salinizado. 

III. Infiltração de água salinizada de estuários e mangues. 

IV. Água conata salinizada. 

V. Elevação do cone de salinização. 

verifica-se que estão corretas 

A) I, II, III, IV e V. 

B) I, III e V, apenas. 

C) II, III e IV, apenas. 

D) I e V, apenas 

E) II e IV, apenas. 

 

51.51.51.51. Henry Darcy, engenheiro hidráulico francês, realizando 
experiências com o escoamento de água em filtros de areia 
determinou que em meios porosos 

A) a vazão de escoamento (Q) que passa por uma 
determinada área (A) é controlada pela condutividade 
hidráulica (K) e pelo gradiente hidráulico (i). 

B) a vazão de escoamento (Q) depende apenas das 
características do meio.  

C) a vazão de escoamento (Q) é  diretamente proporcional à 
distância percorrida (L). 

D) a vazão de escoamento (Q) é inversamente proporcional à 
perda de carga (∆h) causada pelo fluxo da água. 

E) a vazão de escoamento (Q) é  inversamente proporcional ao 
gradiente hidráulico (i). 

 

52.52.52.52. A realização de um teste de aquífero num aquífero 
confinado drenante de espessura conhecida que atinge o 
regime permanente ou estacionário, devido a processos de 
drenança, permite estabelecer os seguintes parâmetros do 
aquífero: 

A) apenas transmissividade (T). 

B) transmissividade (T), coeficiente de armazenamento e 
condutividade hidráulica (K). 

C) apenas coeficiente de armazenamento (S). 

D) transmissividade (T) e condutividade hidráulica (K). 

E) transmissividade (T) e coeficiente de armazenamento (S). 

 

53.53.53.53. Um dos aspectos essenciais dos mapas hidrogeológicos é a 
representação da potenciometria dos aquíferos, que fornece 
informações importantes de seu comportamento 
hidrogeológico. Das relacionadas, qual informação não pode 
ser obtida por meio da potenciometria? 

A) Informações qualitativas sobre a transmissividade (T). 

B) Direção do fluxo e vazão de escoamento natural (VEN). 

C) Informações qualitativas sobre o coeficiente de 
armazenamento (S). 

D) Variações espaciais do gradiente hidráulico (i). 

E) Indicação de zonas de recarga e descarga. 

 

 

54.54.54.54. Dadas as proposições seguintes em relação aos aquíferos 
confinados, 

I. O mecanismo de liberação de água está associado aos 
processos de compactação do aquífero e expansão da 
água. 

II. O nível estático de poços captando este tipo de aquífero 
materializa uma superfície real denominada de freática. 

III. Em qualquer ponto do aquífero a água está submetida a 
uma pressão superior à pressão atmosférica. 

IV. Podem ser classificados em drenantes e não drenantes. 

V. O confinamento é feito por meio de limites geológicos bem 
definidos. 

verifica-se que estão corretos 

A) II, III e IV, apenas. 

B) I, III, IV e V. 

C) I, II e V, apenas. 

D) III, IV e V, apenas. 

E) I e III, apenas. 

 

55.55.55.55. Em relação aos métodos de perfuração e suas ferramentas, 
enumere a 2ª coluna de acordo com a primeira. 
 

1ª coluna 2ª coluna 

1. Trépano; Bit (     ) Rotopneumático; Rotativo 

2. Caçamba de Limpeza (     ) Rotativo; Percussão 

3. Kelly (     ) Percussão; Rotopneumático 

4. Martelo; Broca (     ) Percussão 

5. Swivel; Balancim (     ) Rotativo 

A sequência correta, de cima para baixo, está na opção 

A) 5 – 4 – 1 – 3 – 2 

B) 4 – 5 – 2 – 3 – 1 

C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3 

D) 4 – 5 – 1 – 3 – 2 

E) 4 – 5 – 1 – 2 – 3 

 

56.56.56.56. Num aquífero confinado foram perfurados dois poços 
tubulares (A e B), totalmente penetrantes, com as mesmas 
características construtivas. O poço A foi perfurado com 
fluído de perfuração à base de bentonita e o poço B com 
fluído à base de polímero. Os poços foram bombeados com 
uma vazão de 30 m3/h durante 24 horas e as perdas 
naturais no aquífero (BQ), iguais nos dois poços, foram de 
18 metros. Ao final do bombeamento os rebaixamentos dos 
poços A e B eram, respectivamente, 30 e 25 metros. 
Indique a eficiência hidráulica dos poços A e B, 
respectivamente. 

A) 80% e 96% 

B) 100% e 83% 

C) 72% e 60%  

D) 48% e 43% 

E) 60% e 72 % 
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57.57.57.57. Uma etapa importante da pesquisa hidrogeológica é a 
construção de mapas potenciométricos por meio do traçado 
de curvas equipotenciais. Para o traçado destas curvas é 
necessário o conhecimento, em cada poço, do valor da 
carga hidráulica (h) definida como: h = z + P/γ. Na prática, 
em estado de equilíbrio, a carga hidráulica é calculada da 
seguinte forma: 

A) subtraindo o nível estático (NE) da profundidade do poço. 

B) subtraindo a profundidade do poço da cota de sua boca. 

C) subtraindo o nível dinâmico (ND) da profundidade do poço.  

D) subtraindo o nível estático (NE) do nível dinâmico (ND). 

E) subtraindo a profundidade do nível estático (NE) da cota da 
boca do poço. 

 

58.58.58.58. Perfilagem geofísica é uma excelente ferramenta para 
orientar a completação de poços tubulares. Entre as 
relacionadas abaixo, qual a técnica mais indicada para 
detectar camadas de argilas e folhelhos?  

A) Raios Gama 

B) Indução 

C) Temperatura 

D) Potencial Espontâneo (SP) 

E) Cáliper 

 

59.59.59.59. A ocorrência de incrustações químicas e biológicas nos 
filtros, dependendo da qualidade da água, pode ser uma das 
principais causas de redução da vida útil de poços 
tubulares. Assinale a opção que não colabora para reduzir o 
risco e combater incrustações. 

A) Utilizar métodos mecânicos de escovação interna dos filtros. 

B) Realizar tratamento com ácidos. 

C) Diminuir a velocidade de entrada da água nos filtros. 

D) Usar polifosfatos durante a etapa de limpeza e 
desenvolvimento do poço. 

E) Usar filtros geomecânicos de PVC aditivado ao invés de 
filtros metálicos. 

 

60.60.60.60. Num poço em bombeamento, quando o nível dinâmico 
estabiliza diz-se que foi atingido o regime estacionário ou 
permanente. Para que isso aconteça, é necessário que 

A) exista um aporte de água ao aquífero, de uma fonte externa, 
que iguale a vazão bombeada. 

B) o mecanismo de liberação de água do aquífero envolva 
processos de drenagem gravitacional. 

C) a velocidade de fluxo da água em direção ao poço não 
ultrapasse o limite de validade da lei de Darcy. 

D) a vazão de bombeamento seja inferior à capacidade de 
produção de água do aquífero. 

E) o tempo de bombeamento seja superior a 24 horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




