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Prefeitura Municipal de  
Vermelho Novo - MG 

 

Concurso Público nº 01/2018 

 
 
 

NOVA RAZÃO SOCIAL:  

 
 

CADERNO DE PROVAS 
 

Preencha com seu nome completo 
 

Cargo Pretendido 

FISCAL (DE OBRAS) 

 
 

Senhor(a) Candidato(a), 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO. 
 

Antes de iniciar a prova, leia com atenção as instruções abaixo: 
 
1. Atenção: se você não assinou a lista de presença na entrada da sala, faça isso antes de iniciar a prova;  
2. TODOS os seus pertences, inclusive bolsa, deverão ficar debaixo da sua mesa. Celular desligado, 

carteira, chaves, moedas e relógio deverão ser acondicionados na sua bolsa, mochila ou no envelope 
plástico disponível com o Fiscal de Sala. Deverá ficar sobre a mesa apenas CANETAS E DOCUMENTO 
DE IDENTIDADE; 

3. Confira se este caderno de provas se refere ao cargo de sua inscrição; 
4. A Folha de Respostas será entregue durante a realização da Prova e deverá ser imediatamente 

assinada, na presença do fiscal, com apresentação do documento de identidade; 
5. Se houver alguma divergência nas informações da sua folha de respostas, informe ao fiscal; 
6. Durante a prova, evite qualquer espécie de comentário, sendo vedado consultas ou utilização de 

calculadoras, telefones celulares, aparelhos eletrônicos, boné, chapéu ou óculos com lente escura; 
7. Fique atento à sua prova e evite exposição à visão dos demais candidatos; 
8. Não mexa ou utilize qualquer pertence durante a prova sem autorização do fiscal de sala; 
9. Caso necessite ir ao banheiro, levante a mão e aguarde o fiscal de sala;  
10. Ao se dirigir ao banheiro durante a prova você poderá ser chamado a passar pelo detector de metais; 
11. Ao terminar sua Prova, transcreva as respostas assinaladas para sua Folha de Rascunho ao final deste 

caderno e depois para a Folha de Respostas Oficial, sempre à caneta azul ou preta; 
12. Recomendamos máxima atenção nas marcações da Folha de Respostas Oficial, pois NÃO há 2ª via; 
13. Não dobre, não amasse e não rasure a Folha de Respostas, ela é a sua prova; 
14. Será anulada a questão que contiver rasuras, emenda, mais de 1(uma) resposta assinalada, nenhuma 

resposta assinalada ou resposta não assinalada à caneta, na Folha de Respostas; 
15. Ao final da prova deverão ser devolvidos ao Fiscal de Provas a Folha de Respostas e este 

Caderno, levando consigo a folha de rascunho, para futuras conferências. 
16. Esta prova terá duração máxima de 3 (três) horas. 
17. O candidato só poderá sair de sala após 60 minutos do início da prova; 
18. Os três últimos candidatos deverão sair juntos da sala, por medida de segurança; 
19. Será dado um aviso quando restar 30 minutos para o término do horário de prova; 
20. Qualquer dúvida ou necessidade dirija-se direta e exclusivamente ao Fiscal de Provas; 
21. O gabarito, bem como cópia deste caderno de provas estarão disponíveis no site da empresa a partir das 15 

horas do dia 30/07/2018; 
22. Atenção ao sair, não se esquecer dos seus pertences pessoais.  

 

A MB Gestão Pública Ltda. deseja a você uma BOA PROVA! 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Responda as questões de 1 a 6 de acordo com a Lei Orgânica do 
Município de Vermelho Novo: 
 
1. Assinale a afirmativa FALSA:  
 
a) São símbolos do Município a Bandeira, o Brasão, e o Hino, 

representativos de sua cultura e história.  
b) O Hino Oficial do Município denomina-se “Hino Vermelhense”, cujos 

autores são: Letra: Pe. Manoel Moreira de Abreu e Música: Sebastião 
Aniceto Barbosa  

c) Comemorar-se-á anualmente no dia 21 de janeiro a emancipação do 
Município.  

d) Constituem bens do Município todas as coisas móveis e imóveis, direitos 
e ações que a qualquer título lhe pertençam ou que venha a adquirir. 

 
2. Ao Município é vedado, EXCETO: 
 
a) Instituir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas, sem 

prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos 
prazos fixados em lei; 

b) Outorgar isenções e anistias fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, 
sem interesse público justificado, sob pena de nulidade do ato;  

c) Estabelecer diferença tributária entre bens e serviços, de qualquer 
natureza, em razão de sua procedência ou destino;  

d) Estabelecer tributos com efeitos de confisco.  
 
3. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições, 
EXCETO:  
 
a) Tratando-se de mandato eletivo federal, ou estadual, ficará afastado de 

seu cargo, emprego ou função;  
b) Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou 

função, sendo-lhe facultado optar pela remuneração;  
c) Em qualquer caso que exija afastamento para o exercício de mandato 

eletivo, seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, 
inclusive para promoção por merecimento;  

d) Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os 
valores serão determinados como se no exercício tivesse. 
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4. Dependerá de aprovação prévia em concurso público para a nomeação 
em: 
 

a) Cargo temporário; 
b) Cargo público efetivo; 
c) Cargo público comissionado; 
d) Mandato eletivo. 
 

5. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 

a) Nenhuma obra, bem como nenhum serviço ou melhoramento, salvo casos 
de extrema urgência, será executada (o) sem prévio orçamento de seu 
custo.  

b) As obras públicas poderão ser executadas pela Prefeitura, por suas 
autarquias e demais entidades da administração indireta e, por terceiros, 
mediante licitação. 

c) Nos serviços, obras e concessões do Município, bem como nas compras 
e alienações, será dispensada a licitação.  

d) O Município poderá realizar obras e serviços de interesse comum, 
mediante convênio com o Estado, a União ou entidades particulares, bem 
assim, através de consórcio com outros Municípios. 

 

6. São de competência do Município instituir os impostos sobre, EXCETO:  
 

a) Propriedade predial e territorial urbana;  
b) Transmissão, inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 

imóveis, por natureza ou por acessão física, e de direitos reais sobre 
imóveis, exceto os de garantia, bem como concessão de direitos à sua 
aquisição;  

c) Serviços de qualquer natureza, não compreendidos na competência do 
Estado, definidos na lei complementar prevista no art.146, da Constituição 
Federal. 

d) Renda e proventos de qualquer natureza; 
 

7. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, para a execução 
da Política Nacional das Relações de Consumo, contará o Poder 
Público com os seguintes instrumentos, entre outros, EXCETO: 
 

a) Instituição de Promotorias de Justiça de Defesa do Consumidor, no 
âmbito do Ministério Público; 

b) Manutenção de assistência jurídica, integral e gratuita para qualquer 
consumidor; 

c) Criação de delegacias de polícia especializadas no atendimento de 
consumidores vítimas de infrações penais de consumo; 

d) Criação de Juizados Especiais de Pequenas Causas e Varas 
Especializadas para a solução de litígios de consumo. 
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8. De acordo com o Código de Defesa do Consumidor, são direitos 
básicos do consumidor, EXCETO: 
 
a) A informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, 

com especificação correta de quantidade, características, composição, 
qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem;  

b) O acesso aos órgãos judiciários e administrativos, com vistas à prevenção 
ou reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos ou 
difusos, assegurada a proteção jurídica, administrativa e técnica aos 
necessitados; 

c) A modificação das cláusulas contratuais para resolver seus interesses 
pessoais sempre que achar necessário; 

d) A adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral. 
 
As questões 9 à 12 devem ser respondidas com base na Lei  
Complementar nº 006 de 17 de junho de 1998, que Institui o Código de 
Posturas do Município de Vermelho Novo. 
 
9. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O serviço de limpeza das ruas, praças e logradouros públicos será 

executado diretamente pela Prefeitura ou concessão. 
b) A limpeza do passeio e sarjeta fronteiriços às residências será executada 

diretamente pela Prefeitura ou concessão. 
c) É absolutamente proibido, em qualquer caso, varrer lixo ou detritos sólidos 

de qualquer natureza para os ralos dos logradouros públicos. 
d) A ninguém é lícito, sob qualquer pretexto, impedir ou dificultar o livre 

escoamento das águas pelos canos, valas, sarjetas ou canais das vias 
públicas, danificando ou obstruindo tais servidões. 

 
10. Os autos de infração obedecerão a modelos especiais e conterão 
obrigatoriamente, EXCETO: 
 
a) O dia, o mês, o ano, a hora e o lugar em que foi lavrado; 
b) O nome do infrator, sua profissão, idade, estado civil e residência; 
c) A assinatura de quem o lavrou, do infrator e de duas testemunhas 

capazes, se houver; 
d) A indicação do valor da multa aplicada. 
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11. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Aplicada a multa, fica o infrator desobrigado do cumprimento da exigência 

que a houver determinado. 
b) A multa não paga no prazo regulamentar será inscrita em Dívida Ativa. 
c) Nas reincidências, as multas serão cominadas em dobro. 
d) Os infratores que estiverem em débito de multa não poderão receber 

quaisquer quantias ou créditos que tiverem com a Prefeitura, participar de 
concorrência, tomada de preços, convite, concurso ou leilão, celebrar 
contratos, ajustes ou termos de qualquer natureza, ou transacionar a 
qualquer título com a Administração Municipal. 

 
12. Os animais encontrados nas ruas, praças, estradas ou caminhos 
públicos, serão recolhidos ao depósito da municipalidade. O animal recolhido 
deverá ser retirado mediante pagamento de multa e da taxa de manutenção 
respectiva, dentro do prazo máximo de: 
 
a) 7 (sete) dias; 
b) 15 (quinze) dias; 
c) 20 (vinte) dias; 
d) 30 (trinta) dias. 
 
As questões 13 à 20 devem ser respondidas com base na Lei  nº 389 de 
17 de dezembro de 2013, que Institui a Política Municipal de 
Saneamento Básico. 
 
13. São serviços públicos de saneamento básico, EXCETO: 
 
a) Abastecimento de água. 
b) Manejo de resíduos sólidos urbanos. 
c) Manejo de águas pluviais urbanas. 
d) Construção de prédios comerciais. 
 
14. A Política Municipal de Saneamento Básico será executada por 
intermédio dos seguintes instrumentos: 
 
I. Plano Municipal de Saneamento Básico. 
II. Controle Social. 
III. Sistema Municipal de Gestão do Saneamento Básico – SMSB. 
IV. Fundo Municipal de Saneamento Básico – FMSB. 
V. Sistema Municipal de informações em Saneamento Básico – SIMISA. 
VI. Legislação, regulamentos, normas administrativas de regulação, contratos 

e outros instrumentos jurídicos relacionados aos serviços públicos de 
saneamento básico. 
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É CORRETO afirmar que: 
   
a) Somente II e III estão corretas; 
b) Somente I, II e IV estão corretas; 
c) Somente VI está incorreta; 
d) Todas as afirmativas são corretas. 
 
15. Conforme art. 28, os serviços públicos de abastecimento de água e de 
esgotamento sanitário serão prestados pelo(a): 
 
a) Serviço Autônomo de Água e Esgoto; 
b) Conselho Municipal de Meio Ambiente; 
c) Prefeitura Municipal; 
d) Empresa contratada através de licitação. 
 
16. Regulação é todo ou qualquer ato que discipline ou organize determinado 
serviço público, incluindo suas características, padrões de qualidade, 
impacto socioambiental, direitos e obrigações dos usuários e dos 
responsáveis por sua oferta ou prestação, bem como a política de cobrança 
pela prestação ou disposição do serviço, inclusive as condições e processos 
para a fixação, revisão e reajuste do valor de taxas e tarifas e outros preços 
públicos. 
São objetivos gerais da regulação: 
 
I. Estabelecer padrões e normas para a adequada prestação dos serviços e 

para a satisfação dos usuários. 
II. Garantir o cumprimento das condições, objetivos e metas estabelecidas. 
III. Prevenir e limitar o abuso de atos discricionários pelos gestores 

municipais e o abuso do poder econômico de eventuais prestadores dos 
serviços contratados, ressalvada a competência dos órgãos integrantes 
do sistema nacional de defesa da concorrência. 

 
Estão CORRETAS as seguintes afirmativas: 
 
a) Somente I e II; 
b) Somente III; 
c) Somente II e III; 
d) Todas as afirmativas. 
 
 
 
 



Prova de Fiscal (de Obras) 
CONCURSO PÚBLICO N.º 01/2018 – PREFEITURA MUNICIPAL DE VERMELHO NOVO - MG.    - 7 - 

17. As seguintes ocorrências constituem infrações dos usuários efetivos ou 
potenciais dos serviços, EXCETO: 
 
a) Consumo mensal superior à média dos últimos 6 meses, sem justificativa; 
b) Ligações prediais clandestinas de água ou de esgotos sanitários nas 

respectivas redes públicas; 
c) Lançamento de águas pluviais ou de esgoto não doméstico de 

característica incompatível nas instalações de esgotamento sanitário; 
d) Violação ou retirada de hidrômetros, de limitador de vazão ou do lacre de 

suspensão do fornecimento de água da ligação predial. 
 
18. Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com o art. 60, as 
infrações serão classificadas em:  
 
a) Leves; 
b) Médias. 
c) Graves; 
d) Gravíssimas. 
 
19. A pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, que infringir 
qualquer dispositivo do art. 59 da lei 389/2013, ficará sujeito às seguintes 
penalidades, nos termos dos regulamentos e normas administrativas de 
regulação, independente de outras medidas legais e de eventual  
responsabilização civil ou criminal por danos diretos e indiretos causados ao 
sistema público e a terceiros. 
 
Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) Advertência por escrito; 
b) Multa; 
c) Suspensão total ou parcial das atividades, até a correção das 

irregularidades, quando aplicável; 
d) Prisão de 3 a 6 meses. 
 
20. O controle social dos serviços públicos de saneamento básico será 
exercido mediante, entre outros, os seguintes mecanismos, EXCETO: 
 
a) Debates e audiências públicas; 
b) Consultas públicas; 
c) Conferências de políticas públicas; 
d) Pesquisas e estudos sobre os sistemas de abastecimento de água e de 

esgotamento sanitário. 
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PROVA DE PORTUGUÊS 
 

QUEM DIRIA? 
 
"Não é que eu não goste mais de você, eu gosto de você, é só uma questão 
de lógica.  
Se um dia isso tudo vai acabar, não é melhor acabar logo agora?  
Já que vai terminar dando errado mesmo, pra quê esperar?  
É claro que um dia vai dar errado.  
A maior parte dos casais dá errado um dia. 
[...] 
Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda. 
Pelo menos agora a gente ainda tem chance de ser feliz por aí  
A gente é feliz, eu sei.  
Então pra quê estragar? 
É claro que o amor vai se gastar.  
É lógico que um dia isso tudo vai passar. 
É óbvio que a gente não vai ser feliz assim a vida inteira. 
Não vai ser muito mais triste depois, quando a tristeza pegar a gente 
desprevenido? 
[...] 
Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, ver o 
tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se lembrando de 
agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado antes.  
Eu sei que é difícil. 
Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." 
[...] 
 
21. O texto apresenta o discurso de uma mulher sobre os motivos que a 
levam a romper com fulano, a quem se dirige. Pode-se AFIRMAR que o 
motivo fundamental é: 
 
a) A falta de amor dela pelo amado; 
b) A lógica que rege o amor; 
c) Uma paixão por uma outra pessoa que a despertou; 
d) A certeza para ela que não existe amor em um relacionamento. 
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22. No texto, há dois momentos que se opõem: o presente e o futuro. Em 
relação ao momento presente, deduz-se que: 
 
a) O amor dos dois é feliz, por isso a surpresa causada pelo desejo da moça 

de romper o relacionamento. 
b) Os dois não estão felizes com o relacionamento, devido a falta de amor. 
c) A descoberta no momento que ela não o ama e quer buscar sua 

independência. 
d) A descoberta que o amado não a ama e deve estar envolvido em outro 

relacionamento. 
 

23. As formas verbais no presente do subjuntivo e presente do indicativo 
deixam implícito: 
 

a) Que, apesar do desejo de terminar tudo, no momento ainda existe amor e 
felicidade que este proporciona aos dois amantes. 

b) Que o momento em que os dois estão vivendo é um momento conturbado 
e incerto no que se refere ao sentimento presente de um pelo outro. 

c) Que o desejo de terminar tudo é a certeza de que ela não o ama mais e 
sente-se incomodada com a companhia dele. 

d) Que o término do relacionamento é a certeza de que não existe e nunca 
existirá amor, pois este é algo irreal e impossível de acontecer. 

 

24. De acordo com as palavras e expressões utilizadas indicando o futuro: 
 

a) Demonstra que o amor á algo surreal e nunca experimentado realmente. 
b) Reforça que só ama aquele que permanece com o outro eternamente. 
c) Revela a impossibilidade de as pessoas serem felizes no amor para 

sempre. 
d) Ratifica a ideia de que o amor não desgasta, permanece o mesmo e 

nunca se apaga. 
 

25. Para indicar o que acontecerá ao amor dos dois no futuro, a moça se 
vale das várias formas verbais perifrásticas, ou seja, formadas pelo verbo 
auxiliar + infinitivo do verbo principal. A relação entre a utilização dessas 
formas e os motivos da moça terminar o romance: 
 

a) Demonstra a certeza de que a moça não o ama mais e, por isso deseja o 
término do romance. 

b) Caracteriza a necessidade de romper o relacionamento pela falta de 
sentimento da moça pelo outro. 

c) Reforça a ideia de que o amor sentido pela moça não é mais pelo seu 
parceiro, mas sim se revela um sentimento mais forte por outro. 

d) Traduz a certeza da moça de que o amor um dia terminará, sendo este o 
argumento para que cesse tudo antes disso ocorrer.  
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26. “Vai ser muito mais difícil ver o amor diminuindo, diminuindo, acabando, 
ver o tempo que era bom ficando cada vez mais distante, a gente se 
lembrando de agora e pensando, tá vendo?, era melhor ter acabado 
antes.” Nesse trecho, há verbos no gerúndio. O efeito que esses verbos 
criam no texto, considerando o assunto tratado: 
 
a) Os verbos indicam que a ação de diminuição do amor vai se realizar de 

maneira progressiva, em etapas sucessivas e paulatinas, até restar 
apenas a lembrança do que foi esse amor. 

b) Os verbos indicam uma ação intensificada do sentimento de amor, tendo 
uma ascendência significativa, ocasionando um sentimento possessivo 
dela pelo seu amante. 

c) Os verbos no gerúndio indicam a probabilidade de tudo dar errado entre 
os dois, uma vez que o sentimento dela por ele, no presente, está 
desgastado e insignificante. 

d) Os verbos nessa forma no gerúndio não interferem no contexto, sendo 
apenas um emprego do mesmo pela autora sem nenhuma intenção 
contextual.  

 
27. “É claro que um dia vai dar errado.” Pode-se AFIRMAR, no que diz 
respeito à oração destacada: 
 
a) É uma oração coordenada exprimindo uma explicação; 
b) É uma oração adverbial estabelecendo uma causa; 
c) É uma oração substantiva com função de sujeito da oração principal; 
d) É uma oração adjetiva estabelecendo uma restrição ao termo 

antecedente. 
 

28. “Melhor ficar por aqui enquanto não deu errado ainda.” A palavra 
destacada exprime um(a): 
 
a) Condição;  
b) Consequência; 
c) Tempo;  
d) Concessão.  

 
29. “Mas eu acho melhor a gente acabar aqui, Fulano." A palavra destacada 
pode ser trocada, sem alteração de sentido por: 
 
a) Portanto;  
b) Entretanto;   
c) Porquanto;   
d) Contanto.  
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30. “Podem existir mil obstáculos, mas nada fará com que meu amor por ti 
morra. Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente 
que afogue o amor que sinto por você.” As palavras destacadas são, 
respectivamente: 
 
a) Conjunção subordinativa e pronome relativo;  
b) Pronome relativo e conjunção subordinativa;  
c) Pronome relativo e pronome relativo;  
d) Conjunção subordinativa e conjunção coordenativa.  

 
31. “Atravessarei até os maiores mares, mas não existirá água suficiente que 
afogue o amor que sinto por você.” Analisando a morfossintaxe do “que” 
destacado, este tem como antecedente a palavra amor e exerce a função 
sintática de: 
 
a) Sujeito;  
b) Objeto direto;  
c) Objeto indireto;  
d) Predicativo do sujeito.   

 
Leia o texto a seguir para responder as questões 32 e 33. 

 
Nunca imaginei que amaria de forma tão intensa e incondicionalmente. Você 
me mostrou um amor que não conhecia, que independe completamente da 
opinião de qualquer outra pessoa, como se o mundo fosse habitado apenas 
por nós dois. É um amor que não vê defeitos e todas as características não 
passam de peculiaridades. 
 
É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu respiro 
dependesse da sua presença, tudo vindo de você me faz bem, é algo tão 
especial e incrível que às vezes me belisco para ter a certeza que realmente 
estou vivendo tudo isso. 
 
32. “[...] como se o mundo fosse habitado apenas por nós dois.” No que diz 
respeito à voz verbal, esta oração está: 
 
a) Na voz passiva analítica;  
b) Na voz passiva sintética;  
c) Na voz reflexiva; 
d) Na voz ativa.  
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33. “É tudo tão forte e vivo que às vezes sinto como se o ar que eu 
respiro dependesse da sua presença” a parte destacada estabelece em 
relação a oração anterior um(a): 
 
a) Causa;  
b) Proporcionalidade;  
c) Temporalidade;  
d) Consequência.  

 
34. Alguns recursos linguísticos são utilizados na linguagem não verbal. 
Observe a imagem a seguir: 
 

 
 

Essa imagem apresenta uma: 
 
a) Metáfora;  
b) Antítese;  
c) Elipse;   
d) Hipérbole. 

 
35. Atente-se para o texto a seguir: 

 
“A Copa do Mundo 2018 será disputada entre os dias 14 de junho e 15 de 
julho, na Rússia. O país, pela primeira vez anfitrião da competição, montou 
11 cidades-sede para receber a disputa, esta que será a primeira a 
acontecer no Leste Europeu e a décima primeira na Europa.” 
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A palavra destacada retoma: 
 
a) País;  
b) Competição; 
c) Cidades-sede; 
d) Disputa.  

 
36. Atente-se para o texto a seguir: 
 

 
 
A frase abaixo em que a palavra “porque” deve ser utilizada da mesma forma 
que foi empregada no segundo quadrinho: 
 
a) Não sei (.............) tanta preocupação com essa situação tão simples. 
b) Tudo se resolve, (............) pra tudo há uma solução. 
c) Este é um (...............) que nos deixa extasiados. 
d) Ficas questionando dessa forma (.................)?  
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37. Leia a tirinha a seguir. 
 

 
 
Houve uma inadequação no que diz respeito à concordância, conforme a 
gramática normativa: 
 
a) Apenas no primeiro quadrinho;  
b) Apenas no terceiro quadrinho;  
c) No primeiro e terceiro quadrinhos;  
d) Em todos os quadrinhos.  

 
38. Considerando o que rege a gramática normativa, assinale a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) Deve haver, sem sombra de dúvida, várias formas de resolver esse 

problema. 
b) Já vai fazer, no próximo mês, seis meses que não reunimos para discutir 

assuntos relativos ao nosso condomínio. 
c) Podem existir nas regiões menos favorecidas muita falta de recursos 

relacionados à qualidade de vida. 
d) Bateram, no relógio da matriz da praça, quatro horas em ponto.  

 
39. O emprego da palavra destacada está inadequado em: 
 
a) Nada mais fazia senão reclamar. 
b) Estava sempre mal-humorado.  
c) Treinava afim de alcançar uma boa classificação.  
d) Nada se encontrava onde deixei no último encontro.  

 
40. Todas as frases abaixo possuem ambiguidade, EXCETO: 
 
a) A mãe de Pedro entrou com seu carro na garagem. 
b) Os alunos insatisfeitos reclamaram da nota no trabalho. 
c) O aluno disse ao professor que era carioca. 
d) A mãe pegou o filho que corria na rua. 
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FISCAL DE SALA: Destaque esta folha e entregue ao candidato 
ao final da prova. 

 
FOLHA DE RESPOSTAS (RASCUNHO) 

 
 

1  A  B  C  D        21  A  B  C  D 

                         

2  A  B  C  D        22  A  B  C  D 

                         

3  A  B  C  D        23  A  B  C  D 

                         

4  A  B  C  D        24  A  B  C  D 

                         

5  A  B  C  D        25  A  B  C  D 

                         

6  A  B  C  D        26  A  B  C  D 

                         

7  A  B  C  D        27  A  B  C  D 

                         

8  A  B  C  D        28  A  B  C  D 

                         

9  A  B  C  D        29  A  B  C  D 

                         

10  A  B  C  D        30  A  B  C  D 

                         

11  A  B  C  D        31  A  B  C  D 

                         

12  A  B  C  D        32  A  B  C  D 

                         

13  A  B  C  D        33  A  B  C  D 

                         

14  A  B  C  D        34  A  B  C  D 

                         

15  A  B  C  D        35  A  B  C  D 

                         

16  A  B  C  D        36  A  B  C  D 

                         

17  A  B  C  D        37  A  B  C  D 

                         

18  A  B  C  D        38  A  B  C  D 

                         

19  A  B  C  D        39  A  B  C  D 

                         

20  A  B  C  D        40  A  B  C  D 

 

 
AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, OBSERVE AS 

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA. 
 USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA. 

 


