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INSTRUÇÃO: As QUESTÕES de 1 a 11 devem ser respondidas com base no 

TEXTO 1. 
 

TEXTO 1 

O mercado de palestras no Brasil vive uma fase de reaquecimento decorrente da 
retomada do crescimento da economia. Na ânsia de treinar os funcionários, melhorar o 
ambiente de trabalho e aumentar a produtividade, as maiores companhias brasileiras voltaram 
a gastar dinheiro contratando gurus. Na lista de convidados para falar, aparecem profissionais 
de especialidades variadas, desde economistas, consultores estrangeiros e professores, até 
mágicos, esportistas e um carnavalesco. "Estamos falando de uma atividade muito bem 
remunerada, um filão que atrai cada vez mais gente", diz Priscila David, da agência de 
contratação de palestrantes Palavra.  

O efeito dessa procura para os profissionais da área foi imediato. De um lado, a 
concorrência proliferou. Desde 2003 vem aumentando muito o número de pessoas que 
cobiçam esse mercado – nem todas bem preparadas. De outro lado, os palestrantes já 
estabelecidos estão com a agenda lotada. Os mais cotados recebem de três a cinco vezes 
mais convites do que podem atender e se dão ao luxo de escolher as empresas para as quais 
prestarão serviço. Todos numa agitação impressionante. Mas será que essas palestras 
provocam um efeito prático, além de engordar a conta bancária do palestrante? As empresas 
que os contratam retêm alguma informação útil?  

A excelência em certas profissões pode ser aferida de forma um pouco simplificada. O 
dentista, por exemplo. Quando o paciente chega ao consultório com dor de dente, espera-se 
que a dor passe com o fim do tratamento. Valeu a pena ir ao dentista só se a dor tiver passado! 
Do contrário, não valeu. Na linha de montagem, pode-se aferir a qualidade do profissional ao 
se contar quantas peças sem defeito ele produziu. No setor de transportes, pode-se verificar 
se a mercadoria foi entregue no prazo estipulado. Mas a situação muda de figura quando se 
trata, por exemplo, de uma campanha de marketing. Não há como saber de antemão quantos 
clientes serão sensibilizados por uma propaganda nem se a mensagem veiculada vai atraí-los a 
comprar ou, ao contrário, irritá-los. Quando se investe no desenvolvimento de um produto 
novo, vale a mesma lógica. É impossível saber que valor ele terá no mercado quando estiver 
pronto. As palestras estão mais próximas desse mundo do intangível. Elas não obedecem a 
uma relação de causa e efeito. Seu efeito reside no campo das probabilidades. Mas ainda 
assim, feitas todas as ressalvas, pode-se dizer que dão resultado. 

Uma palestra é parte de um conjunto de ações tomadas com o intuito de aumentar as 
chances de atingir um objetivo. A idéia é que o palestrante seja capaz de relatar conceitos, 
expor exemplos, contar casos que tragam novas perspectivas a seus ouvintes. Essas novas 
perspectivas são um manancial de possibilidades para levar a ações que tragam resultados 
para a empresa. Nesse terreno do intangível, acaba-se criando uma corrida pelas idéias. O 
resultado disso é que, onde surge um guru, aparece uma platéia animada para ouvi-lo.  
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Isso não quer dizer que qualquer palestra valha a pena. Se a empresa pensa em 
motivação sem antes investir em competência, está seguindo uma receita para o desastre. 
Empolgar-se com uma sugestão e não ser capaz de adaptá-la à sua realidade é outra fórmula 
de fracasso. Abraçar um discurso democrático, mas não trocar as práticas autoritárias é um 
terceiro caminho para o fiasco – a companhia passa a ser vista como cínica por seus 
funcionários. Pelo lado dos palestrantes, também é óbvio que há os bons e os ruins. Mas, de 
alguma forma, o mercado se regula. Os profissionais oferecem soluções diversas, e os que 
conseguem atender melhor às necessidades das empresas fazem mais sucesso.  

São inúmeras as possibilidades de especialização e muitos os prestadores de serviço.  
Destarte, é natural que este seja um mercado confuso e extremamente competitivo. Como em 
toda atividade, há os bem cotados e os aproveitadores, os que deixam seus clientes mais ou 
menos felizes. 

 
COHEN, David. Exame 22 nov. 2004. Disponível em 

http://portalexame.abril.com.br/ (Fragmento adaptado) 
 

 
QUESTÃO 01 
 
Assinale a alternativa que apresenta o título mais adequado ao tema central do 
texto. 
 
A) Os gurus não falham. 
B) Quem quer ouvi-los? 
C) O valor das palestras. 
D) O mercado da auto-ajuda. 
 
 
QUESTÃO 02 
 
São causas do reaquecimento do mercado de palestras no Brasil, EXCETO 
 
A) a aspiração dos empresários pelo aperfeiçoamento do ambiente de trabalho. 
B) a necessidade de contratação de novos funcionários mais bem qualificados. 
C) o desejo dos empresários pela ampliação da produtividade nas empresas. 
D) o recente aumento da produção de mercadorias e serviços ocorrido no país. 
 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2008 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO 
 

3 

QUESTÃO 03 
 
No desenvolvimento de seu texto, o autor NÃO  
 
A) define um conceito. 
B) entra em contradição. 
C) faz comparações.  
D) insere exemplos. 
 
 
QUESTÃO 04 
 
NÃO é função do último parágrafo do texto 
 
A) ampliar o desenvolvimento das idéias.  
B) reafirmar as idéias da introdução.  
C) apresentar um ponto de vista pessoal.  
D) retomar idéias desenvolvidas no texto. 
 
 
QUESTÃO 05 
 
O objetivo principal do texto é 
 
A) apontar a necessidade de as empresas brasileiras investirem na contratação 

de gurus especialistas em dar palestras. 
B) demonstrar o modo de as empresas brasileiras preocuparem-se com o bem-

estar e a satisfação de seus funcionários. 
C) informar as principais vantagens de um novo campo de trabalho bem 

remunerado e acessível a qualquer profissional. 
D) promover uma reflexão sobre os efeitos de uma atividade atualmente 

valorizada por grandes empresas no Brasil. 
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QUESTÃO 06 
 
A alternativa em que o sentido da palavra no texto foi corretamente identificado 
nos parênteses é 
 
A) filão [linha 7] – (fonte de lucros e de vantagens). 
B) proliferou [linha 10] – (fez-se representado). 
C) aferida [linha 17] – (diz-se do que foi suprimido). 
D) perspectivas [linha 32] – (sagacidades evidentes). 
 
QUESTÃO 07 
 
O par de palavras abaixo, de acordo com o sentido que a primeira tem no texto, 
apresenta uma relação de antonímia em 
 
A) cobiçam [linha 11] – anelam. 
B) cotados [linha 12] – estimados. 
C) ressalvas [linha 29] – restrições. 
D) manancial [linha 33] – ocaso. 
 
 
QUESTÃO 08 
 
Leia estas assertivas. 
 
I. Além da contratação de palestrantes, há outras estratégias para se ampliarem 

as oportunidades de uma meta a ser alcançada. 
II. Embora os profissionais convidados sejam de diferentes áreas e 

especialidades, para falar nas empresas é indispensável que sejam cultos. 
III. Os palestrantes mais cobiçados não dispõem de tempo para atender a todos 

os convites, por isso suas palestras são as de menor duração.  
 
A(s) assertiva(s) que pode(m) ser comprovada(s) pelo texto é (são) 
 
A) apenas a I. 
B) apenas a II. 
C) apenas a III. 
D) I, II e III. 
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QUESTÃO 09 
 
NÃO é finalidade dos palestrantes 
 
A) atender melhor às necessidades e demandas das empresas. 
B) contribuir  para o treinamento e produtividade dos ouvintes. 
C) estimular maior competição entre funcionários da empresa.  
D) incitar condições favoráveis para o sucesso das empresas. 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Em todas as alternativas, o termo destacado remete a palestrantes, EXCETO em  
 
A) As empresas que os contratam aprendem alguma coisa... 
B) ...nem se a mensagem veiculada vai atraí-los... 
C) Os mais cotados recebem de três a cinco vezes mais convites...  
D) Os profissionais oferecem soluções diversas ... 
 
 
QUESTÃO 11 
 
Leia estas assertivas. 
 
I. A empresa que pensa em motivação deve escolher o palestrante mais 

adequado a esse propósito específico, mesmo que, para isso, o indicado seja 
um dos menos cotados no mercado. 

II. É impossível saber se um palestrante é bom ou ruim e também é impossível 
saber seu valor no mercado, antes de se fazer um convite a ele para falar 
diante de uma platéia.  

III. Existem palestrantes bem cotados e os aproveitadores, ambos deixam os seus 
clientes mais felizes, embora os primeiros sejam os de renome e os segundos 
sejam os menos conhecidos. 

 
NÃO podem ser comprovadas no texto, as assertivas 
 
A) I e II. 
B) II e III. 
C) I e III. 
D) I, II e III. 
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QUESTÃO 12 
 
Leia este texto. 
 

TEXTO 2 

VAMOS DE TÁXI? 
 
O amarelo é a cor predominante nas ruas do centro do Rio de Janeiro. É notória a 
quantidade de táxis que circulam diariamente em qualquer parte da cidade, como 
se pode evidenciar em suas principais ruas e avenidas. E há passageiros dentro. 
Não tenho números, mas suponho que a taxa de crescimento desse meio de 
transporte experimentou aumentos constantes nos últimos anos. E isso parece 
bom, pois pode sinalizar uma mudança de interesses ou, simplesmente, refletir 
uma ação ajuizada de alguns, com prováveis vantagens coletivas. Um número 
maior de táxis pode ser associado a menos carros nas ruas, pois seus usuários 
não são tipicamente os mesmos dos meios de transporte de massa. O trânsito e o 
ambiente agradecem. 

Ronir Raggio Luz, in Revista Ciência Hoje, vol. 37, n° 219, p. 70. 
 
Assinale a alternativa que apresenta inconsistência lógica, de acordo com esse 
texto. 
 
A) Se há uma cor predominante dos táxis no Rio de Janeiro, é visível a 

quantidade de veículos que circulam naquela cidade.  
B) Se diariamente há passageiros em potencial, são vistos táxis em qualquer rua 

e avenida na cidade do Rio de Janeiro. 
C) Se é evidente a cor amarela dos táxis do Rio de Janeiro, a taxa de 

crescimento desse meio de transporte aumentou. 
D) Se houve diminuição de carros nas ruas do Rio de Janeiro, as pessoas 

preferiram usar outros meios de transporte.  
 
 
INSTRUÇÃO: As QUESTÕES 13 e 14 devem ser respondidas com base nos 

TEXTOS 3 e 4. 
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TEXTO 3 

 
As revoluções da língua durante o século 21 

 
No início do século 21, o mundo todo observa uma série de transformações 
lingüísticas dramáticas, que segundo o pesquisador David Crystal marca uma 
nova era na evolução da linguagem humana. Ele diz que três importantes 
tendências são responsáveis por essas alterações: a emergência do inglês como 
primeira língua global de fato, a crise enfrentada por muitas línguas ameaçadas de 
extinção e o efeito da internet sobre a linguagem, que oferece uma terceira forma 
de comunicação, diferente da fala e da escrita e motiva o surgimento de 
variedades lingüísticas novas. “Pode parecer um truísmo, mas é necessário que 
se diga: numa era de comunicação global, todos precisam ter consciência da 
língua”, afirma Crystal. 
 

(Estado de S. Paulo, 19 fev. 2006.) 
 
 

TEXTO 4 

Fluente em inglês deixa de ter ‘vantagem econômica’ 
 
A histórica vantagem econômica dos falantes nativos de inglês está com os dias 
contados, uma vez que a língua está perto de se tornar uma habilidade universal. 
É o que demonstra estudo encomendado pelo British Council (organização 
internacional oficial do Reino Unido para assuntos culturais e educacionais). 
O estudo prevê que em pouco tempo o mercado de trabalho não verá mais a língua 
inglesa como um diferencial na contratação de profissionais: habilidades como o 
domínio do mandarim e do espanhol serão tão exigidas quanto a fluência em inglês. 
De acordo com David Graddol, lingüista especializado em educação para 
estrangeiros e autor do relatório, os profissionais terão de oferecer mais do que 
domínio desse idioma. “Estamos em um mundo em que, se você vai para uma 
entrevista de emprego somente com o inglês, isso não será o suficiente. As 
empresas esperam algo mais do candidato e exigem, além de um excelente 
domínio do inglês, o domínio de outras línguas também”, afirma. 
Graddol diz ainda em seu relatório que o inglês, a segunda língua mais falada no 
mundo, já foi completamente incorporada por governos, universidades e nos 
ambientes de negócios e que nem sempre os falantes nativos são bem-vindos. 
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“Em organizações em que o inglês já é uma língua incorporada, as reuniões 
correm melhor quando não há falantes nativos presentes”, avalia Graddol, que 
considera que em países como os da Ásia, existe uma preferência por professores 
de inglês que não sejam falantes nativos. “Professores da Bélgica, por exemplo, 
são mais bem aceitos pelos estudantes do que os vindos do Reino Unido e dos 
Estados Unidos”, completa. 
Companhias americanas e inglesas especializadas em material didático para 
estudantes da língua também podem perder mercado diante dessa tendência: a 
demanda por livros com uma linguagem mais próxima da de outras realidades é 
cada vez maior. Em poucos anos, haverá cerca de 2 bilhões de pessoas cuja 
língua nativa não é o inglês estudando o idioma. O estudo de Graddol recomenda 
que Reino Unido e EUA invistam em material especializado para estudantes 
estrangeiros para suprir a crescente demanda. 
 

(Folha de S. Paulo, 15 fev. 2006.) 
 
 
QUESTÃO 13 
 
A relação entre esses dois textos está sintetizada em: 
 
A) David Crystal defende que a internet dará conta de unificar o uso do inglês e 

de outras línguas, e David Graddol pondera que isso ocorrerá sobretudo na 
área de oferta e procura de empregos. 

B) David Crystal alerta que as línguas ameaçadas de extinção estão dando 
espaço às línguas emergentes, e David Graddol exemplifica o fenômeno com 
o espanhol e o mandarim. 

C) David Crystal prevê que o inglês será a primeira língua global de fato, mas 
David Graddol diz que, além do inglês, os candidatos a emprego devem 
dominar outras línguas, como o espanhol e o mandarim. 

D) David Crystal profetiza o surgimento de uma terceira forma de comunicação, 
diferente da fala e da escrita, que motiva o surgimento de variedades 
lingüísticas, dentre as quais se incluem as línguas citadas por David Graddol. 
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QUESTÃO 14 
 
Assinale a alternativa em que há correspondência de sentido entre os pares de 
frases abaixo.  
 
A) “Em organizações em que o inglês já é uma língua incorporada, as reuniões 

correm melhor quando não há falantes nativos presentes.” 
 

As reuniões de falantes nativos correm melhor em organizações em que o 
inglês não é uma língua incorporada. 

 
B) “Em países como os da Ásia, existe uma preferência por professores de inglês 

que não sejam falantes nativos.“ 
 

Os anglófonos que nasceram na Ásia são os preferidos de empresas que 
procuram professores de inglês. 

 
C) “Companhias americanas e inglesas especializadas em material didático para 

estudantes da língua também podem perder mercado diante dessa tendência: 
a demanda por livros com uma linguagem mais próxima da de outras 
realidades é cada vez maior.” 
 
Há uma demanda cada vez maior por livros didáticos próximos a outras 
realidades, e as companhias americanas e inglesas especializadas em 
material didático do inglês podem perder mercado por causa dessa tendência. 

 
D) “’Pode parecer um truísmo, mas é necessário que se diga: numa era de 

comunicação global, todos precisam ter consciência da língua’, afirma 
Crystal.” 

 
Crystal afirma que, embora pareça um truísmo, é preciso questionar se, numa 
era de comunicação global, todos precisam ter consciência da língua. 
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QUESTÃO 15 
 
Segundo a Lei 8.112/90, é correto afirmar que a demissão será aplicada nas 
seguintes situações, EXCETO. 
 
A) Improbidade administrativa. 
B) Abandono de cargo. 
C) Ausência intencional do servidor ao serviço por 15 dias consecutivos. 
D) Corrupção. 
 
 
QUESTÃO 16 
 
Todas as afirmativas abaixo estão incorretas segundo o Regime Jurídico Único, 
EXCETO. 
 
A) A posse ocorrerá no prazo de 30 dias, podendo ser prorrogado por mais 30 

dias, contados da publicação do ato de provimento. 
B) A posse não ocorrerá mediante procuração específica. 
C) Será tornado sem efeito o ato de provimento se a posse não ocorrer em 30 

dias, contados da publicação do ato de provimento. 
D) A posse dar-se-á pela assinatura da Carteira Profissional, onde deverá constar 

o número do ato oficial. 
 
 
QUESTÃO 17 
 
São deveres do servidor público segundo a Lei 8.112/90, EXCETO. 
 
A) Cumprir todas as ordens superiores. 
B) Observar as normas legais e regulamentares. 
C) Ser leal às instituições a que servir. 
D) Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 
 



CONCURSO PÚBLICO UFMG / 2008 PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA / LEGISLAÇÃO 
 

11 

QUESTÃO 18 
 
João Augusto é submetido à junta médica oficial que declara insubsistentes os 
motivos de sua aposentadoria por invalidez. Em virtude de tal fato, reassume o 
cargo de Secretário Executivo que ocupava anteriormente. O provimento derivado 
em questão denomina-se: 
 
A) Readaptação. 
B) Reversão. 
C) Reintegração. 
D) Recondução. 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
José Caetano, aprovado e nomeado para o cargo de técnico de contabilidade na 
UFMG, sendo inabilitado no estágio probatório, 
 
A) será exonerado de ofício, acarretando a vacância do citado cargo. 
B) poderá ser colocado em disponibilidade, sem remuneração. 
C) deverá cumprir novo estágio probatório. 
D) será readaptado para cargo compatível com sua capacidade laboral. 
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QUESTÃO 20 
 
Analise as afirmativas abaixo segundo o Código de Ética do servidor público, 
Decreto 1.171/94. 

 

I. Ter respeito à hierarquia, porém sem nenhum temor de representar contra 
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se funda o Poder 
Estatal. 

II. Comunicar imediatamente a seus superiores todo e qualquer ato ou fato 
contrário ao interesse público, exigindo as providências cabíveis. 

III. Ser assíduo e freqüente ao serviço, na certeza de que sua ausência provoca 
danos ao trabalho ordenado, refletindo negativamente em todo o sistema. 

IV. Manter-se atualizado com as instruções, as normas de serviço e a legislação 
pertinentes ao órgão, onde exerce suas funções. 

 

Marque a alternativa CORRETA. 

 

A) Estão corretas as afirmativas II, III e IV. 
B) Todas as afirmativas estão corretas. 
C) Estão corretas as afirmativas II e IV. 
D) Estão corretas as afirmativas III e IV. 
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PROVA DE REVISOR DE TEXTO 
 
As QUESTÕES de 21 a 35 devem ser respondidas com base no TEXTO 1 a seguir. 
 

TEXTO 1 
 

 
 
 
 
 
 
  5 
 
 
 
 
 10 
 
 
 
 
 15 
 
 
 
 
 20 
 
 
 
 
 25 
 
 
 
  
30 
 
 
 

TRANSIÇÃO 
 

Vivemos uma incomparável mudança do perfil etário da população, no qual 
temos cada vez menos crianças e jovens e cada vez mais idosos.  

Em decorrência, inúmeras outras modificações estão ocorrendo, como 
novas demandas aos sistemas de saúde, turismo e educação. Esse conjunto de 
transformações é denominado "transição demográfica" e reflete a importância deste 
momento para a sociedade atual e para as futuras, as quais terão como desafio a 
necessidade de uma adaptação de todos a essa nova realidade.  

Obviamente, esse processo acontecerá progressivamente, mas nem por 
isso deverá ocorrer sem a nossa vigilância e a nossa participação ativa. Haveremos 
de estar atentos todas as vezes em que se cometerem impropérios nesse setor. 
Vou citar dois exemplos, ocorridos em uma mesma manhã de domingo, para 
demonstrar quão freqüentes ainda são.  

Diante de uma platéia em êxtase, o locutor, entusiasmado, pergunta aos 
participantes: "Tem criança aqui?" Milhares de mãos se erguem e, 
independentemente da idade, as vozes proclamam um sonoro "sim". Em voz ainda 
mais alta, vem a segunda pergunta: "Tem velho aqui?" As mãos oscilam com o 
indicador em riste e ouve-se um enfático "não". Repete-se a pergunta final e 
aumenta ainda mais o som da resposta. Termina o espetáculo.  

Indignado, fiquei a meditar sobre o episódio. Não há por que duvidar dos 
bons interesses do animador. Certamente, ele quis mostrar como é revigorante 
participar ativamente de uma cerimônia como aquela. O que lastimo é a 
necessidade de condenar a velhice a uma condição indigna, que deve ser banida 
de um ambiente saudável.  

Foi divagando sobre o ocorrido que resolvi ler a correspondência acumulada 
na semana. Chamou-me atenção um convite, sofisticado e colorido, divulgando 
que, nos próximos dias, ocorrerá o encontro dos adeptos da "medicina 
antienvelhecimento". No programa, há temas e pesquisadores de grande relevância 
em meio a um grupo de interesseiros cujo principal objetivo é confundir os incautos, 
propondo-lhes a fonte da eterna juventude.  

Curiosamente, conheço muitos deles e constato que nem com eles mesmos 
essas mentiras conseguem ser aplicadas. Sua aparência denota que o tempo não 
lhes poupa das suas naturais conseqüências.  

Observei que os fatos se conectam. Se, por um lado, continuarmos a 
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 35 
 
 
 
 
 40 
 
 
 
 
 45 
 

permitir que o processo natural de envelhecimento seja negado e, por outro, 
aceitarmos as argumentações dos falsos profetas, que apregoam erroneamente 
que os conceitos da geriatria e da gerontologia sejam usados como medidas 
"antienvelhecimento", perpetuaremos o paradigma de que a velhice é uma doença 
que deve ser combatida com tratamentos caríssimos sem respaldo científico. 

Mas, se nos respaldarmos nas evidências responsáveis, teremos as bases 
para constituir um grande movimento que marcará uma posição vanguardista na 
luta "pró-envelhecimento saudável". 

Dessa forma, espero que, em breve, possamos ouvir a multidão 
respondendo à pergunta "tem velho aqui?" com um vigoroso "SIM", de quem, a 
despeito da idade, goza da plenitude da sua capacidade funcional, ciente das suas 
características físicas e intelectuais de quem soube envelhecer. 
 

(JACOB FILHO, Wilson. Folha de S. Paulo. Equilíbrio. São Paulo, 27mar.2008.p.2. 
Adaptado.) 

 
QUESTÃO 21 
 
É objetivo principal do texto 
 
A) chamar a atenção dos leitores para a inconveniência de a sociedade atual e 

as futuras terem de se adaptar à nova realidade. 
B) citar as inúmeras modificações que estão ocorrendo na sociedade, como 

novas demandas aos sistemas de saúde, turismo e educação. 
C) defender que o processo natural de envelhecimento não deve ser negado e 

que a velhice não seja vista como uma enfermidade. 
D) sustentar a mudança do perfil etário da população, que se constitui cada vez 

de mais idosos e menos de crianças e jovens. 
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QUESTÃO 22 
 
Em relação ao texto, é CORRETO afirmar que o autor 
 
A) apresenta exemplos de afrontamento que têm sido cometidos por adeptos da 

"medicina antienvelhecimento". 
B) declara que os conceitos da geriatria e da gerontologia devam ser usados 

como medidas "antienvelhecimento". 
C) defende a necessidade de condenar a velhice a uma condição indigna, que 

deve ser banida de um ambiente saudável. 
D) menciona os interesseiros que objetivam confundir as pessoas ingênuas, 

propondo-lhes a fonte da eterna juventude. 
 
 
QUESTÃO 23 
 
Em relação ao texto, NÃO é correto interpretar que o autor 
 
A) acredita nos interesses do animador da platéia assim como em pesquisadores 

de grande relevância da área de geriatria e gerontologia. 
B) condena o fato de o processo natural de envelhecimento ser repudiado em 

cerimônias como a exemplificada. 
C) considera que a “transição demográfica” ocorrida na sociedade atual deve ser 

combatida com a participação ativa de seus membros. 
D) é a favor de que se busque respaldo em evidências responsáveis para a 

busca de um envelhecimento saudável. 
 
 
QUESTÃO 24 
 
Sobre o texto, é INCORRETO afirmar que, 
 
A) no terceiro parágrafo, “obviamente” [linha 8] é usado para expressar o grau de 

certeza do locutor com relação ao enunciado. 
B) no quinto parágrafo, “certamente” [linha 20] é empregado para indicar a 

intenção do locutor de desmerecer a informação anterior. 
C) no sétimo parágrafo, “curiosamente” [linha 30] é usado para expressar o 

julgamento que o locutor faz do que menciona no enunciado. 
D) no oitavo parágrafo, “erroneamente” [linha 36] é empregado para expressar a 

avaliação do locutor da ação mencionada no enunciado. 
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QUESTÃO 25 
 
Assinale a alternativa em que a assertiva ultrapassa informação do texto. 
 
A) Com o declínio do crescimento populacional, a trajetória da população 

brasileira, em termos de sua estrutura etária, está definida. 
B) Enquanto a população idosa aumenta a taxas altas, existem brasileiros que se 

negam a reconhecer seu inevitável envelhecimento.  
C) No Brasil, convivem jovens e idosos, dois subgrupos etários da população que 

buscam semelhança de comportamento entre si. 
D) A transição etária brasileira conduz a uma necessidade de reflexão sobre 

desafios atuais a serem enfrentados com urgência. 
 
 
QUESTÃO 26 
 
O título Transição remete  
 
A) a mudanças da rotina cotidiana dos idosos no Brasil. 
B) ao impacto social da mudança no perfil do brasileiro. 
C) aos efeitos nocivos do envelhecimento da população. 
D) às modificações geradas pela presunção da 3ª. idade. 
 
 
QUESTÃO 27 
 
Leia este trecho. 
 
Haveremos de estar atentos todas as vezes em que se cometerem impropérios 
nesse setor. 
 
Nesse trecho, a combinação do auxiliar modal com o infinitivo determina 
 
A) um resultado ou finalidade. 
B) uma dúvida ou incerteza. 
C) uma necessidade ou dever. 
D) uma possibilidade ou capacidade. 
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QUESTÃO 28 
 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado faz remissão a elementos a 
serem apresentados no texto.  
 
A) As mãos oscilam com o indicador em riste e ouve-se um enfático “não”. [linhas 

16-17]. 
B) Certamente, ele quis mostrar como é revigorante participar ativamente... 

[linhas 20-21]. 
C) O que lastimo é a necessidade de condenar a velhice a uma condição... [linha 

21-22]. 
D) Vou citar dois exemplos, ocorridos em uma mesma manhã de domingo... 

[linha 11]. 
 
 
QUESTÃO 29 
 
Assinale a alternativa em que o termo grifado NÃO é usado para especificar ou 
individuar um nome. 
 
A) Chamou-me atenção um convite, sofisticado e colorido, divulgando que... 

[linhas 25 e 26]. 
B) Sua aparência denota que o tempo não lhes poupa das suas naturais 

conseqüências. [linhas 31-32]. 
C) ... um grupo de interesseiros cujo principal objetivo é confundir os incautos... 

[linha 28]. 
D) Diante de uma platéia em êxtase, o locutor, entusiasmado, pergunta aos 

participantes... [linhas 13-14]. 
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QUESTÃO 30 
 
Leia esta frase. 
 
Para a maioria dos entrevistados, não é correto o pensamento de que a velhice é 
uma doença que se deve combater.   
 
Assinale a alternativa em que o pronome “se” NÃO exerce a mesma função da 
exercida pelo pronome “se” nessa frase. 
 
A) ... todas as vezes em que se cometerem impropérios nesse setor. 

[linha 10]. 
B) As mãos oscilam com o indicador em riste e ouve-se um enfático "não". [linhas 

16-17]. 
C) Observei que os fatos se conectam. [linha 34]. 
D) Repete-se a pergunta final e aumenta ainda mais o som da resposta. [linhas 

17-18]. 
 
 
QUESTÃO 31 
 
Leia este trecho. 
 
Dessa forma, espero que, em breve, possamos ouvir a multidão respondendo à 
pergunta "tem velho aqui?" com um vigoroso "SIM", de quem, a despeito da idade, 
goza da plenitude da sua capacidade funcional, ciente das suas características 
físicas e intelectuais de quem soube envelhecer. 
 
A expressão “a despeito da idade”, sem implicar alteração no sentido original do 
trecho, pode ser substituída por 
 
A) por causa da idade. 
B) não obstante a idade. 
C) devido à idade. 
D) pela idade. 
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QUESTÃO 32 
 
Leia esta frase. 
 
O que lastimo é a necessidade de condenar a velhice a uma condição indigna, que 
deve ser banida de um ambiente saudável. 
 
As palavras grifadas são classificadas de, respectivamente, 
 
A) conjunção  explicativa; pronome relativo. 
B) conjunção integrante; pronome interrogativo. 
C) pronome interrogativo; pronome relativo. 
D) pronome relativo; pronome relativo. 
 
 
QUESTÃO 33 
 
O par de palavras abaixo, de acordo com o sentido que a primeira tem no texto, 
apresenta uma relação de oposição na alternativa 
 
A) banida [linha 22] – eliminada. 
B) divagando [linha 24] – devaneando. 
C) incautos [linha 28] – prudentes . 
D) lastimo [linha 21] – deploro. 
 
 
QUESTÃO 34  
 
O sentido do prefixo da palavra inúmeras [linha 3] NÃO corresponde ao sentido do 
prefixo da palavra   
 
A) impalpável. 
B) incomparável. 
C) infiltrável.  
D) irredutível. 
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QUESTÃO 35 
 
Assinale a alternativa em que o processo de formação da palavra é o mesmo do 
da palavra interesseiros [linha 28] 
 
A) envelhecer [linha 46] 
B) independentemente [linha 15] 
C) plenitude [linha 45]  
D) revigorante [linha 20] 
 
 
QUESTÃO 36  
 
Assinale a alternativa em que o par de palavras, de acordo com o sentido que a 
primeira tem no texto, apresenta uma relação de sinonímia. 
 
A) decorrência [linha 3] – consecução. 
B) êxtase [linha 13] – exasperação. 
C) respaldo [linha 39] –  reforço. 
D) vigilância [linha 9] – diligência . 
 
 
QUESTÃO 37 
 
Assinale a alternativa em que NÂO há paralelismo gramatical. 
 
A) A Lingüística distinguiu-se da gramática tradicional por não se propor a 

prescrever normas ou a ditar regras de correção para o uso da língua. 
B) A Lingüística, ciência fundada por Saussure, inaugurada no começo do século 

XX, definiu-se como o estudo científico que tem por objetivo descrever e 
explicar a linguagem humana.  

C) Na história da reflexão sobre a linguagem, há continuidades e rupturas, o que 
nos permite o reconhecimento de algumas linhas de pensamento e avaliar sua 
importância. 

D) Saussure, considerado pai da Lingüística moderna, propôs uma distinção que 
separa língua e fala e diferencia sincronia e diacronia. 
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QUESTÃO 38 
 
Assinale a alternativa em que o enunciado contém problema morfossintático. 
 
A) A camada média da sociedade está reduzida porque sete milhões de pessoas 

que ocupavam essa faixa perderam seus empregos e não conseguiram 
recuperá-los. 

B) O livro que está sendo lançado explica porque a etiqueta desempenhou papel 
decisivo, na França do século XVII, como fator de distanciamento entre a 
nobreza e o resto da população. 

C) Porque sofreram maior pressão para serem magras, crianças obesas na 
infância, ou seja, com peso 40% acima do ideal, são mais propensas a 
desenvolver distúrbios alimentares no futuro. 

D) Se, nos seus primeiros anos de vida, uma criança comer apenas algumas 
colheradas de alimentos bem variados em cada refeição e não quiser mais, 
não há por que entrar em pânico. 

 
 
QUESTÃO 39 
 
Assinale a alternativa em que o conector grifado NÃO está usado de maneira 
adequada. 
 
A) A cada dia mais pessoas têm apresentado precocemente doenças como 

diabete e pressão alta porque estão mais obesas. 
B) A obesidade tem um forte componente emocional. Por isso, para muitas 

pessoas, não bastam apenas exercícios e dieta. 
C) Os pais devem ser persistentes e firmes para que seus filhos tenham uma 

alimentação saudável. 
D) A anorexia é um distúrbio que faz a pessoa comer cada vez menos, o que 

pode levá-la à morte de modo que há falta de nutrientes. 
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QUESTÃO 40 
 
Leia este trecho. 
 
É preciso tomar cuidado com o acúmulo de gordura na região abdominal, já que a 
gordura visceral é considerada a mais prejudicial para a saúde. 
 
Assinale a alternativa em que a reformulação do trecho altera o sentido da relação 
existente entre suas orações. 
 
A) É preciso tomar cuidado com o acúmulo de gordura na região abdominal, pois 

a gordura visceral é considerada a mais prejudicial para a saúde. 
B) Como a gordura visceral é considerada a mais prejudicial para a saúde, é 

preciso tomar cuidado com o acúmulo de gordura na região abdominal. 
C) É preciso tomar cuidado com o acúmulo de gordura na região abdominal, 

quando a gordura visceral é considerada a mais prejudicial para a saúde. 
D) Porque a gordura visceral é considerada a mais prejudicial para a saúde, é 

preciso tomar cuidado com o acúmulo de gordura na região abdominal. 
 
 
QUESTÃO 41 
 
Em todas as alternativas, os termos destacados apresentam a função sintática 
identificada nos parênteses, EXCETO. 
 
A) Novos programas adquiridos pelo instituto facilitam o acesso dos alunos a 

equipamentos de informática e cursos a distância. (complemento nominal) 
B) O aluno hoje tem à sua disposição uma rede credenciada de fornecedores que 

oferece preços favoráveis em relação ao mercado. (objeto direto) 
C) Pode utilizar o equipamento disponível na secretaria da escola todo estudante 

que não tiver acesso a computador. (sujeito) 
D) O aluno interessado no curso deve ficar atento aos critérios estabelecidos pela 

direção e à lista de documentos que deve apresentar. (objeto indireto) 
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INSTRUÇÕES: As QUESTÕES de número 42 a 44  referem-se ao TEXTO 2.  
 

TEXTO 2 
 
 

Os críticos petistas reclamam do fato de Pimentel ter tomado unilateralmente a 
decisão de aproximação com os tucanos. Para eles, essa manobra do prefeito tem 
como pano de fundo a postulação do prefeito petista ao cargo de governador do 
estado, em 2010. Vingando a aliança com os tucanos, Pimentel aglutinaria boa 
parcela de votos dos eleitores do Governador Aécio Neves. Além disso, defendem 
a tese na qual o PT tem nomes próprios para e com boas chances na disputa. 
 

Disponível em http://noticias.uol.com.br/ultnot/2008/04/18/ult23u1953.jhtm.  
 
 
QUESTÃO 42 
 
Em relação à redação desse texto, assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A expressão “essa manobra” serve para a categorização de um referente e 

estabelece uma orientação argumentativa para o texto. 
B) A oração reduzida de gerúndio na terceira frase pode ser analisada como 

subordinada adverbial condicional. 
C) O uso da forma verbal “aglutinaria” se deve à opção pelo autor de não fazer 

uma afirmativa categórica.  
D) A expressão “além disso” é usada na última frase para a introdução de 

argumentos a favor de uma conclusão antagônica. 
 
 
QUESTÃO 43 
 
O problema de redação apresentado nesse é 
 
A) ambigüidade devido à omissão do pronome sujeito na última frase. 
B) falha na correlação dos tempos e modos das formas verbais. 
C) ocorrência de falta de paralelismo gramatical na última frase. 
D) repetição desnecessária da palavra “prefeito” numa única frase. 
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QUESTÃO 44 
 

Assinale a alternativa em que o termo sublinhado NÃO exerce na frase função 
adjetiva. 
 

A) Os críticos petistas reclamam do fato de ...  
B) Vingando a aliança com os tucanos... 
C) Para eles, essa manobra do prefeito tem como pano de fundo [...] 
D) [...] o PT tem nomes próprios para e com boas chances na disputa. 
 
 

QUESTÃO 45 
 

Assinale a alternativa em que o texto NÃO apresenta problemas morfossintáticos. 
 

A) As fibras dos alimentos integrais aumentam a sensação de saciedade e agem 
diretamente no controle do colesterol e da glicemia em pessoas diabéticas. 

B) Observou-se que o consumo de cereais matinais integrais estariam 
associados a um menor risco de desenvolvimento de doenças 
cardiovasculares. 

C) Para alguns pesquisadores, não faz diferença no metabolismo humano o 
horário e a quantidade com que as fibras solúveis são ingeridas. 

D) Pessoas que tomam o café da manhã diariamente têm o índice de massa 
corpórea (IMC) menor do que as que não tem esse costume. 

 
 

QUESTÃO 46 
 

Assinale a alternativa em que está INCORRETA a pontuação. 
 

A) Como a gordura é mais leve do que a massa muscular, a substituição de 
músculos por tecido adiposo pode ocorrer sem alterações sensíveis no peso, 
conforme constaram os pesquisadores. 

B) No Brasil, o que se sabe é que, 43% da população estão acima do peso, 
segundo o "Mapa da Saúde do Brasileiro", divulgado neste ano pelo Ministério 
da Saúde e pela USP (Universidade de São Paulo). 

C) Os principais componentes da fibra alimentar, que é encontrada em alimentos 
de origem vegetal, são celulose, hemicelulose, lignina, gomas, pectinas e 
inulina. 

D) Um dos principais riscos decorrentes da obesidade - tanto em seu conceito 
tradicional como na nova "obesidade do peso normal" - está relacionado à 
saúde cardiovascular. 
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QUESTÃO 47 
 
Em todas as alternativas há exemplos de retomada anafórica por meio de 
expressões pronominais, EXCETO em: 
 
A) A conclusão de um estudo sobre a emissão de gases poluentes sugere que a 

China mude radicalmente sua política energética, que é bastante dependente 
do carvão. 

B) Em seu último discurso, o presidente dos Estados Unidos apresentou uma 
estratégia para combater o aquecimento global, problema que, no começo de 
seu mandato, chegou a tratar com ceticismo. 

C) O jornal britânico publicado na terça-feira diz que a produção de álcool 
combustível no Brasil tem um efeito negativo no combate ao problema porque 
gera desmatamento e poluição. 

D) O mercado acionário americano reagiu positivamente ao anúncio de um 
possível novo megacampo de petróleo que está sob o controle da Petrobrás 
causando alta de 5, 28% em seus papéis referenciais. 

 
 
QUESTÃO 48 
 
A palavra grifada NÃO exerce a função de sujeito em: 
 
A) Uma equipe de médicos enxertou células-tronco em um coração de um 

homem que havia sofrido um infarto, com o objetivo de fortalecer o órgão.  
B) Como explicou o cientista, as células que são enxertadas no coração que 

sofreu infarto são células-tronco mesenquimatosas, obtidas na medula óssea.  
C) A terapia com células-tronco que são obtidas a partir de células da pele 

reduziu consideravelmente os sintomas do mal de Parkinson em ratos. 
D) As experiências dos pesquisadores demonstraram pela primeira vez em 

animais que as células-tronco reprogramadas atuam como se pensava. 
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QUESTÃO 49 
 
O pronome sublinhado NÃO é apassivador em: 
 
A) A partir de dois anos, a criança se divide entre o amor e seus interesses 

pessoais. Essa divisão não se resolve nunca. 
B) Amor é o que se sente por quem atenua uma sensação de desamparo. 

Acredita-se que esse remédio varia conforme a época.  
C) O nascer é uma ruptura que gera desamparo e que só se atenua com a 

reaproximação física da mãe. 
D) Reúnem-se em um único livro pensamentos sobre consciência, honestidade, 

tolerância, generosidade, amor e amizade. 
 
 
QUESTÃO 50 
 
Assinale a alternativa em que é adequado o uso da crase. 
 
A) O aumento do nível do mar de apenas um metro pode ter grandes 

conseqüências para países mais baixos, especialmente aqueles cujas 
economias não estão aptas à construir sistemas sofisticados de barreiras 
marítimas. 

B) Os últimos dados à respeito do nível dos oceanos indicam que as camadas de 
gelo da Groelândia e do oeste da Antártica estão perdendo massa, e que o 
derretimento total dessas camadas elevaria o nível do mar em vários metros. 

C) Uma cientista finlandesa afirmou à jornalistas na reunião anual da União 
Européia de Geociência que o modelo criado por computador é capaz de 
imitar com precisão os níveis do mar e das marés nos últimos 300 anos. 

D) Uma nova análise de uma equipe de cientistas britânicos e finlandeses 
mostrou que o aumento rápido do nível dos oceanos nos próximos anos está 
associado à liquefação intensa e veloz das camadas de gelo dos pólos. 
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INSTRUÇÕES: As QUESTÕES de número 51 a 55 referem-se ao TEXTO 3.  
 

TEXTO 3 
 
 

O Comida di Buteco 2008 - concurso que premia o melhor bar de Belo Horizonte - 
contará neste ano com a participação de 41 estabelecimentos que vão ser 
avaliados em quatro quesitos: melhor tira-gosto, higiene, temperatura da bebida e 
atendimento.  
A nona edição do festival conta com uma novidade. O prato passa a ter um peso 
maior na nota - corresponderá a 70% do total. O grande diferencial é que na 
porcentagem mais alta três aspectos serão preponderantes: apresentação do 
prato, criatividade e sabor. As demais categorias passam a responder cada uma 
por 10%.   
A avaliação é feita por um júri formado por especialistas e pelo público que 
experimenta o tira-gosto no bar e dá notas de 0 a 10 para as quatro categorias por 
meio de uma cédula de votação, que deve ser totalmente preenchida para ter 
validade. Como nas edições passadas, a nota final do público tem um peso de 
70%, enquanto a dos jurados de 30%. [...] 
 

Disponível em http://www1.folha.uol.com.br/folha/comida/ult10005u391496.shtml.   
 
 
QUESTÃO 51 
 
Em todas as alternativas os termos grifados são usados nesse texto com função 
referencial anafórica, EXCETO em: 
 
A) A nona edição do festival conta com uma novidade. 
B) Como nas edições passadas, a nota final do público tem um peso de 70%... 
C) O grande diferencial é que na porcentagem mais alta três aspectos serão 

preponderantes... 
D) O prato passa a ter um peso maior na nota... 
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QUESTÃO 52 
 
Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) É usada no segundo parágrafo uma expressão de realce “é que”, cujo verbo é 

variável. 
B) No segundo parágrafo, os dois pontos são usados para a apresentação de um 

termo que possui a função de aposto. 
C) O primeiro período do terceiro parágrafo é formado pelos processos de 

coordenação e subordinação simultaneamente. 
D) Os travessões usados no primeiro parágrafo separam um aposto e podem ser 

substituídos por vírgulas. 
 
 
QUESTÃO 53 
 
A grafia “di Buteco” faz alusão a  
 
A) um dialeto territorial. 
B) uma variante de geração. 
C) um idioleto não urbano. 
D) um registro semi-formal. 
 
 
QUESTÃO 54 
 
Nesse trecho, NÃO há numeral que remete à idéia de 
 
A) tempo. 
B) multiplicação. 
C) proporção. 
D) seriação. 
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QUESTÃO 55 
 
Assinale a assertiva CORRETA que pode ser comprovada no texto. 
 
A) Comida di Buteco - o melhor bar de Belo Horizonte - dá nome a um concurso 

nacional. 
B) A qualidade do tira-gosto é o principal quesito a ser julgado, seguido de outros 

três.  
C) Além do diferencial da originalidade e tempero, avalia-se o aspecto da higiene 

do prato. 
D) Os especialistas e o público que participam do festival votam em cédulas 

diferentes.   
 
 
QUESTÃO 56 
 
Em seu livro Técnicas de comunicação escrita, Blikstein apresenta algumas regras 
que devem ser seguidas para não haver ruídos de comunicação. 
 
Com base nesse autor, é CORRETO afirmar que as mensagens veiculadas por e-
mail em ambiente profissional  
 
A) devem transmitir informações funcionais pró-ativas. 
B) não são documentos e é desnecessário arquivá-las. 
C) podem ser longas, desde que não tenham anexos. 
D) dispensam revisão, dada a velocidade com que circulam. 
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QUESTÃO 57 
 
Leia este poema. 
 
 

Epitáfio para um banqueiro. 
 

n e g ó c i o 
   e g o 
         ó c i o 
             c i o 
                  0 

(PAES, José Paulo. Anatomias. São Paulo: Cultrix, 1967 p.17) 
 
Com base nesse poema, NÃO é correto afirmar que José Paulo Paes atinge o 
grau máximo 
 
A) da concisão. 
B) da difusão. 
C) da iconicidade 
D) do laconismo. 
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QUESTÃO 58 
 
Leia este anúncio. 
 

 

TEM TUDO, ABSOLUTAMENTE TUDO NA REDE. 
SÓ NÃO TINHA O CARTÃO. 
Chegou Yahoo! Credicard. 
 

Fonte: Revista Veja: 11/04/2001 
 
A compreensão desse anúncio depende  
 
A) da ativação de inferências fundamentadas em conhecimentos prévios 

partilhados. 
B) da construção de um campo semântico coerente a partir de elementos 

lingüísticos. 
C) da relação existente entre o cartão usado nas partidas de futebol e o cartão 

Yahoo. 
D) do reconhecimento de que rede refere-se à internet já que Yahoo é um 

provedor. 
 
 
QUESTÃO 59 
 
Quanto a noção de inferência tratada na obra Leitura: inferências e contexto 
sociocultural , assinale a alternativa INCORRETA. 
 
A) A inferência revela-se como uma conclusão de um raciocínio, uma 

expectativa, fundamentada em um indício, uma circunstância ou uma pista. 
B) A inferência é uma operação cognitiva que os leitores desenvolvem enquanto 

estão lendo um texto, ou após terem completado a sua leitura. 
C) Ao preencher as lacunas textuais, o leitor infere inserindo no texto um universo 

de conhecimentos social e culturalmente assimilados. 
D) As inferências são estruturas de conhecimentos armazenadas na memória a 

que recorre o leitor para reagir diante de um texto. 
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QUESTÃO 60 
 
Em relação à produção da escrita, assinale F (FALSO) ou V (VERDADEIRO) 
diante das assertivas. 
 
(     ) Nas línguas em que, ao lado da realidade oral, existe a representação 

escrita, em geral, o sistema gráfico se regula ora pela fonética ora pela 
fonologia; isso conduz à dificuldade de se chegar a um sistema ideal que 
exigiria uma só unidade gráfica para um só valor fônico. 

(     ) A língua escrita tem prestígio porque é superior à língua oral, além de 
discriminar,  regulamenta os usos e estabelece a linguagem literária 
como o padrão culto a ser seguido. Por isso, os trechos da literatura 
servem de parâmetro para a linguagem culta. 

(     ) A produção de textos escritos tem como procedimento uma 
complexidade de ações: ao escrever, o autor precisa expressar-se de 
modo a coordenar uma série de fatores de textualização que devem ser 
levados em consideração, associados aos gêneros textuais produzidos. 

 
A sequência  CORRETA é 
 
A) V, V, V. 
B) V, F, V. 
C) F, V, F. 
D) F, F, V. 
 
 


