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ASSINALE A RESPOSTA CORRETA.  

 
 
 
 
 
 
INSTRUÇÃO:  As questões 01 e 02 referem-se à piada a seguir. Leia-a atenta-

mente antes de responder a elas. 
 
– Professor, se Camões fosse vivo em nossos dias, seria considerado um ho-
mem extraordinário? 
– Sem dúvida! Um fenômeno. 
– Por que tem tanta certeza? 
– Pra começar, ele estaria com mais de quatrocentos anos... 
 
(POSSENTI, Sírio. Os humores da língua : Agenda estudantil 2003/Sírio Pos-
senti. Campinas: Mercado de Letras, 2002.) 
 
QUESTÃO 01 
 
Tendo em vista a piada acima, assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
a) A expressão Um fenômeno, na resposta do professor, é indiciadora da in-

terpretação que ele faz da pergunta do aluno. 
b) A interpretação que o professor faz à pergunta do aluno é a única possível, 

considerada a organização lingüística adotada pelo aluno. 
c) O uso da seqüência até nossos dias, no lugar de em nossos dias, na per-

gunta do aluno, autorizaria, de forma inequívoca, a interpretação do profes-
sor na piada. 

d) Se, no lugar da forma fosse, o aluno tivesse usado estivesse, a interpreta-
ção do professor à pergunta formulada pelo aluno estaria mais adequada-
mente justificada. 
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QUESTÃO 02 
 
Assinale a alternativa que contenha palavra ou seqüência que, segundo pistas 
da piada, seja interpretada de forma diferente por cada um dos interlocutores 
(aluno e professor). 
 
a) vivo. 
b) Camões. 
c) fenômeno. 
d) em nossos dias.  
 
INSTRUÇÃO: Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões 03 e 04. 
 
Na alfândega do Paraguai, o fiscal pergunta: 
– O Sr. tem álcool? 
– Não. 
– O Sr. tem armas? 
– Não. 
– O Sr. tem drogas? 
– Não. 
Após dar uma olhada em volta, o fiscal pergunta: 
– O Sr. deseja alguma? 
 
(POSSENTI, Sírio. Os humores da língua : Agenda estudantil 2003/Sírio Possenti. Campinas: 
Mercado de Letras, 2002.) 
 
QUESTÃO 03 
 
Assinale a afirmativa INCORRETA. 
 
a) O verbo ter pode ser interpretado como possui consigo ou em sua baga-

gem. 
b) O elemento elíptico na última pergunta do fiscal pode ser tanto droga quan-

to arma. 
c) O trecho Após dar uma olhada em volta é pista de que a ação do persona-

gem é ilícita. 
d) As perguntas do fiscal indicam seu interesse em obter os produtos álcool, 

armas e droga. 
 
QUESTÃO 04 
 
Assinale a alternativa que contém traço/elemento presente na piada. 
 
a) Ironia nas perguntas. 
b) Previsibilidade no desfecho. 
c) Preconceito na composição do personagem central. 
d) Uso ambíguo dos itens pergunta, ter, olhada e deseja. 
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INSTRUÇÃO:  As questões 05 e 06 referem-se à tabela a seguir, publicada pe-

lo jornal Estado de Minas em sua edição de 28 de julho de 2007. 
Examine-a atentamente antes de responder a elas. 

 
ACIDENTES NAS RODOVIAS FEDERAIS E ESTADUAIS EM MG 

 Julho 2006 Julho de 2007 (até ontem) 
Mortos 96 123 
Feridos 1.240 1.257 
Acidentes 1.717 1.918 
FONTES: POLÍCIAS RODOVIÁRIAS FEDERAL E ESTADUAL 

(Adaptado de Estado de Minas, 28 jul. 2007, p. 19.) 
 
QUESTÃO 05 
 
Assinale a alternativa que contenha afirmativa CORRETA. 
 
a) O número de mortos cresceu mais de 25% em 2007. 
b) Em julho de 2007, cerca de 10% dos feridos perderam a vida. 
c) O número de feridos aumentou na mesma proporção que o de acidentes. 
d) A proporção entre acidentes e mortos manteve-se estável nos dois anos. 
 
 
 
 
QUESTÃO 06 
 
Assinale a alternativa cuja redação MELHOR traduza os dados constantes da 
tabela. 
 
a) Em 27 dias, 123 pessoas morreram nas rodovias que cortam Minas, quase 

30% a mais que todo o mês de julho de 2006, quando 96 pessoas perde-
ram a vida. 

b) O número de mortos nas rodovias mineiras em julho de 2007 superou em 
27 o de julho de 2006, quando faleceram 96 pessoas em acidentes auto-
mobilísticos. 

c) Em Minas Gerais, em menos de um mês, 123 pessoas já faleceram em 
rodovias federais e estaduais, quase um terço a mais que todo o mês de ju-
lho do ano passado. 

d) O número de mortos nas rodovias que cortam Minas já é quase 30% maior 
que aquele verificado em todo o mês de julho de 2006, quando 96 pessoas 
perderam a vida nessas vias.  
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QUESTÃO 07 
 
Diante do exposto, ______ reformular as cláusulas 21 e 22 do aludido contrato, 
______ redação pode dar margem a dúvidas. 
 
Assinale a alternativa que preencha CORRETAMENTE as lacunas da frase 
acima.  
 
a) propõe-se – cuja 
b) propomos – que a 
c) propõe-se – a cuja 
d) propõem-se – do qual a 
 
QUESTÃO 08 
 
Assinale a alternativa em que a concordância verbal esteja CORRETA. 
 
a) Há muito, é pacífico, na doutrina e na jurisprudência, que o pagamento de 

horas extras integram a remuneração como contraprestação pelo trabalho 
desenvolvido, não sendo, portanto, conceituada como verba indenizatória. 

b) Tendo em conta a demanda desse gênero de produtos, acredita-se que não 
faltará, pelo que tudo indica, ovos de Páscoa nos supermercados da Capital 
até o próximo domingo. 

c) Nos últimos cem anos, as políticas econômicas voltadas para o crescimento 
e incentivo ao mercado externo (exportação), levou a população brasileira a 
um crescente empobrecimento. 

d) A descriminalização das drogas é tema que se presta a freqüentes simplifi-
cações de caráter maniqueísta, as quais acabam por estreitar um problema 
extremamente complexo, permanecendo a discussão quase sempre em 
torno da droga que está mais em evidência. 
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QUESTÃO 09 
 
Assinale a alternativa em que a concordância nominal esteja CORRETA. 
 
a) A grande novidade que cabe aqui relatar é que, juntamente com projetos de 

assistência médica, estão sendo postos em prática ações na área de plane-
jamento familiar. 

b) Apesar de todos os argumentos em sentido contrário, o fato é que, ao longo 
da história do Brasil, a preocupação com o mercado interno quase sempre 
fora colocado em segundo plano. 

c) Trata-se da investigação de crimes, da requisição de instauração de inquéri-
tos policiais, da promoção pela responsabilização dos culpados, do comba-
te à tortura e aos meios ilícitos de provas, entre outras possibilidades de    
atuação. 

d) Jovem argelino é enviado para uma cidade no interior da França para ter-
minar o colegial. Alheio aos acontecimentos políticos que sacodem seu pa-
ís, os habitantes começam a tomar conhecimento das coisas através dos 
escândalos e revelações do rapaz. 

 
 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 10 
 
Assinale a alternativa em que a pontuação esteja CORRETA. 
 
a) Cumpre-nos informar por fim, que além dos valores acima referidos, há ain-

da um saldo devido ao de cujus relativo à conversão de seus proventos, em 
Reais, corrigido até a presente data, no montante de R$ 11.970,77. 

b) Cumpre-nos informar, por fim, que, além dos valores acima referidos, há, 
ainda, um saldo devido ao de cujus, relativo à conversão de seus proventos 
em Reais, corrigido até a presente data, no montante de R$ 11.970,77. 

c) Cumpre-nos informar por fim que, além dos valores acima referidos, há ain-
da um saldo devido, ao de cujus, relativo à conversão de seus proventos 
em Reais, corrigido até a presente data, no montante de R$ 11.970,77. 

d) Cumpre-nos informar, por fim, que, além dos valores acima referidos, há, 
ainda, um saldo devido, ao de cujus relativo à conversão de seus proventos 
em Reais, corrigido até a presente data, no montante de R$ 11.970,77. 
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QUESTÃO 11 
 
Assinale a alternativa em que NÃO haja erro. 
 
a) Considerando que a sucessão tem como condições sine qua non a transfe-

rência da unidade econômica-jurídica de um para outro titular e a continui-
dade empresarial, força é convir que não há comprovação nos autos da e-
xistência dos requisitos, sobretudo quando latentes as divergências entre as 
razões sociais, quadro societário e CNPJ das empresas pretensamente su-
cessora e sucedida. Sendo assim, indefere-se as pretensões do exeqüente 
(fl. 131/132.). Notifique-se. Prazo de 30 dias. 

b) Considerando-se que a sucessão tem como condições indispensáveis a 
transferência da unidade econômico-jurídica de um para outro titular e a 
continuidade empresarial, forçoso é convir que não há comprovação nos 
autos da existência dos requisitos, máxime quando patentes as divergên-
cias entre as razões sociais, quadro societário e CNPJ das empresas pre-
tensamente sucessora e sucedida. Sendo assim, indefere-se o requerimen-
to do exeqüente (fls. 131/132). Notifique-se. Prazo de 30 dias. 

c) Considerando-se que a sucessão possue, como condições sine quibus non, 
a transferência da unidade econômico-jurídica, de um a outro titular, e a 
continuidade empresarial, força é convir que inexiste comprovação, nos au-
tos, da existência dos requisitos, máxime, quando patentes, as divergências 
entre as razões sociais, quadro societário e CNPJ das empresas, preten-
samente sucessora e sucedida. Sendo assim, não há como acolher a pre-
tensão do exeqüente (fls. 131-132.). Notifique-se. Prazo de 30 dias. 

d) Considerando que a sucessão apresenta como condições sine qua nons a 
transferência da unidade econômico-jurídica de um para outro titular e a 
continuidade empresarial, inevitável é convir que não há comprovação nos 
autos da existência dos requisitos, máxime quando patentes as divergên-
cias entre as razões sociais, quadro societário e CNPJ das empresas pre-
tensamente sucessora e sucedida.Sendo assim, indefiro o requerimento do 
exeqüente (pp. 131/132). Notifique-se. Prazo de 30 dias. 

 
QUESTÃO 12 
 
Em todas as alternativas manifesta-se a idéia de condição, EXCETO em: 
 
a) Houvessem os familiares negociado com os bandidos, tudo estaria perdido. 
b) Ao persistirem os sintomas, o melhor a fazer é contatar rapidamente o mé-

dico. 
c) Tomando essas precauções tão simples, os pais estarão protegendo a saú-

de de seus filhos. 
d) A ser verdade o que diz o jornal, é caso para tribunais; a ser mentira, é caso 

para tribunais também. 
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QUESTÃO 13 
 
Em todas as alternativas há elementos redundantes, EXCETO em: 
 
a) Acho que é cabível aqui a pergunta: ele come para viver ou vive para co-

mer? 
b) A partir de então, coube a essa companhia o monopólio exclusivo da explo-

ração do mineral em nosso País. 
c) As casas de jogos eletrônicos devem expor em local visível os serviços e 

tipos de jogos classificados por faixa etária de idade, assim como instalar fil-
tro de conteúdo nos computadores ligados à internet. 

d) Conforme deliberação unânime de todos os diretores presentes, é consenso 
que a entrada, a freqüência e permanência nas dependências deste Clube, 
tanto quanto a participação nas suas atividades esportivas, recreativas, so-
ciais e culturais, são exclusivamente privativas dos seus sócios. 

 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir, retirado do site 

www.terra.com.br/esoterico, em 11/8/2007. As questões 14 e 
15 se referem a ele. 

 
Leão (22/07 a 22/08) por Ana Cristina Abbade 
 
Sábado, 11 de Agosto de 2007 
Previsão para amanhã  
 
Os nativos sob o signo de Leão estão com sorte neste  dia em que a Lua transi-
ta pelo  seu signo , exaltando suas mais notáveis características, o que dá mais 
brilho. Coloque-se, seguramente, no centro das atenções, espalhando sua ge-
nerosidade por onde  quer que passe. Sinta como essa vibração a deixará 
mais realizada. 
 
 
QUESTÃO 14 
 
Consideradas as pistas de contextualização presentes no texto, assinale a al-
ternativa que aponta substituição ADEQUADA para a redação do texto, em 
consonância com o padrão culto escrito.  
 
a) No lugar de “onde”, “aonde”. 
b) No lugar de “neste”, “nesse”. 
c) No lugar de “a deixará”, “lhe deixará”. 
d) No lugar de “pelo seu signo”, “por seus signos”.  
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QUESTÃO 15 
 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
a) O pronome “sua” (3a linha) retoma “seu signo”. 
b) O termo “essa vibração” (4a linha) retoma “brilho”. 
c) O pronome “seu” (2a linha) retoma “nativos sob o signo de Leão”. 
d) O pronome “o” (2a linha) retoma a “suas mais notáveis características”. 
 
 
 
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir, retirado do site do provedor Terra 

(//noticias.terra.com.br/brasil/interna), em 11/8/2007. As ques-
tões de 16 a 19 se referem a esse texto. 

 
 

Avião cai na serra gaúcha e mata duas pessoas . 
 
Um avião monomotor caiu em Bento Gonçalves, na serra gaúcha, por 

volta das 15h deste sábado. De acordo com a Rádio Gaúcha, morreram os dois 
ocupantes da aeronave, Cláudio Flores da Cunha Marques, 32 anos, e Henri-
que Sartori Balbinoti, 19 anos.  

O avião é particular e tem registro do município vizinho de Garibaldi, na 
região vinícola do Estado. O aparelho foi removido para um depósito. 

Segundo o capitão da Polícia Militar José Paulo Marinho, o avião entrou 
em parafuso em uma manobra e caiu no pátio de uma casa. Porém, ninguém 
ficou ferido na moradia. A PM isolou o local do acidente e os corpos foram re-
movidos para o Departamento Médico Legal (DML).  

Segundo a Rádio Gaúcha, Antonio Garbin, dono da casa, disse que cor-
reu em direção ao avião para tentar resgatar os ocupantes, mas eles já esta-
vam mortos.  

O delegado Clóvis Rodrigues de Souza, conforme a emissora, disse que 
o avião partiu do aeroclube de Garibaldi e fazia acrobacias.  
 
 
QUESTÃO 16 
 
Assinale a alternativa que traz forma que MELHOR traduz o sentido do termo 
já, no 4º parágrafo do texto: 
 
a) desde logo. 
b) neste instante. 
c) imediatamente. 
d) naquele momento. 
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QUESTÃO 17 
 
Todas as alternativas trazem uso sintático-semântico da forma para equivalen-
te ao que se dá abaixo, EXCETO: 
 

[....] correu em direção ao avião para tentar resgatar os ocupantes [....] 
 
a) Saiu da sala para falar ao telefone. 
b) Esforcei-me muito para passar no concurso. 
c) Os alunos foram transferidos para a sala maior. 
d) Para salvar a filha, o pai vendeu os últimos bens. 
 
 
 
 
 
QUESTÃO 18 
 
Assinale a alternativa que propõe alteração ADEQUADA  para o trecho a se-
guir, de modo a eliminar o efeito de sentido indesejável que ele pode imprimir 
ao texto. 
 
O delegado Clóvis Rodrigues de Souza, conforme a emissora, disse que o   
avião partiu do aeroclube de Garibaldi e fazia acrobacias. 
 
a) O delegado Clóvis Rodrigues de Souza disse que o avião partiu do aeroclu-

be de Garibaldi e fazia acrobacias consoante a emissora. 
b) Em acordo com a emissora, o delegado Clóvis Rodrigues de Souza disse 

que o avião partiu do aeroclube de Garibaldi e fazia acrobacias. 
c) O delegado Clóvis Rodrigues de Souza também disse que o avião partiu do 

aeroclube de Garibaldi e, conforme a emissora, fazia acrobacias. 
d) De acordo com informações da emissora, o delegado Clóvis Rodrigues de 

Souza disse que o avião partiu do aeroclube de Garibaldi e fazia acrobacias. 
 
 
 
QUESTÃO 19 
 
Assinale a alternativa que NÃO contenha termo usado no texto para retomar o 
referente “Um avião monomotor”. 
 
a) ele. 
b) avião. 
c) aparelho. 
d) aeronave. 
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QUESTÃO 20 
 
Assinale a alternativa em que NÃO haja erro. 
 
a) A empresa a que se refere a reportagem transforma esgoto em água de 

reúso. 
b) Tratam-se de prédios multi-uso, construídos, em parte, com dinheiro do 

BNDES. 
c) A responsabilidade tributária pode recair sobre terceira pessoa, haja visto o 

art. 128 do CTN o qual pode esclarecer à sua dúvida. 
d) É vedado, conforme previsto nas Constituições Federal e estaduais, a acu-

mulação remunerada de cargos públicos. 
 


