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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 01

QUESTÃO 05

Considere as seguintes afirmativas, relacionadas com segurança
de redes de computadores:
O equipamento que permite que um administrador de rede
controle o acesso entre o mundo externo e os recursos da rede
que administra gerenciando o fluxo de tráfego de e para esses
recursos é um:
A)
B)
C)
D)
E)

Switch
Roteador
Firewall
Bridge
Servidor

20
21
22
23
24

Sobre o protocolo SSH, analise as afirmativas abaixo:
1.

Sobre hardware e software, pode-se afirmar que a memória
virtual é:
A) uma memória RAM que combinada com a memória
principal é utilizada para armazenar um programa em
execução.
B) uma memória CACHE que é combinada com a memória
RAM, aumentando o tamanho total da memória principal.
C) quando o sistema operacional mantém parte do programa
em uso na memória principal, e o restante em disco.
D) quando o sistema operacional executa um programa entre a
memória RAM e a memória CACHE.
E) uma memória ROM que combinada com a memória RAM
é utilizada para armazenar um programa em execução.
QUESTÃO 03

Acerca dos conceitos dos principais protocolos de redes de
comunicação, pode-se afirmar que o protocolo que provê
controle de congestionamento, controle de fluxo, controle de
erro e transferência confiável de dados é o:

O protocolo SSH possibilita o acesso seguro do cliente no
servidor através de um socket específico de segurança em
profiles.
SSH (secure socket host) é um protocolo que filtra todos os
dados que são trocados entre cliente e servidor, passando
apenas os pacotes permitidos pelo servidor.
O SSH é um programa de login remoto que criptografa os
dados transmitidos entre cliente e servidor, dificultado o
acesso ao conteúdo dos mesmos.
O protocolo SSH possui a porta de acesso padrão número
25.

2.

3.

4.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 4 estão corretas.
Apenas as afirmativas 2, 3 e 4 estão corretas.
Apenas a afirmação 3 está correta.
Apenas a afirmação 4 está correta.
Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.

QUESTÃO 07

Com relação ao Modelo de referência OSI, a camada que está
relacionada à sintaxe e à semântica das informações
transmitidas, para tornar possível a comunicação entre
computadores com diferentes representações de dados, é a:

UDP
TCP
IP
RTP
RSVP

QUESTÃO 04

Sobre correio eletrônico, o protocolo que fornece mecanismos
para criar, destruir e manipular várias caixas de correio no
servidor, fazendo com que o usuário possa manter uma caixa de
correio para cada correspondente e mover as mensagens da
caixa de entrada para essas caixas depois que elas forem lidas é
o:
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

QUESTÃO 06

QUESTÃO 02

A)
B)
C)
D)
E)

A respeito de protocolos, um administrador que queira impedir
que a conexão seja estabelecida com o servidor TELNET
deverá bloquear a seguinte porta de acesso:

A)
B)
C)
D)
E)

Rede
Transporte
Sessão
Apresentação
Aplicação

POP3
SMTP
SNMP
IMAP
RTCP
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QUESTÃO 08

QUESTÃO 11

Sobre equipamentos de rede, o equipamento que opera na
camada de enlace, pois necessita extrair o endereço de destino
de 48 bits (no caso ethernet) do cabeçalho do quadro, e
examinar uma tabela com a finalidade de verificar para onde
deve enviar o quadro é o:

Analise as afirmativas abaixo sobre o compartilhamento de
arquivos em uma rede Windows:
1.

O Windows 2003 possui suporte a compartilhamento de
arquivos e impressoras.
Para poder compartilhar um arquivo o usuário deve possuir
permissão para esta operação.
Somente se pode compartilhar uma pasta se estiver
utilizando o Windows Explorer.

2.
A)
B)
C)
D)
E)

Hub.
Switch.
Roteador.
Gateway.
Bridge.

3.

Assinale a alternativa correta:

QUESTÃO 09

Sobre topologia, em uma rede Ethernet com quatro
computadores interligados por um hub (concentrador), analise
as seguintes afirmativas:
1.

Possui topologia lógica em barramento e topologia física
em estrela.
Possui topologia lógica em Anel e topologia física híbrida.
Possui topologia física em barra e topologia lógica em
estrela.

2.
3.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.
Apenas a afirmativa 3 é falsa.

3.

Em relação ao gerenciamento de usuários em uma rede
Windows utilizando o Active Directory, analise as afirmativas
abaixo:

2.
3.

Em um computador com Windows XP, as contas de
usuários ficam salvas em um arquivo chamado SAM no
computador local.
Quando usamos a base de usuários local da máquina é
recomendado habilitar a conta guest (convidado).
No Active Directory um usuário que faz parte do grupo dos
administradores pode acessar de forma irrestrita qualquer
recurso do sistema.

Assinale a alternativa correta:

Com relação ao protocolo de transferência de arquivos FTP,
analise as seguintes afirmativas:

2.

Apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas.
Apenas a afirmativa 3 está correta.
Apenas a afirmativa 2 está correta.
Apenas a afirmativa 1 está correta.
Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

QUESTÃO 12

1.

QUESTÃO 10

1.

A)
B)
C)
D)
E)

O protocolo FTP utiliza o protocolo UDP como protocolo
de camada de transporte
O FTP é um protocolo seamless, ou seja, não necessita
monitorar o estado de nenhum usuário.
O FTP usa duas conexões paralelas para transferir um
arquivo: uma conexão de controle e uma conexão de dados.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas.
Apenas a afirmativa 3 está correta.
Apenas a afirmativa 2 está correta.
Apenas a afirmativa 1 está correta.
Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Assinale a alternativa correta.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Todas as afirmativas são falsas.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 13

Sobre o sistema de arquivos suportados pelo Windows XP e
Windows 2003, analise as afirmativas abaixo.

Sobre a ferramenta de Backup provida pelo Windows 2003,
analise as afirmativas abaixo:

1.

1.

O Windows XP suporta os seguintes tipos de arquivos:
FAT32, FAT16 e NTFS.
O sistema de arquivo FAT 16 e FAT32 suporta o uso de
permissões de arquivos.
O uso do sistema de arquivos NTFS para arquivos muito
grandes resolve o problema da fragmentação dos mesmos e
por isso não é necessário utilizar as ferramentas de
desfragmentação de forma rotineira.

2.
3.

Quando se seleciona a opção de se fazer backup de uma
partição completa, o sistema de backup do Windows copia
de todos os arquivos da partição selecionada.
O sistema de backup do Windows permite o agendamento
de backup automatizados
No caso da necessidade de restore o Windows backup, a
opção padrão é restaurar os dados para o seu local original.

2.
3.

Assinale a alternativa correta
Assinale a alternativa correta
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas.
Apenas a afirmativa 3 está correta.
Apenas a afirmativa 2 está correta.
Apenas a afirmativa 1 está correta.
Estão corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

Apenas a afirmativa 1 é falsa.
Apenas a afirmativa 2 é falsa.
Apenas a afirmativa 3 é falsa.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.

QUESTÃO 16
QUESTÃO 14

Analise as afirmativas abaixo em relação à ferramenta de
gerenciamento de eventos do Windows (Event Viewer):
1.
2.

3.

No Event Viewer os eventos de sistema representam uma
visão geral dos eventos do Windows
No Event Viewer os eventos de segurança registram
alterações em quaisquer configurações de segurança ou
qualquer acesso que passou por auditoria
No Event Viewer os eventos de aplicativo, geram eventos
dos aplicativos instalados, impressoras instaladas, ou seja,
eventos que não sejam relacionados ao funcionamento
básico do sistema operacional e seus serviços.

Assinale a alternativa correta
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas a afirmativa 1 é falsa.
Apenas a afirmativa 2 é falsa.
Apenas a afirmativa 3 é falsa.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.

Quando o comando “ping servidor.senac.br” é executado no
prompt do DOS e se obtém a resposta “host servidor.senac.br
desconhecido”. Assinale a alternativa incorreta:
A) Assumindo que o domínio é senac.br temos que o nome
servidor.senac.br não está cadastrado no servidor
responsável pelo domínio senac.br
B) Uma alternativa para associar o endereço IP da máquina
servidor.senac.br ao seu nome é colocá-lo no arquivo
lmhosts
C) O primeiro passo na ordem de consulta ao DNS em uma
máquina Windows XP é o arquivo lmhosts
D) Se o endereço IP cadastrado no servidor DNS responsável
pelo domínio senac.br estiver diferente do endereço
colocado no arquivo lmhosts o Windows irá tentar acessar
os dois endereços obtidos
E) Somente depois de consultar o arquivo lmhosts, o
Windows XP consulta o servidor DNS.
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QUESTÃO 17

QUESTÃO 19

Uma das tarefas que mais demandam tempo para os
administradores de sistema é a instalação das estações de
trabalho e seus aplicativos. Atualmente, existem diversos
softwares para automatizar o processo de instalação das
estações de trabalho. Em relação à solução provida pela
Microsoft para esta atividade, analise as afirmativas abaixo:
1.

O programa provido pela Microsoft para fazer esta
atividade chama-se GHOST.
Para utilizar o programa de instalação remota de novos
clientes da rede é necessário que cada o aplicativo que
inicia a maquina remota ou sua BIOS tenha suporte ao
protocolo PXE (Preboot Execution Environment).
Para acelerar o processo de instalação de uma maquina
cliente utilizando o sistema provido na solução Microsoft é
possível se criar scripts.

2.

3.

Normalmente as empresas utilizam soluções No-breaks como
complemento à infra-estrutura elétrica provida. Em relação ao
uso de No-breaks, analise as afirmativas abaixo:
1.

O uso de No-breaks permite que em caso de falta de
energia o usuário possa utilizar seu computador
indefinidamente até que o restabelecimento da energia seja
normalizado.
Em uma nas melhores soluções de No-breacks os
dispositivos conectados a ele são alimentados pela bateria e
não pela energia externa.
Quando se for dimensionar o No-breack a ser utilizado
deve ser considerado que todos os equipamentos estarão
conectados ao mesmo, sem distinção de funcionalidade e
uso em caso de falta de energia.

2.

3.

Assinale a alternativa correta
Assinale a alternativa correta
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

Apenas a afirmativa 1 é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 1, 2 e 3 são falsas.

QUESTÃO 20
QUESTÃO 18

Em relação aos dispositivos de armazenamento que podem ser
acoplados a um computador pessoal com o Windows 2003
Server instalado, analise as afirmativas abaixo:

No caso de se estar fazendo manutenção nos equipamentos da
rede, estações de trabalho e servidores, analise as seguintes
recomendações:
1.

1.
2.

3.

O uso de dispositivos USB, quando conectados ao
computador é necessário que o mesmo seja reiniciado.
A transferência de dados dos discos Serial ATA (SATA) e
menor do que a taxa de transferência usando Paralel ATA
(PATA).
Quando conectamos discos rígidos IDE em um
computador utilizamos cabos de 40 pinos ou 80 pinos,
dependendo do tipo de disco rígido.

2.

3.

Na necessidade de se limpar o interior do computador esta
atividade deve ser realizada com o cabo de força conectado
à rede elétrica.
Não há problemas em se passar um pano umedecido na
placa mãe e seus componentes no caso destes estarem
muito sujos.
Os contatos de borda (conectores dourados) das placas e
módulos de memória podem ser limpos utilizando borracha
branca.

Assinale a alternativa correta

Assinale a alternativa correta

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 2 são falsas.
Apenas a afirmativa 3 é falsa.
Apenas a afirmativa 2 é falsa.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são falsas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 são falsas.

Apenas as afirmativas 1 e 2 são corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 são corretas.
Apenas a afirmativa 2 está correta.
Apenas a afirmativa 1 está correta.
As afirmativas 1, 2 e 3 estão corretas.
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QUESTÃO 24

QUESTÃO 21

Com a evolução dos chips e aumento da sua capacidade de
processamento começaram a se tornar mais presentes os
problemas de superaquecimento dos mesmos. Em relação a este
problema é correto afirmar que:
1.

Quando um computador utiliza uma ventoinha (ventilador
sobre o processador) que não esteja dimensionado de forma
correta o computador pode travar.
Em caso de superaquecimento do processador pode-se
utilizar pasta térmica que permite uma melhor transferência
térmica.
Podemos reutilizar ventoinhas (ventilador sobre o
processador) entre modelos de processadores diferentes
desde que as mesmas se encaixem perfeitamente sobre o
processador.

2.

3.

A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas 1 e 2 estão corretas.
Apenas as afirmativas 2 e 3 estão corretas.
Apenas as afirmativas 1 e 3 estão corretas.
Apenas a afirmativa 1 está correta.
Apenas a afirmativa 2 está correta.

255.255.255.128, B,150.165.6.0, 150.165.6.127
255.255.255.128, C, 150.165.6.0, 150.165.6.127
255.255.255.128, C, 150.165.6.127, 150.165.6.0
255.255.255.224, C, 150.165.6.0, 150.165.6.127
255.255.255.224, B, 150.165.0.0, 150.165.255.255

QUESTÃO 25

Qual dos protocolos abaixo funciona na camada de transporte
do modelo OSI?
A)
B)
C)
D)
E)

Assinale a afirmativa correta
A)
B)
C)
D)
E)

Em relação ao endereço IP e máscara: 150.165.6.27/25, assinale
a alternativa que determina a máscara de sub-rede utilizada,
classe de endereço, endereço de rede e endereço de broadcast:

IP
UDP
ICMP
IGMP
FTP

QUESTÃO 22

Qual das tecnologias abaixo oferece uma boa largura de banda
e pode servir de solução de conectividade entre escritórios a
baixo custo, utilizando o protocolo IP e a tecnologia de VPN?
A)
B)
C)
D)
E)

FDDI
ATM
SDH
SONET
ADSL

QUESTÃO 23

Quando configuramos uma rota padrão no Windows estamos
definindo:
A)
B)
C)
D)
E)

Gateway padrão.
Rota estática.
Rota dinâmica.
Rota One-Way.
Rota Multi-way.
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
MENSAGEM DE NATAL
Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem notícia. Um
deus. Um deus de poder aterrador.
Eta! Papai Noel chegou! Aí, tudo se agita, tudo efervesce, tudo se transforma. Arrasador, o velhinho! Com a sua vinda,
aumenta a produção; aquecem as vendas; aumenta, portanto, a poluição atmosférica, aumenta o buraco na camada de ozônio,
aumenta o aquecimento da Terra, aumenta a destruição da Terra.
E aumenta a destruição entre os homens, porque o poder do velhinho convence todos da necessidade de comprar... Quem pode,
pode... Quem não pode... Atendendo ao apelo de Papai Noel, e para comprar roupa nova, o marginal conclui que tem direito ao 13º.
Aí, rouba. Se necessário, mata.
Eta velhinho poderoso! Pois é! Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras! O lojista anuncia a promoção: de R$ 80,00
por apenas R$ 60,00! Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00! Papai Noel faz
promoção até em casa de parafusos: a felicidade está bem perto de você! Um quilo de parafuso de todas as medidas por apenas R$
20,00! Um “grande Papai Noel” está na frente de uma funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde de R$ 800,00 por
R$ 600,00! E os ministros de Papai Noel fazem acreditar em canções sem-vergonha... “Como é que Papai Noel não se esquece de
ninguém / seja rico seja pobre, o velhinho sempre vem”. Quanto cinismo!
Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo: pinheiro é que é nossa árvore, não são mais cajueiros, mangueiras, jambeiros, nossas
ricas frutas sazonais deste período!Mais: por aqui, numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de trenó! Ainda: nossos
empregados usam gorro cônico (nas cores da coca-cola, perdão nas cores das vestes de Papai Noel, vermelho e branco) e –
pasmem! – alguns com pisca-pisca na parte frontal! Em terraços, em parapeitos de edifícios, penduram-se bonecos, ridículos e mal
confeccionados bonecos-papais-Noel-dançarinos-desengonçados...!
Papai Noel tudo pode! Já está, até, em Bagdá, no Iraque! Lá nas terras do Profeta! Pois é! Inaugurado um shopping naquela
capital, a paz americana ali se instalará! E onde há shopping, lá está Papai Noel. Os americanos estão conseguindo empurrar Papai
Noel na goela dos iraquianos. Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com coca-cola, então tiveram que engolir, por mal,
com bombas, atiradas com alta precisão. Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem de bombas, nem do sabor da
coca, menos ainda de Papai Noel. Esses povos..., ora! não têm bom gosto. Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a
fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho poderoso! Só vendo a felicidade de Papai Noel...!
Sim, mas onde está um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos, menino que, segundo dizem, teria nascido para ensinar
aos homens a crença do homem no outro homem, crença cuja denominação mais apropriada é amor, e não mercado?!
Lamentável... no lugar de quem – homem, lenda, mito ou Deus – ensinou a mais humana das lições: (com)viver, foi entronizado
um ventríloquo do capitalismo, que apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as palavras: comprar e vender.
(Janilto Andrade)
QUESTÃO 26

QUESTÃO 28

Com sua “mensagem”, o autor tem como propósito principal:
A) convencer as pessoas de que o Natal sem Papai Noel não
tem sentido.
B) denunciar a falta de ética dos comerciantes que fazem
publicidade desonesta.
C) provocar uma reflexão sobre a apropriação de uma tradição
religiosa pelo poder do capitalismo americano.
D) demonstrar que, no Natal, aumenta o número de roubos,
porque os marginais acreditam que têm direito ao 13º
salário.
E) mostrar que o povo brasileiro não tem o bom gosto dos
povos com “dignidade histórica e cultural”.
QUESTÃO 27

Para apresentar suas idéias, o autor cria:
A)
B)
C)
D)
E)

uma dissertação opinativa;
uma dissertação argumentativa objetiva;
uma narração subjetiva;
uma descrição subjetiva;
um texto injuntivo;

Em que item o comentário não diz respeito à idéia central do
parágrafo indicado?
A) Segundo parágrafo: no Natal, estimula-se um consumo
desenfreado, que contribui para esgotar os recursos naturais
e acelerar a destruição do planeta.
B) Terceiro parágrafo: o estímulo ao consumo é um dos
motivos da violência.
C) Quinto parágrafo: em um país onde a temperatura é muito
alta e só neva em alguns estados do Sul, é ridículo que se
ande de trenó.
D) Sexto parágrafo: os americanos tiveram que usar armas na
invasão do Iraque, porque não conseguiram inculcar
naquele povo a ideologia capitalista, como fizeram com o
povo brasileiro.
E) Último parágrafo: a idéia de Papai Noel, como símbolo do
consumismo, substitui a idéia de nascimento do Cristo,
símbolo da convivência harmônica entre os seres humanos.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 32

Em que letra as vírgulas não isolam informação adverbial
deslocada?

O único item em que não há ironia é:
A) “Não quiseram engolir Papai Noel por bem, isto é, com
coca-cola...”
B) “... numa temperatura média de 30º C, neva e anda-se de
trenó...”
C) “Inaugurado um shopping naquela capital, a paz americana
ali se instalará...”
D) “Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros, que chegamos a
fazer fila para pôr nossos filhos no colo do velho
poderoso...”
E) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...”

A) “Papai Noel é, na banda ocidental deste resto de mundo
que nos resta, o velhinho mais poderoso de que se tem
notícia.”
B) “Povos com dignidade histórica e cultural não gostam nem
de bombas, nem do sabor da coca, menos ainda de Papai
Noel.”
C) “Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo...”
D) “... apenas sabe, mecanicamente, repetir, à exaustão, as
palavras: comprar e vender.”
E) “Só que o preço da mercadoria, antes da chegada do
velhinho (mentiroso!), era R$ 40,00!”

QUESTÃO 30

Verifique, em cada item, se há correspondência de sentido entre
os dois segmentos apresentados.
I•
II •

“Ele faz acreditar nas mais deslavadas mentiras!”
Ele faz acreditar nas mais descaradas mentiras!
“... prometendo felicidade na compra de um ataúde...”
... Prometendo felicidade na compra de um caixão
fúnebre...
III - “... nossas ricas frutas sazonais deste período...”
•
Nossas ricas frutas saudáveis deste período...
IV - “... nossos empregados usam gorro cônico...”
•
... nossos empregados usam gorro ridículo...”
V - “... foi entronizado um ventríloquo do capitalismo...”
•
... foi endeusado um boneco do capitalismo...
Há correspondência de sentido em:
A)
B)
C)
D)
E)

I e III
I e II
I, II e IV
II, III e IV
III, IV e V

QUESTÃO 31

A ocorrência de muitos sinais de exclamação no texto indica:
A)
B)
C)
D)
E)

subjetividade;
hesitação;
explicação;
dúvida;
alegria.

QUESTÃO 33

A única expressão do texto que referencia Papai Noel é:
A)
B)
C)
D)
E)

“o marginal”
“os ministros”
“um ventríloquo do capitalismo”
“um menino cujo Natal se comemorava por estes tempos”
“homem, lenda, mito ou Deus”

QUESTÃO 34

Assinale a letra em que o valor semântico indicado não
corresponde ao da conjunção empregada.
A) “... aumenta, portanto, a poluição atmosférica...”
• conclusão
B) “... aumenta a destruição entre os homens, porque o poder
do velhinho convence a todos da necessidade de
comprar...”
• explicação
C) “Se necessário, mata.”
• condição
D) “... teria nascido para ensinar aos homens a crença do
homem no outro homem...”
• consequência
E) “... neva e anda-se de trenó...”
• adição
QUESTÃO 35

Assinale a única opção em que a expressão em destaque não é
retomada por um pronome.
A)
B)
C)
D)
E)

“resto de mundo que nos resta”
“velhinho mais poderoso de que se tem notícia”
“o marginal conclui que tem direito ao 13º”
“um menino cujo Natal”
“crença cuja denominação mais apropriada é amor”
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QUESTÃO 36

QUESTÃO 40

Assinale a única opção em que a alteração do verbo cria um
erro de regência:
A) ...teria nascido para revelar aos homens a crença do homem
no outro homem.
B) ...teria nascido para mostrar aos homens a crença do
homem no outro homem.
C) ...teria nascido para indicar aos homens a crença do homem
no outro homem.
D) ...teria nascido para sugerir aos homens a crença do homem
no outro homem.
E) ...teria nascido para instruir aos homens a crença do
homem no outro homem.

Não há um sujeito posposto ao verbo em:
A)
B)
C)
D)
E)

“onde há shopping”
“lá está Papai Noel”
“Bom gosto, sim, temos nós, brasileiros”
“E aumenta a destruição entre os homens”
“foi entronizado um ventríloquo do capitalismo”

QUESTÃO 37

Preencha as lacunas com as preposições necessárias:
•

Onde está o menino ____ cujo natal a humanidade já se
esqueceu?
Onde está o menino ____ cujo natal o autor se refere?
Onde está o menino ____ cujo natal poucos pensam?
Onde está o menino ____ cujo natal voltam-se as atenções
dos cristãos?

•
•
•

De cima para baixo, a seqüência correta é:
A)
B)
C)
D)
E)

de – a – em – para
de – com – para – em
em – de – a – para
em – para – de – para
em – a – em – de

QUESTÃO 38

O verbo deve concordar com o sujeito. O único item em que
não se encontra um segmento que comprova essa regra é:
A)
B)
C)
D)
E)

“Perde-se, em definitivo, o senso do ridículo”
“anda-se de trenó”
“penduram-se bonecos”
“cujo Natal se comemorava”
“foi entronizado um ventríloquo do capitalismo”

QUESTÃO 39

Assinale a opção em que a expressão adverbial em negrito não
se relaciona com o verbo, também em negrito.
A) “Com a sua vinda, aumenta a produção.”
B) “Se necessário, mata.”
C) “Um “grande Papai Noel” está na frente de uma
funerária, prometendo felicidade na compra de um ataúde
de R$ 800,00 por R$ 600,00!”
D) “Já está, até, em Bagdá, no Iraque!”
E) “Chegamos a fazer fila para pôr nossos filhos no colo do
velho poderoso”
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