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Você  está  recebendo  o  seu  Caderno  de  Questões, 
contendo  50  questões  objetivas  de  múltipla  escolha, 
numeradas de 01 a 50, em ordem seqüencial. Confira a 
seqüência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, o Fiscal de Sala, em caso 
de  repetição ou ausência de questão ou página. 

Você deve conferir na capa do Caderno de Questões e no 
rodapé das páginas  internas o nome do cargo ao qual 
este Caderno  de  Questões  se  refere.  Caso  você  
tenha recebido um Caderno de Questões que não 
corresponde ao  cargo  para  qual   está  inscrito,   
comunique imediatamente  o  Fiscal  de  Sala  e  exija  o  
Caderno  de Questões correto.

As  respostas  do  Caderno  de Questões  deverão  ser 
transcritas  para  o  Cartão  Resposta    com  caneta 
esferográfica azul ou preta.

O tempo máximo disponível para realização da prova é 
de 4h 00  (quatro horas),  já  incluído  o  tempo  destinado  
à identificação e ao preenchimento do Cartão Resposta.

Para  cada  questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  
de resposta  (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais  de  uma  anula,  automaticamente,  a  
resposta  da questão.

Somente  depois  de  decorridos  60 minutos  do  início  
da prova,  o  candidato  poderá  entregar  o  seu Caderno  
de Questões e seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova. 

Os  3  (três)  últimos  candidatos  só  poderão  sair  da  
sala de prova juntos.

INSTRUÇÕES ESPECIAIS

4.
5.
6.
7.

AGENDA

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
oConcurso Público N  001/2009

Publicação do Gabarito Preliminar
04/04/2010

Publicação do Gabarito Definitivo
14/04/2010

Publicação do Resultado Preliminar da Prova
14/04/2010

Publicação do Resultado Definitivo da Prova
22/04/2010

Convocação para Prova de Títulos e Desempate por 
Experiência Profissional
22/04/2010

Período de entrega de documentos para Prova de Títulos e 
Desempate por Experiência Profissional
23, 26 e 27/04/2010

Publicação do Resultado Final Preliminar
21/05/2010

Publicação do Resultado Final Definitivo e Homologação do 
Resultado Final 
28/05/2010
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Leia o texto e responda as questões seguintes.

Jovial
Só em teoria podemos falar no sentido “verdadeiro” das 

palavras. Na prática, um vocábulo terá o significado que os 
falantes de uma determinada época atribuírem a ele- é 

simples e trágico assim. Vejam o que vem acontecendo com 
jovial, que significava precisamente “alegre, folgazão, 

divertido, espirituoso”. Derivado de Júpiter (ou Jovis), (o 
mesmo Zeus dos gregos), este adjetivo entrou na língua por 
meio das duas irmãs, a Astrologia e a Astronomia, que eram 

muito mais próximas na Antiguidade Clássica do que hoje. Os 
astrônomos romanos só conheciam, além da Terra, os cinco 
planetas observáveis a olho nu, todos batizados com nomes 
do panteão divino: Júpiter, Mercúrio, Marte, Vênus e Saturno. 

Ao que parece, o batismo desses planetas seguiu mais ou 
menos um critério de comparação de sua aparência e de seu 

comportamento com as características de cada divindade. 
Mercúrio ganhou o nome do veloz mensageiro dos deuses por 
causa da rapidez com que se move; Júpiter recebeu o nome 
do deus supremo do Olimpo por seu brilho intenso e por sua 
trajetória peculiar, mais lenta e majestosa que a dos planetas 

mais próximos. E assim por diante.
Para os romanos, as pessoas nascidas sob a influência 

de um planeta deveriam apresentar as características do deus 
correspondente. Júpiter era visto como uma divindade feliz, 
exuberante, alegre- daí o adjetivo jovialis, do Latim Tardio, pai de 
nosso jovial e avô de jovialidade e jovializar. Apreciem, prezados 
leitores, a clareza do bom Morais, cujo dicionário é de 1813: 
“Jovial- amigo de rir, e fazer rir”! E o Machado, então? O exemplo 
que trago, do conto Uma Noite, fala mais que qualquer 
dicionário: “Isidoro não se podia dizer triste, mas estava longe de 
ser jovial”.

Este vocábulo e seus descendentes nada têm a ver com 
jovem e juventude, que vêm de família completamente diferente; 
no entanto, a grande semelhança entre os dois radicais (e o 
desconhecimento da origem mitológica de jovial) está fazendo 
muita gente usar um pelo outro. Todo santo dia, deparo com 
artigos que falam de pele jovial, roupa jovial, corte de cabelo 
mais jovial, onde há uma clara referência a jovem. Evolução? 
Não acho; a perda de uma diferença na língua sempre será um 
momento de luto, porque nos empobrece.

(MORENO, Cláudio. O Prazer das Palavras. p. 74)

LÍNGUA PORTUGUESA

  Nível Médio
   Taquígrafo

Questão 01
O texto “Jovial” trata:

A) da equivalência semântica de jovial e jovem.

B) da relação sinonímica entre Júpiter e jovem.

C) da maneira díspare à etimologia com que Machado            

emprega jovial.

D) do empobrecimento das formas do léxico.

E) da analogia entre os nascidos de Mercúrio à lentidão.

Questão 02
Leia o excerto e assinale a alternativa CORRETA:

“Este vocábulo e seus descendentes nada têm a ver com 

jovem e juventude, que vêm de família completamente 

diferente;”.

A) O antecedente do pronome relativo “que” é nada.

B) O vocábulo “família” é acentuado por ser proparoxítona.

C) As formas verbais estão acentuadas pela pluralização do             

sujeito.

D) A acentuação de “têm” está inadequada.

E) A acentuação de “vêm” está incorreta.

Questão 03
Em: “Apreciem, prezados leitores, a clareza do bom Morais, 

cujo dicionário é de 1813”. As duas primeiras vírgulas servem:
A) para separar o vocativo.
B) para separar o aposto.
C) para separar o predicativo.
D) para separar o adjunto adverbial anteposto.
E) para separar os termos de uma mesma função sintática.

O pronome relativo “cujo”, no trecho do comando da questão 

anterior, dá idéia de:

A) concessão.

B) companhia.

C) tempo.

D) lugar.

E) posse.

Os dois primeiros períodos do texto apresentam palavras de 

sentido antitético, assinale a alternativa em que isto ocorre:

A) Palavras e vocábulos.

B) Verdadeiro e simples.

C) Teoria e prática.

D) Época e teoria.

E) Significado e vocábulo.

Justifica, com correção, o emprego do pronome oblíquo em: 

“...sempre será um momento de luto, porque nos 

empobrece.”, a afirmativa:

A) A próclise ocorre sempre que há advérbios.

B) A próclise ocorre sempre que há conjunção subordinativa.

C) A ênclise ocorre pelo pronome relativo.

D) A ênclise ocorre pelo pronome substantivo.

E) A mesóclise é obrigatória em verbos no presente.

1) “Vejam o que vem acontecendo com jovial, que significava 

precisamente “alegre, folgazão, divertido, espirituoso””. Sobre o 

fragmento, seria INCORRETO afirmar:

A) As aspas estão destacando, ironicamente, o real significado 

das palavras.

B) Poderia haver vírgulas assinalando o advérbio 

“precisamente”.

C) Foi empregada a primeira vírgula pela presença de uma 

oração adjetiva restritiva.

D) Há vírgulas separando palavras com a mesma função 

sintática.

E) que ,semanticamente, a forma verbal composta denota 

continuidade.

“O exemplo que trago, do conto Uma Noite, fala mais que 

qualquer dicionário”. Um elemento coesivo é a elipse de 

vocábulos, no trecho transcrito ocorreu este processo com a 

omissão de:
A) retirado.
B) escreve.
C) citação.
D) Machado.
E) Morais.

Questão 04

Questão 05

Questão

Questão

Questão

06

07

08



Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

Questão

09

10

11
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13

14

15

16

Figura de linguagem presente no trecho transcrito na questão 

anterior:

A) Metáfora.

B) Silepse.

C) Metonímia.

D) Prosopopeia.

E) Ironia.

NÃO obedeceu à norma culta a frase:

A) Faz anos que a Astrologia rege o destino dos homens.

B) Existem mais de seis planetas no universo.

C) Deve haver pessoas tristes.

D) Analisaram-se os dicionários em busca do significado 

correto.

E) Bastante estudiosos se preocupam em zelar pelo idioma.

Com a palavra RORAIMA, quantos anagramas podem ser 
formados de modo que as letras IM estejam juntas?
A) 720
B) 360
C) 180
D) 1260
E) 90

O histograma seguinte representa a distribuição de freqüência 

das faixas salariais de certa Escola.

Através dos dados informados no histograma, pode-se afirmar 
que a média destes salários é de:
A) R$1.350,00
B) R$975,00
C) R$860,00
D) R$650,00
E) R$1.000,00

Elevando-se ao quadrado o quíntuplo da raiz da equação   
3t+1 2t+3 3-t2  . 4  = 8  encontra-se o tempo, em horas, que certa 

quantidade de material se volatiza totalmente. Este tempo é 
de:
A) 1 hora.
B) 1hora e 20 minutos.
C) 2 horas.
D) 1 hora e 30 minutos.
E) 3 horas.

Dois mil agricultores opinaram em uma pesquisa em que 
foram solicitados a responder se preferiam cultivar açaí ou 
cupuaçu. Concluiu-se que 1200 agricultores optaram por açaí, 
1400 por cupuaçu e vários agricultores pelos dois cultivos. 
Qual a probabilidade de que se escolhendo aleatoriamente 
um agricultor, ele tenha optado só pelo cultivo do açaí?
A) 5/10
B) 3/5
C) 4/5
D) 3/10
E) 4/10

Uma rede de alimentação é composta por 03 lojas numeradas 

de 1 a 3. A matriz seguinte apresenta o faturamento líquido 

das três lojas nos cinco primeiros dias do mês de março de 

2010.

O faturamento das três lojas no 3° dia de março foi aplicado a 
juros compostos de 2% ao mês por 2 meses. Qual o 
rendimento obtido?
A) R$160,00
B) R$330,00
C) R$161,60
D) R$182,50
E) R$165,30

“Tragédia na Estrela dos Andes”. Este foi o título da 
reportagem divulgada na Revista “Veja” (edição 2155, ano 43, 
n.° 10, de 10 de março de 2010), que tratou sobre a catástrofe 
ocorrida no Chile. Sobre o assunto marque a única alternativa 
ERRADA:
A) O Chile é um exemplo de êxito econômico e institucional na 
América Latina, tendo a sua região mais rica esmagada por 
um terremoto seguido por um tsunami.
B) A catástrofe ocorrida no Chile devastou a economia, a infra-
estrutura e até as relações econômicas.
C) Em razão da estrutura das edificações conter quantidades 
extras de ferro e as fundações dos edifícios serem feitas com 
material mais flexível, os prédios e viadutos não sofreram 
quaisquer dano com a catástrofe.
D) A violência das forças da natureza pôde ser sentida através 
de dois terremotos devastadores que ocorreram em apenas 
45 dias.
E) O tremor no Chile foi responsável pelo deslocamento do 
eixo do planeta em 8 centímetros, o que ocasionou o 
encurtamento dos dias em 0,00000126 segundo.

CONHECIMENTOS GERAIS

MATEMÁTICA

ATUALIDADES

Número de Funcionários

Salário  em reais

5

10

15

1000700 1300

1800  2000  1650  2100  900

2500  3600  850    1000  850

1350  2600  1500  1300  1500
( )
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20

21

22

O ano de 2010 é um ano de eleições. O Tribunal Superior 
Eleitoral - TSE já definiu, inclusive, o calendário eleitoral que 
ocorrerá, em primeiro turno, no dia 03 de outubro e, em segundo 
turno, no dia 31 de outubro. Nestas datas estabelecidas pelo 
calendário fixado pelo TSE, o eleitor escolherá:
A) o novo presidente da República, governadores, senadores, 
deputados federais, estaduais, distritais e prefeitos.
B) governadores, senadores, deputados federais, estaduais, 
distritais e prefeitos.
C) o novo presidente da República, governadores, senadores, 
deputados federais, estaduais, distritais e vereadores.
D) o novo presidente da República, governadores, senadores, 
deputados federais, estaduais e distritais.
E) o novo presidente da República, governadores, senadores, 
deputados federais, estaduais, distritais, prefeitos e vereadores.

O vírus influenza H1N1, mais conhecido como “gripe suína”, 
invadiu o Brasil de forma significativa desde o ano passado, 
causando enorme preocupação para a saúde dos brasileiros. 
Sobre o assunto, leia as afirmações seguintes e marque a 
alternativa CORRETA:
I- O Ministério da Saúde iniciou no mês de março de 2010 um 
calendário de vacinação;
II- No Brasil, não foram registrados ainda casos de mortes 
ocasionadas pela gripe suína;
III- Uma das formas de conter a proliferação do vírus é que os 
brasileiros façam a sua parte, incorporando hábitos de higiene 
pessoal, como manter as mãos limpas, usar lenço ao tossir ou 
espirrar.
A) Apenas o item I está correto.
B) Apenas o item II está correto.
C) Apenas o item III está correto.
D) Apenas os itens I e II estão corretos.

E) Apenas os itens I e III estão corretos.

A crise mundial que se alastrou no ano de 2008 chegou ao Brasil 
com a Bovespa tendo que interromper as negociações depois de 
recuar mais de15%. Muitas medidas foram tomadas e a 
economia ficou desaquecida. Contudo, em março de 2010, o 
IBGE divulgou o resultado de pesquisa que constatou um ritmo 
de expansão da economia, retornando ao nível pré-crise. Sobre 
o assunto, marque a alternativa CORRETA:
A) A retração de 0,2% em 2009 foi o primeiro resultado negativo 
da atividade econômica brasileira desde 1992.
B) O PIB é, entretanto, o indicador menos utilizado para medir o 
tamanho da economia doméstica.
C) A causa do PIB ter diminuído em 2010 é conseqüência da 
diminuição de consumo das famílias em razão da crise.
D) O PIB representa o total de desemprego produzido em um 
determinado período em um determinado Estado, Município ou 
ainda grupos econômicos.
E) O aumento das operações de crédito também contribui para a 
diminuição do PIB.

IV- O termo pré-sal refere-se a um conjunto de rochas 
localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral 
brasileiro, com potencial para a geração e acúmulo de petróleo.
A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas os itens I e III estão corretos.
C) Apenas os itens II e IV estão corretos.
D) Todos os itens estão errados.
E) Todos os itens estão corretos.

O Pré-Sal é um das maiores descobertas dos últimos anos, 
constituindo o resultado de muito trabalho, pesquisa e tecnologia 
da Petrobras. Sobre o assunto, analise os itens seguintes e 
marque a alternativa CORRETA:
I- A Câmara dos Deputados concluiu a votação aprovando a 
emenda que prevê a divisão igualitária de royalties do pré-sal 
entre os Estados e Municípios;
II- O Planalto conseguiu manter a Petrobrás como a única 
operadora dos blocos do pré-sal;
III- Contudo, as votações dos projetos sobre o pré-sal ainda não 
foram concluídas, pois tais projetos serão ainda analisados pelos 
Senadores, fora a sanção presidencial que poderão vir a sofrer;

Gnome é uma interface gráfica que facilita o uso do ambiente Linux 
e apresenta uma aparência semelhante à oferecida pelos sistemas 
Windows. Comparando Gnome com a interface gráfica do 
Windows, analise as afirmativas a seguir e marque a alternativa 
CORRETA.
I- O Gnome tem uma área de trabalho;
II- O Gnome permite utilizar o botão direito do mouse;
III- O Gnome permite criar pastas;
IV- O Gnome permite as operações de copiar e colar;
V- Quando houver uma leitora de CD disponível, o Gnome 
permitirá ver arquivos que se encontram em um CD.
A) Somente a afirmativa III está correta.
B) Somente a afirmativa IV está correta.
C) Somente as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
D) Somente as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
E) Todas as afirmativas estão corretas.

O OpenOffice, também chamado de BROffice na sua versão em 
português, traz uma série de aplicativos para trabalho de escritório. 
Sobre o assunto, marque a única alternativa ERRADA.
A) O Calc permite criar planilhas de cálculo e o Writer permite 
criar apresentações.
B) O Writer é um editor de texto.
C) O Writer gera arquivos com extensão .odt.
D) O Impress permite a criação de apresentações e cria arquivos 
com extensão .odp.
E) O Writer é um aplicativo de edição de textos e o Impress 
permite a criação de apresentações.

Questão 23
A média ponderada de três números a1, a2 e a3, com pesos b1, b2 
e b3 é calculada como: ((a1*b1) + (a2*b2) + (a3*b3))/(b1+b2+b3). 
Considere que você precise calcular a média ponderada de três 
notas, cada uma com o seu peso e que, para fazer isso vai utilizar 
uma planilha de cálculo no Excel. Supondo que as notas se 
encontram nas células A1, A2 e A3 e os pesos nas células B1, B2 e 
B3, analise as soluções propostas e marque a alternativa 
CORRETA. 
I- Colocar na célula C1 a fórmula 
=(A1*B1+A2*B2+A3*B3)/(B1+B2+B3).

II- Colocar na célula D1 a fórmula =A1*B1, na célula D2 a 
fórmula =A2*B2, na célula D3 a fórmula =A3*B3 e na célula C1 a 
fórmula =(D1+D2+D3)/(B1+B2+B3).

III- Colocar na célula C1 a fórmula 
=(A1*B1;A2*B2;A3*B3)/(B1;B2;B3).

IV- Colocar na célula C1 a fórmula =(A*B)/(B).

V- Colocar na célula C1 a fórmula 
=soma(A1*B1;A2*B2;A3*B3)/Soma(B1:B3).

A) Somente a solução IV está correta.
B) Somente as soluções III e V estão corretas.
C) Todas as soluções estão corretas.
D) Somente as soluções I, II e V estão corretas.
E) Somente a solução V está correta.
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31

25

Marque a alternativa ERRADA com relação à tecnologia de 
Internet e correio eletrônico:
A) O correio eletrônico é uma ferramenta de comunicação que 
permite enviar e receber mensagens.
B) É possível infectar o computador ao receber mensagens de 
correio eletrônico de procedência desconhecida ou de fontes 
não confiáveis.
C) Existe um limite de tamanho da mensagem que pode ser 
enviada através de correio eletrônico e este limite varia 
dependendo do provedor.
D) Não é possível acessar o correio eletrônico utilizando um 
navegador Web.

E) Existem sítios na Internet que oferecem contas de correio 

eletrônico gratuitas, como o Gmail e o Yahoo!.

É competência exclusiva da Assembléia Legislativa, nos termos 
da Constituição do Estado de Roraima e suas respectivas 
Emendas:
I- Fiscalizar convênios, acordos ou contratos com os Governos 
Federal e Municipais e com as entidades de direito público ou 
privado que resultem para o Estado quaisquer encargos não 
estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
II- Sustar contratos impugnados pelo Tribunal de Contas do 
Estado;
III- Processar e julgar o Governador e o Vice-Governador do 
estado nos crimes de responsabilidade;
IV- Aprovar a criação, incorporação, fusão e desmembramento 
de Municípios.
Apenas estão CORRETOS os itens:
A) I e II.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I, II, III e IV.
E) I e IV.

D) Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da 
Constituição Federal, o direito
à livre associação sindical.
E) Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou 
política o servidor não
poderá ser privado de quaisquer dos seus direitos, sofrer 
discriminação em sua vida funcional,
nem eximir-se do cumprimento de seus deveres.

Dentre os inúmeros direitos e deveres que permeiam a vida do 
servidor público do Estado de Roraima, estão as seguintes 
determinações, EXCETO:
A) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao 
serviço sem motivo justificado.
B) É dever fundamental do servidor representar contra a 
legalidade, omissão ou abuso de poder.
C) Aos servidores e seus dependentes, será assegurado pelo 
Estado, os direitos previdenciários previstos na legislação 
específica.

O exercício da função legislativa da Assembléia se dá por vias 
de projetos de, EXCETO:
A) leis ordinárias.
B) leis complementares.
C) resoluções.
D) portarias.
E) emenda à Constituição.

No que consiste a “Moção”?
A) Na proposição em que é sugerida a manifestação da 
Assembléia sobre determinado assunto, apelando, aplaudindo 
ou protestando.
B) Na proposição em que o Deputado sugere aos Poderes do 
Estado ou aos seus órgãos medidas de interesse público que 
não caibam em projetos de iniciativa da Assembléia.
C) Consiste na discussão ou em votação de proposição 
idêntica a outra.
D) Consiste na interrupção feita pelo orador para prestar os 
esclarecimentos requeridos durante a discussão.
E) Consiste na publicação interna da Assembléia.

Marque a alternativa que indique a ordem CORRETA de 
preferência na votação das emendas:
A) substitutivas, modificativas, supressivas e aditivas.
B)aditivas,  supressivas, substitutivas e modificativas.
C) supressivas, substitutivas, modificativas e aditivas.
D)modificativas,  supressivas, substitutivas, e aditivas.
E) supressivas, aditivas, modificativas e substitutivas.

Todas as afirmações estão corretas em relação à Semiologia e à 
Lingüística, EXCETO:
A) A Semiologia é mais abrangente do que a Lingüística.
B) A Lingüística é o estudo científico da linguagem humana.
C).A Semiologia preocupa-se, também, com a linguagem dos 
animais e não, apenas, com a humana.
D) A lingüística estuda todo e qualquer sistema de comunicação, 
seja ele natural ou convencional.
E) A lingüística insere-se como uma parte da Semiologia (ou 
Semiótica).

As questões de 28 a 30 deverão ser respondidas 
observando as determinações previstas na Resolução nº 
011/92 (com alterações feitas até a Resolução Legislativa n° 
011/09, de 14.04.09) que aprova o Regimento Interno da 
Assembléia Legislativa.

A informação no computador é organizada em pastas e 
arquivos. Pastas e arquivos têm nomes, e os arquivos 
usualmente contam com uma extensão que define o tipo de 
arquivo, o que dá uma idéia da sua funcionalidade. Das 
seguintes alternativas referentes a arquivos e pastas, selecione 
a CORRETA.
A) Os arquivos que não tem extensão não têm utilidade.
B) Toda pasta precisa ter pelo menos um arquivo.
C) As operações de copiar e colar podem ser efetuadas em 
pastas e em arquivos.
D) As operações de recortar e colar só podem ser efetuadas 
em arquivos.

E) Um arquivo .doc criado no Microsoft Word não poderá ser 

aberto no Writer do Open Office.

REGIME JURÍDICO
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A Semiologia distingue dois tipos de sinais: os naturais e os 
convencionais. Assinale o único tipo de sinal convencional 
listado:
A) fumaça.
B) uma estatueta.
C) pulsação.
D) rastros.
E) O cheiro.

Identifique entre as alternativas, a que exemplifica um símbolo:
A) estátua.
B) foto.
C) palavras.
D) vocábulos.
E) balança.

O signo lingüístico une não uma coisa e uma palavra, mas um 
conceito e uma imagem acústica. Apresenta significante e 
significado. Entre as características listadas, NÃO pertencem às 
do significante:
A) imagem acústica.
B) presença mental.
C) impressão psíquica do som.
D) matéria.
E) tradução fônica de um conceito.

Saussure, mestre de genebra, tem seus conceitos expostos na 
obra “Curso de Lingüística Geral”, nela, estabelecem-se 
diferenças entre língua e fala. Das alternativas seguintes, qual 
NÃO é correta em relação aos conceitos lingüísticos:
A) A língua, ao contrário da fala, é multifaceta e hererogênea.
B) A fala é o “lado executivo” da linguagem cuja execução jamais 

é feita pela massa.
C) A fala é imprevisível, irredutível a uma pauta sistemática.
D) A língua é necessária para que a fala seja inteligível e produza 

todos os seus efeitos.
E) A língua é a potencialidade ativa de produzir a fala.

Sabe-se que a língua é um sistema, superior ao indivíduo que 
deve ser estudada a partir de sua relação com os outros 
(Castelar de Carvalho: 63). Desse modo, o que NÃO é 
adequado afirmar dos exemplos. “O menino chutou a bola (1).” e 
“A bola chutou o menino”. (2)
A) Em ambas as orações, há realização sintaticamente 
coerente.
B) Ambas seguem um padrão frasal básico da língua 
portuguesa.
C) As duas frases encontram correspondência conceitual no 
espírito do falante.
D) A frase 2 não contém uma verdade semântica confiável.
E) As frases enquadram-se na estrutura: sujeito + verbo + objeto 
direto.

Por mais longas que sejam as frases, elas podem ser 
decompostas em dois subconjuntos: O sintagma nominal e o 
sintagma verbal. Assinale a relação INCORRETA no exemplo.
“O duplo sentido (1) pode ser explorado com malícia e humor. 
(2), como se vê no trecho a seguir:
Foi a primeira vez que o governo (3) manifestou alguma 
preocupação genuína com a agricultura. O Ministro (4) mandou 
um jornalista plantar batatas (5). (Delfim Neto, 1996)
A) Sintagma nominal (1).
B) Sintagma verbal (2).
C) Sintagma verbal (3).
D) Sintagma nominal (4).
E) Sintagma verbal (5)
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Considerando os conceitos de sincronia e diacronia, relacione 
as Colunas 01 e 02 e assinale a alternativa com a seqüência 
CORRETA.

A) 1/ 2/ 2/ 1/ 2
B) 1/ 2/ 1/ 2/ 1
C) 2/ 2/ 2/ 1/ 1
D) 2/ 1/ 1/ 2/ 1
E) 1/ 2/ 1/ 2/ 2

Coluna 01
1 - Sincronia
2 - Diacronia

Coluna 02
(        ) Gramática Geral
(        ) Trata de fatos sucessivos
(       ) Explica as aparentes irregularidades da 
língua.
(  )Interessa-se pelo sistema e seu 
funcionamento
(        ) Gramática Histórica.

Assinale a alternativa que corresponde à especificação 
semântica que a estrutura destacada no trecho seguinte 
apresenta: “A medida que a prova transcorria, o candidato 
acalmava.”.
A) apesar de algo.
B) em comparação com algo.
C) à proporção de algo.
D) para certo fim.
E) de certa maneira.

A linguagem humana é polissêmica, pois os signos sofrem 
alterações de significados nos contextos. Identifique a estrutura 
em que o significado está INCORRETAMENTE relacionado.
A) A instrutora tomou a mão da candidata. (segurou).
B) Os grandes projetos tomaram a Amazônia. (compraram).
C) Agora, o roraimense só toma guaraná. (bebe).
D) O Campus Universitário toma vários alqueires. (ocupa).
E) Tomou um ar insuportável aquela candidata a cargo público. 
(assumiu).

Na conhecida música João e Maria, há um caso de embreagem 
temporal. Identifique o efeito de sentido criado pela utilização de 
um tempo pelo outro. “Agora eu era herói e meu cavalo só falava 
inglês.”. 
A) Naquele momento.
B) No momento atual.
C) Em um momento que nunca acontecerá.
D) Em um momento futuro.
E) Em um momento com condição.
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“No baralho da vida, pifei por uma dama” (frase de para-choque 
de caminhão). Tendo como base o conceito de desencadeador e 
conectar de isotopias, analise as afirmações seguintes e 
assinale a alternativa que contém as afirmações coerentes.
I- Pifei e dama são conetores de isotopias;
II- Há encaixe tanto na isotopia do baralho, quanto na 
existencial;
III- Na isotopia existencial, pifei é ganhei e dama, mulher;
IV- Na leitura sexual das relações homem-mulher, dama, é 
mulher dama, prostituta.
A) I, II, III e IV são corretas.
B) I, II, III e IV são incorretas.
C) I e III são corretas.
D) Somente a IV é correta.
E) I, II e IV são corretas.

Analise os pares de sentença a seguir e marque a alternativa em 
que NÃO há acarretamento da 1ª para a 2ª sentença.
A) Pedro cozinhou um ovo. / Pedro ferveu um ovo.
B) O Juca ouviu uma pessoa cantando./ O Juca ouviu um 
homem cantando.
C) O João tirou nota 10 na prova / Alguém tirou nota 10 na prova.
D) André matou um homem. / André é um assassino 
E) A Cecília viu uma menina correndo / A Cecília viu uma pessoa 
correndo.

“Ciência do uso lingüístico, estuda as condições que governam 
a utilização da linguagem.” 
O conceito refere-se à prática lingüística.
A) Gramática.
B) Fonologia.
C) Semântica formal.
D) Pragmática.
E) Morfologia.

Jakobson contribui para os estudos da língua, falando da 
relação com o contexto, com a experiência comunicada ou a ser 
consumida. Sua classificação das funções enquadraria o texto 
drummondiana na: 

“O que muda na mudança,/ se tudo em volta é uma dança/ 
no trajeto da esperança/ junto ao que nunca se alcança?” 
(C.D.A)

A) função fática.
B) função emotiva.
C) função poética.
D) função referencial.
E) função conativa.

Assinale a alternativa que NÃO exemplifica estrutura silábica em 
português.
A) C C C
B) C V
C) V
D) C C V
E) C V C
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Uma relação entre palavras que existe nas sentenças é a 
ambiguidade. Nas alternativas seguintes, apenas uma NÃO 
provoca dupla leitura. Identifique-a.
A) A balada de ontem foi divertida.
B) Os alunos e os professores inteligentes participaram do 
simpósio.
C) A vizinha de João gosta dele.
D) Vários eleitores escolheram um candidato forte.
E) Ronaldo é jogador de futebol.

“Tem-se presente omnitemporal ou gnômico quando o momento 
de referência é ilimitado e portanto também é o momento do 
acontecimento” (Fiorin: 169). A alternativa que exemplifica este 
tempo é:
A) Um relâmpago fulgura no céu.
B) Neste ano, ministro um curso de Lingüística.
C) O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos 
catetos.
D) Aos sábados, nossa banda apresenta-se na cantina da 
Faculdade.
E) Neste milênio, a humanidade progride muito materialmente.

Marque a alternativa que lista os marcadores de espaço 
linguístico:

“Minha terra tem palmeira
Onde canta o Sabiá
As aves que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.”

A) Minha, terra, não.
B) Onde, aqui, lá.
C) As aves, palmeiras, terra.
D) Não, como, lá.
E) Tem, canta, gorjeiam.

O pronome relativo “que”, constante no 3° verso do texto 
transcrito na questão anterior, é anafórico de:
A) palmeiras.
B) terra.
C) Sabiá.
D) aves.
E) gorjeiam.
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