
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 - A duração das provas será de 4 (quatro) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do Cartão de Respostas. 
2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a ela 

não retornar, será eliminado. 
3 - Os 3 (três) últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 

sala até que todos tenham finalizado suas provas e somente poderão sair 
juntos do recinto, após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o seu Caderno de Questões (Provas 
Objetivas) e NÃO poderá copiar o gabarito (assinalamentos).  A imagem 
do seu Cartão de Respostas será disponibilizada na página do concurso 
em http://concursos.biorio.org.br na data prevista no cronograma. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este Caderno de Questões (Provas), que 

contém 50 (cinquenta) questões objetivas, está completo.
2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 5 (cinco) opções e somente 

uma correta.
3 - Confira se os seus dados pessoais, o cargo escolhido, indicados no cartão 

de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local. Terminada a 
conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço apropriado.

4 - Confira atentamente se o cargo e o número do caderno que estão 
no caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de 
respostas e na etiqueta com seus dados colada na mesa/cadeira onde 
foi designado para sentar. Se notar qualquer divergência, notifique 
imediatamente ao Fiscal de Sala ou ao Chefe de Local.

5 - Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

7 - No decorrer da prova objetiva o fiscal de sala irá colher a sua digital 
no selo que está no seu cartão de respostas.

8 - O fiscal de sala não poderá prestar qualquer esclarecimento sobre o 
conteúdo da prova.  Caso discorde de qualquer questão o candidato 
deverá entrar com recurso administrativo contra as questões na data 
prevista no cronograma.

AGENDA 

l 06/12/2015 (Manhã e Tarde), PROVAS 
OBJETIVAS/RECEBIMENTO DE TITULOS. 

l 07/12/2015, Divulgação do Gabarito Preliminar 
das Provas Objetivas/Exemplares das Provas.

l 10/12/2015, Disponibilização das Imagens 
dos Cartões Respostas das Provas Objetivas.

l 11/12 e 14/12/2015, Interposição de Recursos 
contra as questões das Provas Objetivas.

l 23/12/2015, Divulgação dos Gabaritos 
Definitivos das Provas Objetivas.

l 23/12/2015, Resultado do Recurso contra 
as questões das Provas Objetivas.

l 29/12/2015, Divulgação Relação Preliminar 
das Notas das Provas Objetivas.

l 05/01 a 06/01/2016, Interposição de 
Recursos contra a Relação Preliminar de 
Notas da Prova Objetiva.

l 07/01/2016, Resultado do Recurso contra a 
Relação Preliminar de Notas da Prova Objetiva.

l 07/01/2016, Divulgação da Relação Final 
das Notas das Provas Objetivas.

l 16/01/2016, Relação dos candidatos que 
terão os seus títulos analisados.

l 18/01 a 19/01/2016, Interposição de 
Recursos contra a Relação Preliminar de 
Notas da Avaliação de Títulos.

l 25/01/2016, Resultado do Recurso contra as 
Notas Preliminares da Avaliação de Títulos.

l 25/01/2016, Divulgação da Relação Final 
das Notas da Avaliação de Títulos.

l 26/01/2016, Resultado Final do Concurso.

INFORMAÇÕES: 

l Tel: (21) 3525-2480 das 09 às 18h 
l Internet: http://concursos.biorio.org.br 

l E-mail: ifrj2015@biorio.org.br
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 

SALTANDO AS MURALHAS DA EUROPA

     De um lado está a Europa da abundância econômica e 
da estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, 
uma extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos 
conflitos. O precário equilíbrio rompeu-se de uma vez 
com o agravamento da guerra civil na Síria. Da Síria, 
mas também do Iraque e do Afeganistão, puseram-se 
em marcha os refugiados. Atrás deles, ou junto com 
eles, marcham os migrantes econômicos da África e da 
Ásia. No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra 
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as 
muralhas da União Europeia.
     Muralhas? Em tempos normais, os portais da União 
Europeia estão abertos para os refugiados, mas fechados 
para os imigrantes. Não vivemos tempos normais. Os 
países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, 
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando 
as pontes diante dos refugiados. Vergonhosamente, a 
Grã-Bretanha segue tal exemplo, ainda que com menos 
impudor.
     A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, 
insiste num outro rumo, baseado na lógica demográfica 
e nos princípios humanitários. Angela Merkel explica 
a seus parceiros que a Europa precisa agir junta para 
passar num teste ainda mais difícil que o da crise do 
euro. “O futuro da União Europeia será moldado pelo 
que fizermos agora, alerta a primeira-ministra alemã. 
(Mundo, outubro 2015)

QUESTÃO 1
O título dado ao texto – Saltando as muralhas da Europa – 
representa:

(A) uma crítica aos imigrantes que não respeitam as leis 
internacionais.

(B) uma referência a uma ameaça à segurança da União 
Europeia.

(C) uma alusão à dificuldade da Europa em aceitar refugiados.
(D) um elogio à política alemã de aceitar imigrantes e refugiados.
(E) uma indicação das dificuldades dos refugiados diante de 

dificuldades políticas.

QUESTÃO 2
“De um lado está a Europa da abundância econômica e da 
estabilidade política. De outro, além do Mediterrâneo, uma 
extensa faixa assolada pela pobreza e por violentos conflitos”. 
Esse primeiro período do texto se estrutura:

(A) a partir da antítese de elementos diversos.
(B) no confronto entre duas épocas de valores distintos.
(C) com base na comparação de duas civilizações diferentes.
(D) com fundamento na oposição política e religiosa.
(E) na semelhança entre regiões europeias, africanas e asiáticas.

QUESTÃO 3
De alguns segmentos do texto o leitor pode fazer uma série de 
inferências. A inferência inadequada do segmento “O precário 
equilíbrio rompeu-se de uma vez com o agravamento da guerra 
civil na Síria” é:

(A) já havia uma guerra civil na Síria há algum tempo.
(B) existia um tênue equilíbrio nas tensões da região.
(C) haviam ocorrido rompimentos em países do local referido.
(D) a guerra civil na Síria envolvia outros países vizinhos.
(E) um conflito interno de um país pode afetar nações 

próximas.

QUESTÃO 4
O segmento do texto em que predomina uma visão objetiva é:

(A) “A Alemanha, seguida hesitantemente pela França, insiste 
num outro rumo, baseado na lógica demográfica e nos 
princípios humanitários”.

(B) “Angela Merkel explica a seus parceiros que a Europa 
precisa agir junta para passar num teste ainda mais difícil 
que o da crise do euro”.

(C) “Os países da Europa Centro-Oriental, Hungria à frente, 
fazem eco à xenofobia da extrema-direita, levantando as 
pontes diante dos refugiados”.

(D) “Vergonhosamente, a Grã-Bretanha segue tal exemplo, 
ainda que com menos impudor”.

(E) “No maior fluxo migratório desde a Segunda Guerra 
Mundial, os desesperados e os deserdados saltam as 
muralhas da União Europeia”.

QUESTÃO 5
Xenofobia significa “aversão pelo estrangeiro”; a palavra abaixo 
cuja explicação etimológica está correta é:

(A) fotofobia / aversão por fotografias.
(B) acrofobia / aversão por locais altos.
(C) aerofobia / aversão por viagens aéreas.
(D) homofobia / aversão ao gênero humano.
(E) tanatofobia / aversão por doenças.

QUESTÃO 6
 “O futuro da União Europeia será moldado pelo que fizermos”; 
a forma inadequada da correspondência entre os tempos 
verbais sublinhados é:

(A) seria/fizessem.
(B) é/fazem.
(C) era/faziam.
(D) fora/fizeram.
(E) foi/façam.
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QUESTÃO 7
“Em tempos normais, os portais da União Europeia estão 
abertos para os refugiados, mas fechados para os imigrantes”. 
Entre “refugiados” e “imigrantes” há uma diferença:

(A) econômica e religiosa.
(B) religiosa e política.
(C) política e causal.
(D) causal e social.
(E) social e econômica.

QUESTÃO 8
O autor do texto mostra um conjunto de posições políticas; o 
posicionamento que não é defendido no texto é:

(A) favorável à política adotada pela Alemanha.
(B) oposta ao posicionamento da Inglaterra.
(C) condenatória dos imigrantes e favorável aos refugiados.
(D) contrária aos políticos da extrema-direita.
(E) irônica em relação à posição da França.

LEGISLAÇÃO E ÉTICA

QUESTÃO 9
De acordo com a Lei 11.892/2008, os Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia - Institutos Federais possuem 
natureza jurídica de ____, detentoras de ____ administrativa, 
patrimonial, financeira, didático-pedagógica e disciplinar. As 
lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

(A) fundações públicas / autonomia.
(B) autarquia / autonomia.
(C) fundações públicas / dependência.
(D) autarquia / dependência.
(E) empresas públicas / tutela.

QUESTÃO 10
Avalie se os Institutos Federais têm, entre outras, as seguintes 
finalidades e características:

I. Ofertar educação profissional e tecnológica, em todos 
os seus níveis e modalidades, formando e qualificando 
cidadãos com vistas na atuação profissional nos diversos 
setores da economia, com ênfase no desenvolvimento 
socioeconômico local, regional e nacional.

II. Desenvolver a educação profissional e tecnológica como 
processo educativo e investigativo de geração e adaptação 
de soluções técnicas e tecnológicas às demandas sociais e 
peculiaridades regionais.

III. Promover a integração e a verticalização da educação 
básica à educação profissional e educação superior, 
otimizando a infraestrutura física, os quadros de pessoal e 
os recursos de gestão.

IV. Promover a produção, o desenvolvimento e a transferência 
de tecnologias sociais, notadamente as voltadas à 
preservação do meio ambiente.

Estão corretos:

(A) I e III, apenas.
(B) II e IV, apenas.
(C) I, II e IV, apenas.
(D) II, III e IV, apenas.
(E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 11
Avalie se os objetivos dos Institutos Federais incluem ministrar, 
em nível de educação superior, as seguintes modalidades de 
cursos:

I. Cursos superiores de tecnologia visando à formação de 
profissionais para os diferentes setores da economia.

II. Cursos de licenciatura, bem como programas especiais 
de formação pedagógica, com vistas à formação de 
professores para a educação básica, sobretudo nas áreas 
de língua portuguesa, ciências sociais e matemática, e 
para a educação profissional.

III. Cursos de bacharelado e engenharia, visando à formação 
de profissionais para os diferentes setores da economia e 
áreas do conhecimento.

IV. Cursos de pós-graduação lato sensu de aperfeiçoamento 
e especialização, visando à formação de especialistas nas 
diferentes áreas do conhecimento.

V. Cursos de pós-graduação stricto sensu de mestrado 
e doutorado que contribuam para promover o 
estabelecimento de bases sólidas em educação, ciência e 
tecnologia, com vistas no processo de geração e inovação 
tecnológica.

Estão corretos:

(A) I, II e III, apenas.
(B) III, IV e V, apenas.
(C) I, II, III e IV, apenas.
(D) I, III, IV e V, apenas.
(E) I, II, III, IV e V.

QUESTÃO 12
De acordo com a Lei 8027/90, que dispõe sobre normas de 
conduta dos servidores públicos civis da União, das Autarquias 
e das Fundações Públicas, são faltas administrativas puníveis 
com a pena de suspensão por até noventa dias, cumulada, se 
couber, com a destituição do cargo em comissão, entre outras, 
as seguintes, EXCETO UMA, que está ERRADA. Assinale-a.

(A) retirar, sem prévia autorização, por escrito, da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da repartição.

(B) opor resistência ao andamento de documento, processo 
ou à execução de serviço.

(C) recusar fé a documentos públicos.
(D) atuar como procurador ou intermediário junto a 

repartições públicas.
(E) atribuir a outro servidor público funções ou atividades 

estranhas às do cargo, emprego ou função que ocupa, 
exceto em situação de emergência e transitoriedade.
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QUESTÃO 13
Avalie se, de acordo com a Lei 8027/90, as seguintes afirmativas 
são falsas (F) ou verdadeiras (V):

 Aos casos de improbidade administrativa, insubordinação 
grave em serviço e revelação de segredo de que teve 
conhecimento em função do cargo ou emprego, entre 
outros, aplica-se a penalidade de demissão.

 Constitui infração grave, passível de aplicação da pena 
de demissão, a acumulação remunerada de cargos, 
empregos e funções públicas, vedada pela Constituição 
Federal, estendendo-se às autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, e fundações mantidas 
pelo Poder Público.

 Os servidores públicos civis são obrigados a declarar, no 
ato de investidura e sob as penas da lei, quais os cargos 
públicos, empregos e funções que exercem, abrangidos 
ou não pela vedação constitucional, devendo fazer prova 
de exoneração ou demissão, na data da investidura, na 
hipótese de acumulação constitucionalmente vedada.

As afirmativas são respectivamente:

(A) V, V e V.
(B) V, F e F.
(C) F, V e F.
(D) F, V e V.
(E) F, F e V.

QUESTÃO 14
A Lei nº 12.527/11 preconiza que os procedimentos nela 
previstos destinam-se a assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação e devem ser executados em conformidade 
com os princípios básicos da administração pública e com 
as seguintes diretrizes, EXCETO UMA, que está ERRADA. 
Assinale-a. 

(A) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo 
como exceção. 

(B) Divulgação de informações de interesse público tão 
somente mediante solicitação. 

(C) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela 
tecnologia da informação.

(D) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência 
na administração pública. 

(E) Desenvolvimento do controle social da administração 
pública. 

QUESTÃO 15
Avalie se as definições a seguir estão corretas, de acordo com 
a Lei nº 12.527/11:

I. autenticidade: qualidade da informação que pode ser 
conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 
sistemas autorizados.

II. disponibilidade: qualidade da informação que tenha 
sido produzida, expedida, recebida ou modificada por 
determinado indivíduo, equipamento ou sistema.

III.  integridade: qualidade da informação não modificada, 
inclusive quanto à origem, trânsito e destino.

IV. primariedade: qualidade da informação coletada na 
fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 
modificações. 

Estão corretas apenas:

(A) I e II.
(B) I e IV.
(C) III e IV.
(D) I, II e III.
(E) II, III e IV.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 16
“Cerca de 17% da população brasileira chega ao nível superior”. 
Sobre essa frase, a afirmação correta é:

(A) a locução “cerca de” indica uma quantidade precisa. 
(B) a forma verbal “chega” concorda com “17%”. 
(C) a forma verbal “chega” também poderia estar no plural. 
(D) a forma “ao” deveria ser substituída por “no”.
(E) a omissão da locução “cerca de” obrigaria que a forma 

verbal fosse para o plural.           

QUESTÃO 17
 “Esse problema ocorre especialmente na primeira e segunda 
séries das escolas públicas”; o mesmo tipo de concordância 
que ocorre entre “séries” e “primeira e segunda” repete-se em: 

(A) as bandeiras portuguesa e brasileira.
(B) camisas e calças estrangeiras.
(C) aluno e aluna carentes.
(D) enorme estudo e trabalho.
(E) mês e semana demorados.   

QUESTÃO 18
“Todos pagam um imposto à coletividade”; as formas dos 
pronomes pessoais que, na mesma posição na frase, podem 
substituir os termos sublinhados são, respectivamente:

(A) o / a ela.
(B) lo / lhe. 
(C) no / a ela. 
(D) o / lhe.
(E) lhe / a ela.
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QUESTÃO 19
A frase INCORRETA, entre as que estão abaixo, é:

(A) Se adivinhássemos por que motivo ele se suicidou, 
saberíamos o que fazer.

(B) Por que chegaram tão atrasados? 
(C) Ninguém soube explicar o porquê de sua raiva. 
(D) Se não era acusado de nada, porque ela sumiu? 
(E) Expulsaram-no da direção porque praticou maus atos.

QUESTÃO 20
A frase correta, entre as que estão abaixo, é:

(A) Isso nada tem a haver com o problema aqui discutido.
(B) Devemos fazer vistoria no prazo, se não pagamos multa.
(C) Ela acordou cedo afim de fazer ginástica.
(D) Elas não haviam comprado nada de mais caro.
(E) Falamos há cerca de uma melhor solução. 

QUESTÃO 21
Assinale a alternativa que completa corretamente a frase: 
“Após __ discussão do problema, de 18:30h __ 22:30h, todos 
foram __ biblioteca”.

(A) a – à – à. 
(B) a – a – à. 
(C) à – à – a. 
(D) à – a – a. 
(E) a – à – a.

QUESTÃO 22
Complete as lacunas das frases abaixo, segundo os padrões 
cultos da regência:

1. O filme musical é o ___ mais gosto. 
2. Os candidatos aspiram ___ cargo de fiscal. 
3. Os monarquistas abdicaram ___ luta pelo poder.
4. É uma norma ___ todos obedecem.

As lacunas ficam corretamente preenchidas respectivamente por:

(A) que – o – da – a que.
(B) de que – ao – da – a que.
(C) de que – o – pela – que.
(D) de que – o – pela – de que.
(E) que – ao – da – que.

QUESTÃO 23
A frase em que os pronomes sublinhados foram usados 
corretamente, dentro dos padrões da língua culta, é:

(A) Espere um momento, que eu quero falar consigo.
(B) O processo está aí para mim analisar.
(C) Vossa Senhoria partiu com vossos acompanhantes.
(D) Já não há qualquer ligação entre eu e ela.
(E) Com nós mesmos isso já aconteceu.

QUESTÃO 24
Sobre concordância nominal e verbal, analise os itens abaixo.  

I. “É um original nome de criança”.
II. “É um belo nome de livro”.  
III. “É macio como seda”.  
IV. “Tem qualquer coisa que incomoda”.  
V. “É coisa por demais cara”.    

É correto afirmar que:

(A) no item I, o termo grifado é uma palavra variável que 
concorda em gênero e número com o substantivo a que se 
refere (nome). 

(B) no item II, o termo grifado é palavra invariável, daí não 
concordar com o substantivo a que se refere (nome).

(C) no item III, o termo grifado concorda com o substantivo 
“seda”.  

(D) no item IV, o termo grifado é pronome demonstrativo, 
concordando com o termo coisa que o antecede. 

(E) no item V, o verbo grifado concorda com o seu sujeito 
(coisa) em gênero e número.

QUESTÃO 25
Assinale o período em que NÃO há erro quanto ao emprego 
da vírgula.  

(A) O atual campeão mundial de Fórmula I, afirmou que não 
teme morrer nas pistas. 

(B) Escutei as batidas do meu coração, mas, de repente, tudo 
ficou escuro e desmaiei.

(C) Mesmo que os opositores obtenham vitória rápida, será 
importante, a retomada das negociações. 

(D) Segundo análise da empresa, o número de compradores 
do exterior, registrou queda neste ano de crise.

(E) A prova, estava repleta de incorreções gramaticais.

QUESTÃO 26
“Comentavam que a tropa do exército americano, que 
prometia um revide feroz, foi dizimada em todos os combates 
e que, agora, só faltava conquistar a capital”.  

No período dado, NÃO se encontra oração:  

(A) principal.
(B) subordinada adjetiva. 
(C) subordinada substantiva. 
(D) subordinada adverbial.
(E) coordenada.

QUESTÃO 27
Assinale a concordância INCORRETA.  

(A) Tu e ele buscastes o melhor encaminhamento dos problemas. 
(B) Havia opiniões que seriam levadas em conta pelas autoridades. 
(C) Alugou-se imediatamente os apartamentos disponíveis. 
(D) Faz vinte anos que ele cometeu todos esses crimes bárbaros.
(E) Deveriam haver muitos candidatos ao cargo.
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QUESTÃO 28
Assinale a concordância INCORRETA.  

(A) Em virtude dos atos terroristas, é necessário precaução. 
(B) A candidata estava meio assustada com a prova. 
(C) Vossa Excelência devíeis confirmar as informações. 
(D) Existiam bastantes policiais alunos na passeata.
(E) 45% dos eleitores preferem o candidato A ao candidato B.

QUESTÃO 29
Assinale a frase em que a crase foi usada INCORRETAMENTE.  

(A) A turista à que nos referimos foi atendida pelo médico. 
(B) Doaram os livros àqueles homens que mais necessitavam 

deles. 
(C) Responderam às suas filhas que não entenderam as 

explicações. 
(D) Mostrava-se sensível às decisões assumidas pelos 

deputados.
(E) Prometeu escrever à mão toda a resposta da comissão.   

QUESTÃO 30
Observe atentamente a colocação dos pronomes oblíquos 
átonos nas frases a seguir.  

I. Vinham-me seguindo vários policiais. 
II. Devo incomodar-te muito com esses problemas. 
III. Deus te ajude nesse novo emprego!  

A colocação está ADEQUADA em:  

(A) I e II apenas. 
(B) I e III apenas. 
(C) II e III apenas. 
(D) I, II e III.
(E) nenhuma delas.  

QUESTÃO 31
Assinale o item em que aparece um vocábulo corretamente 
acentuado, segundo o Novo Acordo Ortográfico (1992):

(A) herói – heróico.
(B) vêem – vôem.
(C) paranóico – paranóia.
(D) vôo – vôou.
(E) feiúra – baiúca.

QUESTÃO 32
Assinale o item em que aparece um vocábulo corretamente 
acentuado, segundo o Novo Acordo Ortográfico (1992):

(A) ele têm / eles lêem.
(B) elas detém / eles mantém.
(C) ela tém / ele vém.
(D) ele vôa / eles côam.
(E) eles vêm / eles contém.

QUESTÃO 33
Todos os vocábulos abaixo estão corretamente acentuados, 
mas todos eles, exceto um, também poderiam estar grafados 
sem acento. Assinale o item em que um dos vocábulos só pode 
ocorrer com acento gráfico:

(A) prática – comércio – retífica.
(B) benefício – vivência – fábrica.
(C) notícia – saúde – dívida.
(D) réplica – último – sábia.
(E) história – pátina – dormência.

QUESTÃO 34
Todos os vocábulos abaixo estão corretamente acentuados, 
mas todos eles, exceto um, também poderiam estar grafados 
sem acento. Assinale o item em que um dos vocábulos só pode 
ocorrer com acento gráfico:

(A) até – rapé – bebê.
(B) número – êxito – máquina.
(C) angústia – início – silêncio.
(D) íntegro – término – vício.
(E) perícia – capítulo – árvore.

QUESTÃO 35
Abaixo estão vários latinismos; se fossem acentuados graficamente 
segundo as regras de acentuação da língua portuguesa, o único 
que não teria regra que justificasse seu acento gráfico seria:

(A) álibi.
(B) quórum.
(C) déficit.
(D) superávit.
(E) hábitat.

QUESTÃO 36
O cartaz colocado em uma barbearia da cidade mineira de 
Tiradentes dizia: “Não atendo a cliente com roupa suja”!
A frase apresenta um problema relacionado a:

(A) problema de concordância.
(B) erro de regência.
(C) falta de paralelismo.
(D) ambiguidade de sentido.
(E) má seleção vocabular.

QUESTÃO 37
Marque o item em que se errou na classificação da palavra 
sublinhada:

(A) Perguntou-lhe se sabia onde morava Machado de Assis = 
conjunção.

(B) Nova mudança ocorreu na cara do doente, onde o 
desapontamento parecia predominar = advérbio de lugar.

(C) Meio calado, extremamente antipático, mas muito querido 
por nós = advérbio de intensidade.

(D) O Magalhães não ia resistir = artigo definido.
(E) O Presidente explicou-lhe que o assunto era urgente = 

conjunção integrante.
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QUESTÃO 38
 “O jornalista descreveu o teatro, tribunas, galerias cheias 
que não cabia mais ninguém, a apresentação da orquestra, a 
emoção do público...”.

No trecho acima, a palavra que é:

(A) conjunção consecutiva.
(B) conjunção explicativa.
(C) conjunção causal.
(D) pronome relativo em função de sujeito.
(E) pronome relativo em função de objeto indireto.

QUESTÃO 39
Em “No sapato esburacado, encontravam-se pequenos pregos 
à mostra”, a palavra SE é:

(A) parte integrante do verbo.
(B) pronome apassivador.
(C) objeto direto reflexivo.
(D) pronome reflexivo recíproco.
(E) símbolo de indeterminação do sujeito.

QUESTÃO 40
A seguinte frase NÃO apresenta um problema de coerência:

(A) A queda de temperatura no inverno é bastante visível.
(B) Graças ao terremoto, várias pessoas morreram.
(C) A falta de insegurança na cidade incomoda os turistas.
(D) O terrorista conseguiu ser preso pela polícia francesa.
(E) Nunca mais quis vê-la a partir daquele dia.

QUESTÃO 41
Na seguinte frase NÃO ocorre uma redundância:

(A) O bolo foi dividido em duas metades.
(B) Mais da metade da turma o acompanhou na excursão.
(C) O planejamento prévio foi distribuído entre os 

congressistas.
(D) O operário ganhou um prêmio adicional extra por seu 

trabalho.
(E) Por fora da casa havia uma cerca externa.

QUESTÃO 42
A opção em que se registra uma concordância nominal errada 
é:

(A) receitas alemães.
(B) roupas verde-escuras.
(C) saias cinza.
(D) meninas surdas-mudas.
(E) relações franco-argelinas.

QUESTÃO 43
O pronome de tratamento erradamente empregado é:

(A) Reitores de universidades – Vossa Magnificência.
(B) Papas – Vossa Santidade.
(C) Ministros de Estado – Vossa Senhoria.
(D) Presidente da República – Vossa Excelência.
(E) Príncipes – Vossa Alteza.

QUESTÃO 44
Todas as manchetes abaixo fazem parte de um jornal carioca; 
a manchete em que o redator não participa com sua opinião é:

(A) Jogo difícil do Vasco o coloca em posição delicada.
(B) Barbaridade na festa: três mortos.
(C) Impossível: quatro horas de engarrafamento na volta para 

casa.
(D) Pesquisa coloca o Brasil na última posição em Matemática.
(E) Declarações contraditórias do Presidente tornam sua vida 

difícil.

QUESTÃO 45
Marque o item em que a concordância verbal contraria a 
norma gramatical:

(A) Mais de um deles chegou depois da hora.
(B) Nem um nem outro estudante fez o trabalho.
(C) Via-se em todas as faces pintada a preocupação e o medo.
(D) Não seriam nem eles nem eu quem fizesse essa reclamação.
(E) Restava, por outro lado, reclamações e queixas.

QUESTÃO 46
Indique o item em que há erro num dos membros da oposição, 
já que ambas as construções apresentam o mesmo tipo de 
concordância:

(A) As músicas parecia desabrocharem num ritmo novo / As 
músicas pareciam que desabrochavam num ritmo novo.

(B) Eram essas horas que nos preocupavam / Era nessas horas 
que nos preocupavam.

(C) Só me faltaram três imagens para desenhar / Só me faltou 
desenhar três imagens.

(D) Havia cinco anos que ele nascera / Haviam decorrido cinco 
anos desde que ele nascera.

(E) São poucas as análises que se estão realizando / São 
poucas as análises a que se está procedendo.

QUESTÃO 47
Na frase “Residia agora, não se sabia mais por que motivo, no 
quarto dos fundos de uma antiga casa”, há o seguinte número 
de preposições:

(A) uma.
(B) duas.
(C) três.
(D) quatro.
(E) nenhuma.
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QUESTÃO 48
Indique a frase em que aparece uma conjunção subordinativa 
integrante:

(A) Não sei se ele poderá cumprir a promessa.
(B) Procure quem o possa auxiliar na tarefa.
(C) É mais perigoso, nesse caso, entrar que sair.
(D) Nada teria ocorrido se ouvisses teu pai.
(E) Desconheço o que querem de todos nós.

QUESTÃO 49
“É interessante analisar, entretanto, o desenvolvimento 
da arquitetura entre nós”. É possível substituir entretanto, 
sem perda de sentido e sem necessidade de se efetuarem 
alterações no período, por:

(A) portanto
(B) com efeito
(C) porquanto
(D) malgrado
(E) no entanto

QUESTÃO 50
A figura de linguagem que aparece na frase “O cheiro quente 
do café” é denominada:

(A) catacrese.
(B) metonímia.
(C) hipálage.
(D) metáfora.
(E) silepse.






