
Concurso Público
ESCOLA TÉCNICA DO ARSENAL DE MARINHA

2º Semeste de 2011

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES

1 - A duração da prova é de 3 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 três últimos candidatos ao terminar a prova deverão 
permanecer na sala e somente poderão sair juntos do recinto, 
após aposição em ata de suas respectivas assinaturas. 

4 - O candidato NÃO poderá levar o caderno de questões. 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA

1 - Confi ra atentamente se este caderno de questões, que contém 
40 questões objetivas, está completo. 

2 - Confi ra se seus dados e o curso e especialidade escolhido, 
indicados no cartão de respostas, estão corretos. Se notar 
qualquer divergência, notifi que imediatamente o Fiscal/Chefe 
Local. Terminada a conferência, você deve assinar o cartão de 
respostas no espaço apropriado. 

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

4 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas 
de respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve 
assinalar essa alternativa de modo contínuo e denso. 

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

Curso de Qualifi cação

AGENDA 

 04/07/2011, divulgação do 
gabarito da Prova objetiva: 

http://concursos.biorio.org.br 

 06 e 07/07/2011, recursos 
contra formulação e conteúdos 
da Prova Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

 13/07/2011, divulgação do 
resultado da análise dos recursos 
da Prova Objetiva. 

 14/07/2011, divulgação do 
Resultado Final da Prova Objetiva. 

 Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
etam2011-2@biorio.org.br

 Caderno: 1     Gabarito: 1     Aplicação   Manhã
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1:

Palavras, palavras...

 Ando descobrindo coisas óbvias acerca do 
uso da língua, do idioma falado. Uma delas — que me 
surpreendeu — é que falar é sempre improvisar. E eu até 
hoje não me tinha dado conta disto! Não sei se você, leitor, 
já percebeu, mas a verdade é que, quando você pergunta à 
empregada o que ela sugere para o almoço, sua resposta é 
um improviso, e tanto ela pode dizer: “por que não se faz 
a costela de porco?” ou... “pode ser costeleta” ou...  “faz 
tempo que o senhor não come costeleta”... Enfim, o que 
importa aqui é mostrar que a frase não está pronta, que ela 
é apenas uma das possibilidades de formular do falante. 
Certamente, há os lugares-comuns, frases já prontas que 
usamos automaticamente, e que foram inventadas por 
alguém e tão bem inventadas que todo mundo passou a 
repeti-las.

 E disso passei a outro aspecto do uso do idioma: 
a palavra, a força que têm certas palavras. Por exemplo, 
a palavra negro. Pelas implicações raciais, pela carga de 
história e preconceito que pesam sobre ela, tornou-se 
explosiva. Para certas pessoas, referir-se a alguém como 
negro é quase uma ofensa, quando devia ser natural. Já 
um conhecido meu, que é negro e justamente revoltado 
com os preconceitos que experimentou ao longo da vida, 
radicalizou. “Lá em casa — afirmou ele — ensinei os 
meninos a não dizem ‘a coisa preta’; lá se diz ‘a coisa tá 
branca’”. Não pude deixar de rir.

 — Você tá de gozação.

 — Não é gozação, não. Temos que acabar com 
essas expressões que são fruto da discriminação. 

 Lembrei então de outras palavras e expressões 
que poderiam gerar reações semelhantes. A palavra 
amarelo muitas vezes é usada de maneira que poderia 
ofender a chineses e japoneses, se é que se consideram 
mesmo amarelos: “o cara amarelou”, “tá amarelo de 
fome”. Quando menino, ouvia as pessoas mais velhas 
dizerem: “desculpa de amarelo é comer terra”, frase que 
nunca entendi direito mas que, sem dúvida, está longe de 
ser um elogio aos ditos amarelos.

 Augusto Meyer, em seu livro Os pêssegos verdes, 
informa como a cor amarela, que no Oriente simbolizou a 
Casa Imperial e, para o poeta grego Píndaro, expressava 
o esplendor do sol, entrou em desprestígio com Dante, 
para quem o amarelo era a cor de uma das três caras de 
Satanás. De lá pra cá, o amarelo tornou-se um estigma 
para judeus e até para prostitutas e leprosos. Isto sem falar 
em expressões depreciativas como “imprensa amarela”, 
“sorriso amarelo” e, pior, “ameaça amarela”, que esteve 

em voga durante a segunda guerra mundial, quando os 
japoneses se aliaram a Hitler.

 Como se vê, certas palavras podem gozar de 
momentos áureos ou períodos negros (com perdão da 
palavra) e até mesmo adquirirem significado ironicamente 
contrário ao seu sentido original. Este foi o caso de Pinel, 
sobrenome de um famoso psiquiatra francês e nome de um 
pronto-socorro psiquiátrico do Rio. Durante os anos 70, os 
jovens drogados da zona sul da cidade, quando entravam 
em surto, eram levados para lá. Em consequência disso, na 
gíria desses jovens, o nome do médico passou a significar 
a doença mental que ele se dedicara a tratar.

 — Fulano está pinel.

 Ou seja, está surtado ou pirou, enlouqueceu. De 
gíria de um pequeno grupo, a expressão passou à imprensa 
e à televisão. Nos especiais televisivos da época, que 
falavam da juventude, era frequente ouvir-se a palavra 
pinel usada como sinônimo de loucura. Chegou mesmo a 
ser dicionarizada como tal. Aí, os descendentes do doutor 
Philippe Pinel, indignados, protestaram.

(GULLAR, Ferreira. Coleção Melhores Crônicas. 
São Paulo: Global, 2004. p.164-166.)

1 - Nesse texto, Palavras, palavras..., Ferreira Gullar 
assinala duas características marcantes sobre a natureza 
das palavras:

(A) elas são provisórias e mutantes;
(B) elas são muitas e difíceis;
(C) elas são poucas e fáceis;
(D) elas são inventadas e repetidas.

2 - O primeiro exemplo narrado pelo texto, o diálogo sobre 
o almoço com a empregada, é uma tentativa de ilustrar o 
seguinte aspecto da língua falada:

(A) o preconceito;
(B) a dificuldade;
(C) a revolta;
(D) o improviso.

3 -  Em “ ... expressava o esplendor do sol... “, o vocábulo 
assinalado, esplendor, só não pode ser substituído pelo 
seguinte sinônimo, oferecendo  prejuízo do sentido 
original da frase:

(A) resplendor;
(B) grandiosidade;
(C) apagamento;
(D) suntuosidade.
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4 - Por mais de uma vez, o poeta e prosador Ferreira Gullar 
emprega o verbo estar com a ortografia “tá” porque:

(A) trata-se da ortografia correspondente à língua falada, 
num registro informal;

(B) trata-se da ortografia correspondente à língua escrita, 
num registro informal;

(C) trata-se da ortografia correspondente à língua falada, 
num registro formal;

(D) trata-se da ortografia correspondente à língua escrita, 
num registro formal.

5 - A sequência de exploração dos sentidos da palavra 
amarelo/a ilustra o seguinte aspecto sobre as palavras:

(A) a capacidade de permanência do mesmo sentido de 
uma dada palavra;

(B) a capacidade de mudança do sentido de uma dada 
palavra;

(C) a facilidade de compreensão do sentido de uma 
palavra;

(D) a dificuldade de compreensão do sentido de uma 
palavra.

6 - A sequência de exploração dos sentidos da palavra 
negro/a ilustra o seguinte aspecto sobre as palavras:

(A) a neutralidade do sentido das palavras;
(B) a força que as palavras possuem;
(C) a fraqueza que as palavras possuem;
(D) a dificuldade dos sentidos das palavras.

7 - Acentuamos as palavras “época” e “pêssegos” porque:

(A) todas as palavras oxítonas são acentuadas;
(B) todas as palavras paroxítonas são acentuadas;
(C) todas as palavras proparoxítonas são acentuadas;
(D) todos os monossílabos são acentuados.

8 - Nas expressões “imprensa amarela”, “sorriso amarelo” 
e “ameaça amarela”, o vocábulo amarelo/a foi empregado 
em todos os três casos como:

(A) um substantivo;
(B) um artigo;
(C) um adjetivo;
(D) um advérbio.

9 -  Na frase “... e tanto ela pode dizer: “por que não se faz 
a costela de porco?” ou...”, foram utilizadas as aspas em  
“por que não se faz a costela de porco?” com o objetivo de:

(A) marcar uma certa ironia;
(B) marcar a fala de um diálogo;
(C) destacar a frase das outras;
(D) separar uma sequência de frases.

10 - Em “De lá pra cá, o amarelo tornou-se um estigma 
para judeus e até para prostitutas e leprosos.”, a palavra 
grifada, estigma, poderia ser substituída pelo seguinte 
sinônimo sem qualquer prejuízo do sentido original da 
frase:

(A) marca;
(B) prêmio;
(C) solução;
(D) acerto.

11 - Em “Chegou mesmo a ser dicionarizada como 
tal.”, a palavra dicionarizada está sendo empregada no 
feminino singular porque ela está efetuando concordância 
com o vocábulo:

(A) loucura;
(B) palavra;
(C) época;
(D) televisão.

12 - Em “Nos especiais televisivos da época, que falavam 
da juventude, era frequente ouvir-se a palavra pinel usada 
como sinônimo de loucura.”, a expressão grifada está 
sendo empregada com o valor de um:

(A) substantivo;
(B) adjetivo;
(C) advérbio;
(D) artigo.

13 - Os vocábulos “é”, “cá”, “lá” e “tá” recebem acento 
gráfico porque todos são:

(A) monossílabos tônicos;
(B) monossílabos átonos;
(C) palavras oxítonas;
(D) palavras proparoxítonas.

14 -  O emprego do travessão no fragmento “— Você tá de 
gozação.”  se justifica porque marca uma:

(A) pausa;
(B) pergunta;
(C) exclamação;
(D) fala de diálogo.

15- A frase a seguir em que foi assinalada apenas uma 
preposição é:

(A) “Ando descobrindo coisas óbvias acerca do uso da 
língua...”

(B) “E eu até hoje não me tinha dado conta disto!”
(C) “Não sei se você, leitor, já percebeu...”
(D) “Enfim, o que importa aqui é mostrar que a frase não 

está pronta...”
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16 - O período em que houve a correta identificação de 
uma conjunção é o seguinte:

(A) “Durante os anos 70, os jovens drogados da zona sul 
da cidade, quando entravam em surto, eram levados 
para lá.”

(B) “Durante os anos 70, os jovens drogados da zona sul 
da cidade, quando entravam em surto, eram levados 
para lá.”

(C) “Durante os anos 70, os jovens drogados da zona sul 
da cidade, quando entravam em surto, eram levados 
para lá.”

(D) “Durante os anos 70, os jovens drogados da zona sul 
da cidade, quando entravam em surto, eram levados 
para lá.”

17 - Em “Não sei se você, leitor, já percebeu...”, o vocábulo 
assinalado é um exemplo de emprego de:

(A) adjetivo;
(B) pronome;
(C) advérbio;
(D) substantivo.

18 - A narrativa do episódio do médico Pinel esteve a 
serviço da ilustração da seguinte característica das palavras:

(A) a capacidade de as palavras mudarem para um sentido 
quase oposto;

(B) a capacidade de as palavras jamais sofrerem mudança 
no sentido em que são empregadas;

(C) a incapacidade de compreender fenômenos em que o 
emprego das palavras venha de gírias;

(D) a impossibilidade de as gírias ultrapassarem o uso de 
seu grupo de origem.

19 - Na frase, “Certamente, há os lugares-comuns, frases 
já prontas que usamos automaticamente...”, é possível 
utilizar a seguinte pontuação sem qualquer prejuízo 
sintático e/ou semântico em relação à frase original:

(A) “Certamente há os lugares-comuns frases já prontas 
que usamos automaticamente...”

(B) “Certamente há os lugares-comuns, frases já prontas 
que usamos automaticamente...”

(C) “Certamente, há os lugares-comuns frases já prontas 
que usamos automaticamente...”

(D) “Certamente, há os lugares-comuns, frases já prontas 
que, usamos automaticamente...”

20 - O verbo grifado em “Como se vê, certas palavras 
podem gozar de momentos áureos ou períodos negros (com 
perdão da palavra) e até mesmo adquirirem significado 
ironicamente contrário ao seu sentido original.” efetuou 
concordância com a seguinte palavra:

(A) momentos;
(B) períodos;
(C) palavras;
(D) mesmo.

MATEMÁTICA

21 - Observe os conjuntos A, B e C a seguir.

A = {1, 3, 5, 7, 9}
B = {2, 3, 4, 5}
C = {3, 5, 6, 8}

Então, A ∩  B ∩  C é o conjunto:

(A) {2, 3, 4, 5}
(B) {3, 5}
(C) {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9}
(D) {3, 5, 7}

22 - Se o conjunto universo, num certo problema, é 
o conjunto dos números naturais maiores do que 1 e 
menores do que 15 e se A é o conjunto A= { 3, 4, 5, 6, 7, 
8, 9, 10} então o complemento de A é o conjunto:

(A) {11, 13, 14}
(B) {2, 11, 12, 13, 14, 15}
(C) {2, 11, 12, 13, 14}
(D) {2, 10, 11, 12, 13, 14}

23 - O resultado de (2 – 5)(4 – 6)(8 – 3) é:

(A) –30
(B) –20
(C) 20
(D) 30

24 - Num certo colégio, para cada dois alunos do sexo 
masculino há três do sexo feminino. Nesse colégio, o 
número total de alunos é, com certeza, um múltiplo de:

(A) 2
(B) 3
(C) 4
(D) 5

25 - Se dividirmos 4

9
 por 2

27
 obtemos:

(A) 2/3
(B) 2
(C) 6
(D) 12

26 - A fração 4

5
  também pode ser escrita como:

(A) 0,8
(B) 0,4
(C) 0,45
(D) 4,5
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27 - Uma outra maneira de dizermos que “de cada 
vinte pessoas que moram neste prédio, sete torcem pelo 
Flamengo” é dizermos que a porcentagem de torcedores 
do Flamengo neste prédio é igual a

(A) 30%
(B) 35%
(C) 45%
(D) 70%

28 - Eufórico com a conquista do campeonato de futebol 
da cidade pelo Glorioso F. C., o presidente do clube 
resolveu dividir um prêmio de R$20.000,00, oferecido 
pelo patrocinador, de modo proporcional à quantidade 
de gols que cada jogador marcou na competição. Os 
artilheiros do time foram:

Rubinho - 10 gols
Macarrão - 7 gols
Canhota - 6 gols
Dadá - 6 gols
Marcinho - 5 gols
Juca - 3 gols
Américo - 2 gols
Coelho - 1 gol

Neste caso, Marcinho recebeu a seguinte quantia:

(A) R$2.000,00
(B) R$2.500,00
(C) R$3.000,00
(D) R$5.000,00

29 - Numa certa escola técnica, 54% dos alunos são do sexo 
masculino. Dos alunos do sexo masculino, 40% fazem o 
curso de eletrotécnica. Nesta escola, a porcentagem de 
alunos que são do sexo masculino e estudam eletrotécnica 
é igual a:

(A) 14%
(B) 18,2%
(C) 21,6%
(D) 26,8%

30 - Adílson quer pagar, na padaria, uma conta de R$2,54 
usando apenas moedas, sem receber troco. O número mínimo 
de moedas que ele pode usar, para esse fim, é igual a:

(A) 5
(B) 6
(C) 7
(D) 8

31 - Se dividirmos 0,004 por 0,02 obtemos:

(A) 0,0008
(B) 0,2
(C) 0,8
(D) 20

32 - Para calcularmos, em função do tempo, o espaço 
percorrido por um móvel submetido a uma aceleração 
constante y, podemos usar a seguinte expressão:

                       x = v0t + (yt2)/2

em que x é o espaço percorrido (em metros), v0 é a 
velocidade inicial do móvel (em metros por segundo), y 
é dada em metros por segundo ao quadrado e t é o tempo 
decorrido em segundos.

Assim, se v0 = 2m/s e y = 3m/s2, então o espaço percorrido 
por este móvel em seis segundos é igual a:

(A) 66m
(B) 72m
(C) 76m
(D) 82m

33 - A soma das idades de dez amigos é igual a 202. Daqui 
a cinco anos, a soma das idades dos dez amigos será:

(A) 207
(B) 212
(C) 232
(D) 252

34 - A diferença entre as idades de Geraldo e Geralda é de 
13 anos. O dobro da idade de Geraldo é igual ao triplo da 
idade de Geralda. O produto das idades dos dois é igual a:

(A) 1.014
(B) 1.080
(C) 1.148
(D) 1.218

35 - Uma escada está encostada num muro vertical 
fazendo um ângulo de 42º com o solo, como mostra a 
figura a seguir.

                                                                                     

O menor ângulo que a escada faz com o muro é igual a:

(A) 36º
(B) 48º
(C) 52º
(D) 58º
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36 - Um pacote com 1kg de arroz de uma certa variedade 
contém aproximadamente 33.000 grãos. Assim, o “peso” 
de um grão desse arroz, em grama, é aproximadamente 
igual a:

(A) 0,03g
(B) 0,3g
(C) 3,0g
(D) 30,0g

37 - Uma praça tem formato circular com um raio de 20m. 
A área ocupada por essa praça, em metros quadrados, é 
aproximadamente igual a (use π ≅  3,14):

(A) 62
(B) 125
(C) 1.256
(D) 1.480

38 - Um dadinho tem a forma de um cubo com meio 
centímetro de aresta. O volume ocupado por esse dadinho, 
em centímetros cúbicos, é igual a:

(A) 0,125
(B) 0,25
(C) 25
(D) 125

39 - O valor da expressão x3 – 2y2 – 12 para x = 4 e 
y = 5 é:

(A) – 14
(B) – 8
(C) – 4
(D) 2

40 - Ao chegar em casa, João tirou do bolso seis moedas 
de vinte e cinco centavos, duas de cinquenta centavos, 
uma de um real, três de cinco centavos e quatro de um 
centavo. As moedas que João tirou do bolso totalizaram 
a quantia de:

(A) R$ 3,44
(B) R$ 3,59
(C) R$ 3,64
(D) R$ 3,69
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