ESPECIFICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARANGUAPE
CONCURSO PÚBLICO
CARGO: FISCAL DE CONTROLE URBANO

QUESTÃO 1
Em relação à definição de Cidade,
analise os itens a seguir:
I. Uma cidade ou urbe é
uma área
urbanizada, que se diferencia de vilas e
outras entidades urbanas, através de
vários
critérios,
os
quais
incluem população, densidade
populacional ou estatuto legal
II. Também, é designada por cidade,
cada uma das divisões políticogeográficas de uma república federativa.
Estas divisões são autônomas e
possuem um governo próprio, regido por
uma estrutura administrativa local
III. O termo "cidade" é, geralmente
utilizado, para designar uma dada
entidade
político-administrativa
urbanizada. Em muitos casos, porém, a
palavra "cidade" é também usada para
descrever uma área de urbanização
contígua (que pode abranger diversas
entidades administrativas);
IV. A cidade, também, pode ser
entendida como o lugar que concentra
oferta de serviços - culturais, religiosos,
de infraestrutura ou consumo - e que
reúne os mais diversos fluxos e
atividades humanas
Analisados os itens é correto afirmar
que:
a) Todos os itens estão corretos
b) Apenas o item I está incorreto
c) Apenas o item II está incorreto
d) Apenas o item III está incorreto
QUESTÃO 2
O
conceito
de megacidade foi
desenvolvido pela Organização das
Nações Unidas (ONU) para fazer
referência a toda e qualquer aglomeração
urbana, com população superior a dez
milhões de habitantes. Portanto, o grupo
de megacidades envolve as maiores
áreas urbanas habitadas do Planeta. A

maioria
delas
é
constituída
por
municípios de países emergentes e
subdesenvolvidos. Marque o item onde
NÃO consta uma megacidade:
a) Tóquio (Japão)
b) Mumbai (Índia)
c) São Paulo (Brasil)
d) Porto Alegre (Brasil)
QUESTÃO 3
A urbanização se intensificou com a
expansão das atividades industriais, fato
que atraiu (e ainda atrai) milhões de
pessoas para as cidades. Esse fenômeno
provocou
mudanças
drásticas
na
natureza,
desencadeando
diversos
problemas ambientais. Em relação aos
problemas gerados pelos inchaços
populacionais,
marque
o
item
INCORRETO:
a) A seca, principalmente, em cidades do
semi-árido é um grande problema, pois
gera situações de fome e violência,
levando a movimentos migratórios
internos, que acabam por gerar,
esvaziamento de muitas cidades;
b) A expansão da rede urbana, sem o
devido
planejamento,
ocasiona
a
ocupação de áreas inadequadas para a
moradia. Encostas de morros, áreas de
preservação permanente, planícies de
inundação e áreas próximas a rios são
loteadas e ocupadas. Os resultados são
catastróficos, como o deslizamento de
encostas, ocasionado a destruição de
casas e um grande número de vítimas
fatais;
c) A compactação do solo e o
asfaltamento, muito comuns nas cidades,
dificultam a infiltração da água, visto que
o solo está impermeabilizado. Sendo
assim, o abastecimento do lençol freático
fica prejudicado, reduzindo a quantidade
de água subterrânea. Outro fator
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agravante dessa medida é o aumento do
escoamento superficial, podendo gerar
grandes alagamentos nas áreas mais
baixas;
d) Outro problema ambiental urbano
preocupante é o lixo. O aumento
populacional causa uma maior produção
de lixo, especialmente no atual modelo
de produção e consumo. A coleta,
destino e tratamento do lixo são questões
a serem solucionadas por várias cidades.
Em muitos locais, o lixo é despejado nos
chamados lixões, locais sem estrutura,
para o tratamento dos resíduos. As
consequências são: odor, proliferação de
doenças, contaminação do solo e do
lençol freático pelo chorume, etc.
QUESTÃO 4
Fenômeno
climático
que
ocorre,
principalmente, nos grandes centros
urbanos, regiões, onde o nível de
poluição é muito elevado. Acontece
quando há uma mudança abrupta de
temperatura, devido à troca nas camadas
de
ar
frias
e
quentes.
A camada de ar fria, por ser mais
pesada, acaba descendo e ficando numa
região próxima a superfície terrestre,
retendo os poluentes. O ar quente, por
ser mais leve, fica numa camada
superior, impedindo a dispersão dos
poluentes.
Este fenômeno climático pode ocorrer em
qualquer dia do ano, porém é no inverno
que ele é mais comum. Nesta época do
ano as chuvas são raras, dificultando,
ainda mais, a dispersão dos poluentes,
sendo que o problema se agrava. Este
fenômeno é conhecido como:
a) Efeito Estufa
b) Bolhas de Calor
c) El Niño
d) Inversão Térmica

QUESTÃO 5
Microclima urbano é um termo usado em
Climatologia, para designar um conjunto
de condições climáticas (temperatura,
umidade,
sensação
térmica,
pluviosidade) de uma pequena área,
dentro de uma cidade. Estas áreas
apresentam características climáticas
diferentes do restante da cidade. Marque
o item INCORRETO, em relação às
principais causas e consequências da
formação dos microclimas urbanas:
a) Topografia diferente das demais áreas
da cidade. Um bairro presente numa área
mais elevada, do que o restante da
cidade pode, por exemplo, apresentar
temperaturas um pouco menores do que
os bairros mais baixos;
b) Presença de poluição do ar. Uma
região com elevada poluição do ar pode
apresentar microclima com temperaturas
mais baixas do que as outras áreas ao
redor;
c) Diferenças significativas de vegetação
de uma área de microclima com relação
ao restante da cidade. Num bairro muito
arborizado, numa cidade com pouca
arborização, podemos encontrar um
microclima, com temperaturas mais
baixas e maior presença de umidade do
ar do que no restante da cidade;
d) Áreas
ou
bairros
com
muita
construção e asfalto podem possuir
microclima com temperaturas mais
elevadas do que outras regiões próximas.
Exemplo: nas grandes cidades, o centro
da
cidade,
geralmente,
apresenta
microclima com temperaturas mais
elevadas do que nos bairros residenciais
QUESTÃO 6
Em relação aos ecossistemas urbanos,
analise os itens a seguir:
I. Uma cidade é um ecossistema urbano
composto de componentes biológicos
(plantas, animais e outras formas de
vida) e componentes físicos (solo, água,
ar, clima e topografia), além das
populações humanas;
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II. os ecossistemas urbanos incluem as
populações
humanas,
suas
características
demográficas,
suas
estruturas institucionais e as ferramentas
sociais e econômicas que empregam;
III. O complexo físico inclui edifícios,
redes
de
transporte,
superfícies
modificadas
(por
exemplo,
estacionamentos,
telhados
e
paisagismo), e as alterações ambientais,
decorrentes da decisão humana;
IV. Os
componentes
físicos
de
ecossistemas urbanos, também, incluem
o uso de energia e a importação,
transformação e exportação de materiais.
Analisados os itens é correto afirmar que:
a) Todos os itens estão corretos
b) Todos os itens estão incorretos
c) Apenas o item II está incorreto
d) Apenas o item IV está incorreto
QUESTÃO 7
Higiene é uma palavra que veio da
Grécia. Vem de hygeinos, que significa,
em grego, “o que é são”, “o que é sadio”.
Antes, em sua origem, era um adjetivo
usado para qualificar a saúde. As
pessoas deviam ter uma “saúde
higiênica”. Depois, a palavra virou um
substantivo, um conjunto de hábitos que
se deve ter, para conseguir o bem-estar e
a saúde. Em relação aos cuidados
pessoais de higiene pessoal, marque o
item INCORRETO:
a) O simples fato de lavar as mãos com
habitualidade, principalmente antes das
refeições, ao sair do banheiro e em
outros
momentos,
diminui,
consideravelmente, o risco de várias
doenças;
b) Em tempos de aumento de doenças
respiratórias e surtos de doenças
contagiosas, o uso de máscaras no rosto,
em locais com aglomerações de
pessoas, é recomendável para evitar
contágio;
c) Cortar unhas e cabelos não são ações
de higiene e sim de embelazemento;

d) Tomar banho com frequência e trocar
roupas sujas faz parte das boas práticas
de higiene.
QUESTÃO 8
De acordo com a Resolução 307/2002 do
CONAMA, em seu Art. 3º Os resíduos da
construção
civil
deverão
ser
classificados,
para
efeito
desta
Resolução, em classes. Na Classe A
estão os resíduos reutilizáveis ou
recicláveis
como
agregados,
com
exceção de:
a) De construção, demolição, reformas e
reparos de pavimentação e de outras
obras de infraestrutura, inclusive solos
provenientes de terraplanagem;
b) De construção, demolição, reformas e
reparos de edificações: componentes
cerâmicos (tijolos, blocos, telhas, placas
de revestimento etc.), argamassa e
concreto;
c) De construção, demolição, reformas e
reparos de edificações: lâmpadas, vidros
de janelas, vitrais danificados, luminárias
queimadas, etc;
d) De processo de fabricação e/ou
demolição de peças pré-moldadas em
concreto (blocos, tubos, meio-fios etc.)
produzidas nos canteiros de obras.
QUESTÃO 9
Segundo a Lei 9.605/98, todos aqueles
animais pertencentes às espécies
nativas, migratórias e quaisquer outras,
aquáticas ou terrestres, que tenham todo
ou parte de seu ciclo de vida, ocorrendo
dentro dos limites do território brasileiro,
ou águas jurisdicionais brasileiras, são
considerados:
a) Animais perigosos;
b) Espécimes em Extinção;
c) Espécimes da Fauna Brasileira;
d) Animais da Floresta Amazônica.
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QUESTÃO 10
A pena para quem comete crime, contra
a fauna brasileira, aumenta de metade se
o crime for praticado, com exceção de:
a) Contra espécie rara ou considerada
ameaçada de extinção, ainda que,
somente no local da infração;
b) Em período nos quais a caça é livre;
c) Durante a noite;
d) Em unidade de conservação
QUESTÃO 11
O Art. 37 da Lei 9.605/98, discorre sobre
as situações onde não é crime o abate de
animal, com exceção de:
a) Quando o animal não estiver em
extinção;
b) Em estado de necessidade, para
saciar a fome do agente ou de sua
família;
c) Para proteger lavouras, pomares e
rebanhos da ação predatória ou
destruidora de animais, desde que legal
e, expressamente autorizado, pela
autoridade competente;
d) Por ser nocivo o animal, desde que
assim
caracterizado
pelo
órgão
competente.
QUESTÃO 12
As Áreas de Proteção Ambiental, as
Áreas de Relevante Interesse Ecológico,
as Florestas Nacionais, as Reservas
Extrativistas, as Reservas de Fauna, as
Reservas
de
Desenvolvimento
Sustentável e as Reservas Particulares
do Patrimônio Natural, são consideradas
pela Lei 9.605/98, como:
a) Unidades de Proteção à Vida;
b) Unidades de Reflorestamento e
Conservação;
c) Unidades de Reprodução Biológica;
d) Unidades de Conservação de Uso
Sustentável.

QUESTÃO 13
Segundo a Resolução 307/02 do
CONAMA, os resíduos da construção
civil deverão ser classificados em:
a) Em 4 classes
b) Em 3 classes
c) Em 2 classes
d) Em 1 classe
QUESTÃO 14
Segundo o Art. 5º da Resolução 307/02
do CONAMA é instrumento para a
implementação da gestão dos resíduos
da construção civil o, Plano Integrado de
Gerenciamento
de
Resíduos
da
Construção Civil, a ser elaborado por:
a) Pelos Estados e Municípios;
b) Pela União e pelos Estados;
c) Pelos Municípios e o Distrito Federal;
d) Pelos Estados e o Distrito Federal.
QUESTÃO 15
Segundo o Art. 9º da Resolução 307/02
do
CONAMA,
os
Projetos
de
Gerenciamento
de
Resíduos
da
Construção Civil deverão contemplar as
seguintes etapas:
a) Caracterização,
Triagem,
Acondicionamento,
Transporte
e
Destinação
b) Caracterização, Triagem, Embalagem,
Transporte e Reutilização
c) Denominação,
Triagem,
Acondicionamento, Transporte e Despejo
d) Denominação, Triagem, Embalagem,
Transporte e Destinação
QUESTÃO 16
Segundo a Resolução 23/96 do
CONAMA, serão adotadas definições
para classificar os tipos de resíduos.
Marque o item em que NÃO aparece uma
das classificaçõe adotadas por essa
Resolução:
a) Resíduos Perigosos;
b) Resíduos Não Inertes;
c) Resíduos Inertes;
d) Resíduos Letais.
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QUESTÃO 17
Segundo o Art. 7º. da Resolução 23/96
do CONAMA, O IBAMA encaminhará à
Secretaria do Comércio Exterior do
Ministério da Indústria do Comércio e do
Turismo
SECEX/MICT
relação
atualizada das empresas cadastradas e
aptas a realizar importações de resíduos,
em que espaço de tempo?
a) A cada dois anos;
b) Semestralmente;
c) Anualmente;
d) A cada cinco anos.
QUESTÃO 18
Disciplina a ação civil pública de
responsabilidade por danos causados ao
meio-ambiente, ao consumidor, a bens e
direitos de valor artístico, estético,
histórico, turístico e paisagístico e dá
outras providências:
a) Constituição Federal de 1988;
b) Constituições Estaduais;
c) Lei 7.347/85;
d) Lei 6.905/98.
QUESTÃO 19
Segundo a Lei 7.347/85, em seu Art. 1º:
Regem-se pelas disposições desta Lei,
sem prejuízo da ação popular, as ações
de responsabilidade por danos morais e
patrimoniais causados... Marque o item
INCORRETO:
a) Ao Meio Ambiente;
b) Ao Consumidor;
c) Os bens e direitos de valor artístico,
estético, histórico, turístico e paisagístico;
d) Por infração da ordem tributária.
QUESTÃO 20
De acordo com a Lei 10.308/01 que
dispõe sobre a seleção de locais, a
construção, o licenciamento, a operação,
a fiscalização, os custos, a indenização,
a responsabilidade civil e as garantias
referentes aos depósitos de rejeitos
radioativos, e dá outras providências, são
permitidas a instalação e a operação dos
seguintes tipos de depósitos de rejeitos
radioativos:

a) Depósitos
Iniciais, Intermediários,
Seletivos e Finais;
b) Depósitos Iniciais, Intermediários e
Finais;
c) Depósitos Abertos, Semi-Abertos e
Fechados;
d) Depósitos Abertos, Fechados e
Expurgados.
QUESTÃO 21
A Sigla CNEN significa:
a) Cooperativa Nacional das Empresas
de Energia Nuclear
b) Conselho Nacional de Energia Nuclear
c) Comissão Nacional para a Energia
Nuclear
d) Comissão
Nacional de
Energia
Nuclear
QUESTÃO 22
Segundo a Lei 10.308/01 em seu Art. 34:
Os Municípios que abriguem depósitos
de rejeitos radioativos, sejam iniciais,
intermediários ou finais, receberão
mensalmente:
a) Reduções de Juros da Dívida com a
União;
b) Royalties;
c) Bônus em Energia Elétrica;
d) Compensação Financeira.
QUESTÃO 23
Segundo o Art. 35 da Lei 10.308/01, os
órgãos responsáveis pela fiscalização
desta Lei enviarão, anualmente, relatório
sobre a situação dos depósitos de
rejeitos radioativos:
a) À Presidência da República;
b) Aos Governadores de Estados;
c) Ao Congresso Nacional;
d) A Comissão Internacional de Energia
Nuclear.
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QUESTÃO 24
Qual dessas sentenças sobre a poluição
do solo está INCORRETA:
a) Os principais agentes de poluição do
solo são os resíduos sólidos das
indústrias e residências. Elementos muito
comuns como plásticos, vidros e papel,
em grande concentração, determinam
sérios problemas ambientais;
b) Uma das saídas utilizadas é a
incineração e a formação de grandes
aterros, medidas essas que possibilitam
diminuir o nível de poluição;
c) A demora na decomposição de alguns
resíduos
sólidos
determina
uma
preocupação intensa dos governos, que
veem seus depósitos de lixo crescerem e
se acumularem;
d) A diminuição de áreas agricultáveis é
um problema auxiliado, também, pela
poluição do solo. Nesse caso, entram
fertilizantes,
adubos
químicos
e
pesticidas.
QUESTÃO 25
Que nome se dá a técnica de tratamento
do lixo, que diminui a sua concentração
nos lixões e aterros sanitários, utilizando
um método que consiste em transformar
lixo em adubo orgânico:
a) Deposição a Céu Aberto;
b) Coleta Normal;
c) Reciclagem de Lixo Orgânico;
d) Incineração.
INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
O vírus ________ é executado através
de páginas da Web que possuem
códigos maliciosos, interpretados pelo
navegador.
a) Polimórfico;
b) De Macro;
c) De Arquivos;
d) De Script.

QUESTÃO 27
Qual a sequência CORRETA acerca dos
Comandos na figura de botões do
Microsoft Excel?

a) Organizar os dados em ordem
descendente e Função Sigma;
b) Organizar os dados, em ordem
ascendente e Organizar os dados em
ordem descendente;
c) Organizar os dados em ordem
descendente e Organizar os dados em
ordem ascendente;
d) Mostrar ou ocultar a barra de fórmulas
e
organizar
dados,
em
ordem
ascendente.
QUESTÃO 28
Sobre o Windows XP, assinale a opção
CORRETA.
a) Já vem instalado por padrão, um
aplicativo
que
permite
compactar
arquivos do tipo ‘zip’ e ‘rar’;
b) Para apagar um arquivo sem ser
enviado para a Lixeira, usa-se a
combinação das teclas SHIFT + DEL;
c) Não suporta sistemas de arquivos
NTFS e FAT;
d) Permite compartilhar disco e, apenas,
as impressoras da HP.
QUESTÃO 29
Em relação aos recursos do Painel de
Controle do Windows é CORRETO
afirmar que
a) A opção Vídeo exibe as propriedades
de vídeo e permite alterar a resolução da
tela;
b) Para saber a identificação de um
computador, na rede, deve-se usar o
recurso Opções de acessibilidade;
c) Para configurar uma rede doméstica
ou conectar à Internet, deve-se utilizar o
recurso Adicionar ou remover programas;
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d) A inversão das funções dos botões,
direito e esquerdo do mouse é feita por
meio
do
recurso
Opções
de
acessibilidade.
QUESTÃO 30
Usando Word, em um documento,
configurei o número de página do rodapé,
de tal maneira que na primeira página
não aparece número nenhum. A guia do
item “Configurar Página” localizado no
menu Arquivo que utilizo, para que isso
seja possível é:
a) Margens;
b) Origem do papel;
c) Layout;
d) Tamanho do papel.
QUESTÃO 31
A tecla Print Screen tem a função de:
a) Imprimir o documento;
b) Destravar o Windows;
c) Abrir as abas;
d) Armazenar a tela em memória.
QUESTÃO 32
A fórmula = B11 + B12, contida na célula
B10, quando movida para a célula A10,
será regravada pelo Excel, como:
a) = A10 + A11;
b) = A11 + A12;
c) = B10 + B11;
d) = B11 + B12;
QUESTÃO 33
Usando o Windows XP, em português, ao
usar as Propriedades de Vídeo, na guia
Área de trabalho, tendo apertado o botão
Personalizar área de trabalho... na guia
Geral você pode marcar 4 ícones para
aparecerem na área de trabalho. Marque
na lista abaixo, o item que representa o
ícone que NÃO é oferecido como opção.

QUESTÃO 34
Observe a seguinte lista de sites, na
Internet:
I. Google;
II. Yahoo;
III. Gmail;
IV. Facebook;
V. Hotmail.
A quantidade de sites, listados,
anteriormente, especializados em busca
de conteúdo na Internet é:
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 4.
QUESTÃO 35
A respeito do Word, julgue os itens.
I. As opções Cabeçalho e Rodapé
encontram-se, no menu Inserir do Word.
II. Para aumentar o espaço antes e depois
dos parágrafos, pode-se utilizar a opção
parágrafo do menu Formatar.
III. É possível imprimir só o texto
selecionado, utilizando a opção Imprimir
do menu Arquivo.
IV. É possível selecionar uma cor diferente
para a palavra e para o sublinhado da
palavra.
V. A opção classificar está no menu,
Ferramentas do Word.
A quantidade de itens certos é igual a
a) 1;
b) 2;
c) 3;
d) 5.

a) Meus Documentos;
b) Internet Explorer;
c) Lixeira;
d) Meu Computador.
7

MATEMÁTICA
QUESTÃO 36
Do preço de venda de certo produto, um
fabricante paga 10% de comissão ao
representante comercial. Do restante,
40% correspondem ao custo do produto.
Se o custo desse produto é R$ 900,00,
então o seu preço de venda é igual a
a) R$ 2.000,00;
b) R$ 2.250,00;
c) R$ 2.500,00;
d) R$ 2.750,00;

a) Febre
alta;
febre
muito
alta;
temperatura normal;
b) Febre muito alta; febre alta; baixa
temperatura;
c) Baixa temperatura; febre muito alta;
febre alta;
d) Febre alta; febre alta; febre muito alta.
RASCUNHO

QUESTÃO 37
Um capital de R$ 4.200,00 foi aplicado a
uma taxa de juros simples de 2% ao mês
durante 1 ano.Qual foi o valo do juro
obtido?
a) R$ 1.008,00;
b) R$ 1.090,00;
c) R$ 1.120,00;
d) R$ 1.200,00;
QUESTÃO 38
Observe a análise de um médico, para
com a temperatura corporal dos
pacientes:
-abaixo de 36,0°, baixa temperatura;
-entre 36,0° e 37,9°, temperatura normal;
-entre 38,0° e 40,0º, febre alta;
-acima de 40,0°, febre muito alta.
Sabe-se que um paciente chegou com
39,5° a esse médico. Foi tratado, porém,
piorou, tendo um aumento de 1,4° de
temperatura.
6
horas
após
o
tratamento, ele perdeu 3°. O médico,
então o liberou, sob condições, de que se
ele piorasse, retornasse.
Assinale a alternativa que apresenta o
estado do paciente (nos critérios do
médico citado), respectivamente: na
chegada ao hospital; quando piorou; e 6
horas após o tratamento, sendo então
liberado.
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QUESTÃO 39
Dividir o número 570 em três partes, de
tal forma que a primeira esteja para a
segunda, como 4 está para 5 e a
segunda esteja para a terceira, como 6
está para 12. Nestas condições, a
terceira parte vale:
a) 120;
b) 150;
c) 320;
d) 300.

QUESTÃO 40
Em um levantamento, feito numa
empresa, foram obtidos os seguintes
resultados sobre o estado civil dos
funcionários:
Solteiros – 30
Casados – 40
Separados – 20
As razões entre os números de solteiros,
casados e separados, respectivamente, e
o total de funcionários são:
a)
b)
c)
d)

RASCUNHO
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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO
Leia os poemas e responda às questões que seguem.
Poema 1
Epigrama nº. 2 (Cecília Meireles )
És precária e veloz, Felicidade.
Custas a vir e, quando vens, não te demoras.
Foste tu que ensinaste aos homens que havia tempo,
e, para te medir, se inventaram as horas.
Felicidade, és coisa estranha e dolorosa:
Fizeste para sempre a vida ficar triste:
Porque um dia se vê que as horas todas passam,
e um tempo despovoado e profundo, persiste.
Poema 2
Na Casa Defronte (Fernando Pessoa)
Na casa defronte de mim e dos meus sonhos,
Que felicidade há sempre!
Moram ali pessoas que desconheço, que já vi mas não vi.
São felizes, porque não sou eu.
As crianças, que brincam às sacadas altas,
Vivem entre vasos de flores,
Sem dúvida, eternamente.
As vozes, que sobem do interior do doméstico,
Cantam sempre, sem dúvida.
Sim, devem cantar.
Quando há festa cá fora, há festa lá dentro.
Assim tem que ser onde tudo se ajusta —
O homem à Natureza, porque a cidade é Natureza.
Que grande felicidade não ser eu!
Mas os outros não sentirão assim também?
Quais outros? Não há outros.
O que os outros sentem é uma casa com a janela fechada,
Ou, quando se abre,
É para as crianças brincarem na varanda de grades,
Entre os vasos de flores que nunca vi quais eram.
Os outros nunca sentem.
Quem sente somos nós,
Sim, todos nós,
Até eu, que neste momento já não estou sentindo nada.
Nada! Não sei...
Um nada que dói.
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QUESTÃO 41
Assinale as opções verdadeiras (V) e
falsas (F).
I. Nos dois poemas a felicidade é vista
como algo intangível.
II. Apenas no poema 1 a felicidade é
vista como algo doloroso.
III. Apenas no poema 2 a felicidade é
vista como algo sempre pertencente a
outrém.
a) Apenas a afirmativa III é verdadeira.
b) Todas as afirmativas são verdadeiras.
c) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
d) Todas as afirmativas são falsas.
QUESTÃO 42
Assinale a opção em que a descrição da
classificação
sintática
do
termo
sublinhado em “És precária e veloz,
Felicidade” está correta.
a) Termo
oracional
de
natureza
substantiva ou pronominal que se refere
a uma expressão de mesma natureza
para melhor explicá-la ou para servir-lhe
de equivalente.
b) Termo que pode desempenhar na
oração papéis sintáticos próprios de
nomes, pronomes e advérbios.
c) Termo que presenta um chamado ou
evidenciação do ser a quem alguém se
dirige.
d) Expressão
que
denota
uma
circunstância adverbial em referência a
um chamado.
QUESTÃO 43
Assinale a opção cujo encontro vocálico
se separa como em “precária”.
a) Renunciamos
b) Renunciar
c) Renuncia
d) Renúncia

QUESTÃO 44
Assinale a opção que expressa as
condições de emprego do verbo
sublinhado no enunciado “Foste tu que
ensinaste aos homens que havia tempo
(...)”.
a) O verbo haver, no sentido de “existir”,
“ocorrer” ou “tempo decorrido”, é
impessoal.
b) Nas locuções verbais, o verbo
principal é sempre o último; os demais
são verbos auxiliares.
c) No sentido empregado no texto, o
verbo “haver” pode ser usado no plural.
d) O verbo empregado no enunciado tem
o mesmo emprego que em “Havia
tempos que não nos falávamos, então
retomamos o contato.”
QUESTÃO 45
No enunciado “Porque um dia se vê que
as horas todas passam (...)”, assinale a
função do termo destacado.
a) Conjunção subordinativa integrante
b) Pronome apassivador
c) Conjunção subordinativa causal
d) Índice de indeterminação do sujeito
QUESTÃO 46
Assinale a função do termo sublinhado
em “Na casa defronte de mim e dos
meus sonhos.”.
a) Preposição
b) Conjunção
c) Advérbio locativo
d) Pronome preposicionado
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QUESTÃO 47
No mesmo enunciado “Na casa defronte
de mim e dos meus sonhos.”, identifique
a opção em que o emprego da locução
preposicional também está correto.
a) “Na casa defronte de mim e aos meus
sonhos.”
b) “Na casa defronte a mim e a meus
sonhos.”
c) “Na casa defronte de mim e dos meus
sonhos.”
d) “Na casa defronte de mim e de meus
sonhos.”
QUESTÃO 48
Assinale a opção que justifica o emprego
do verbo destacado em “Mas os outros
não sentirão assim também?”
a) O verbo exprime a noção de futuro
próximo.
b) O verbo exprime a noção de dúvida,
incerteza.
c) O verbo exprime a noção de futuro
longínquo.
d) O verbo exprime a noção de certeza.
QUESTÃO 49
Assinale o tipo de sujeito de “abre” em “O
que os outros sentem é uma casa com a
janela fechada, ou, quando se abre...”.
a) Sujeito indeterminado
b) Sujeito oculto
c) Oração sem sujeito
d) Sujeito simples, explícito
QUESTÃO 50
Assinale a função do termo sublinhado
nos enunciados “Até eu, que neste
momento já não estou sentindo nada.” e
“Um nada que dói...”, respectivamente.
a)
Advérbio
de
negação/pronome
indefinido
b) Pronome indefinido/ advérbio de
negação
c) Pronome indefinido /substantivo
d) Substantivo/Pronome indefinido
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