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1- De acordo com a norma-padrão da língua portuguesa, o emprego da forma verbal há é adequado
em:

A) A melhor forma de salvar o futuro do planeta é persuadir a população de que cabe há cada pessoa o 
dever de economizar água.
B) A vida das pessoas há muito tempo depende da energia elétrica para a manutenção de aparelhos cada 
vez mais sofisticados.
C) O mundo está próximo de uma derrocada devido há escassez de chuvas necessárias para solucionar o
problema da seca que atinge a população.
D) Os estudiosos pesquisam há melhor forma de substituir o uso de combustíveis poluentes por outros 
que causem menos danos aos indivíduos.
E) O excesso de ruídos afeta há saúde física e mental, e é o causador da poluição sonora, que é 
considerada crime ambiental.

2-A concordância está de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa em:

A) Nestas férias de verão, as famílias têm lotado clubes e praias.
B) Nestas férias de verão, clubes e praias tem sido lotado pelas famílias.
C) Nestas férias de verão, clubes e praias ficam lotadas pelas famílias.
D) Nestas férias de verão, as famílias mantém clubes e praias lotado.
E) Nestas férias de verão, estão ficando lotado, pelas famílias, clubes e praias.

3- Assinalar a alternativa que classifica,  CORRETA e respectivamente,  as palavras sublinhadas em
“‘Em um país racista como o nosso, a desigualdade de gênero é uma preocupação importante’...”:

A) Artigo indefinido - pronome demonstrativo - preposição.
B) Numeral - pronome possessivo - preposição.
C) Artigo indefinido - pronome possessivo - preposição.
D) Pronome indefinido - pronome possessivo - conjunção.
E) Numeral - pronome demonstrativo - conjunção.

4- Considerando-se as normas de regência nominal, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE:

Depois de tanto tempo no mar, estava desejoso ___ pisar em terra firme.

A) por B) em C) de D) a E) com

Leia o texto abaixo:

No começo do século 20, a rápida industrialização nos Estados Unidos deu origem algumas das maiores
fortunas que o mundo já viu. Famílias como os Vanderbilt e os Rockefeller investiram em ferrovias,
petróleo e aço, obtendo um grande retorno, e passaram ostentar sua riqueza. O período ficou conhecido
como Era Dourada. A desigualdade nunca foi tão grande – até agora. É o que mostra um relatório da
UBS, companhia de serviços financeiros, feito em parceria com a consultora PwC. Para os autores do
documento, a primeira Era Dourada aconteceu entre 1870 e 1910. Segundo eles, a atual começou em
1980 e deve se estender pelos próximos 10 a 20 anos, prolongada pelo desempenho econômico da Ásia
e de negócios ligados tecnologia. (IstoÉ, 15.11.2017. Adaptado)
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5-   A frase  em que a  palavra  destacada  está  flexionada  de  acordo com a norma-padrão da  língua
portuguesa é:

A) Se você ver águas paradas, tome uma providência para evitar a proliferação do mosquito.
B) Para comunicar a seus acionistas o resultado financeiro semestral, o relatório abrangeu os aspectos 
principais relacionados à produção da empresa.
C) Se os moradores obterem lâmpadas modernas para iluminar suas casas, farão economia de 
eletricidade.
D) Quando o Congresso propor que as lâmpadas incandescentes não sejam mais vendidas no país, a 
população terá de se acostumar ao novo padrão.
E) O governo interviu na fabricação de lâmpadas quando decidiu que novos modelos deveriam tornar-
se obrigatórios no nosso país.

6- Na frase “Não encontrando motivação para sua palestra, resolveu não proferi-la", a oração sublinhada
estabelece ideia de:

A) conformidade.
B) condição.
C) causa.
D) consequência.
E) oposição.

7 - Leia o trecho a seguir.

“Nesse contexto, a assistência pediátrica de qualidade tem de ser vista como prioridade, pois se ocupa 
fundamentalmente daqueles que, mais que todos, precisam de uma sociedade que respeite a cidadania.”

A conjunção destacada confere a esse trecho uma ideia de:

A) explicação.
B) conclusão.
C) condição.
D) tempo.

Leia com atenção o texto a seguir: Radicado nos Estados Unidos há mais de 30 anos, o
neurologista porto-alegrense Carlos Gadia é referência em autismo - transtorno de alta
complexidade  que  afeta  a  interação  social  e  a  comunicação.  Gadia,  formado  pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), trabalha como diretor associado do
Dan Marino Center, na Flórida, instituição criada a partir de uma doação milionária do
famoso ex-jogador de futebol americano que dá nome à instituição - Marino é pai de um
autista. (Zero Hora, 14/11/2015- 04h05min)

8- O sujeito do verbo “trabalha” (linha 5) é:
a) O neurologista porto-alegrense.
b) O neurologista porto-alegrense Carlos Gadia.
c) Gadia.
d) Carlos Gadia.
e) O neurologista
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Leia o texto abaixo:
Boletim do desmatamento (SAD) O SAD detectou 184 quilômetros quadrados de desmatamento na
Amazônia Legal em junho de 2013. Isso representou um aumento de 437% em relação a junho de 2012,
quando o desmatamento somou 34 quilômetros quadrados.  Devido a baixa cobertura de nuvens foi
possível monitorar 88% do território em junho 2013 enquanto em junho 2012 havia mais nuvens e foi
possível monitorar 73% do território. O desmatamento acumulado no período de agosto de 2012 a junho
de  2013  totalizou  1.855  quilômetros  quadrados.  Houve  aumento  de  103% em  relação  ao  período
anterior (agosto de 2011 a junho de 2012) quando o desmatamento somou 907 quilômetros quadrados.
Em junho de 2013, o desmatamento ocorreu principalmente no Pará (42%), Amazonas (32%), Mato
Grosso (18%) e Rondônia (5%). As florestas degradadas na Amazônia Legal somaram 169 quilômetros
quadrados em junho de 2013. Em relação a junho de 2012, quando a degradação florestal somou 15
quilômetros quadrados, houve um aumento de 1078%. A degradação florestal acumulada no período
(agosto  2012  a  junho  2013)  atingiu  1.462  quilômetros  quadrados.  Em relação  ao  período  anterior
(agosto de 2011 a junho de 2012), quando a degradação somou 1.974 quilômetros quadrados, houve
redução de 26%. Em junho de 2013, o desmatamento detectado pelo SAD comprometeu 3,5 milhões de
toneladas de CO2 equivalente. No acumulado do período (agosto 2012 a junho de 2013) as emissões de
CO2 equivalentes  comprometidas com o desmatamento totalizaram 97 milhões de toneladas,  o que
representa um aumento de 90% em relação ao período anterior (agosto de 2011 a junho de 2012).
(Disponível  em:  http://www.imazon.org.br/publicacoes/transparencia-florestal/transparencia-florestal-
amazonia-legal/boletim-do-desmatamento-sad-junho-de-2013.  Acesso em: 12 dez 2013) 01. 

9 - Analise as informações a seguir sobre o texto e assinale a alternativa correta: 
a)  O  texto  sugere  explicitamente  que  a  cobertura  de  nuvens  é  um  dos  fatores  do  aumento  do
desmatamento na região.
 b) O desmatamento na Amazônia Legal no período de agosto de 2012 a junho de 2013 mais que dobrou
em relação ao período anterior. 
c) Os desmatamentos não ocorreram, principalmente, próximos aos assentamentos, mas sim no interior
das terras indígenas.
 d) A degradação florestal acumulada no período de agosto de 2012 a junho de 2013 também se ampliou,
especificamente na região próxima a Belém. 
e) O comprometimento de CO2 devido ao desmatamento foi menor no período de agosto de 2012 a
junho de 2013 do que as 97% milhões de toneladas comprometidas no período acumulado anterior. 

10 - De acordo com a norma padrão e para melhor compreensão, deve-se reescrever o seguinte período:
“Devido a baixa cobertura de nuvens foi possível monitorar 88% do território em junho 2013 enquanto
em junho 2012 havia mais nuvens e foi possível monitorar 73% do território.” conforme em: 

A) “Devido à baixa cobertura de nuvens foi possível monitorar 88% do território em junho 2013
enquanto em junho 2012 havia mais nuvens e foi possível monitorar 73% do território”.

B) “Devido a baixa cobertura de nuvens foi possível monitorar 88% do território em junho 2013,
enquanto em junho 2012 havia mais nuvens e foi possível monitorar 73% do território”.

C) “Devido a baixa cobertura de nuvens, foi possível monitorar 88% do território em junho 2013
enquanto em junho 2012 haviam mais nuvens e foi possível monitorar 73% do território”. 

D) “Devido a baixa cobertura de nuvens foi possível monitorar 88% do território em junho 2013
porém em junho 2012 havia mais nuvens e foi possível monitorar 73% do território”.

Leia a notícia a seguir para responder às próximas duas(2) questões. 

Vereadores de SP aprovam projeto que livra policiais do rodízio de veículos A Câmara de São Paulo
aprovou, na noite desta quinta-feira, um projeto que livra policiais militares, civis, federais e guardas
civis metropolitanos do rodízio de veículos. De autoria de Coronel Camilo (PSD) – que foi comandante-
geral da PM e integra a chamada bancada da bala, formada por ex-PMs – a ideia prevê que cada policial

Página - 3



faça um cadastro na CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), inscrevendo um único carro que
estaria livre da restrição. Ele poderia usá-lo apenas na ida e na volta do trabalho. 

Desde 1998, médicos já estão liberados do rodízio, por meio de um projeto de Paulo Frange (PTB),
sancionado pelo então prefeito Celso Pitta.

Camilo disse que fez um levantamento e constatou que apenas cerca de mil PMs usam seus carros em
horário de pico na cidade. Há cerca de 5.000 PMs por turno na cidade. "Os demais PMs ou usam
transporte público ou trabalham fora do horário do rodízio".

 (Disponível  em:  http://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2013/12/1384852-vereadores-aprovam-
projeto-que-livra-policiais-do-rodizio-de-veiculos.shtml. Acesso em 13 dez 2013) 

11 -. Releia: “Ele poderia usá-lo apenas na ida e na volta do trabalho” e assinale a alternativa que analisa
corretamente o pronome em destaque no período: 
a) Trata-se de um pronome oblíquo tônico desempenhando o papel de objeto indireto. b) Trata-se de um
pronome  pessoal  do  caso  reto  desempenhando  o  papel  de  objeto  indireto.  
c)  Trata-se  de  um  pronome  oblíquo  átono  desempenhando  o  papel  de  objeto  direto.  
d)  Trata-se  de  um  pronome  oblíquo  átono,  mas  que  deixou  de  ser  utilizado  na  língua  falada.  
e) Trata-se de um pronome possessivo desempenhando o papel de objeto direto. 
12. Releia: “Camilo disse que fez um levantamento e constatou que apenas cerca de mil PMs usam seus
carros  em  horário  de  pico  na  cidade”  e  assinale  a  alternativa  que  classifica  a  oração  sublinhada
corretamente: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva.
b) Oração adjetiva restritiva. 
c) Oração adjetiva explicativa.
d) Oração subordinada substantiva objetiva indireta.
e) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
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