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Leia com atenção:
01. Só abra este caderno após  ler  todas  as  instruções  e, quando  for  
    autorizado pelos fiscais de sala.
02. Preencha seus dados pessoais no quadro abaixo.
03. Autorizado o início  da  prova, verifique se este  caderno contém  40
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   TEMA / TÍTULO DA REDAÇÃO: 

Por que o cidadão é agente transformador da sociedade? 
 

 
1.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
2.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
3.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
4.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
5.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
6.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
7.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
8.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
9.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
10.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
11.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
12.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
13.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
14.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
15.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
16.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
17.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
18.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
19.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
20.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
21.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
22.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
23.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
24.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
25.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
26.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
27.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
28.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
29.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

 
30.  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
 

Critérios básicos da redação: 
• Redigir uma dissertação argumentativa; 

• Escrever em prosa; 

• Pôr um título; 

• Fidelidade à temática; 

• Obedecer às leis vigentes de ortografia; 

• Ter coesão e coerência ao expor as ideias; 

• Atender ao limite de linhas (25 a 30 linhas) 

 

REDAÇÃO – RASCUNHO  
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PROVA: ARQUITETURA 
 
Questão 01 
 
Uma inclinação de 30% corresponde a: 
 
a) 30º. 
b) 45º. 
c) 16,6º. 
d) 17,2º 
e) 15º. 
 
Questão 02 
 
Qual dos conceitos abaixo faz parte da tríade 
vitruviana? 
 
a) Diversidade. 
b) Mobilidade. 
c) Sustentabilidade. 
d) Estabilidade. 
e) Igualdade. 
 
Questão 03 
 
Qual das técnicas construtivas abaixo foi utilizada no 
Brasil colonial? 
 
a) Taipa de pilão. 
b) Laje nervurada. 
c) Cobogó como elemento de ventilação. 
d) Concreto magro. 
e) Solo-cimento. 
 
Questão 04 
 
O estilo arquitetônico que predomina em edifícios 
como o Palácio Imperial de Petrópolis, Teatro de 
Santa Isabel e o Ginásio Pernambucano (Rua da 
Aurora) é: 
 
a) O Barroco. 
b) O Rococó. 
c) O Maneirismo. 
d) O Neogótico. 
e) O Neoclassicismo. 

 
Questão 05 
 
Sua obra é caracterizada pelo uso do concreto 
armado em formas complexas, valorizando as curvas 

e, sacrificando a função em favor da forma. Estamos 
falando de: 
 
a) Tadao Ando. 
b) Oscar Niemeyer. 
c) Frank Lloyd Wright. 
d) Carlos Bratke. 
e) Zaha Hadid. 

 
Questão 06 
 
Um pavimento é considerado semienterrado quando: 
 
a) A cota da face superior da laje de cobertura não 

ultrapassa a altura de 1,50m acima da cota de 
meio-fio dos logradouros públicos. 
 

b) A cota da face superior da laje de cobertura não 
ultrapassa a altura de 2,00m acima da cota de 
meio-fio dos logradouros públicos. 

 
c) A cota da face superior da laje de cobertura não 

ultrapassa a altura de 1,00m acima da cota de 
meio-fio dos logradouros públicos. 

 
d) A cota da face superior da laje de cobertura não 

ultrapassa a altura de 3,00m acima da cota de 
meio-fio dos logradouros públicos. 
 

e)  A cota da face superior da laje de cobertura não 
ultrapassa a altura de 2,60m acima da cota de 
meio-fio dos logradouros públicos. 

 
 

Questão 07 
 
Quais estilos arquitetônicos tiveram tal 
desenvolvimento no Brasil que chamaram a atenção, 
respectivamente, de Germain Bazin e Le Corbusier? 
 
a) Modernismo e Barroco. 
b) Ecletismo e Modernismo. 
c) Neoclassicismo e Modernismo. 
d) Rococó e Neoclassicismo. 
e) Barroco e Modernismo. 
 
Questão 08 
 
Segundo a Lei n.17.511/2008, o sistema viário do 
Recife é classificado segundo as seguintes categorias: 
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a) Arterial principal, arterial secundária, arterial 
terciária e local. 

b) Arterial, coletora e local. 
c) Arterial principal, arterial secundária, coletora e 

local. 
d) Rodovia, arterial, coletora e local. 
e) Arterial, coletora, local e vicinal. 

 
Questão 09 
 
Os órgãos que tratam da preservação do patrimônio 
arquitetônico em Pernambuco e no Brasil são, 
respectivamente: 

 
a) IPHAN e FUNDARPE. 
b) FUNDARPE e IPHAN. 
c) FUNDAJ e FUNDARPE 
d) CONDEPE e IPHAN. 
e) CONDEPHAAT e FUNDARPE. 

 
Questão 10 
 
O traço é uma medida proporcional, em peso ou 
volume, utilizada na construção na elaboração de: 

 
a) Argamassa e brita. 
b) Só argamassas. 
c) Concretos. 
d) Argamassas e concretos. 
e) Cal, areia e cimento. 

 
Questão 11 
 
Os arquitetos Louis Sullivan, William Le Baron Jenney 
e William Holabird fizeram parte da: 

 
a) Escola de Chicago. 
b) Secessão Vienense. 
c) Arts & Crafts 
d) Bauhaus 
e) Deutscher Werkbund. 

 
Questão 12 
 
A “Escola Paulista de Arquitetura Moderna”, formada 
por arquitetos como Rino Levi e Lina Bo Bardi, era 
caracterizada, entre outras coisas, pelo: 
 
a) Uso de curvas. 
b) Decorativismo. 
c) Brutalismo. 
d) Regionalismo. 

e) Uso de cobogós. 
 
Questão 13 
 
A área total de construção permitida em um lote é 
chamada de: 
 
a) Ocupação do solo. 
b) Taxa de construção. 
c) Coeficiente de utilização. 
d) Potencial construtivo. 
e) Coeficiente de construção. 
 
Questão 14 
 
No Brasil, existem três categorias de núcleos urbanos 
que por ordem decrescente de importância são: 
 
a) Povoado, vila e cidade. 
b) Cidade, vila e povoado. 
c) Cidade, vila e arraial. 
d) Arraial, vila e cidade. 
e) Metrópole, cidade e povoado. 
 
Questão 15 
 
O conjunto de abas horizontais que apresenta a maior 
parte das funções usuais necessárias do AutoCAD é 
chamado de: 
 
a) Menu. 
b) Flyout. 
c) Menu Browser. 
d) Lenght. 
e) Ribbon. 

 
Questão 16 
 
O comando Demand Load Xrefs do AutoCAD: 
 
a) Controla se serão carregadas somente as partes do 
desenho referenciado necessárias para a regeneração 
do desenho corrente. 
 
b) Salva alterações dos layers nos layers relacionados 
aos Xrefs. 
 
c) Permite que outros usuários carreguem o desenho 
corrente em outro desenho. 
 
d) Solicita que se carreguem somente as partes do 
desenho usadas naquele momento. 
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e) Controla se serão carregadas somente as partes do 
desenho referenciado para a regeneração do desenho 
corrente e todos os seus layers. 
 
Questão 17 
 
Qual das alternativas abaixo apresenta apenas fontes 
de energia “limpa”? 
 
a) Biogás, nuclear e termelétrica. 
b) Solar, das marés e termelétrica. 
c) Solar, biogás e termelétrica. 
d) Eólica, solar e das marés. 
e) Eólica, termelétrica e solar. 
 
Questão 18 
 
Ao se fazer uma consulta a uma planta arquitetônica 
para o início da construção, as medidas dos 
ambientes devem ser obtidas, exclusivamente: 
 
a) Através das cotas e de sua conferência com o uso 
do escalímetro. 
b) Através da medição com um escalímetro. 
c) Através dos valores numéricos das cotas descritos 
no desenho. 
d) Através das diagonais dos ambientes obtidas por 
meio de escalímetro. 
e) Através de cotas e diagonais. 
 
Questão 19 
 
Segundo a NBR-9050/2004, área de transferência é: 
 
a) O espaço necessário para que uma pessoa 
utilizando cadeira de rodas possa de transferir de um 
ambiente a outro de uma edificação. 
b) O espaço necessário para que uma pessoa 
utilizando cadeira de rodas possa entrar ou sair de 
uma edificação. 
c) O espaço onde se colocam elementos para a 
circulação vertical ou horizontal de cadeirantes, como 
rampas e elevadores. 
d) O espaço necessário à circulação de pessoas 
utilizando cadeira de rodas. 
e) O espaço necessário para que uma pessoa 
utilizando cadeira de rodas possa se posicionar 
próximo ao mobiliário para o qual necessite transferir-
se. 
 
 

Questão 20 
 
Com relação aos bens tombados e sua eventual 
adaptação à NBR-9050/2004, pode-se afirmar que: 
 
a) O monumento será adaptado não importando os 
danos que isso cause ao mesmo. 
b) A adaptação irá até onde não houver 
comprometimento da integridade e das características 
estético-histórico-construtivas do monumento. 
c) Não haverá nenhum tipo de adaptação. 
d) O monumento sofrerá adaptações sempre que 
forem necessárias à acessibilidade de quem quer que 
seja. 
e) Os deficientes devem ser providos de maquetes 
que reproduzam o monumento, evitando assim o seu 
acesso aos mesmos. 

 
Questão 21 
 
Qual das alternativas abaixo apresenta apenas 
softwares livres? 
 
a) GNU/Linux, Eclipse, Gnome, Firefox. 
b) Eclipse, MS Excel, Firefox, Gnome. 
c) GNU/Linux, Windows, Eclipse, Firefox. 
d) Linux, MS DOS, Eclipse, Firefox. 
e) AutoCAD, Linux, Firefox, Gnome. 

 
Questão 22 
 
A partir de março de 2012, a idade mínima para se 
possuir uma conta no Google será de: 

 
a) 10 anos. 
b) 16 anos. 
c) 13 anos. 
d) 18 anos. 
e) 21 anos. 

 
Questão 23 
 
As chamadas “extensões” dos arquivos do AutoCAD, 
para efeito de salvamento dos desenhos são: 
 
a) Dwg, cdr, dxf, dws. 
b) Dxf, dwg, bpm, dws. 
c) Dwg, dws, dwy, cdr. 
d) Dwg, dws, dwt, dxf. 
e) Dwt, cdr, jpg e dxf. 
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Questão 24 
 
No âmbito do novo sistema CAU-BR, o documento 
onde o profissional arquiteto-urbanista define a 
responsabilidade técnica do projeto/obra é chamado 
de: 
 
a) RRT – Registro de Responsabilidade Técnica. 
b) ART – Anotação de Responsabilidade Técnica. 
c) IRT – Informação de Responsabilidade Técnica. 
d) SIRT – Sistema de Informação de 
Responsabilidade Técnica. 
e) DRT – Documento de Responsabilidade Técnica. 
 
Questão 25 
 
O Plano Diretor do Recife estabeleceu como 
parâmetros urbanísticos de regulação da cidade: 
 
a) Coeficiente de utilização, taxa de ocupação, taxa de 
solo natural e afastamentos. 
b)Taxa de ocupação, gabarito de alturas, 
afastamentos e sistema viário. 
c) Coeficiente de utilização, gabarito de altura, taxa de 
solo natural e afastamentos. 
d) Coeficiente de ocupação, taxa de utilização, 
gabarito de alturas e afastamentos. 
e) Coeficiente de ocupação, taxa de solo natural, 
gabarito de alturas e sistema viário. 
 
Questão 26 
 
São obras de Luís Nunes: 
 
a) A Escola Alberto Torres, o Hospital da PM-PE e o 
Edifício Acaiaca. 
b) O Leprosário da Mirueira, a Caixa d’Água da Sé e o 
Edifício Acaiaca. 
c) O Hospital da PM-PE, a Caixa d’Água da Sé e o 
Palácio do Governo. 
d) O Hospital da PM-PE, o Instituto de Antibióticos da 
UFPE e o Edifício Acaiaca. 
e) A Escola Alberto Torres, o Hospital da PM-PE e o 
Pavilhão de Óbitos da Escola de Medicina. 
 
Questão 27 
 
Antes do advento dos programas de CAD, os 
instrumentos utilizados no desenho arquitetônico 
eram, entre outros: 
 

a) Lápis, esquadros, compasso, transferidor e 
borrômetro. 
b) Lápis, esquadros, compasso, transferidor, 
escalímetro e curva francesa. 
c) Lápis, borracha macia, esquadros, compasso e 
afina-linhas. 
d) Tinta nanquim, lápis, esquadros, transferidor e 
régua de pedreiro. 
e) Lápis, borracha, régua, tira-teimas e compasso. 
 
Questão 28 
 
O termo Wi-fi é: 
 
a) Uma marca registrada da Wi-fi Alliance,  
significando “Wireless fidelity”. 
 
b) Uma abreviatura de “Wireless fidelity”. 
 
c) Um protocolo de segurança para redes sem fio. 
 
d) Uma marca registrada da Wi-fi Alliance e uma 
brincadeira com o termo Hi-fi (High fidelity), não 
significando “Wireless fidelity”. 
 
e) Um padrão de transmissão de informações através 
de redes sem fio. 
 
Questão 29 
 
Das muitas teorias de restauro que surgiram a partir 
do século XIX, uma preconizava que restaurar era 
complementar um monumento até um estado ideal 
que poderia nunca ter existido. O autor de tal teoria 
foi: 
 
a) Cesare Brandi. 
b) Camillo Boito. 
c) Alois Riegl. 
d) William Morris. 
e) Eugène Viollet-le-Duc. 
 
Questão 30 
 
Qual dos municípios abaixo não faz parte da Região 
Metropolitana do Recife? 
 
a) Vitória de Santo Antão. 
b) São Lourenço da Mata. 
c) Araçoiaba. 
d) Jaboatão dos Guararapes. 
e) Ilha de Itamaracá. 
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PROVA:Língua Portuguesa 
 

Texto 1 
Construir cidadania é também construir novas 

relações e consciências 
 

A cidadania é algo que não se aprende com os 
livros, mas com a convivência, na vida social e 
pública. É no convívio do dia-a-dia que 
exercitamos a nossa cidadania, através da relação 
que estabelecemos com os outros, com a coisa 
pública, com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca. 
Tenho seguido com bastante atenção a evolução 
político militar, sobretudo na eventual vinda ou 
não de uma força de estabilização estrangeira. 
Pergunto, se isso será ou não uma boa coisa para 
GB (Guiné-Bissau) neste momento? E se chega 
uma força deste como assegurar que essa força 
seja usada da melhor maneira. Queria 
compartilhar com todos os Guineenses alguns 
critérios meus e também pensamentos do teórico 
do campo de transformação de conflitos, John 
Paul Lederach.[...] 
John Paul descarta as teorias das massas críticas. 
Esta é a ideia de que só mudam as coisas quando 
as pessoas tomam consciência da sua situação e 
saem à rua em massa para protestar e exigir uma 
mudança. Ele também descarta a ideia de que uma 
força estrangeira pode arrumar estas situações 
como um contrapeso de poder. A estabilidade 
sustentável não pode vir de fora tem que ser 
nutrida desde dentro do país.[...] 
Lederach compara a sociedade com um pão, o que 
faz o pão crescer e tomar uma forma gigante é a 
pequena quantidade de massa com que se 
começa a fazer o pão. Usando a metáfora, 
Lederach disse que a mudança social se faz com a 
articulação de pessoas estratégicas. Isso é 
porque, segundo o seu pensamento, a sociedade 
funciona parecida com uma teia de aranha. Cada 
fio se estende de um ponto que liga muitos fios da 
teia. As pessoas chaves de uma sociedade são 
aquelas que fazem as ligações entre um fio da 
sociedade e outro. Elas são aquelas pessoas que 
são as pontes entre diversos setores da sociedade 
ao mesmo tempo.[...] 
Não se deve presumir que as autoridades têm 
pensado todas estas questões. Abundam as 
justificações pelas quais a presença da juventude 
em qualquer cenário de tomada de decisão é 
indispensável. Insisto os jovens devem organizar-

se para que possam influir neste processo dado 
que serão eles que terão que lidar com as 
sequelas desses atos no futuro. 
Rui Manuel da Costa HTTP://www.didinho.org/ , 
acesso em 9/1/2012 
 
Texto para as questões de 31 a 36.  
 
Questão 31 
 
Considere as alternativas quanto ao texto em análise. 
 

I) Deduz-se que cidadania se constrói mediante 
contatos com outros indivíduos, que se 
relacionam entre si e  transformam a maneira 
de pensar e de agir, mudando assim a 
sociedade. 

II) O  estudioso John Paul é partidário de que as 
massas  são críticas, por isso os cidadãos 
pertinentes a elas com  idênticas 
características são sempre capazes de 
transmudar a sociedade. 

III) Existe, segundo Lederach, o parecer de que é 
possível haver uma estabilidade sustentável, 
no entanto esta deverá ser cultivada no país. 
 

Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Nenhuma. 
c) Apenas I e II. 
d) Somente I e III. 
e) II e III somente. 
 
Questão 32 
 
A única alternativa não condizente com o sentido do 
texto é: 
 
a) A sociedade, segundo Lederach, sofre mudança  

com a articulação de pessoas que funciona de 
maneira similar a uma teia de aranha. 

b) As pessoas mais influentes são as que 
estabelecem liames entre um fio e outro, servindo 
de ponte entre os diversos setores. 

c) Deduz-se do excerto que a presença dos jovens é 
imprescindível para uma tomada de decisão em 
qualquer âmbito. 

d) A cidadania é exercida no cotidiano, pois, é neste, 
em que ela deve estar inserida.  
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e) Existe uma afirmação paradoxal com a semântica 
do texto, quando se diz que as coisas mudam 
indenes das ações das pessoas. 

 
Questão 33 
 
Em relação ao terceiro parágrafo, identifique a 
assertiva que não condiz com o comentário exposto 
abaixo. 
 
a) Existe um sinal indicativo de crase, obrigatório, por 
vir junto a um verbo de sentido completo que exige um 
complemento preposicionado. 
b) Quanto às regras da nova ortografia, existe apenas 
uma palavra que foge ao explicitado na lei. 
c) A regência e a concordância verbal estão 
obedecendo às regras da variedade formal da língua. 
d) Existem formas verbais simples e perífrases 
verbais com predominância de um modo verbal não 
hipotético. 
e) A fim de tornar o texto conciso e mais atraente, o 
autor empregou retomadas nominais e pronominais.  
 
Questão 34 
 
Quanto à tipologia textual, pode-se concluir que se 
trata de uma: 
 
a) Narrativa objetiva, por existirem elementos 

pertinentes a tal tipo textual, a exemplo de 
personagens. 

b) Narrativa subjetiva, entremeada de elementos 
descritivos, a fim de inserir, no texto, maior 
veracidade, dando-lhe também melhor coesão. 

c) Dissertação, plena de injunções, devido à 
predominância de verbos no presente do indicativo 
e tentar levar o leitor a uma tomada de posição. 

d) Dissertação expositiva, porque o autor do excerto 
objetiva expor suas ideias de modo subjetivo, 
embora, embasado em informações coerentes. 

e) Dissertação argumentativa objetiva, por o 
articulista elaborar argumentos firmes e os 
defender sem interferência do subjetivismo, 
usando informações previamente apreendidas. 

 
Questão 35 
 
Considere as afirmativas abaixo: 
I) Existe o emprego da variedade linguística formal, 

se bem que haja uma falha quanto às normas 
vigentes de ortografia. 

II) Quanto aos aspectos morfossintáticos o texto se 
encontra sem deslizes, inclusive no condizente à 
regência e à concordância. 

III) No segundo parágrafo, há forma verbal em um 
passado completo e em um passado incompleto. 

IV) Existem elementos relacionais com valores 
semânticos de condição, de oposição, de 
comparação e ainda elementos circunstanciais de 
lugar, de tempo, dentre outros. 

V) A flexão de número das palavras situação, ligação, 
articulação é idêntica à da palavra cidadão. 

 
Estão corretas as afirmativas: 
 
a) Todas. 
b) Apenas quatro. 
c) Somente três. 
d) Duas apenas. 
e) Apenas uma. 

 
Questão 36 
 
Considere o sentido do elemento em destaque no 
segmento: “...com a vida em comunidade, no bairro ou 
na tabanca .” Identifique, nos períodos abaixo, o único 
que possui um elemento linguístico com idêntico 
significado: 
 
a) A cidade se comprazia, apenas, em retalhar 

pessoas, em alfinetá-las, com expressões 
injuriosas, indignas de um ser humano, que se diz 
cidadão. 

b) Havia, na mansão, além, de belíssimos jardins com 
palmeiras altaneiras, plenos de variegadas plantas 
floridas, e um grande pálio a protegê-las, que 
enlevavam o sentir das pessoas que ali 
penetravam. 

c) Não existem pessoas insipientes, mas sim 
incipientes, isto é, seres que poderiam crescer 
mais culturalmente, porém, situações alheias a seu 
desejo, uma força maior as obriga a viver no 
ostracismo, sem condições verdadeiras de um 
desenvolvimento intelectual. 

d) Passa despercebido, à maioria dos seres viventes, 
o sofrer alheio, porque alguns se fecham em uma 
carapaça ou em uma redoma de vidro, julgando-se 
superiores, esquecendo-se de que, um dia, 
seremos todos pó, restando-nos algo: a prestação 
de contas de nossos atos. 

e) Há muitos seres discriminados, em nosso país, a 
exemplo daqueles que vivem em uma aldeia, longe 
da chamada “civilização”, esquecidos, desde os 
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nossos primitivos dias, quando suas terras foram 
tomadas, seus costumes vilipendiados. São eles 
os silvícolas, que ainda moram em suas tabas, 
sem cuidados maiores a fim de melhorarem sua 
existência. 

 
 

Educação e mudança 
“Educação  e Mudança”   FREIRE,Paulo - resumo) 
[...] 
Quando uma sociedade está em constante mudança 
de seus valores, podemos afirmar que estamos em 
transição, ou seja, temos de saber o que fomos, o que 
somos para saber o que seremos. A sociedade 
fechada é aquela em que o ponto de decisão 
econômico de uma sociedade está fora dela e dentro 
de uma outra sociedade matriz que é a que tem 
opções, em troca, as demais sociedades só recebem 
ordens. É uma sociedade servil onde há alto índice de 
analfabetismo e desinteresse total pela educação 
básica dos adultos. Essa sociedade é muito prejudicial 
para quem quer ter uma oportunidade na vida. Uma 
sociedade é alienada não tem consciência de seu 
próprio existir, ou seja, quando pretende imitar a 
outrem, já não é ele mesmo. Um profissional alienado 
é um ser inautêntico, não olha para a realidade com 
critério pessoal, mas com olhos alheios. Por isso vive 
uma realidade imaginária e não a sua própria 
realidade objetiva. 
 
Texto para as questões 37 e 38.   
 
 Http:// WWW.netsaber.com.br/resumos/ver resumo c 
44856.html  acesso em 15/1/2012 
 
 
Questão 37 
 
Assinale a única assertiva inadequada em relação ao 
exposto no texto. 
 
a) Pode-se inferir que há um sentido de preocupação 

do eminente pedagogo, quanto à formação da 
sociedade,  

b) Deduz-se que uma sociedade é uma sociedade 
sem consciência do que anseia porque obedece à 
outra, que é matriz, sendo, portanto, manipulada 
por ela. 

c) Na sociedade servil, embora seja manipulada, é-
lhe dada sempre a oportunidade de estabelecer 
uma ascensão, a fim de que possa galgar posição 
inerente ao ser humano. 

d) Existe um tipo de sociedade, formada por 
indivíduos que não têm consciência de seu viver, 
esta é chamada de alienada. 

e) Na sociedade fechada não existe um poder 
econômico, este se encontra fora dela, em uma 
sociedade, chamada matriz, que sempre envia 
ordens a que outras sociedades obedecem. 

 
Questão 38 
 
Apenas uma alternativa não corresponde ao aspecto 
geral do texto, identifique-a. 
 
a) Há uma relação de antonímia no primeiro período, 

explicitada por duas palavras circunstanciais. 
b) Há vírgulas empregadas, corretamente, para 

separar palavra denotativa, isolando explicação e 
oração, adversidade.  

c) Entende-se por uma sociedade alienada, uma 
sociedade cujos membros, são alheios a tudo e 
vivem em longínquos lugares. 

d) Em “...mas  com olhos...” se o vocábulo em 
destaque for trocado por “no entanto ”, não haverá 
mudança de sentido. 

e) Pode-se perceber que em “...um ser autêntico, não 
olha...”, a vírgula destacada implica um sentido de 
causa, cujo elemento coesivo se encontra elítico. 

 
 

Questão 39 
 
“Não fique a distância! Aproxime-se!”  Parecia dizerem 
os olhos daquela formosa mulher. Porém, ele era 
tímido, pois queria namorar com ela e fugia 
sempre...mais de um dia se passaram e nada. Ela não 
desistia. Um dia, lhe enviou cartão: ‘Eu lhe amo, darei-
te minha vida...” E o caso foi resolvido. 
 
Quanto ao parágrafo será correto afirmar que: 
a) Em “a distância ”, não existe erro, pois com a 

locução em destaque, só deverá haver o sinal 
indicativo de crase, caso o segundo elemento 
venha determinado. 

b) A perífrase verbal parecia dizerem desobedece às 
normas gramaticais da variedade formal da língua, 
uma vez que o verbo flexionado deveria ser 
parecia e não diderem.  

c) Em “Eu lhe amo ”, não há falha de regência verbal, 
pois o verbo em enfoque, pode ser transitivo direto, 
ou indireto. 
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d) O pronome pessoal átono enclítico, no 
parágrafo,está em observância à língua formal, por 
se tratar de início de oração 

e) A concordância verbal em “ Mais de um dia se 
passaram” está em consonância com as regras 
gramaticais vigentes, por se tratar de 
reciprocidade. 

Questão 40 
 
Identifique o período com melhor redação quanto à 
correção, clareza e concisão:  
 
a) Neste início de milênio, existe muitas 

metamorfoses em que, muitas vezes o ser humano 
se perde por que pensa que será feliz com a 
aquisição de poder econômico elevado. 

b) Existem jovens, em cujas cabeças, surge um 
emaranhado de ideias, deixando-os meio perdidos, 
frente a uma sociedade falha, plena de valores 
estapafúrdios, não condizentes com a ética 
tampouco com a moral.  

c) Seria necessário que os homens se esquecessem 
que somos seres falhos, por que ainda estamos 
“nos fazendo”, como toda natureza: temos de 
evoluir a cada dia. 

d) Os amigos lhe convidaram para a reunião, contudo 
ele não ouviu o convite, por estar discutindo com a 
noiva na ocasião, mas, no final voltou o sorriso a 
face de todos. 

e) Chegou cedo à Faculdade à uma hora, seria bom 
que ele de segunda à sexta fizesse isso, por que 
sendo inteligente, não sendo insipiente, sabia que, 
no cômputo final, sua atitude seria sensurada. 
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