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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
    questões.
04. Todas as questões desta prova são de múltipla  escolha,  apresentando
    como resposta uma alternativa correta.
05. Assinale a resposta de cada questão  no corpo da prova e, só  depois,
    transfira os resultados para a Folha de Respostas.
06. Confira, na  sua  Folha  de Respostas, todos os seus dados impressos. 
07. Para marcar  a  Folha de Respostas, utilize  caneta  esferográfica de 
    cor azul ou  preta. A marcação é definitiva, não admitindo rasuras e, 
    em  nenhuma hipótese, ela será substituída.
08. Não risque,  não  amasse, não dobre e não  suje a Folha de Respostas,
    pois isso poderá prejudicá-lo.
09. Os fiscais não estão autorizados a  emitir  opinião,  nem  a  prestar
    esclarecimentos sobre o conteúdo da prova.  Cabe  única  e  exclusiva
    mente ao candidato interpretar e decidir.
10. Conforme item 7.12 do Edital: 
    É facultada ao  candidato,  após o  decurso de 03h (três horas)  da 
    aplicação das provas,  a transcrição de suas respostas, registradas 
    no  documento  oficial  (Folha de Respostas),  para  um  formulário 
    específico,  denominado  Folha   de   Cópia  de  Respostas,  a  ser
    entregue pela equipe de fiscalização.



 

 
 
 
 

 
 

   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: ENGENHARIA CIVIL 
 
Questão 01 
 
Sobre a locação de edificações, analise as afirmações 
abaixo e classifique-as como verdadeira “V” ou falsa 
“F”: 
I. A locação será feita inicialmente através de equipe 

de topografia devidamente habilitada, que deverá 
executá-la rigorosamente, a partir dos pontos de 
referência estabelecidos em projeto. 

II. O gabarito deverá ser construído afastado da 
estrutura a ser locada, a uma distância suficiente 
para que não seja atingido pelo material de 
escavação e para que não atrapalhe a 
movimentação de pessoal e equipamentos na 
obra. 

III. O lançamento, sobre os gabaritos de madeira, dos 
eixos e níveis, é imprescindível à fiel execução da 
obra. 

IV. Todo o cuidado será necessário para que não haja 
engano de cota ou nível, evitando assim a 
demolição de serviços já executados. 

A sequencia correta é: 
 
a) F-V-V-F. 
b) F-V-F-F. 
c) V-V-V-V. 
d) F-F-F-F. 
e) V-V-V-F. 
 
Questão 02 
 
Sobre serviços preliminares, é errado afirmar que:  
 
a) A localização das sondagens, seu número e 

profundidade serão definidos pelo engenheiro 
projetista da fundação, com base na NBR 8036/83. 

b) Após a limpeza do terreno, os entulhos e restos de 
vegetação deverão ser removidos do terreno e 
colocados em local apropriado, previamente 
determinado pela fiscalização. 

c) A completa limpeza do terreno será efetuada 
tomando-se os devidos cuidados de forma a serem 
evitados danos a terceiros, ou a propriedades 
vizinhas.  

d) Conforme a NR 18 - CONDIÇÕES E MEIO 
AMBIENTE DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA 
CONSTRUÇÃO, durante a execução de serviços 
de demolição, deverá ser instalada, no máximo a 3 
pavimentos abaixo daquele onde ocorrerá 
demolição, plataforma de retenção de entulhos, 

com dimensão mínima de 2,50 m e inclinação de 
45º , em todo perímetro da obra. 

e) Nas demolições, objetos pesados ou volumosos 
devem ser removidos mediante o emprego de 
dispositivos mecânicos, sendo proibido o 
lançamento em queda livre de qualquer material.  
 

Questão 03 
 
Assinale a alternativa que define a estaca cravada por 
prensagem: 
a) Tipo de fundação profunda em que a própria 

estaca ou molde é introduzido no terreno por 
golpes de martelo (por exemplo: de gravidade, de 
explosão, de vapor, de diesel, de ar comprimido, 
vibratório). 

b) Tipo de fundação profunda em que a própria 
estaca ou um molde é introduzido no terreno 
através de macaco hidráulico. 

c) Tipo de fundação profunda executada através de 
injeção sob pressão de produto aglutinante, 
normalmente calda de cimento ou argamassa de 
cimento e areia, onde procura-se garantir a 
integridade do fuste ou aumentar a resistência de 
atrito lateral, de ponta ou ambas. 

d) Tipo de fundação profunda executada por 
perfuração com trado e posterior concretagem. 

e) Tipo de fundação profunda executada por 
perfuração através de balde sonda (piteira), com 
uso parcial ou total de revestimento recuperável e 
posterior concretagem. 

 
Questão 04 
 
Conforme a NBR 8036/83, qual a quantidade mínima 
de furos de sondagem para edificações com área em 
planta de até 200m²? 
 
a) 01 furo. 
b) 03 furos. 
c) Nenhum furo. 
d) 04 furos. 
e) 02 furos. 

 
Questão 05 
 
Para edificações com área em planta entre 1200 m² e 
2400 m², faz-se necessário um furo de sondagem a 
cada: 
a) 400m². 
b) 300m². 
c) 250m². 
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d) 500m². 
e) 150m². 

 
Questão 06 
 
Os solos com resistência ao desmonte mecânico 
equivalente à rocha não alterada e blocos de rocha 
com diâmetro médio superior a 1,00m ou de volume 
igual ou superior a 2m³, cuja extração se processe 
com o uso de explosivos e de rompedor, constituem 
material de: 
 
a) 1ª categoria. 
b) 2ª categoria. 
c) 3º categoria. 
d) 4ª categoria. 
e) 5ª categoria. 
 
Questão 07 
 
Sobre escavação, não é correto afirmar que: 
 
a) A adoção da escavação manual dependerá da 

natureza do solo, das características do local 
(topografia, espaço livre e interferências) e do 
volume a ser escavado. 

b) Nas escavações executadas próximas a prédios, 
vias públicas ou servidões deverão ser 
empregados métodos de trabalho que evitem a 
ocorrência de qualquer perturbação oriunda dos 
fenômenos de deslocamento (escoamento das 
fundações ou descompressão do terreno). 

c) Apenas as escavações com mais de 1,50m de 
profundidade deverão dispor de escadas ou 
rampas, colocadas próximo aos postos de 
trabalho, para no caso de emergência, permitir a 
saída rápida dos trabalhadores. 

d) As áreas sujeitas a escavações em caráter 
permanente deverão ser estabilizadas de maneira 
a não permitir movimento das camadas 
adjacentes. 

e) Materiais não reutilizáveis serão encaminhados 
aos locais de bota-fora. 

 
Questão 08 
 
Conforme a NR 18, deverão ter a estabilidade 
garantida, os taludes instáveis das escavações com 
profundidade superior a: 
 
a) 1,00m. 
b) 1,50m. 

c) 2,00m. 
d) 1,75m. 
e) 1,25m. 

 
Questão 09 
 
Pela regulamentação da NR 18, os materiais retirados 
da escavação devem ser depositados a uma 
distância, medida a partir da borda do talude, superior 
a: 
 
a) 1/3 da profundidade. 
b) 1/2 da profundidade. 
c) 2/3 da profundidade. 
d) 1/4 da profundidade. 
e) 3/4 da profundidade. 

 
Questão 10 
 
Ainda segundo a NR 18, é obrigatória a instalação de 
uma plataforma principal de proteção, em todo o 
perímetro da construção, na altura da primeira laje 
que esteja, no mínimo, um pé direito acima do nível do 
terreno, em edifícios com mais de: 
 
a) 2 pavimentos. 
b) 3 pavimentos. 
c) 10 pavimentos. 
d) 5 pavimentos. 
e) 4 pavimentos. 

 
Questão 11 
 
Na compra do bloco de concreto para alvenaria, 
sabemos que é necessário que se faça uma 
programação com antecedência da entrega dos 
blocos, evitando atrasos e outros inconvenientes. No 
momento do pedido, não se faz necessário que se 
informe:  
 
a) A resistência especificada pelo projetista. 
b) O tipo do bloco (estrutural, vedação, pigmentado, 

texturizado, etc). 
c) As dimensões do bloco. 
d) A quantidade. 
e)  A resistência característica do concreto utilizado 

na estrutura da obra, conforme especificação do 
projetista. 
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Questão 12 
 
A alvenaria estrutural, também chamada de portante, 
distribue a carga uniformemente ao longo dos 
alicerces. Sobre o sistema de construção de alvenaria 
estrutural, é certo afirmar que: 
  
a) Não é necessário que se utilize bloco especial ou 

mais resistente que as peças de vedação. 
b) A utilização deste sistema permite a diminuição 

significativa no custo da obra. 
c) As etapas de construção são as mesmas utilizadas 

no sistema convencional de alvenaria de vedação. 
d) A economia no tempo de execução e na mão de 

obra, não diferencia a alvenaria estrutural da 
alvenaria de vedação. 

e) Os blocos utilizados na alvenaria estrutural devem 
ser apenas os de concreto, devido à sua maior 
resistência. 
 

Questão 13 
 
Num projeto de uma adutora de recalque de diâmetro 
900mm, faz-se necessária a colocação de curva 60º, 
horizontal. Sabendo-se que a pressão no ponto da 
curva é de 1,0MPa, qual o empuxo resultante na 
curva, devido a pressão interna do conduto? 
  
a) 63,60 t. 
b) 336,00 Kgf. 
c) 0,36 t. 
d) 1101,55 t. 
e) 110 Mpa. 
 
Questão 14 
 
Considerando-se que a adutora da questão anterior é 
enterrada, e que no ponto da deflexão horizontal de 
60º se faz necessária a colocação de bloco de 
ancoragem, calcule a área de contato bloco/ solo 
necessária, sabendo-se que a tensão admissível na 
parede da vala é de 3,5 Kgf/cm². Despreze a 
resistência por atrito e considere apenas a distribuição 
do esforço na parede da vala. 
  
a) 96,00 m². 
b) 1,82 m². 
c) 0,10 m². 
d) 31,47 m². 
e) 181,71m². 
 
 

Questão 15 
 
Calcule o momento fletor máximo positivo de uma viga 
de apenas um vão, engastada nas duas 
extremidades, com carregamento uniformemente 
distribuído de 3,50 tf/m, sabendo que o vão desta viga 
é de 5,00m.  
 
a) 3,64 tm. 
b) 10,94 tm. 
c) 7,29 tm. 
d) 8,75 tm. 
e) 1,23 tm. 

 
Questão 16 
 
Tendo em vista o enunciado da questão anterior, 
calcule a reação de apoio e o momento negativo 
máximo. 
 
a) 5,15 t e 7,85 tm. 
b) 1,23 t e 10,94 tm. 
c) 8,75 t e 7,29 tm. 
d) 8,75 t e 10,94 tm. 
e) 7,85 t e 8,75 tm. 
 
Questão 17 
 
Tendo em vista a Resolução 425/98 do Conselho 
Federal de Engenharia e Agronomia – CONFEA, que 
trata de Anotação de Responsabilidade Técnica 
(ART), é falso afirmar que: 
 
a) Quando um contrato englobar atividades diversas, 

no campo da Engenharia e da Agronomia, poderá 
ser dispensada a ART, desde que o serviço seja 
executado por um único técnico. 

b) A substituição, a qualquer tempo, de um ou mais 
responsáveis técnicos pelas obras ou serviços 
previstos em contrato, obrigará a nova ART, 
vinculada à original. 

c) Nenhuma obra ou serviço poderá iniciar sem a 
competente ART, excetuando-se os casos em que 
for utilizada a ART múltipla para as obras e 
serviços de duração de 30(trinta) dias, rotineiros ou 
de emergência, quando o recolhimento será 
mensal. 

d) O preenchimento do formulário de ART é de 
responsabilidade do profissional. 

e) Quando se tratar de profissional com vínculo 
empregatício de qualquer natureza, cabe à pessoa 
jurídica empregadora providenciar o registro 
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perante o CREA da Anotação de Responsabilidade 
Técnica – ART. 

 
Questão 18 
 
No preço final de uma proposta para execução de 
serviços de engenharia, deve ser levada em conta a 
taxa de benefícios e despesas indiretas, também 
conhecidas como BDI. Dentre as alternativas abaixo, 
identifique a que representa uma despesa indireta. 
  
a) Salários. 
b) Encargos sociais. 
c) Alimentação. 
d) Alojamento. 
e) Riscos e garantias. 
 
Questão 19 
 
Dentre as alternativas abaixo, identifique aquela que 
representa um item que deve ser incluído no BDI, 
quando da elaboração do orçamento de uma obra.  
 
a) Mobilização/desmobilização. 
b) Imposto de renda de pessoa jurídica. 
c) Instalação do canteiro. 
d) PIS/COFINS. 
e) Contribuição Social sobre Lucro Líquido – CSLL 

 
Questão 20 
 
Assinale a alternativa correta: 
  
a) Os estudos, plantas, projetos, laudos e qualquer 

outro trabalho de engenharia, de arquitetura e de 
agronomia, quer público, quer particular, somente 
poderão ser submetidos ao julgamento das 
autoridades competentes e só terão valor jurídico 
quando seus autores forem profissionais 
habilitados de acordo com a lei. 

b) Nos trabalhos gráficos, especificações, 
orçamentos, pareceres, laudos e atos judiciais ou 
administrativos, basta apenas a assinatura do 
responsável técnico e o CPF. 

c) São nulos de pleno direito, os contratos de direção 
ou execução de obras, quando firmados 
exclusivamente por entidade particular com pessoa 
física ou jurídica não legalmente habilitada. 

d) O autor do orçamento deverá recolher ART - 
Anotação de Responsabilidade Técnica, específica 
para cada obra objeto da licitação, atestando a sua 

autoria, apenas quando solicitado pelo órgão 
fiscalizador. 

e) No caso do engenheiro orçamentista que tem 
vínculo empregatício em empresa de engenharia, a 
responsabilidade técnica pelo orçamento é da 
pessoa jurídica. 

 
Questão 21 
 
Com relação ao projeto arquitetônico, escolha a 
alternativa que corresponde à definição de pé-direito. 
 
a) Altura do piso de uma laje, ao piso da laje do 

pavimento imediatamente superior. 
b) Altura livre entre o piso e o teto de um pavimento. 
c) Altura de piso a teto, mais 0,50m. 
d) Corresponde a 0,80m acima do piso de um 

pavimento. 
e) Espessura da laje de piso de um pavimento. 
 
Questão 22 
 
Os tanques sépticos devem observar a distância 
horizontal em relação aos limites do terreno, às 
edificações, sumidouros, valas de infiltração e ramal 
predial de água, de no mínimo: 
 
a) 1,50 m. 
b) 2,00 m. 
c) 2,50 m. 
d) 0,50 m. 
e) 1,75 m. 

Questão 23 
 
Conforme a NBR 13133, num levantamento 
topográfico planialtimétrico, a densidade mínima de 
pontos a serem medidos por hectare, em terrenos 
com declividade acima de 20% é de: 
 
a) 4 
b) 3 
c) 6 
d) 2 
e) 7 
 
Questão 24 
 
Com relação aos procedimentos para manutenção de 
edificações, leia as afirmações abaixo e identifique a 
alternativa correta. 
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I. É responsabilidade do contratante dos serviços de 
manutenção providenciar os dispositivos que 
protegem os usuários das edificações de eventuais 
danos ou prejuízos decorrentes da execução dos 
serviços de manutenção. 

II. Toda a documentação dos serviços de 
manutenção executados deve ser guardada anexa 
ao manual de operação, uso e manutenção da 
edificação. 

III. O projeto referente a um serviço de manutenção 
deve incluir especificações detalhadas dos 
materiais e procedimentos de execução. 

IV. Não se faz necessário projeto no caso de 
manutenção ou reforma. 

 
a) Apenas o item I está correto; 
b) Apenas os itens I e II estão corretos; 
c) Apenas os Itens II e III estão corretos; 
d) Apenas o item I e III estão corretos; 
e) Todos os itens estão corretos. 

Questão 25 
 
Dentre as alternativas a seguir, identifique aquela que 
representa um documento técnico não obrigatório a 
ser apresentado no projeto arquitetônico. 
 
a) Planta geral de implantação. 
b) Planta de cobertura. 
c) Cortes longitudinais e transversais. 
d) Planta de situação. 
e) Maquete. 

 
Questão 26 
 
Sabendo-se que o peso específico do concreto 
simples é de 2400Kg/m³, qual o peso de uma viga de 
dimensões 20x50x450cm? 

 
a) 108t. 
b) 450t. 
c) 187,50t. 
d) 1,08t. 
e) 4,50t. 
 
Questão 27 
 
Como é chamado o tipo de fundação profunda em que 
a própria estaca ou um molde é introduzido no terreno 
através de macaco hidráulico? 
 
a) Estaca tipo broca. 

b) Estaca cravada por prensagem. 
c) Estaca Franki. 
d) Estaca Strauss. 
e) Estaca cravada por percussão. 
 
Questão 28 
 
Qual das alternativas abaixo não descreve uma 
atribuição do fiscal de obras públicas. 
 
a) Acompanhar a execução de serviços ou obras 

executadas. 
b) Suspender obras iniciadas sem o devido 

licenciamento ou em desacordo com o projeto 
aprovado. 

c) Solicitar do contratado documentação técnica da 
obra. 

d) Conceder licença de construção. 
e) Registrar no livro de ocorrência, as irregularidades 

encontradas nas obras fiscalizadas e comunicar o 
fato às autoridades competentes. 

 
Questão 29 
 
Considere uma casa térrea de padrão médio, com 04 
quartos sociais mais um quarto de serviço.  Calcule o 
volume de água a ser reservada para dois dias, em 
cada um dos reservatórios (inferior e superior), 
sabendo-se que o consumo é de 150l/dia por pessoa. 
Não considerar reserva de incêndio. 

 
a) Inferior: 1.260L e superior: 840L. 
b) Inferior: 1.440L e superior: 960L. 
c) Inferior: 1620L e superior: 1080L. 
d) Inferior: 960L e superior: 1440L. 
e) Inferior: 1050L e superior: 1050L. 

Questão 30 
 
O instrumento de programação de uma obra que 
prevê o desembolso mensal ao longo da execução 
desta obra, bem como o tempo de execução de cada 
serviço ou etapa, é denominado: 
 
a) Cronograma físico-financeiro. 
b) Cronograma físico da obra. 
c) Fluxograma. 
d) Programação com PERT-COM. 
e) Cronograma financeiro. 
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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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