
CÂMARA MUNICIPAL DE GUAÍRA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO
DE CARGOS EFETIVOS

Oficial Legislativo e Administrativo

Observações

1.  CADERNO DE PROVAS: Este  caderno  contém a  prova  de  Noções  de  Arquivística (Organização
Documental  e  Gerencial),  Domínios  de  Leis e  Língua  Portuguesa. Cada  matéria  possui  10  questões
objetivas. Cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está correta.
Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve
conter.

2. CARTÃO DE RESPOSTAS: A partir das 9:30 horas, você receberá o cartão de respostas personalizado
com seu nome e número de inscrição. Verifique se estão corretos o nome e o número de inscrição. Se esses
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal. Em
seguida, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.

3. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Somente uma alternativa pode ser assinalada.
Será  anulada  a  questão  sem alternativa  assinalada  ou  com duas  ou  mais  alternativas  assinaladas.  Para
preencher,  é  necessário  utilizar  a  caneta  de  tinta  preta  fornecida  pelos  fiscais,  sendo  vedado o  uso  de
qualquer outro tipo de caneta.

4.  PERMANÊNCIA NA SALA:  É vedado sair  da sala de provas antes  das  10:00 horas,  sob pena de
desclassificação. O término da prova é às 12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não
há previsão de horário extra para o preenchimento do cartão de respostas.

5. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o caderno de
provas e o cartão de respostas. Pode, contudo, levar consigo a folha de identificação da carteira, onde é
permitido anotar as respostas dadas (para depois conferir com o gabarito a ser fornecido pela Unioeste).



NOÇÕES DE ARQUIVÍSTICA
(ORGANIZAÇÃO DOCUMENTAL E GERENCIAL)

1.Os princípios da redação oficial são:

A. Emprego de vocabulário incomum, pessoalidade, objetividade e precisão.

B. Impessoalidade, clareza, objetividade, precisão e uso do padrão culto da linguagem.

C. Clareza, parágrafos contendo várias ideias, pessoalidade, polidez.

D. Precisão, pessoalidade, clareza, expressões triviais e objetividade. 

E. Padronização, harmonia, emprego de vocabulário incomum, pessoalidade, concisão.

2. Assinale a opção INCORRETA com relação à correspondência oficial. 

A. O resumo do assunto, na correspondência oficial, é chamado de ementa.

B. Se a forma de tratamento do destinatário da correspondência for Vossa Excelência ou Vossa
Senhoria, por força da concordância exigida para os pronomes pessoais que a ele se referem,
não se pode usar vosso e suas flexões.

C. Introduzir  um  ofício  usando  frases  como  Viemos,  por  intermédio  do  presente,  acusar
recebimento da petição e levar ao conhecimento de V. Sa. que .é sinal de elegância, concisão,
correção linguística e respeito.

D. Denomina-se Circular  o  instrumento de comunicação que se envia a  vários destinatários
simultaneamente,  com  vistas  à  transmissão  de  instruções,  ordens,  esclarecimento  de
conteúdo de leis, regulamentos etc.

E. Os fechos Atenciosamente e Respeitosamente são adequados para um ofício. 

3. Assinale a opção correta acerca da redação oficial. 

A. Requerimento é um documento específico por meio do qual se solicita algo a que se tem
direito ou se supõe ter.

B. Memorando  é  uma  correspondência  oficial  externa  entre  autoridades  de  mesmo  nível
hierárquico, assemelhado, em sua estrutura, ao requerimento.

C. O fecho  de  um memorando  apresenta  expressões  canônicas,  tais  como “Nestes  termos,
aguarda deferimento” e “Espera deferimento”.

D. Memorando, ofícios e requerimentos devem ser numerados na borda superior do papel, junto
à margem esquerda.

E. A redação de um ofício assemelha-se, conforme o assunto tratado, à produção literária, visto
que é comum e aceitável, na elaboração desse tipo de documento, o emprego de figuras de
linguagem e de estruturas linguísticas coloquiais. 

4. São denominados documentos oficiais públicos: 

A. Requisição, Ofício, Memorando, Carta, Decreto.

B. Edital, Recibo, Ata, Aviso, Bilhete, Memorando, Lei.

C. Ata, Edital, Memorando, Ofício, Portaria, Resolução.

D. Bilhete, Declaração, Instrução de Serviço, Carta.

E. Carta, Edital, Ata, Bilhete, Recibo, Lei. 



5. Assinale a opção que apresenta uma definição correta sobre o que seja uma ATA. 

A. Resumo  escrito  que  constitui  registro  de  fatos,  ocorrências,  resoluções,  decisões  e
deliberações de uma assembleia, sessão ou reunião.

B. Ato administrativo de uma correspondência entre agentes de uma mesma repartição, no qual,
são tratados assuntos de rotina de conhecimento interno.

C. Exposição circunstanciada de atividade administrativa, ou relato mais ou menos minudente,
que se faz por escrito, por ordem de autoridade superior ou no desempenho das funções do
cargo que exerce.

D. Documento específico de solicitação, no qual o indivíduo expõe a matéria objeto do pedido.

E. Declaração firmada por alguém em razão do seu ofício, na qual afirma a verdade de um fato
ou estado, ou a existência de uma obrigação fornecida a outrem. 

6. O local e a data de um ofício ou memorando deve aparecer 

A. de forma abreviada, ao final do documento.

B. de forma extensa, com alinhamento à direita, na parte inicial do documento.

C. de forma extensa, com alinhamento à esquerda, no início do documento.

D. de forma abreviada, à esquerda, ao final do documento.

E. no envelope de correspondência e não no corpo do documento. 

7. Entre as autoridades abaixo citadas, aquela para a qual NÃO deve ser empregado o tratamento de
Vossa Excelência é: 

A. Oficiais Generais.

B. Ministros de Estado.

C. Secretários de Estado.

D. Cardeais.

E. Embaixadores. 

8. Se o destinatário de um Ofício fosse um Senador, qual deveria ser o tratamento empregado? 

A. Sua Santidade.

B. Vossa Excelência.

C. Vossa Eminência.

D. Vossa Excelência Reverendíssima.

E. Vossa Senhoria. 

9. Os arquivos são catalogados em três tipos: 

A. Correntes, intermediários, permanentes.

B. Intermediário, diário, morto.

C. Ativos, passivos, permanentes.

D. Correntes, diário, inativo.

E. Diário, permanentes, inativo. 



10. Quais são os passos essenciais para autuação de um processo? 

A. Documento original  ou cópia que trata  de um ou vários  assuntos,  contendo assinatura e
identificação do interessado e endereçamento correto, autuado sem ordem cronológica de
emissão ou de recebimento, numerando as folhas do processo, no canto superior esquerdo,
devidamente rubricadas, considerando a primeira folha interna como folha 01.

B. Documentos originais ou cópias reunidos e colocados em uma capa, iniciando a numeração
na primeira folha do documento apresentado para a autuação do processo.

C. Apresentação de documentos, podendo ser identificados, anônimos ou apócrifos, os quais
serão reunidos em ordem cronológica,  numerados e rubricados,  colocados em uma capa,
considerando a mesma como a folha 01.

D. Documento  original  ou  cópia  contendo  assinatura  e  identificação  do  interessado  e
endereçamento correto, autuado sem ordem cronológica, reunido e colocado em uma capa,
iniciando a numeração na capa, seguido pela primeira folha do documento apresentado para
a autuação do processo

E. Documento original que trata de um único assunto contendo assinatura e identificação do
interessado e endereçamento correto, reunindo as peças autuadas em ordem cronológica de
emissão ou de recebimento,  numerando as folhas do processo,  no canto superior direito,
devidamente rubricadas, considerando a capa como folha 01 e a primeira folha interna como
folha 02.

DOMÍNIO DE LEIS
11. De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Guaíra – Resolução nº. 02/2001, no que se refere às
receitas e despesas públicas é correto afirmar que 

A. as despesas poderão ser ordenadas sem que exista recurso disponível.

B. poderá exceder os limites estabelecidos em lei ordinária as despesas com pessoal ativo e inativo
do município.

C. o Município consignará, no orçamento, dotação necessária ao pagamento de desapropriação e
outras  indenizações  dos  seus  débitos  constantes  de  precatórios  judiciais,  suplementado-os
sempre que se revelarem insuficientes para o atendimento das requisições judiciais. 

D. será procedida de lei  complementar a fixação dos preços públicos, oriundos da utilização de
bens, serviços e atividade municipais. 

E. as despesas com pessoal podem exceder os limites estabelecidos em lei ordinária.

12. A Constituição Federal no seu artigo 30, inciso I trata da competência dos Municípios em
legislar sobre os assuntos de interesse local, desta forma, com base na Lei Orgânica do Município
de Guaíra é INCORRETO afirmar, dentre o disposto para o cumprimento desta competência no
que diz respeito ao meio ambiente, que considera-se interesse local

A. proteger o patrimônio artístico e histórico.

B. aumentar as normas relativas ao desenvolvimento urbano que levem em conta a proteção
ambiental com o aumento do nível de poluição atmosférica.

C. a recuperação dos rios e das matas ciliares.

D. incentivar estudos objetivando a solução de problemas ambientais e estabelecer normas de
segurança no tocante ao armazenamento de rejeitos perigosos.

E. utilização de métodos e  normas de poda que evitem a mutilação das árvores no aspecto
estético.



13. Segundo a Lei 1.217 de 03 de dezembro de 2003 que reorganiza as carreiras funcionais, pode-
se afirmar que

I – O cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades da mesma natureza e
mesmos requisitos cometidos a um servidor público. 

II  –  A  avaliação  de  desempenho  é  o  instrumento  que  aufere  o  desempenho  e  a
personalidade do servidor em sua vida profissional e pessoal.

III – Os efeitos funcionais decorrentes da avaliação de desempenho serão considerados a
partir do momento da avaliação antes mesmo da publicação do resultado. 

IV  –  Para  efeito  de  aposentadoria  e  pensão,  será  considerada  a  menor  carga  horária
semanal do servidor dos últimos 60 (sessenta) meses. 

V – No que tange aos profissionais da educação, os Diretores são eleitos com mandato de
dois (2) anos e nos casos de impedimentos temporários do Diretor da Escola,  assume
automaticamente as funções o Secretário da Escola. 

Sobre as afirmativas acima, é correto afirmar que

A. apenas I e III estão corretas.

B. apenas IV está incorreta.

C. apenas I, IV e V estão corretas.

D. apenas I está correta.

E. apenas II e III estão incorretas.

14. É INCORRETO afirmar, levando em consideração a Lei que dispõe sobre o Regime Jurídico dos
Servidores Públicos Municipais de Guaíra, que

A. o servidor  público poderá fazer parte  de  associação profissional  desde  que  não participe  de
greve, conforme Lei Federal dispuser.

B. o dia do servidor público será comemorado em 28 (vinte e oito) de outubro. 

C. servidor público é a pessoa investida em cargo público. 

D. o cargo público é criado por lei. 

E. o  regime  jurídico  estabelecido  na  referida  lei  é  o  institucional,  administrativo  próprio,
denominado de estatutário. 

15. Assinale a alternativa correta.

A. é  permitido  faltar  ao  trabalho  por  conta  de  férias,  bem  como  compensar  faltar  com  dias
subtraídos do período de férias a que fizer jus o servidor.

B. o gozo das férias pode ser fracionado em até três vezes.

C. o servidor poderá converter as férias em abono pecuniário em sua integralidade.

D. é vedado a utilização de professores para qualquer outra atividade que não diga respeito as suas
funções específicas.

E. será  considerada  falta  o  servidor  que  estiver  em  reunião  de  sindicância  de  processo
administrativo.



16. Não será concedida licença especial ao servidor que, no período aquisitivo de licença especial.
Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Desempenho de mandato classista.

B. Não sofrer penalidade disciplinar de suspensão.

C. For condenado a pena privativa de liberdade por sentença definitiva.

D. Licença para tratar de interesses particulares.

E. Desempenho de mandato eletivo.

17.  O  interstício  mínimo  para  discussão  e  votação  de  proposta  de  emenda  à  Lei  Orgânica
Municipal é de 

A. 8 dias.

B. 10 dias.

C. 15 dias.

D. 30 dias.

E. 45 dias.

18. Assinale a alternativa INCORRETA, o Processo Legislativo compreende a elaboração de

A. emendas a lei orgânica.

B. decretos.

C. leis complementares.

D. leis ordinárias. 

E. resoluções.

19. Assinale a alternativa INCORRETA.

A. Os  projetos  de  lei  complementar  serão  revistos  por  uma  comissão  especial  da  Câmara
Municipal.

B. O veto parcial abrangerá texto integral de artigo, de parágrafo, de inciso ou de alínea.

C. O silêncio do prefeito quanto ao veto importará em anulação do projeto.

D. O prefeito municipal poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

E. A iniciativa de leis complementares e ordinárias cabe a qualquer vereador ou comissão da
câmara, ao prefeito e aos cidadãos. 



20. É correto afirmar que a ação disciplinar prescreverá 

I  –  Em  5  (cinco)  anos  quanto  às  infrações  puníveis  com  demissão,  cassação  de
aposentadoria, cassação de disponibilidade e destituição de função.

II - Em 5 (cinco) anos apenas para infrações puníveis com cassação.

III - Em 2 (dois) anos quanto à suspensão.

IV - Em 1 (um) ano, quanto à advertência.

V - Em 2 (dois) anos quanto à suspensão.

Sobre as alternativas acima é correto afirmar que

A. apenas as alternativas I, III e IV estão corretas.

B. apenas as alternativas I e II estão corretas.

C. apenas as alternativas I, II e III estão corretas.

D. somente a IV está incorreta.

E. nenhuma das alternativas está correta.

LÍNGUA PORTUGUESA
Todas  as  questões  relativas  à  prova  de  Língua  Portuguesa
foram retiradas da revista  Galileu, nº 2181, da editora Globo:
exemplar do assinante, referente ao mês de setembro de 2009.

“O Brasil conta com um super-herói. Ele exportou 29,5 milhões de sacas, com faturamento de US$
4,7 bilhões no ano passado e gera nada menos que 8,4 milhões de empregos diretos e indiretos. E
quer saber mais o que ele faz? Pode prevenir doenças, como asma e depressão, dá mais disposição,
melhora a concentração e até o desempenho dos atletas. Com uma ajuda dessas quem não constrói
um grande país? Pois é, Brasil, continue contando com ele. Beba café” (p. 11). 

21. Considerando o fragmento de texto acima, pode-se afirmar que

A. o leitor, já no primeiro enunciado, é alertado sobre o tema tratado pelo autor, ou seja: o texto
trata de um super-herói das exportações, grande empresário do qual não se sabe o nome.

B. o responsável pelas exportações, pelo faturamento e pelos empregos citados é o super-herói
com que o povo brasileiro pode contar para o seu crescimento: o Brasil.    

C. o uso do termo até permite inferir que, dentre os benefícios do café para as pessoas, o menos
importante deles é melhorar o desempenho dos atletas.

D. ele cria um efeito de suspense junto ao leitor, pelo fato de que o autor, apenas ao final (na
última palavra), explicita sobre o que ele está escrevendo.

E. super-herói, ele, ele e ele são todos elementos textuais remissivos que fazem referência a um
outro termo do texto; neste caso especificamente, a Brasil. 



“Chegou o Honda City, o carro exato para a sua vida. Exato no conforto do amplo espaço interno,
ar condicionado digital e direção com assistência elétrica EPS. Exato na comidade do porta-malas
com incríveis 506 litros de capacidade. Exato no desempenho, com toda a tecnologia do motor i-
VTEC, câmbio Paddle Shift  e aceleração Drive by Wire.  Exato na segurança do duplo airbag
frontal  e  freios  a  disco  com ABS e  EBD.  Exato  no design  moderno,  com linhas  arrojadas  e
detalhes que fazem do Honda City exatamente o carro que você sempre quis” (p. 21).

22. Levando-se em conta o fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. os pronomes sua e você são recursos linguísticos que têm a finalidade de se dirigir ao leitor,
propondo-lhe a compra de um carro que seria perfeito e desejado.

B. a repetição de  exato, no início de cinco enunciados distintos, acontece porque o autor não
encontrou outros termos para usar, comprometendo, com isso, a qualidade da propaganda.

C. as exatidões para as quais o autor chama a atenção objetivam construir o efeito de que o
Honda City é um carro pensado para atender a todas necessidades e desejos do consumidor.

D. o destaque da exatidão do espaço interno, do porta-malas, do desempenho, da segurança e do
design tem como objetivo criar o efeito de que o carro é integralmente perfeito.

E. o uso de informações técnicas como EPS, i-VTEC, Paddle Shift, Drive by Wire, ABS e EBD
visa indicar a tecnologia moderna e avançada com que o Honda City foi construído.

“Se você não estiver enxergando direito estas letrinhas, há grandes chances de o culpado ser o
açúcar. Seu consumo intenso é um fato recente na história da humanidade. No século 19, quando
sua produção ficou mais barata, um francês consumia em média dois quilos por ano. Hoje são 37
quilos/ano. Essa mudança drástica não ficou impune. Ao entupir o corpo com tanto açúcar, ele
reage produzindo insulina, que interfere nos tecidos em crescimento” (p. 24). 

23. Considerando o fragmento de texto acima, é correto afirmar que

A. o único responsável pelo fato de algumas pessoas não enxergarem direito estas letrinhas é o
aumento de consumo de açúcar no mundo, que saltou de 2 para 37 quilos.

B. o consumo de açúcar, antes do século 19, era igual ou superior às etapas posteriores e não
tem relação com fato de o seu preço ficar mais ou menos barato. 

C. o aumento de consumo de 2 para 37 quilos/ano que se verifica no mundo de hoje tem sido o
responsável pelo aumento de insulina, a qual interfere nos tecidos em crescimento.

D. o uso dos adjetivos  intenso e  recente  permite inferir que, antes do século 19 e antes de a
produção do açúcar se tornar mais barata, não se consumia o produto. 

E. o  pronome  você é  um recurso  de  que  o  autor  se  vale  para  interagir  com o  leitor  e  os
possessivos seu e sua e o pronome pessoal ele remetem aos referentes açúcar e corpo.



““As mutações genéticas e a seleção natural continuam atuando sobre nós”, afirma a geneticista
Suzana Herculano-Houzel. Mas isso ainda não significa que em breve deixaremos de ser  Homo

sapiens. Algo assim demora dezenas de milhares de anos para acontecer. E o ser humano aprendeu
a driblar muitos efeitos da seleção natural. Conquistas médicas como antibióticos e procedimentos
cirúrgicos aumentam nossa expectativa de vida, dando tempo para passar nossos genes – mesmo os
defeituosos – adiante. “Por mais que a evolução da nossa espécie ainda esteja em curso, a verdade
é que ninguém sabe onde ela vai dar”, diz Suzana” (p. 25).

Considere as afirmações abaixo sobre o fragmento de texto acima:

          I – Os dois enunciados que aparecem aspeados foram destacados desta maneira para indicar
que a sua proferição não pertence ao autor do texto.
          II – O nome da geneticista a quem pertence os dois enunciados aspeados é retomado apenas
pelo primeiro nome, na segunda vez, porque, neste caso, o leitor já sabe de quem se trata.
          III – Assim é um recurso linguístico de retomada ao que foi dito antes, neste caso, referindo-
se a, aproximadamente, deixar de ser Homo sapiens.
          IV – Embora a evolução da nossa espécie ainda esteja em curso, o ser humano aprendeu a
se defender de todos os efeitos da seleção natural.
          V – Antibióticos e procedimentos cirúrgicos são conquistas médicas que contribuem para
que não se passe aos descendentes genes defeituosos.
          VI – Os pronomes nós, nossa, nossos e nossa são todos referentes à primeira pessoa do
plural e devem ser preenchidos ou lidos como se referindo à nossa espécie.
          VII – Continuam permite pressupor que as mutações genéticas e a seleção natural, se
atuavam antes, não atuam agora ou, se atuam agora, não atuavam antes.
          VIII – Ninguém é um pronome indefinido que, por ser abrangente e totalizante, permite
definir que não há quem possa prever o resultado da seleção natural que ainda ocorre.
          IX – Em breve permite inferir que o homem não deixará de ser homo sapiens a curto prazo,
mas que isso poderá vir a acontecer em algum momento distante. 
          X - Como a natureza é sábia e inteligente,  genes perfeitos são passados adiante, enquanto
genes defeituosos são eliminados, visando à pureza da humanidade.

24. Assinale a alternativa correta:

A. I, II, III, VIII e IX estão corretas, enquanto IV, V, VI, VII e X estão incorretas.  

B. I, II, IV, VIII e IX estão corretas, enquanto III, V, VI, VII e X estão incorretas.

C. II, III, VIII, IX e X estão corretas, enquanto I, IV, V, VI e VII estão incorretas.

D. III, VIII e IX estão corretas, enquanto I, II, IV, V, VI, VII e X estão incorretas.

E. I, II, III, IV, VIII e IX estão corretas, enquanto V, VI, VII e X estão incorretas.



“Presença praticamente obrigatória na caipirinha, a Caninha 51 tornou-se um símbolo nacional.
Graças ao slogan “uma boa ideia”, ganhou fama até entre aqueles que não bebem álcool. Há 50
anos, quando foi criada, sua dose não custava mais que alguns centavos. Hoje, as aguardentes
podem ser  tão  valiosas  quanto  um uísque  de  12 anos.  Pingófilos,  apreciem esta  história  com
moderação” (p. 32).

25. Com relação ao fragmento de texto acima, é INCORRETO afirmar que

A. caninha está escrito com letra maiúscula, porque não se refere a uma aguardente qualquer,
mas uma em especial: a Caninha 51.  

B. até é um elemento de gradação que introduz um argumento que permite entrever a fama da
Caninha 51, dado que o seu alcance chegou àqueles que não ingerem álcool.

C. praticamente é um recurso linguístico que permite inferir que a presença da Caninha 51 está
mais longe do que perto de estar presente na caipirinha. 

D. hoje realiza uma contraposição entre o valor que as aguardentes tinham há algum tempo e o
preço comercial que elas adquiriram.

E. ele realiza uma relação de intertextualidade com um enunciado que é veiculado na mídia no
final de propagandas de bebidas alcoólicas.

“O novo Samsung Jét, além de veloz, é um celular completo. Com processador de 800 Mhz, ele
tem mais velocidade para abrir vários programas ao mesmo tempo. Seu display com inovadora
tecnologia garante cores mais vivas, mais brilho e um consumo de energia até 50% menor. E ainda
tem câmera de 5.0 megapixels, que faz filmes e fotos com perfeição até no escuro. Novo Samsung
Jét. Nunca foi tão rápido decidir qual será seu novo celular” (p. 33).

Observe as afirmações abaixo sobre o uso de determinados recursos linguísticos:

     I – além é um elemento que soma uma qualidade positiva ao produto anunciado. 
     II – mais (linha 2) permite inferir que a velocidade de outros aparelhos é inferior à do novo Jét.
     III – mais (“mais vivas”) faz entender que as cores de outros aparelhos superam as do Jét.
     IV – mais (“mais brilho”) indica que o brilho do display do Jét é superior a de outros celulares.
     V – menor aponta para uma das características que fazem o Jét ser inferior a outros.
     VI – até (linha 3) estabelece o limite aproximado da economia de energia do Samsung Jét.
     VII – ainda é um recurso que introduz mais uma qualidade positiva do celular anunciado.
     VIII – até (linha 4) permite pressupor mais uma das virtudes do objeto do anúncio.
     IX – seu é um pronome possessivo cujo possuidor coincide com o leitor do texto.
     X – veloz, completo e novo são adjetivos que visam caracterizar positivamente o celular Jét.

26. Assinale a alternativa correta: 

A. Apenas a afirmação III está incorreta.

B. Apenas a afirmação V está incorreta.

C. Todas as afirmações estão corretas.  

D. Nenhuma das afirmações está incorreta.

E. As afirmações III e V estão incorretas.



“A recessão fez o Brasil ficar mais atraente aos olhos de quem deixou o País. O desemprego está
fazendo com que mais gente escolha o caminho de volta. “O número de brasileiros que iam morar
fora era crescente.  Mas este  ano,  35 mil  decasséguis,  brasileiros  com emprego  temporário  no
Japão, já retornaram”, diz Eduardo Gradilone, diretor do Departamento Consular do Ministério das
Relações  Exteriores.  Na  outra  ponta,  cada  vez  mais  refugiados  procuram o  Brasil,  fenômeno
agravado  pelos conflitos na África e no Oriente Médio, segundo Luiz Fernando Godinho, do Alto
Comissariado das Nações Unidas para Refugiados” (p. 43).

27. Com relação ao fragmento de texto acima, NÃO é correto afirmar:

A. Diz,  segundo e  as  aspas  são  recursos  de  que  o  autor  do  texto  se  vale  para  não  se
comprometer com as afirmações efetuadas, atribuindo-as a outras pessoas.

B. A passagem entre vírgulas que vem após o termo decasséguis tem o objetivo de explicar ou
deixar o leitor ao par do que significa este termo. 

C. Após a vírgula que segue Eduardo Gradilone, o autor insere uma passagem que tem por fim
informar quem é esta pessoa; o mesmo vale para o que acontece após Godinho.

D. Há duas razões para o Brasil voltar a ser atraente para quem deixou o País: o desemprego
causado pela recessão e alguns conflitos existentes em outros países. 

E. Mais permite inferir que o Brasil nunca foi atraente para quem o deixou, tornando-se atrativo
apenas por causa dos problemas indicados.

“A cura  do  ciúme:  neurocientistas  descobrem  que  o  sentimento  ativa  os  mesmos  circuitos
cerebrais que uma dor de dente; isso abre a possibilidade de um dia resolvermos as desilusões
amorosas pingando um simples remedinho” (p. 60).

28. Considerando o fragmento de texto acima, é possível afirmar que

A. o sentimento é uma expressão que, para ser entendida, deve retomar desilusões amorosas.

B. o segundo que é um recurso que permite comparar remedinho e dor de dente.  

C. isso é um recurso coesivo que se refere simples remedinho.

D. a forma verbal resolvermos abrange a todos os homens, inclusive, o leitor da revista. 

E. simples é um adjetivo que revela a importância menor do ciúme e maior do remedinho.



“Disparate calórico: Segundo o nutricionista inglês Geoffrey Livesey, o atual sistema de medição
de calorias  não calcula corretamente a  energia utilizada para digerir  proteínas  e  fribras  – que
tornariam os alimentos nos quais estão presente menos calóricos. Veja a diferença  entre o método
corrente e o proposto por Livesey (em porções de 100g)” (p. 76). 

29. Tendo em conta o fragmento de texto acima, é correto afirmar que

A. o uso do termo disparate no destaque do texto só se justifica na medida em que se percebe
que a forma de medição de calorias atual contém imprecisões.

B. fibras e proteínas são ingredientes que constituem os alimentos e que contribuem para que
eles se tornem mais calóricos do que são.

C. todos os alimentos possuem fibras e proteínas e, portanto, todos eles são calóricos e podem
contribuir para a obesidade.

D. há dois métodos para o cálculo das calorias dos alimentos: o tradicional  e o de Livesey,
sendo que o primeiro é, supostamente, mais adequado do que o segundo.

E. todos os alimentos nos quais estão presentes fibras e proteínas são menos calóricos, mas o
método de Livesey mostra que eles são mais calóricos do que se imagina. 

“Carnificina sobre duas rodas: O governo federal acaba de aprovar o serviço de moto-táxi em
todo o país. A lei permite que cada prefeitura decida se libera ou não o serviço. Se elas estiverem
preocupadas com seus habitantes, devem proibir sem pensar duas vezes, como fazem Nova York e
Londres. Do jeito que funciona atualmente, o uso da motocicleta para transporte de passageiros
pode  ser  considerado  criminoso.  Estamos  oferecendo  à  população  mais  pobre  do  país  um
transporte de baixa qualidade e inseguro” (p. 94).

30. Considerando o fragmento de texto acima, NÃO se pode afirmar que

A. a carnificina a que a chamada da matéria faz referência diz respeito ao serviço de moto-táxi.

B. o uso de carnificina se justifica, pois o serviço de moto-táxi é de baixa qualidade e inseguro.

C. o uso de carnificina se justifica, pois o funcionamento do serviço de moto-táxi é criminoso.

D. carnificina sobre duas rodas tem sua razão de ser no fato de que o transporte por moto-táxi é
feito por motocicletas e tem sido uma alternativa viável para a população mais pobre.

E. atualmente implicita que o transporte feito por meio de moto-táxi é perigoso agora, mas já
houve tempos em que ele era uma alternativa viável.


