
Gabarito Mestre - Cargo de Combatente 25 de maio de 2014

ATENÇÃO: Opções corretas marcadas em negrito.
OBS: As questões e respostas não obedecem nenhuma ordem particular.

Questão

Marque a alternativa que completa corretamente as lacunas.
“O cargo tanto aspirávamos, essa posição vantagens já lhe falamos, obedecem um longo
e sofrido planejamento.”

Opção 1) a qual, em cujas, à.
Opção 2) que, de suas, a.
Opção 3) que, de cujas, a.
Opção 4) à qual, cujas, a.
Opção 5) a que, de cujas, a.

Questão

“Quando nada acontece, há um milagre que não estamos vendo.” (Guimarães Rosa)

Assinale o item incorreto quanto à análise do trecho acima.

Opção 1) O peŕıodo é composto pelo processo de subordinação.
Opção 2) O peŕıodo apresenta uma oração com valor adverbial.
Opção 3) No peŕıodo, há uma oração sem sujeito.
Opção 4) No peŕıodo, há um pronome relativo na função de sujeito.
Opção 5) O peŕıodo apresenta uma oração com verbo intransitivo.

Questão

Assinale o item em que só há palavras formadas por derivação sufixal.

Opção 1) formal – envio – mensagens.
Opção 2) agilidade – finalizar – variante.
Opção 3) variante – envio – embaraços.
Opção 4) embaraços – empresarial – dif́ıcil.
Opção 5) empresarial – agilidade – ordem.
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Questão

“Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhećıvel. Para melhor ou pior, isso acontece muitas
vezes por ano. ”Quem sou eu no mundo?”Essa indagação perplexa é o lugar-comum de cada história
de gente. Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus
ossos, mais forte ficarás. Não importa qual seja a resposta; o importante é dar ou inventar uma resposta.
Ainda que seja mentira.” (Paulo Mendes Campos. O Colunista do Morro. Ed. do Autor - Rio de Janeiro, 1965)

Assinale o item correto quanto à relação de significado estabelecida entre os trechos “quanto mais decifrares
essa charada” (l.3) e “mais forte ficarás” (l.4):

Opção 1) condição.
Opção 2) causa.
Opção 3) consequência.
Opção 4) proporção.
Opção 5) tempo.

Questão

”A publicação de textos on-line estabeleceu um importante canal de comunicação com os leitores. Assim que
leem um artigo ou reportagem, eles podem enviar seu comentário sobre o texto ou o assunto de que se está
tratando. Publicado o dito comentário, desperta a opinião de outros leitores e, em pouco tempo, forma-se
um fórum de discussão entre indiv́ıduos que nunca se viram, nunca se verão e podem estar a milhares de
quilômetros uns dos outros. ”

Assinale o item em que o termo selecionado não se refere a “leitores” (l.2).

Opção 1) eles.
Opção 2) este.
Opção 3) leem.
Opção 4) outros.
Opção 5) seu.

Questão

“Hoje é até dif́ıcil imaginar (ou lembrar) como era a nossa vida antes da internet e da agilidade do envio de
mensagens pela rede. O fato é que, no mundo empresarial, a ferramenta não só facilitou a comunicação entre
as pessoas como também trouxe alguns problemas. Por um lado, expôs a dificuldade que muita gente tem
ao empregar a ĺıngua na variante culta, apropriada para a comunicação formal, e, por outro, criou embaraços
que beiram o universo da etiqueta: nem sempre as pessoas sabem ao certo como fazer um pedido, como dar
uma ordem, como finalizar uma mensagem etc.” (Tháıs Nicoletti. O e-mail no mundo corporativo. Folha de
São Paulo. 06/01/2014.)

Assinale a interpretação correta para o valor semântico de “até” (l.1):

Opção 1) inclusão para o adjetivo “dif́ıcil”.
Opção 2) inclusão para o verbo “imaginar”.
Opção 3) intensificação para o advérbio “hoje”.
Opção 4) intensificação para o adjetivo “dif́ıcil”.
Opção 5) inclusão para o verbo “lembrar”.
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Questão

“Não te espantes quando o mundo amanhecer irreconhećıvel. Para melhor ou pior, isso acontece muitas vezes
por ano. ”Quem sou eu no mundo?”Essa indagação perplexa é o lugar-comum de cada história de gente.
Quantas vezes mais decifrares essa charada, tão entranhada em ti mesma como os teus ossos, mais forte
ficarás. Não importa qual seja a resposta; o importante é dar ou inventar uma resposta. Ainda que seja
mentira.”
(Paulo Mendes Campos. O Colunista do Morro. Ed. do Autor - Rio de Janeiro, 1965)

Assinale o item incorreto quanto à identificação da forma verbal destacada.

Opção 1) “espantes” (l.1): Imperativo Negativo.
Opção 2) “seja” (l.4): Presente do Subjuntivo.
Opção 3) “decifrares” (l.3): Futuro do Subjuntivo.
Opção 4) “acontece” (l.1): Presente do Indicativo.
Opção 5) “amanhecer” (l.1): Infinitivo Pessoal.

Questão

A seguir, encontram-se trechos de poemas de Cećılia Meireles. Assinale o item em que as orações se estru-
turam, respectivamente, com predicado verbal e nominal:
I. “Meus pés vão pisando a terra /Que é a imagem da minha vida:”
II. “No dia de alguém ser meu / não é dia de eu ser sua...”
III. “O vento vem vindo de longe, / a noite se curva de frio;”
IV. “Perdoa-me, folha seca, / não posso cuidar de ti.”
V. “Teu nome é quase indiferente/ e nem teu rosto mais me inquieta.”

Opção 1) V
Opção 2) I
Opção 3) III
Opção 4) II
Opção 5) IV

Questão

No futuro, todos ficarão surpresos ao constatar que, no ińıcio de 2014, cada criança brasileira nascia com um
carimbo na testa, indicando se teria ou não escola de qualidade ao longo da vida. E se surpreenderão com
o fato de que apenas entre 10% e 20% delas tinham o carimbo da perspectiva de qualidade na educação
que as esperava. Ao aprofundarem os estudos sobre o século XXI, talvez identifiquem que a situação de
2014 teria sido superada por uma revolução educacional que oferecesse educação de qualidade para todos os
brasileiros. Ou, em vez disso, os historiadores identificarão a continuidade dos dois carimbos como a causa do
atraso brasileiro ao longo do século.” (Cristovam Buarque. Ińıcio do Futuro. O Globo, 11/01/2014 adaptado).

Assinale o item que apresenta corretamente as respectivas classes da part́ıcula “se” nos trechos “indicando
se teria ou não escola de qualidade...” e “E se surpreenderão com o fato...” (l.2-3)

Opção 1) pronome pessoal de caso obĺıquo – pronome pessoal de caso obĺıquo.
Opção 2) conjunção subordinativa condicional – pronome apassivador.
Opção 3) pronome pessoal de caso obĺıquo – conjunção subordinativa condicional.
Opção 4) conjunção subordinativa integrante – conjunção subordinativa condicional.
Opção 5) conjunção subordinativa integrante – pronome pessoal de caso obĺıquo.
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Questão

“Minha vida com Giselle era uma partitura. Muito mimimi, ela falando de si e eu ouvindo de dó. No
fim, nem eu estava lá, nem ela era meu sol.” (Nelson Moraes. Amor, Tocata e Fuga. Dispońıvel em
www.revistabula.com )

Assinale o item incorreto em relação ao que se expressa no peŕıodo acima.

Opção 1) O narrador demonstra seu carinho em relação à fala da mulher.
Opção 2) Na narrativa, o termo “lá” adquire uma conotação de lugar.
Opção 3) A mulher não era o centro da vida do narrador.
Opção 4) A mulher tendia a ser egocêntrica em suas conversas.
Opção 5) No texto, há emprego metafórico de palavras ligadas à música.

Questão

“O primeiro de maio é o único dia verdadeiramente universal da humanidade inteira, o único dia no qual
coincidem todas as histórias e todas as geografias, todas as ĺınguas e as religiões e as culturas do mundo;
mas, nos Estados Unidos, o primeiro de maio é um dia como qualquer outro.”
(Eduardo Galeano. A Desmemória. s.n.b. adaptado)

Marque a alternativa que contém o termo que poderá substituir a conjunção “mas” sem alterar o sentido da
frase em que ela ocorre no texto.

Opção 1) logo.
Opção 2) por isso.
Opção 3) porquanto
Opção 4) contudo.
Opção 5) por conseguinte.

Questão

“A manutenção do emprego urbano tem dependido principalmente do setor de serviços, com a oferta de
ocupações de baixa produtividade e com exigências muito limitadas de qualificação. Ainda assim, a massa de
rendimentos continuou a crescer. O consumo foi sustentado pela combinação de salários, de financiamentos
de fácil acesso - restrições ao crédito são muito recentes - e de est́ımulos por meio da redução temporária
de tributos.” (Rolf Kuntz. Sem muitas opções, que tal uma poĺıtica séria? - O Estado de S. Paulo - 18/01/2014

A forma composta “tem dependido” (l.1) foi empregada com o objetivo de denotar:

Opção 1) um fato passado, anterior a outro igualmente passado.
Opção 2) um fato já totalmente terminado numa época passada.
Opção 3) um fato passado, mas não conclúıdo ainda no passado.
Opção 4) um fato iniciado no passado que se prolonga até o presente.
Opção 5) um fato habitual, permanente ou notório.
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Questão

“ Os turcos veem a si mesmo de forma diferente.”

Esse enunciado apresenta desvio gramatical que se encaixa no doḿınio da:

Opção 1) regência.
Opção 2) concordância.
Opção 3) flexão de gênero.
Opção 4) acentuação.
Opção 5) prosódia.

Questão

“Não quero ser pessimista, mas nós - como indiv́ıduos e como sociedade - temos muitos problemas cŕıticos
para enfrentar. Criamos um padrão de vida que é incompat́ıvel com os recursos do planeta, um padrão
predatório. Nossa ideia de progresso é materialista, individualista e insaciável. Tornamo-nos escravos das tec-
nologias que criamos para tornar nossas vidas mais fáceis. A maioria das coisas a que chamamos de trabalho
se resume ao preenchimento de modelos e repetições. Com poucas exceções, os processos se tornaram mais
importantes do que as pessoas.” (Charles Bezerra. Cultura e inovação. Jornal do Brasil on line. 23/01/2014.)

Considere as afirmativas abaixo para, em seguida, assinalar a resposta correta sobre elas:
I. As tecnologias foram criadas para tornar a vida humana mais fácil.
II. Os problemas cŕıticos a serem enfrentados são em pequeno número.
III. As tecnologias criadas pelo homem atingiram totalmente seu objetivo.

Opção 1) Todas as alternativas estão corretas.
Opção 2) Apenas a afirmativa II está correta.
Opção 3) Todas as alternativas estão incorretas.
Opção 4) Apenas a afirmativa I está correta
Opção 5) Apenas a afirmativa II está incorreta.

Questão

Assinale a frase correta quanto à correspondência de pessoa e número entre os verbos:

Opção 1) Busca e acharás; pede e receberá.
Opção 2) Busque e achará; peça e receberás.
Opção 3) Busca e achareis; pedi e recebereis.
Opção 4) Busque e acharás; peça e receberás.
Opção 5) Busque e achará; peça e receberá.
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Questão

“ Cristiano Ronaldo pode ser o craque decisivo que Portugal tanto precisa.”

Esse enunciado foi publicado na imprensa carioca. O desvio normativo que nele se identifica enquadra-se no
âmbito da:

Opção 1) semântica.
Opção 2) sintaxe.
Opção 3) fonética.
Opção 4) ortografia.
Opção 5) fonologia.

Questão

“Mesmo que você fuja de mim/ por labirintos e alçapões/ saiba que os poetas/ como os cegos/ podem ver
na escuridão.” (Chico Buarque e Edu Lobo. Choro Bandido)

Assinale o item em que aparece, pela ordem, a identificação das conjunções (ou locuções conjuntivas)
subordinativas presentes no texto.

Opção 1) causal – integrante – comparativa.
Opção 2) concessiva – integrante - conformativa.
Opção 3) consecutiva – final – proporcional.
Opção 4) condicional – integrante – final.
Opção 5) concessiva – integrante – comparativa.

Questão

“A porta da verdade estava aberta / mas só deixava passar / meia pessoa de cada vez.” (Carlos Drummond
de Andrade)

Assinale o item em que se indica corretamente a função sintática dos termos destacados.

Opção 1) “meia pessoa” funciona como sujeito.
Opção 2) “da verdade” funciona como complemento nominal.
Opção 3) “só” funciona como adjunto adnominal.
Opção 4) “de cada vez” funciona como adjunto adnominal.
Opção 5) “aberta” funciona como adjunto adverbial.
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Questão

“Somos apenas uma raça avançada de macacos em um planeta menor que uma estrela média. Mas podemos
compreender o universo. Isso nos faz muito especiais.” (Stephen Hawking. Revista Veja, de 26 de março de
2014. p. 118)

Marque a alternativa correta: o termo “isso” refere-se:

Opção 1) à raça de macacos de que descende a humanidade.
Opção 2) à capacidade humana de compreensão do universo.
Opção 3) à complexidade do universo.
Opção 4) à diversidade de tamanho das estrelas.
Opção 5) ao tamanho relativo do planeta Terra.

Questão

“A Comissão da Verdade passa por um processo interno de debate para definir qual seu verdadeiro objetivo:
se promover uma catarse nacional para superar os traumas causados pela ditadura militar, como querem
alguns de seus membros, ou preparar um relatório que deixe registrado para a História o que foram os
tempos da ditadura, além de documentos que possam ser consultados na internet pelos interessados. Além
da discordância de fundo entre seus membros, há discordância também sobre os procedimentos a serem
adotados. (Merval Pereira. Em busca da verdade. O Globo. 31/3/2013)

No trecho “qual seu verdadeiro objetivo” (l.1-2), retirado do fragmento de Merval Pereira, o pronome
possessivo reporta-se:

Opção 1) a debate.
Opção 2) a verdadeiro objetivo.
Opção 3) a um processo interno.
Opção 4) à comissão da verdade.
Opção 5) a uma catarse nacional.

Questão

A negação da afirmação “Se Roberta estiver estudando, então Jose levará um presente” é:

Opção 1) Roberta está estudando e José não levará um presente.
Opção 2) Roberta não está estudando e José levará um presente.
Opção 3) José leva um presente ou Roberta estuda.
Opção 4) Se José não levar um presente, então Roberta não está estudando.
Opção 5) Se Roberta não estiver estudando, então José não levará o pressente.
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Questão

Em um determinado horário do dia, um prédio projeta uma sombra sobre o solo de 10m de comprimento.
Qual o tamanho da sombra projetada no solo por uma estaca paralela a altura do prédio no mesmo horário
do dia. Sabe-se que a altura da estaca corresponde a 5% da altura do prédio.

Opção 1) 1,5m.
Opção 2) 0,5m.
Opção 3) 2,0m.
Opção 4) 0,2m.
Opção 5) 1,0m.

Questão

José, Antônio e Ad́ılson são amigos. Um deles é militar, outro é empresário e o outro é jornalista. Sabe-se
que:
1) Ou Jose é militar, ou Adilson é militar;
2) Ou Jose é empresário, ou Antonio é jornalista;
3) Ou Adilson é jornalista, ou Antonio é jornalista;
4) Ou Antonio é empresário, ou Adilson é empresário.
Portanto, as profissões de Jose, Antonio e Adilson são respectivamente:

Opção 1) Empresário, Militar, Jornalista.
Opção 2) Militar, Jornalista, Empresário.
Opção 3) Jornalista, Empresário, Jornalista.
Opção 4) Militar, Empresário, jornalista.
Opção 5) Jornalista, Militar, Empresário.

Questão

Dizer que “Se Aroldo é diretor, então Júlio não é chefe”é do ponto de vista lógico, o mesmo que dizer que:

Opção 1) Se Júlio não é chefe, então Aroldo é diretor.
Opção 2) Se Aroldo é diretor, então Júlio é chefe.
Opção 3) Aroldo não é diretor e Júlio é chefe.
Opção 4) Se Júlio é chefe, então Aroldo não é diretor.
Opção 5) Se Júlio não é chefe, então Aroldo é diretor.

Questão

Dizer que “não é verdade que Marcela não é bonita ou Maria não é organizada” é logicamente equivalente a
dizer que é verdade que:

Opção 1) Se Marcela não é bonita, então Maria é organizada.
Opção 2) Marcela é bonita e Maria é organizada.
Opção 3) Marcela é bonita ou Maria não é organizada.
Opção 4) Marcela é bonita ou Maria é organizada.
Opção 5) Marcela não é bonita e Maria não é organizada.
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Questão

Em uma pesquisa realizada sobre a preferência de cores de automóveis, os entrevistados afirmaram que:
I- 90 entrevistados preferem a cor vermelha;
II- 80 entrevistados preferem a cor verde;
III- 75 entrevistados preferem a cor azul;
IV- 50 entrevistados preferem as cores vermelha e verde;
V- 40 entrevistados preferem as cores vermelha e azul;
VI- 35 entrevistados preferem as cores verde e azul;
VII- 25 entrevistados preferem as cores vermelha,verde e azul;
VIII- 20 entrevistados não preferem nenhuma cor.

Com base nestas informações, pergunta-se: Qual a quantidade total de entrevistados?

Opção 1) 150
Opção 2) 155
Opção 3) 165
Opção 4) 160
Opção 5) 170

Questão

Sejam as proposições p: Jose fala italiano e q: Jose fala francês. Traduzindo para linguagem corrente as
seguintes proposições, qual alternativa está incorreta.

Opção 1) p ∨ q, Jose fala italiano ou francês.
Opção 2) ¬(¬p ∧ ¬q) , É verdade que Jose não fala italiano e nem francês.
Opção 3) p ∧ ¬q,Jose fala italiano mas não fala francês.
Opção 4) ¬p ∧ ¬q, Jose não fala italiano e nem francês.
Opção 5) p ∧ q, Jose fala italiano e francês.

Questão

Dizer que “Roberto é médico ou Paulo não é professor” é logicamente equivalente a dizer que:

Opção 1) Roberto não é médico e Paulo é professor.
Opção 2) Se Paulo é professor, então Roberto não é médico.
Opção 3) Roberto é médico e Paulo não é professor.
Opção 4) Se Roberto é médico, então Paulo não é professor.
Opção 5) Se Roberto não é médico, então Paulo não é professor.

Questão

A seguinte sentença: “Se Fabiana usa batom vermelho, então ela é linda” é logicamente equivalente a:

Opção 1) Se Fabiana não usa batom vermelho, então ela não é linda.
Opção 2) Fabiana não usa batom vermelho ou ela não é linda.
Opção 3) Se Fabiana é linda, então ela não usa batom vermelho.
Opção 4) Se Fabiana não é linda, então ela não usa batom vermelho.
Opção 5) Fabiana usa batom vermelho ou ela é linda.
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Questão

Sejam as proposições p: Roberto é rico e q: Roberto é feliz. Use a tabela verdade e marque a alternativa
correspodente:
I- Roberto é pobre, mas feliz;
II- Roberto é pobre ou infeliz;
III- Roberto é rico e infeliz;
IV- Roberto é pobre ou rico, mas é feliz.

Opção 1) I - V, II - F, III - V, IV - F ;
Opção 2) I - F, II - V, III - F, IV - F ;
Opção 3) I - F, II - F, III - V, IV - F ;
Opção 4) I - V, II - V, III - F, IV - V ;
Opção 5) I - F, II - F, III - F, IV - V ;

Questão

Uma sentença logicamente equivalente a “Se Roberto é carioca, então ele é trabalhador” é:

Opção 1) Se Roberto não é trabalhador, então ele não é carioca.
Opção 2) Se Roberto é carioca, então ele não é trabalhador.
Opção 3) Se Roberto não é carioca, então ele é trabalhador.
Opção 4) Se Roberto é trabalhador, então ele não é carioca.
Opção 5) Roberto é carioca e ele é trabalhador.

Questão

Observe este triângulo abaixo:

Dentre estas figuras I, II, III, IV e V acima, indique qual delas não pode ser montada com o triângulo ilustrado.

Opção 1) III
Opção 2) IV
Opção 3) II
Opção 4) I
Opção 5) V
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Questão

Considerando p e q proposições, analise as alternativas e marque a incorreta.

Opção 1) A proposição ¬p tem sempre o valor oposto de p, isto é, ¬p é verdadeira quando p é falsa e ¬p é
falsa quando p é verdadeira;
Opção 2) Uma proposição pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo;
Opção 3) Chama-se proposição ou sentença toda oração declarativa que pode ser classificada de verdadeira
ou de falsa;
Opção 4) Chama-se proposição simples ou proposição atômica aquela que não contém nenhuma outra
proposição como parte integrante de si mesma;
Opção 5) Chamam-se conectivos, palavras que se usam para formar novas proposições a partir de outras.

Questão

Analisando a sequência abaixo, qual a próxima figura:

←↗↑ ↓
Opção 1)↓
Opção 2)↖
Opção 3)→
Opção 4)↗
Opção 5)↙

Questão

Uma herança no valor de R$309.000, 00 foi divida entre quatros filhos, Roberto, João, Leonardo e Antônio.
Sabendo-se que os valores são proporcionais a idade de cada um e que suas idades são:
I- Roberto tem 30 anos.
II- João tem 28 anos.
III- Leonardo 25 anos.
IV- Antônio 20 anos.

Opção 1) João recebeu R$105.000, 00.
Opção 2) Roberto recebeu R$84.000, 00.
Opção 3) Leonardo recebeu R$75.000, 00.
Opção 4) Antônio recebeu R$70.000, 00.
Opção 5) João recebeu R$60.000, 00.
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Questão

Armando comentou com Mauricio: “O número de páıses que visitei é um quadrado perfeito. O número de
páıses que pretendo visitar é um cubo perfeito.” Quantos páıses Armando pretende visitar?

Opção 1) 27
Opção 2) 30
Opção 3) 25
Opção 4) 15
Opção 5) 18

Questão

Dizer que “não é verdade que Ricardo é rico e José é inteligente” é logicamente equivalente a dizer que é
verdade que:

Opção 1) Ricardo não é rico ou José não é inteligente.
Opção 2) Se Ricardo não é rico, então José é inteligente.
Opção 3) Ricardo não é rico e José não é inteligente.
Opção 4) Ricardo é rico ou José não é inteligente.
Opção 5) Se Ricardo não é rico, então José não inteligente.

Questão

Uma bolinha é solta de uma altura de 10m. Sabendo-se que quando toca o solo ela retorna na vertical e
sobe 1/3 da altura anterior. Quando a bolinha toca o solo pela 5o vez, quantos metros ela percorreu?

Opção 1) 1610
81 m

Opção 2) 1610
27 m

Opção 3) 1210
81 m

Opção 4) 805
81 m

Opção 5) 1210
27 m

Questão

Complete a sequência numérica: 1
4 ,

25
16 ,

49
64 ,

121
100 ...

Opção 1) 169
170

Opção 2) 144
168

Opção 3) 150
120

Opção 4) 256
221

Opção 5) 169
196
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Questão

A sequência de letras a seguir mantem o mesmo padrão de repetição: TYNIPRH TYNIPRH TYNIPRH
TYNIPRH TYNIPRH...
A letra que ocupa a posição 603 é:

Opção 1) R
Opção 2) Y
Opção 3) T
Opção 4) P
Opção 5) N
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