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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Cada questão tem 4 (quatro) alternativas (A - B - C - D). Apenas 1 (uma) resposta é correta. Não marque 
mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se isso 
acontecer, a questão será anulada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 
 

DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 
 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 15 

 
QUESTÃO 01 
Marcelo Paranhos é administrador da prefeitura Municipal de Recanto do Sul e sempre foi avaliado como 
um excelente gestor. Sua postura democrática sempre foi motivo de satisfação e respeito dos seus 
subordinados e colegas de trabalho. Considerando o modelo de gestão de Marcelo Paranhos, pode-se 
afirmar que ele 
A) participa de forma mínima das decisões grupais ou individuais. 
B) fixa as diretrizes e objetivos a serem atingidos, sem a participação do grupo. 
C) não avalia e nem controla os acontecimentos, deixando isso a cargo dos empregados. 
D) permite que a divisão de tarefas possa ser discutida pelo grupo de trabalho. 
 

QUESTÃO 02 
No contexto do planejamento empresarial, as políticas podem ser identificadas como um desdobramento da 
hierarquia de objetivos das organizações. Dessa forma, pode-se definir as Políticas da organização como: 
A) Afirmações genéricas baseadas nos objetivos organizacionais e que funcionam como guias orientadores 

da ação administrativa. 
B) Princípios estabelecidos para possibilitar o alcance dos objetivos pretendidos pela organização, servindo 

para balizar os meios adequados para canalizar as decisões. 
C) Regras ou regulamentos que asseguram que os procedimentos e o curso de ação ou de conduta na 

organização sejam seguidos fielmente. 
D) Modos pelos quais os programas deverão ser executados ou realizados, prescrevendo uma sequência de 

tarefas requeridas para realizar determinado trabalho. 
 

QUESTÃO 03 
“A partir da Teoria Comportamental, um grupo de cientistas sociais e consultores de empresas desenvolveu 
uma abordagem moderna, democrática e variada ao desenvolvimento planejado das organizações, que 
recebeu o nome de Desenvolvimento Organizacional”. (CHIAVENATO, 2003, p. 370).  
Podem ser apontados como pressupostos básicos do Desenvolvimento Organizacional, EXCETO 
A) A melhoria da eficácia organizacional.  
B) A burocratização dos processos. 
C) A necessidade contínua de adaptação. 
D) A interação entre indivíduo e organização. 
 

QUESTÃO 04 
A Gráfica Nacional Ltda. apresentou as seguintes informações referentes à movimentação de estoques do 
papel Metalfolha A2, durante o mês de maio de 2015. 
 

Aquisições Alienações 
6/5/2015 10 unidades a R$ 52,00 cada 10/5/2015 15 unidades a R$ 100,00 cada 
15/5/2015 20 unidades a R$ 51,00 cada 18/5/2015 20 unidades a R$ 110,00 cada 
20/5/2015 18 unidades a R$ 51,50 cada 23/5/2015 16 unidades a R$ 110,00 cada 
26/5/2015 15 unidades a R$ 53,00 cada 27/5/2015 18 unidades a R$ 120,00 cada 
Total das aquisições: R$ 3.262,00 Total das alienações: R$ 7.620,00 

O estoque inicial do produto em 1/5/2015 foi de 8 unidades a R$ 50,00 cada uma. 
 

Utilizando o Método PEPS de avaliação de estoques, identifica-se que o estoque final do produto em 
30/5/2015, em R$, corresponde a: 
A) 106,00. 
B) 103,75. 
C) 104,00. 
D) 112,00. 
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QUESTÃO 05 
A Consultora Denise Drumond foi contratada para implementar um Sistema de Informações Gerenciais no 
Hospital  Municipal de Timóteo-PA. Depois de três meses de dedicação ao projeto, Denise identificou que o 
trabalho não estava obtendo êxito, devido ao excesso de formalismo nas atividades da instituição; à 
resistência dos servidores à mudança; à superconformidade às rotinas e procedimentos; à internalização das 
regras e ao forte apego aos regulamentos. Ao identificar essas características, podemos afirmar que o 
problema está relacionado à/às/aos 
A)  pouca motivação dos servidores.  
B) racionalidade ilimitada dos servidores. 
C) disfunções da burocracia. 
D) princípios da Organização Racional de Trabalho. 
 

QUESTÃO 06 
Considerando os aspectos referentes aos tipos de organização, observe as afirmativas: 
I - A principal característica da organização linear é a autoridade única e absoluta do superior sobre os 

seus subordinados, decorrente do princípio da unidade de comando. 
II - Na organização funcional, as comunicações entre os órgãos ou cargos na organização são efetuadas 

diretamente, sem necessidade de intermediação. 
III - A organização linear proporciona o máximo de especialização nos diversos órgãos e cargos da 

organização. 
IV - A organização funcional separa as funções de planejamento e de controle das funções de execução, 

havendo uma especialização de cada uma dessas funções. 
Estão CORRETAS as afirmativas  
A) I, II e III, apenas. 
B) II, III e IV, apenas. 
C) I, II e IV, apenas. 
D) I e IV, apenas. 
 

QUESTÃO 07 
Ao avaliar os indicadores econômico-financeiros de uma organização, deve-se considerar: 
A) Os indicadores de rentabilidade visam medir a capacidade de pagamento de uma empresa, ou seja, sua 

habilidade em cumprir corretamente suas obrigações passivas assumidas. 
B) Os indicadores de liquidez visam avaliar os resultados auferidos por uma empresa em relação a 

determinados parâmetros que melhor revelem suas dimensões. 
C) Os indicadores de liquidez geral revelam o retorno produzido pelo total das aplicações realizadas por 

uma empresa em seus ativos. 
D) Os indicadores de endividamento e estrutura são utilizados, basicamente, para aferir a composição das 

fontes passivas de recursos de uma empresa. 
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QUESTÃO 08 
Observe as demonstrações da Cia Grafite S/A: 
 

BALANÇO PATRIMONIAL 
ATIVO 20X1 PASSIVO  20X1 
 CIRCULANTE   CIRCULANTE  
        Caixa   32.450        Fornecedores 154.850 
        Contas a Receber 187.550        Imposto de Renda   25.420 
        Estoques 110.440        Empréstimos   48.700 
 330.440  228.970 
 REALIZÁVEL EM LONGO 
PRAZO 

70.820  EXÍGÍVEL EM LONGO 
PRAZO 

242.370 

 PERMANENTE   PATR. LÍQUIDO  
       Investimentos   42.000        Capital Social 485.320 
       Imobilizado 777.850        Reservas 115.280 
       Diferido   22.210        Lucros Acumulados 171.380 
 842.060  771.980 
Total 1.243.320 Total 1.243.320 

 
DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADOS 
 20X1 
       Receita Líquida 8.254.850 
( - ) CMV (3.247.720) 
  =   Lucro Bruto 5.007.130 
( - ) Despesas Operacionais (4.513.450) 
  =   Lucro da Atividade 493.680 
  +   Receitas Financeiras   24.500 
( - ) Despesas Financeiras (447.623) 
  =   Lucro Antes do I.R.    70.557 
( - ) Provisão para I.R.   (21.167) 
  =   Resultado Líquido    49.390 

 
Ao realizarmos uma avaliação da situação apresentada pela Cia Grafite S/A, é possível identificar: 
A) A capacidade de pagamento da empresa em Longo Prazo é de R$ 0,39, sendo que, para cada $1,00 de 

dívidas, a empresa possui apenas R$ 0,39 de valores a receber. 
B) Se a empresa sofresse uma total paralisação das suas vendas, ou se o seu Estoque fosse obsoleto, ela 

conseguiria pagar $ 0,96 de cada R$ 1,00 de suas dívidas. 
C) De acordo como o índice de endividamento geral, a empresa financia 85% dos seus ativos com capital 

de terceiros, apresentando ótima alavancagem financeira. 
D) A empresa conseguiu transformar o valor do seu ativo 4,03 vezes em vendas. 
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QUESTÃO 09 
De acordo com o Código de Ética Profissional do Administrador (CEPA), aprovado pelo Conselho Federal 
de Administração RN/CFA nº 353, de 9 de abril de 2008: 
I - É dever do administrador: evitar declarações públicas sobre os motivos de seu desligamento, desde que 

do silêncio não lhe resultem prejuízo, desprestígio ou interpretação errônea quanto à sua reputação. 
II - É vedado ao administrador: sugerir, solicitar, provocar ou induzir divulgação de textos de publicidade 

que resultem em propaganda pessoal de seu nome, méritos ou atividades, salvo se em exercício de 
qualquer cargo ou missão, em nome da classe, da profissão ou de entidades ou órgãos públicos. 

III - É direito do administrador: a competição honesta no mercado de trabalho, a proteção da propriedade 
intelectual sobre sua criação, o exercício de atividades condizentes com sua capacidade, experiência e 
especialização. 

IV - Com relação aos colegas, o administrador deve auxiliar a fiscalização do exercício profissional e zelar 
pelo cumprimento do CEPA, comunicando, com discrição e fundamentadamente aos órgãos 
competentes, as infrações de que tiver ciência. 

 

Estão CORRETAS as afirmativas 
A) II e III, apenas. 
B) III e IV, apenas. 
C) I e IV, apenas 
D) I, II, III e IV. 
 

QUESTÃO 10 
Entre as técnicas de administração de materiais, o Kanban pode ser definido como: 
A) Técnica que consiste em selecionar fornecedores e garantir qualidade, eliminando testes de recebimento 

e garantindo feedback e correção de defeitos na fábrica do fornecedor. 
B) Técnica que busca aperfeiçoar seus sistemas de produção, utilizando o conceito de “empurrar” a 

produção a partir da oferta de produtos aos clientes, produzindo no tempo e quantidades necessárias. 
C) Técnica de controle de fábrica pela qual as necessidades de entregas determinam os níveis de estoque no 

decorrer do processo. 
D) Técnica desenvolvida para focalizar a atenção nas restrições de capacidade ou gargalos da produção, 

focalizando a parte crítica do processo de produção. 
 

QUESTÃO 11 
Carla Patrícia é a nova diretora da Divisão de Recursos Humanos da Prefeitura Municipal de Caldas 
Formosas-MS. Ao assumir o cargo, a servidora resolveu romper com a visão clássica gerencial do antigo 
gestor e implementar uma visão mais sistêmica naquela instituição. Nesse sentido, é possível identificar que 
a gestão de Carla Patrícia pretende: 
A) Aumentar a eficiência das pessoas a partir da divisão do trabalho e definição dos cargos. 
B) Desenvolver um pensamento mais sintético e abrangente das situações organizacionais. 
C) Adotar um pensamento mais analítico e cartesiano, sinônimo da visão total da organização. 
D) Otimizar os resultados da empresa, baseando-se nos estudos e princípios da relação de causa e efeito. 
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QUESTÃO 12 

 
Fonte: https://estruturasempresariais.wordpress.com/macro-estruturas-avancadas/ 

 

A estrutura organizacional apresentada pode ser identificada como: 
A) Funcional. 
B) Linear. 
C) Linha-staff. 
D) Matricial. 
 

QUESTÃO 13 
Para elaboração do Planejamento Estratégico da “Sonho Azul Turismo”, o administrador da empresa 
resolveu utilizar-se da matriz SWOT como técnica gerencial de apoio. A representação abaixo demonstra 
como o administrador classificou os pontos fortes, os pontos fracos, as ameaças e as oportunidades que 
afetam a organização. 
 

PONTOS FORTES 
 

PONTOS FRACOS 

• Custo baixo dos serviços; 
• Motivação e empenho dos 

funcionários. 
 

• Inexistência de concorrentes; 
• Falta de integração dos 

departamentos. 

AMEAÇAS 
 

OPORTUNIDADES 

• Imagem positiva da marca do   
concorrente; 

• Exigência ambiental imposta 
pelo município. 

• O crescimento da renda populacional; 
• Aumento da demanda de mercado. 

 

 
Analisando a matriz SWOT apresentada, identifica-se como erro: 
A) Exigência ambiental imposta pelo município apontada como ameaça. 
B) Inexistência de concorrentes apontada como ponto fraco. 
C) O crescimento da demanda de mercado apontado como oportunidade 
D) O baixo custo dos serviços apontado como ponto forte. 
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QUESTÃO 14 
Ao realizar uma pesquisa de clima organizacional na “Cometa Ind. Têxtil”, o analista de recursos humanos 
identificou que os funcionários da organização encontravam-se pouco envolvidos e desmotivados com o 
trabalho. Reclamaram de inúmeras situações e comentaram um grande desprazer em prestar serviços para 
aquela empresa. De posse da pesquisa, o analista de recursos humanos percebeu que os fatores higiênicos 
apresentavam-se como principais elementos da desmotivação. Assim, resolveu adotar as seguintes medidas: 
I - Oferecer um cartão alimentação. 
II - Criar um convênio-saúde para atendimento aos empregados. 
III - Elaborar um plano de progressão a partir do reconhecimento profissional. 
IV - Desenvolver um programa de premiação às “Melhores Práticas de Trabalho”. 
V - Melhorar as condições de trabalho. 
 

De acordo com a teoria dos dois fatores proposta por Herzberg, o analista de recursos humanos acertou nas 
medidas: 
A) I, II e V, apenas. 
B) I, III e V, apenas. 
C) II, IV e V, apenas. 
D) I, III e IV, apenas. 
 

QUESTÃO 15 
À luz da abordagem contingencial da administração, NÃO é possível definir como componente do ambiente 
de tarefa das organizações: 
A) As condições políticas. 
B) Os fornecedores. 
C) Os clientes. 
D) As entidades reguladoras. 
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 16 a 25 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões propostas. 
 

 A desoras, desfeliz 
 
          Encenou-se, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, no feriado de 21 de abril, em forma de peça 
teatral, uma celebração chamada “desenforcamento de Tiradentes”. Com advogado, promotor e júri popular, 
refez-se o julgamento do herói da Inconfidência Mineira, tudo mais ou menos conforme o que registram os 
autos de dois séculos atrás, mas com resultado inverso: no final o réu é inocentado. Ou seja, desenforcado. 
O melhor de tudo foi o título. “Desenforcamento” entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial 
permite criar, invertendo significados e instituindo um mundo às avessas. 
          Em Apesar de Você, sua música contra a ditadura, Chico Buarque pediu: “Você, que inventou a 
tristeza, ora tenha a fineza de desinventar”. Talvez já se invocasse o “desinventar” antes; depois, invocou-se 
mais ainda. Até foi acolhido no dicionário digital Aulete, que lhe dá o significado de “retroceder, retroagir 
na ação de inventar”, e oferece como exemplo um trecho do poeta Manoel de Barros: “É preciso desinventar 
os objetos. O pente, por exemplo. É preciso dar ao pente a função de não pentear. Até que ele fique à 
disposição de ser uma begônia”. 
          Numa de suas malucas aventuras no País das Maravilhas, Alice comemora seu unbirthday, como 
escreveu o autor do livro, o inglês Lewis Carroll. Unbirthday foi traduzida em português para 
“desaniversário”, bela palavra para significar um belíssimo não evento. E, por falar em belo, a escritora Ana 
Miranda deu o título de Desmundo ao romance em que narra a sina de uma órfã portuguesa enviada à força 
ao Brasil da época do Descobrimento para servir de esposa a um dos desbravadores da terra. “Desmundo” é 
mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso. 
          É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos. No livro 
Roteiro de Macunaíma, de 1950, o crítico M. Cavalcanti Proença escreveu que o personagem de Mário de 
Andrade resumia as “desvirtudes nacionais”. O próprio Mário de Andrade engendrou, por sua vez, outro 
oportuno ‘des’ ao lamentar, num poema (Louvação da Tarde), a “pátria tão despatriada”. 
           Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos depois da 
publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não 
é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no 
mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras. O tema de hoje são as que portam o prefixo 
‘des’, começando com as inventadas, mas não se esgotando nelas. O exímio criador/recolhedor de palavras 
que foi Guimarães Rosa espalhou por suas obras, entre muitas outras, “desamigo”, “desendoidecer”, 
“desdormido”, “desexistir”, “destriste”, “desfeliz”, “desviver”, “desfalar”. 
          No precioso livro O Léxico de Guimarães Rosa, da professora Nice Sant’Anna Martins, registram-se 
exatas 230 palavras com ‘des’, sinal de que o ‘des’ é uma tentação irresistível para quem gosta de brincar 
com as possibilidades do idioma. Até “desmim” Guimarães Rosa inventou. “Querer mil gritar, e não pude, 
desmim de mim mesmo, me tonteava, numas ânsias”, diz Riobaldo, no Grande Sertão: Veredas. 
          O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo. Mesmo as palavras em 
‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, nos chegam com novo 
viço quando nos detemos a examiná-las. A uma família melancólica pertencem “desamor”, “desventura”, 
“desencanto” e a fatal “desespero”, ao inverter o alto significado moral de “amor”, “ventura”, “encanto” e 
“esperança”. “Desassossego” vai  no mesmo caminho. 
          “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga. Ao contrário, de alto valor moral são 
“destemor” e “desassombro” ao opor-se ao temor e ao assombro. “Desatino” é humilhante; é perder o tino. 
“Desoras” só pode ter sido criada por um surrealista. Usa-se no sentido de “altas horas”, mas na pura raiz 
etimológica significa estar fora das horas – como assim, fora das horas? “Desasnar” é o inspirado sinônimo 
de aprender pela via de deixar de ser asno. 
           Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas. O leitor 
não deve saber, como o colunista não sabia, que existe a palavra “desnamorar”, assim como “desnamorado”.   
A difícil arte do dicionarista revela-se em seu melhor na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas 
pessoas relacionamento amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, 
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aspira à continuidade”. Descontinuada tal relação, fica-se com a desconsolada figura do desnamorado, que 
se imagina desamparado, a desoras, desnorteado e desterrado de si mesmo, desfeliz. 

 
(TOLEDO, Roberto Pompeu de. A desoras, desfeliz. Revista Veja, 3-março-2015.) 

 
QUESTÃO 16 
A partir das ideias defendidas pelo articulista, pode-se inferir, EXCETO 
A) O prefixo ‘des’ é muito produtivo, já que possibilita a formação de muitos neologismos. 
B) Certos neologismos são registrados pelo dicionário, mas outros, não. 
C) A criação constante de novas palavras causa desorganização na língua portuguesa. 
D) Há palavras formadas com o prefixo ‘des’ que não são do conhecimento do usuário da língua. 
 

QUESTÃO 17 
Em todas as alternativas, o articulista trabalha com a semântica do prefixo ‘des’, EXCETO 
A) “... entra para o rol de mágicas palavras que o ‘des’ inicial permite criar, invertendo significados e 

instituindo um mundo às avessas.” (Linhas 5-6) 
B) “Unbirthday foi traduzida em português para “desaniversário”, bela palavra para significar um 

belíssimo não evento.” (Linhas 14-15) 
C) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
D) “ ‘Desmundo’ é mais que fim do mundo; é o mundo ao avesso.” (Linhas 17-18) 
 

QUESTÃO 18 
Considere o trecho: “Desvirtudes nacionais e despatriamentos da pátria continuam em cartaz, 87 anos 
depois da publicação de Macunaíma e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste 
ano, mas não é disso que se trata aqui – por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar 
no mar de nossas misérias públicas? Refugiemo-nos nas palavras.” (Linhas 23-26) 
Através desse trecho, infere-se, EXCETO que o articulista 
A) não gosta de abordar questões que dizem respeito aos problemas sociais do Brasil. 
B) aproveita o tema para fazer críticas a determinados comportamentos existentes no Brasil. 
C) normalmente aborda problemas da sociedade brasileira. 
D) Lidar com o tema que envolve palavras é uma forma de evitar falar de problemas que afetam a 

sociedade. 
 

QUESTÃO 19 
Ao afirmar: “Desentendimento” é mais bruta; é eufemismo para briga” (linha 39), o autor propõe que o 
termo 
A) “desentendimento” é mais pesado que o termo “briga”. 
B) “briga” é um termo mais popular que “desentendimento”. 
C) “desentendimento” é formal, e o termo “briga”, coloquial. 
D) “desentendimento” é mais brando que o termo “briga”. 
 

QUESTÃO 20 
Em relação ao trecho da questão anterior, infere-se que a expressão “estado de inocência”, denotativamente, 
significa que as palavras 
A) não foram ainda usadas em contextos. 
B) possuem significados simples. 
C) perderam o seu valor original. 
D) são vazias de significação. 
 

QUESTÃO 21 
Em todos as alternativas, verifica-se o uso de linguagem metafórica, EXCETO 
A) “Uma ida ao dicionário, onde dormem as palavras em estado de inocência, revela maravilhas.”  

(Linha 44) 
B) “O ‘des’ traz em si a atração anarquista de pôr o mundo de cabeça para baixo.” (Linha 34) 
C) “... por que raios, ó insistente leitor, o colunista teria sempre de afundar no mar de nossas misérias 

públicas?” (Linhas 25-26) 
D) “É o que aguarda, no romance, a inocente Oribela. Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
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QUESTÃO 22 
Considere o trecho: “... na definição de “namorar” do Houaiss: “terem duas pessoas relacionamento 
amoroso em que a aproximação física e psíquica, fundada numa atração recíproca, aspira à continuidade”. 
(Linhas 46-48) 
Sobre o uso do sinal grave indicativo de crase, é  INCORRETO afirmar: 
A) Está relacionado à transitividade do verbo aspirar. 
B) É facultativo, tendo em vista o termo regente e o termo regido. 
C) Indica a fusão da preposição ‘a’ e o artigo feminino ‘a’. 
D) Está relacionado à preposição ‘a’ exigida pelo termo regente. 
 

QUESTÃO 23 
Assinale a alternativa em que o uso da próclise NÃO é obrigatório, uma vez que não se verifica a ocorrência 
de palavra atrativa. 
A) “... e setenta depois da morte de Mário de Andrade, completados neste ano, mas não é disso que se trata 

aqui...” (Linhas 24-25) 
B) “... chegam com novo viço quando nos detemos a examiná-las.” (Linhas 35-36) 
C) “... palavras em ‘des’ perfeitamente acomodadas à língua, e acolhidas nos dicionários há muitos anos, 

nos chegam com novo viço...” (Linhas 34-36) 
D) “Talvez já se invocasse o “desinventar” antes...” (Linha 8) 
 

QUESTÃO 24 
Considere o verbo negritado na frase: “Há bons exemplos mais antigos.” (Linha 19) 
Em relação ao emprego desse verbo nessa frase, NÃO se pode afirmar: 
A) Trata-se de um verbo impessoal, portanto deverá ficar na 3.ª pessoa do singular. 
B) Por ser impessoal, constrói uma oração sem sujeito. 
C) Foi usado com valor semântico de ‘existir’ e, nessa acepção, classifica-se como impessoal. 
D) Trata-se de um verbo pessoal e, portanto, concorda com o sujeito a que se refere. 
 

QUESTÃO 25 
Marque a alternativa que justifica corretamente o emprego das aspas em “Você, que inventou a tristeza, 
ora tenha a fineza de desinventar”.” (Linhas 7-8) 
A) Construir uma ironia. 
B) Indicar ressignificação de palavra. 
C) Assinalar uso de citação direta. 
D) Indicar uso de estrangeirismos. 




