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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Os pronomes relativos são operadores linguísticos 
que “costuram” o texto, deixando-o conciso e menos 
ambíguo. São aplicados quando se quer evitar a repe-
tição desnecessária de termos e podem estar associ-
ados às preposições, quando o verbo assim exigir 
(regência verbal). Alguns deles podem ser substituí-
dos sem alteração de sentido. No trecho a seguir, o 
pronome relativo "ao qual" pode ser adequadamente 
substituído por outro de igual valor semântico. Qual 
das alternativas é a opção CORRETA? 
 

México se despede de García Márquez 
 
O México, o país ao qual Gabriel García Márquez 
chegou antes da fama em 1961, se despede nesta 
segunda-feira de um gigante da literatura com uma 

cerimônia solene, na presença dos presidentes mexi-
cano e colombiano. 
(...) 
BARROS, Guillermo. México se despede de García Márquez, 
Yahoo Notícias, 21 de abril de 2014. < Disponível em: 
<br.noticias.yahoo.com/m%C3%A9xico-se-despede-garc%C3%ADa-
m%C3%A1rquez-155529720.html>. Acesso em: 21 abril 2014. 

 
A) que. 
B) no qual. 
C) aonde. 
D) cujo. 
E) o qual. 
 

2. Os pronomes exercem função de retomada de termos 
e sentidos já mencionados ou não no texto. Podem 
também transmitir significados, demonstrar relação de 
espaço, entre outros casos. Entre eles há o pronome 
relativo e possessivo. Esses foram propositadamente 
retirados do trecho da notícia a ser analisada. Qual al-
ternativa apresenta a opção CORRETA para o preen-
chimento dos espaços no período abaixo? 
 

México se despede de García Márquez 
 

(...) 
García Márquez, ____ considerava o México sua se-
gunda pátria _____ viveu nas últimas décadas, encon-
trou neste país a estabilidade para escrever a maior 
parte de ____ obra literária, incluindo sua obra-prima 
"Cem Anos de Solidão" (1967). 
(...) 
BARROS, Guillermo. México se despede de García Márquez, 
Yahoo Notícias, 21 de abril de 2014. Disponível em: <br.noticias.yahoo.com/
m%C3%A9xico-se-despedegarc%C3%ADa-m%C3%A1rquez-
155529720.html>. Acesso em: 21 abril 2014. 
 

A) o qual – aonde – tua. 
B) que – aonde – sua. 
C) quem – onde – tua. 
D) Que – onde –sua. 
E) que – o qual – sua. 

 
3. O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa foi assi-

nado em Lisboa, em 16 de dezembro de 1990, por 
Portugal, Brasil, Angola, São Tomé e Príncipe, Cabo 
Verde, Guiné-Bissau, Moçambique e, posteriormente, 
por Timor Leste. No Brasil, foi aprovado pelo Decreto 
Legislativo n. 54, de 18 de abril de 1995.  
Os períodos que seguem foram adaptados dos tre-
chos de notícia veiculada no site do Jornal Gazeta do 
Povo. Qual alternativa traz a opção CORRETA da es-
crita das palavras, conforme o Novo Acordo Ortográfi-
co da Língua Portuguesa?  

 
A) Um jovem de 16 anos sobreviveu a um voo de 

quase cinco horas, do estado da Califórnia ao Ha-
vaí, escondido no trem de pouso de um avião, in-
formou o portal de notícias havaiano Hawaii-
NewsNow, que cita fontes do FBI (a polícia federal 
norte-americana). 

B) De acordo com as fontes, o jovem, cuja identidade 
não foi divulgada, viajou em um vôo da compa-
nhia Hawaiian Airlines que partiu no domingo (20) 

 
 
 
 
 
 

INFORMAÇÕES E INSTRUÇÕES: 
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Processo Seletivo Social para Bolsas de  
Estudo - 2º Semestre - 2014 

 
Duração total da prova: 3 horas 

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER 

RASURAS. 
 

 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO 
PARANÁ 

 
Processo Seletivo – Edital n. 01/2014. 

 

1. Verifique se a prova está completa de acordo com as 
orientações dos fiscais. 
2. A compreensão e a interpretação das questões consti-
tuem parte integrante da prova, razão pela qual os fiscais 
não poderão interferir. 
3. Preenchimento do cartão-resposta Prova Objetiva: 
- Preencher para cada questão apenas uma resposta. 
- Preencher totalmente o espaço        correspondente, 
conforme o modelo:  
- Usar apenas caneta esferográfica, escrita normal, tinta       
azul ou preta. Não usar caneta tipo hidrográfica ou tinteiro. 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora 
anulará a questão. 
4.  Assinar o cartão-resposta da Prova Objetiva . 
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do aeroporto de San José, no estado da Califor-
nia, e cujo destino era a ilha havaiana de Maui. 

C) Aparentemente, o adolecente, que tentava fugir 
de sua casa na cidade califórniana de Santa Cla-
ra, pulou a cerca de segurança do aeroporto in-
ternacional de San José e entrou na fenda de uma 
das rodas do trêm de pouso do avião. 

D) "O jovem não sabia em que direção a aeronave 
seguia", asseguram fontes do FBI, que acrescen-
taram que o mesmo só foi descoberto depois do 
avião ter aterrisado no Havai. 

E) "Nossa principal preocupação agora é conhecer o 
estado de saude do jovem, que sobreviveu de 
forma excepcional a esta viajem ", asseguram as 
fontes, que confirmaram que o aventureiro foi en-
contrado caminhando na pista do aeroporto ha-
vaiano (...). 
 
GAZETA DO POVO. Jovem viaja da Califórnia ao Havaí escondido em 
trem de pouso de avião, 21 abril de 2014. Disponí-
vel em: <http://www.gazetadopovo.com.br/mundo/conteudo.phtml?tl=1&
id=1463446&tit=Jovem-viaja-da-California-ao-Havai-escondido-em-
trem-de-pouso-de-aviao>. Acesso em: 21/04/2014. 

 
Pra frente, Brasil 

 
O governo federal prepara uma "forte campanha de 
mídia" para convencer o contribuinte de que a realiza-
ção da Copa do Mundo é boa para o País. Nas pala-
vras do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, 
Gilberto Carvalho, há a necessidade de fazer um es-
forço de propaganda para servir de contraponto ao 
noticiário negativo. "A imprensa mente para caramba", 
declarou Carvalho, na característica linguagem autori-
tária do governo petista, para o qual qualquer crítica 
equivale a uma tentativa de golpe. 
Segundo disse o ministro em encontro com militantes 
de movimentos sociais, o governo se equivocou ao 
permitir que se criasse "uma visão parcial e distorcida" 
a respeito dos gastos com estádios e dos atrasos de 
obras. Na opinião dos governistas, portanto, os inú-
meros problemas relativos à Copa não existem – tra-
ta-se de manipulação da imprensa. "Nós nos demos 
conta de que cometemos um erro ao não fazer um in-
vestimento para valer na comunicação e deixamos de 
informar aos cidadãos o que a Copa significa", afirmou 
Carvalho, segundo o jornal O Globo. (...) 
O Estadão, Pra frente, Brasil, Opinião, 21 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,pra-frente-
brasil,1156519,0.htm>. Acesso em: 21/04/2014. 
 

4. A notícia apresenta alguns elementos conectores 
importantes, que devem ser aplicados pelo autor de 
maneira responsável para se evitar problemas relaci-
onados à interpretação textual. A respeito deles, po-
de-se afirmar que: 

 
A) A conjunção "segundo" no texto lido pode ser 

substituída, sem alteração de significado, pela ex-
pressão" assim sendo". 

B) no segundo parágrafo e no último, a conjunção 
"segundo" dá ideia de "conformidade". 

C) no segundo parágrafo, a palavra "portanto" pode 
ser substituída, sem alteração de sentido, pela 
conjunção "entretanto". 

D) a conjunção "portanto" no texto analisado dá ideia 
de contrariedade. 

E) no último parágrafo, no trecho: "...trata-se de ma-
nipulação da imprensa.", a palavra " se" é uma 
conjunção. 

 
Observe a charge de Carlos Latuff, veiculada nas 
redes sociais em função da Copa do Mundo e do  

aniversário do Golpe de 64, no Brasil. 
 

 
LATUFF, Carlos. Disponível em: 
<http://latuffcartoons.wordpress.com/page/4/>. Acesso em: 21/04/2014. 

 
5. As charges comumente pretendem trazer a todas as 

camadas da sociedade uma reflexão humorística so-
bre fatos polêmicos e, para isso, elas exploram ele-
mentos linguísticos que pertencem à modalidade co-
loquial da língua. Sobre a fala da Presidenta Dilma, 
pode-se afirmar que: 
 
A) Conforme a modalidade padrão da Língua Portu-

guesa, há um problema em relação à colocação 
do pronome “nos”. Deveria estar escrito: “Inspire-
nos a fazer a Copa das Copas”. 

B) A palavra “nos” é um pronome pessoal reto. 
C) Há o exemplo claro de uma mesóclise. 
D) Todos os “as” que aparecem no texto são artigos 

definidos. 
E) A palavra “ó” é uma onomatopeia. 
 

6. Sabe-se que os conectores linguísticos (pontuação, 
pronomes, conjunções, preposições, entre outros) as-
sumem papel importante para a boa construção de 
um texto. Na exploração de charge, os autores podem 
aplicar nelas tais conectores e elementos que permi-
tem a referência às diferentes modalidades da língua. 
 
A respeito dos elementos linguísticos presentes na 
charge abaixo, indique a alternativa CORRETA sobre 
a análise da língua. 
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LATUFF, Carlos. 50 anos do golpe militar de 64. Disponível em: 
<http://latuffcartoons.files.wordpress.com/2014/03/favelas-ditadura-militar-golpe-de-
1964.gif>. Acesso em: 21 abril 2014. 

 
A) Na fala do aluno, a palavra “ô” tem a função de 

sujeito da oração. 
B) Na fala do aluno, a palavra “tia” tem a função de 

vocativo. 
C)  A professora poderia ter usado em sua fala a 

conjunção “por isso”, no lugar de “mas”. 
D)  A conjunção “mas” dá ideia de explicação na fala 

da professora. 
E) O advérbio “nunca”, neste contexto, dá ideia de 

lugar, pois refere-se à “aqui na favela”. 
 
7. É muito comum frases de personalidades conhecidas 

mundialmente estarem disponíveis a qualquer usuário 
da rede. Sendo assim, pode haver problemas em re-
lação à escrita de tais textos, conforme as regras da 
modalidade padrão da Língua Portuguesa. 
Qual alternativa traz afirmação CORRETA sobre as-
pectos linguísticos na frase de Santo Agostinho? 
 

 
AGOSTINHO, Santo. Disponível em: 
<http://www.recadox.com.br/frases/santo-agostinho/504H6D969gWGq.html>. 
Acesso em: 22 abril 2014. 

A) A frase apresenta uma inadequação quanto à re-
gência do verbo “preferir”; o adequado é: “Prefiro 
os que me criticam, porque me corrigem, do que 
os que me elogiam...”. 

B) O uso dos porquês está inadequado à modalidade 
padrão da Língua Portuguesa; o adequado é: 
“Prefiro os que me criticam, por que me corrigem, 
do que os que me elogiam, por que me corrom-
pem.” 

C) A conjunção “porque” dá ideia de proporcionalida-
de. 

D) Como o texto faz parte de uma charge, Santo 
Agostinho ironiza o tema. 

E) A regência do verbo “preferir” está de acordo com 
a modalidade padrão da Língua Portuguesa. 

 
8. A imagem abaixo, elaborada por um internauta, é 

veiculada em uma das redes sociais e é direcionada a 
todos os leitores possíveis. Para tal, o autor pode não 
dominar a modalidade padrão da Língua Portuguesa 
ou optar por adequar sua informação à coloquialidade. 
Sobre a imagem abaixo, é CORRETO afirmar: 
 

 
 
Disponível em: <http://www.folhadomate.com.br/redacao/?p=3911>. Acesso 
em: 22 abril 2014. 

 
A) A grafia da palavra “idéia” não fere o Novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa. 
B)  Conforme a modalidade padrão da Língua Portu-

guesa, há uma inadequação quanto à regência do 
verbo “compartilhar”; o adequado é: “Compartilhe 
a essa ideia”. 

C) Conforme a modalidade padrão da Língua Portu-
guesa, há uma inadequação quanto à regência do 
verbo “dizer”; o adequado é: “Diga não à propa-
ganda eleitoral no Facebook”. 

D) A palavra “essa” é um pronome possessivo. 
E) O verbo “diga” está conjugado no pretérito. 
 

9. Um dos gêneros discursivos de grande aceitação pela 
população brasileira é a charge. É comum os recursos 
linguísticos coloquiais estarem presentes nela, pois 
seus leitores se identificam com a linguagem. 

 
Sobre os elementos linguísticos presentes na charge 
a seguir, é CORRETO afirmar: 
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Disponível em: <http://givagoportugues.blogspot.com.br/>. Acesso em: 22 
abril 2014. 

 
A) A concordância do verbo “querer” está inadequa-

da, de acordo com a modalidade padrão da Lín-
gua Portuguesa; o adequado é: “...a maioria dos 
meus eleitores só QUEREM tchu e tcha.” 

B) A palavra “mesmo” pode ser substituída pela con-
junção “embora”, sem alterar a ideia original. 

C) A expressão “colega parlamentar” não é um voca-
tivo. 

D) “Tchu” e “tcha” são exemplos de interjeições. 
E)  Segundo a ortografia oficial da Língua Portugue-

sa, a palavra “escândalo” não é acentuada. 
 

10. Segundo explicação disponível no site “Só Portu-
guês”, a concordância nominal se baseia na relação 
entre um substantivo (ou pronome, ou numeral subs-
tantivo) e as palavras que a ele se ligam para caracte-
rizá-lo (artigos, adjetivos,  pronomes adjetivos, nume-
rais adjetivos e particípios). Basicamente, ocupa-
se  da relação entre nomes. Qual alternativa traz o 
preenchimento CORRETO dos espaços, em relação à 
concordância nominal? 
 
I. __________________ muita cautela para respon-

der a questão. 
II. Todos os alunos ficaram ________________ du-

rante a demonstração da brigada de incêndio. 
III. Percebemos que você tem ____________ dúvi-

das sobre este assunto. 
IV. Ela ficou __________constrangida com a crítica 

que recebeu do roteirista. 
 
A) É necessária – alerta – bastantes – meio. 
B) É necessário – alertas – bastante – meio. 
C) É necessário – alerta – bastante – meia. 
D) É necessária – alertas – bastante – meia. 
E) É necessária – alertas – bastante – meio. 
 

11. Marina Cabral, especialista em Língua Portuguesa, 
define o assunto figuras de linguagem: “As figuras de 
linguagem são recursos que tornam mais expressivas 
as mensagens. Subdividem-se em figuras de som, fi-
guras de construção, figuras de pensamento e figuras 
de palavras.” (CABRAL, 2014). Abaixo, há uma foto ti-
rada em uma das ruas de Curitiba.  Qual é a figura de 

linguagem presente no anúncio publicitário abaixo? 
Assinale a alternativa CORRETA. 

 

 
 

A) Metonímia. 
B) Hipérbole. 
C) Eufemismo. 
D) Personificação. 
E) Comparação . 
 

12. Fernando Pessoa (1888-1935) foi poeta português. 
Um dos mais importantes poetas da língua portugue-
sa. Ele foi vários poetas ao mesmo tempo. Tendo sido 
"plural", como se definiu, criou vários poetas, que con-
viviam nele. Cada um tem sua biografia e traços dife-
rentes de personalidade. Os poetas não são pseudô-
nimos e sim heterônimos, isto é, indivíduos diferentes, 
cada qual com seu mundo próprio, representando o 
que angustiava ou encantava seu autor.  
E-BIOGRAFIAS: Fernando Pessoa. Disponível em: 
< http://www.e-biografias.net/fernando_pessoa/>. Acesso em: 24 abril 2014. 

 
Leia o texto de um desses pseudônimos, Alberto Ca-
eiro, e, depois, responda ao enunciado da questão. 

 
XL – PASSA UMA BORBOLETA  
(do "Guardador de Rebanhos" - Alberto Caeiro) 

 
Passa uma borboleta por diante de mim  
E pela primeira vez no Universo eu reparo  
Que as borboletas não têm cor nem movimento,  
Assim como as flores não têm perfume nem cor.  
 
A cor é que tem cor nas asas da borboleta,  
No movimento da borboleta o movimento é que 
se move,  
O perfume é que tem perfume no perfume da flor.  
A borboleta é apenas borboleta  
E a flor é apenas flor. 

 
PESSOA, Fernando. XL – Passa uma borboleta.  Disponível 
em:<http://www.culturapara.art.br/opoema/fernandopessoa/fernandopessoa. 
htm>. Acesso em: 24 Abril  2014. 

 
Sobre o texto “Passa uma borboleta”, é CORRETO 
afirmar: 

 
I. Trata-se de um poema de versos livres. 
II. O texto apresenta a estrutura de um soneto. 

F
ot

o:
 R

eg
in

a 
C

or
ci

ni
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III. O poema apresenta rimas alternadas. 
IV. O eu poético está em 1ª pessoa. 

 
A) Apenas a proposição IV está correta. 
B) Apenas as proposições III e IV estão corretas. 
C) Apenas as proposições I e III e IV estão corretas. 
D) Apenas as proposições I e II estão corretas. 
E) Apenas as proposições I e IV estão corretas. 

 
13. Sabe-se que a modalidade coloquial da Língua Portu-

guesa entra em choque em diversas situações de uso 
com modalidade escrita padrão. O texto que segue 
pode apresentar problemas relacionados ao padrão 
escrito. Assinale a alternativa CORRETA em relação 
às afirmativas sobre a seguinte notícia, publicada no 
site do jornal on-line Globo, em 2010. 
 

EUA não estão nem nunca estarão em guerra com 
o Islã, diz Obama. 
Declaração foi feita em discurso durante cerimônia pelo 
11 de Setembro. 

   Presidente voltou a incitar os americanos à unidade. 
 
GLOBO ON-LINE. Mundo. Disponível em: 
< http://g1.globo.com/mundo/noticia/2010/09/eua-nao-estao-nem-nunca-
estarao-em-guerra-com-o-isla-diz-obama.html>. Acesso em: 24 abril 2014. 

 
A) A palavra “cerimônia”, no texto “Declaração foi fei-

ta em discurso durante cerimônia pelo 11 de Se-
tembro.” não deveria ser acentuada. 

B) O verbo “incitar”, no texto em questão, significa 
“insistir”. 

C) O título da notícia apresenta um problema na con-
cordância verbal. O adequado é: “Os EUA não es-
tão nem nunca estarão em guerra com o Islã”, diz 
Obama. 

D) O uso da crase em “Presidente voltou a incitar os 
americanos à unidade.” está inadequada. 

E) A expressão “11 de Setembro” diz respeito ao dia 
exato da declaração feita por Obama. 

 
14. Os sinais de pontuação são recursos gráficos próprios 

da modalidade escrita e têm como finalidade indicar 
pausas, entoação da voz na leitura, separar palavras, 
expressões e orações que devem ser destacadas, en-
tre outras, evitando qualquer ambiguidade. Os trechos 
que seguem sofreram, propositadamente, pequenas 
alterações em relação ao uso dos seguintes sinais 
gráficos de pontuação: aspas (“ ”) e vírgula (,). Qual é 
a alternativa que traz o uso CORRETO desses sinais 
de pontuação? 
 
A) "Você está feliz?” pode soar como uma pergunta 

corriqueira vinda de alguém interessado em saber 
como o interlocutor está se sentindo. Mas há algo 
de perigoso nesse questionamento. Colocar a feli-
cidade como objetivo na vida e dar muita impor-
tância à alegria e à realização pode estar nos le-
vando à tristeza. É o que afirma o pesquisador 
americano Jonathan Rottenberg, especialista na 
área das psicopatologias. 

B) “Você, está feliz?” pode soar como uma pergunta 
corriqueira vinda de alguém interessado em saber 

como o interlocutor está se sentindo. Mas há algo 
de perigoso nesse questionamento. Colocar a feli-
cidade como objetivo na vida e dar muita impor-
tância à alegria e à realização pode estar nos le-
vando à tristeza. É o que afirma o pesquisador 
americano Jonathan Rottenberg, especialista na 
área das psicopatologias. 

C) "Você está feliz?”, pode soar como uma pergunta 
corriqueira vinda de alguém interessado em saber 
como o interlocutor está se sentindo. Mas há algo 
de perigoso nesse questionamento. Colocar a feli-
cidade como objetivo na vida e dar muita impor-
tância à alegria e à realização pode estar nos le-
vando à tristeza. É o que afirma o pesquisador 
americano Jonathan Rottenberg, especialista na 
área das psicopatologias. 

D) Você está feliz? pode soar como uma pergunta 
corriqueira vinda de alguém interessado em saber 
como o interlocutor está se sentindo. Mas há algo 
de perigoso nesse questionamento. Colocar a feli-
cidade como objetivo na vida e dar muita impor-
tância à alegria e à realização, pode estar nos le-
vando à tristeza. É o que afirma o pesquisador 
americano Jonathan Rottenberg, especialista na 
área das psicopatologias. 

E) "Você está feliz?” pode soar como uma pergunta 
corriqueira vinda de alguém interessado em saber 
como o interlocutor está se sentindo. Mas há algo 
de perigoso nesse questionamento. Colocar a feli-
cidade como objetivo na vida e dar muita impor-
tância à alegria e à realização pode estar nos le-
vando à tristeza. É o que afirma o pesquisador 
americano Jonathan Rottenberg especialista na 
área das psicopatologias. 
 

15. Leia o texto de Vinícius de Moraes e depois assinale a 
alternativa CORRETA em relação à análise textual. 

 
      Soneto de contrição   

Eu te amo, Maria, eu te amo tanto 
Que o meu peito me dói como em doença 
E quanto mais me seja a dor intensa 
Mais cresce na minha alma teu encanto. 
 
Como a criança que vagueia o canto 
Ante o mistério da amplidão suspensa 
Meu coração é um vago de acalanto 
Berçando versos de saudade imensa. 
 
Não é maior o coração que a alma 
Nem melhor a presença que a saudade 
Só te amar é divino, e sentir calma... 
 
E é uma calma tão feita de humildade 
Que tão mais te soubesse pertencida 
Menos seria eterno em tua vida. 
MORAES, Vinícius de. Soneto de contrição. Disponível em: 
<http://www.viniciusdemoraes.com.br/pt-br/poesia/poesias-avulsas/soneto-de-
contricao>. Acesso em: 24 abril2014. 

 
A) Ainda na 2ª estrofe, o poeta compara a criança 

com o seu coração.   
B) Na 3ª estrofe, o poeta afirma que a alma é menor 

e a saudade é melhor que a presença. 
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C) A palavra “contrição” pode ser substituída, sem 
perda de significado, pelo vocábulo “separação”. 

D) Na 2ª estrofe, o poeta emprega um neologismo, 
isto é, uma palavra nova – “berçando”. 

E) Pode-se afirmar que o poeta, embora contempo-
râneo, criou seu texto obedecendo a um modelo 
clássico: o soneto, pois é estruturado em quatro 
versos, característica principal desse estilo. 
 

16. As conjunções ou operadores argumentativos são pal-
avras ou expressões que são responsáveis pela liga-
ção, pela coesão de duas orações. Outra função é 
mostrar a força argumentativa dos enunciados, a dire-
ção (sentido) para o qual apontam. Dentre os vários 
operadores, assinale a alternativa CORRETA que traz 
em destaque um operador que indique a relação de 
contrariedade.  

 
A) Alguns parlamentares votaram pela redução da 

maioridade penal no Brasil porque representam 
grupos populares. 

B) O estudo dos sonhos é chamado oneirologia, e é 
um campo de investigação que abrange a neuro-
ciência e a psicologia. Ainda assim, as razões pe-
las quais sonhamos ainda são misteriosas. No en-
tanto, isso não impediu que os cientistas elabo-
rassem algumas hipóteses bastante fascinantes. 

C) Segundo jornalistas presentes na reunião, a greve 
continuará por mais um tempo. 

D) Todos os alunos terão de reapresentar o trabalho, 
embora não queiram. 

E) Os fatos foram esclarecidos, portanto a paz é es-
perada 

 
17. Um fato que chamou bastante a atenção da socieda-

de no ano de 2014 foi a morte de Douglas Rafael, na 
comunidade Pavão-pavãozinho, no Rio. Leia uma das 
notícias veiculadas no site do jornal Estadão e, em 
seguida, assinale a alternativa que traz a informação 
CORRETA sobre o texto. 
 
A Polícia Civil realizou, no início da manhã desta quar-
ta-feira, 23, uma perícia na sede da Unidade de Polí-
cia Pacificadora do Morro Pavão-Pavãozinho, em Co-
pacabana, zona sul do Rio, que foi atacada ontem à 
noite por manifestantes revoltados com a morte do 
morador Douglas Rafael da Silva, de 26 anos. Ele era 
dançarino do programa "Esquenta" da TV Globo. 
O prédio da UPP não tem janelas danificadas, mas o 
toldo foi destruído durante o protesto. Próximo à UPP, 
ainda há três carros danificados. Dois tiveram vidros 
quebrados por tiros e um foi completamente incendia-
do. 
"Trabalho como camelô e uso meu carro para guardar 
mercadorias. O vidro traseiro foi perfurado por uma 
bala disparada pela polícia. Eu estava aqui na hora e 
vi tudo. Não tinha traficante nenhum na rua", disse o 
dono de um Gol, que não quis se identificar. 
Na parte alta da favela, ainda há muito entulho, usado 
como barricada durante a manifestação, espalhado 
pelas ruas. Algumas caçambas de lixo da Companhia 
Municipal de Limpeza Urbana foram incendiadas. Não 

há mais fogo, mas ainda sai fumaça delas. Na Estrada 
do Cantagalo, uma caçamba ainda está no meio da 
rua atrapalhando o tráfego de veículos até a parte 
mais alta. 
PMs do Batalhão de Operações Especiais e do Bata-
lhão de Choque continuam reforçando o patrulhamen-
to na favela, que possui uma UPP desde dezembro de 
2009. 
GOMES, Marcelo. Polícia realiza perícia na UPP do Morro Pavão-
Pavãozinho, Estadão, 23 de abril de 2014. Disponível em: 
<http://www.estadao.com.br/noticias/geral,policia-realiza-pericia-na-upp-do-
morro-pavao-pavaozinho,1157484,0.htm>. Acesso em: 25 abril 2014. 

 
A) A sigla UPP significa: União Policial pela Paz, 

ação implantada para combater a violência nas 
comunidades cariocas. 

B) O autor da matéria afirma que estava presente e 
não viu nenhum traficante nas ruas. 

C)  No 4º parágrafo, a palavra “espalhado” refere-se 
à “manifestação”. 

D) No dia da perícia, não havia indícios de incêndio, 
pois as barricadas foram retiradas na noite anteri-
or. 

E) A sede da Unidade de Polícia Pacificadora do 
Morro Pavão-Pavãozinho foi atacada na noite do 
dia 22 de abril por manifestantes revoltados com a 
morte do morador Douglas Rafael da Silva. 

 
18. Conforme a gramática normativa da Língua Portugue-

sa, há algumas situações de uso coloquial referentes 
à concordância nominal que estão em desacordo. Co-
tidianamente ouvimos ou lemos tais desajustes. Nos 
períodos que seguem, identifique a alternativa COR-
RETA que apresenta tais normas aplicadas adequa-
damente. 

 
A) O encontro entre os torcedores foi agendado para 

o meio-dia e meio e, mesmo assim, poucos com-
pareceram. 

B)  Todos puderam perceber que a entrevista estava 
meia tensa, pois o assunto foi bastante constran-
gedor. 

C) A CPI do caso investigou todas as mensagens te-
lefônicas do deputado em anexas no documento. 

D) Durante a fiscalização, a FIFA encontrou bastan-
tes ingressos irregulares à venda, no Brasil. 

E) Depois da palestra, a pesquisadora finalizou di-
zendo: “Muito obrigado pela colaboração de to-
dos. Estou satisfeita com o resultado da pesquisa 
e estarei à disposição para maiores esclarecimen-
tos.”. 

 
19. O ano de 2014 é marcado por vários assuntos polê-

micos em relação à Copa do Mundo no Brasil. Várias 
notícias e reportagens tornam-se motivo de reflexão 
para a sociedade. Um bom leitor sabe que certos 
elementos ou recursos linguísticos são essenciais pa-
ra a boa compreensão de tais textos. Abaixo, segue 
parte de uma notícia veiculada no site da Agência 
Brasil, no dia 24 de abril. Assinale a alternativa que 
apresenta a informação CORRETA sobre os fatos ou 
sobre a reflexão linguística no texto. 
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Movimentos sociais protestam em SP contra a 
Copa do Mundo no Brasil 

 
Organizado pelo governo federal para debater a Copa 
do Mundo de 2014 com os movimentos sociais, o 
evento Diálogos: Governo-Sociedade Civil: Copa 
2014, realizado durante toda a tarde de hoje (24) na 
Casa de Portugal, no centro da capital paulista, foi 
palco de muitos protestos. Embora as manifestações 
tenham sido pacíficas, os gritos ou interpelações dos 
integrantes dos movimentos sociais foi constante na 
apresentação dos representantes das três esferas de 
governo sobre as obras e gastos para a Copa do 
Mundo. (...) 
CRUZ, Elaine Patrícia. Movimentos sociais protestam em SP contra a Copa 
do Mundo no Brasil, Agência Brasil, 24 de abril de 2014. Disponível em: <http:
//www.ebc.com.br/noticias/brasil/2014/04/movimentos-sociais-protestam-em-
sp-contra-a-copa-do-mundo-no-brasil>. Acesso em: 25 abril 2014. 

 
A) Segundo o texto lido, a Copa do Mundo é organi-

zada pelo governo federal e pelos movimentos 
sociais. 

B) O evento, que tem como objetivo debater a Copa 
do Mundo de 2014, foi realizado em Portugal no 
dia 24 de abril de 2014. 

C) O vocábulo “organizado”, no 1º parágrafo, refere-
se a “evento Diálogos: Governo-Sociedade Civil: 
Copa 2014”. 

D) A conjunção “embora” (linha 3) pode ser substituí-
da, sem alteração de sentido, pela conjunção “por 
isso”. 

E) Está perfeitamente adequada a concordância dos 
termos sublinhados no trecho: “(...) Embora as 
manifestações tenham sido pacíficas, os gritos ou 
interpelações dos integrantes dos movimentos so-
ciais foi constante na apresentação dos represen-
tantes das três esferas de governo sobre as obras 
e gastos para a Copa do Mundo”. 

 
20. Sabe-se que a grafia da Língua Portuguesa apresenta 

normas a serem aplicadas na modalidade escrita pa-
drão. Nessa reflexão, entram também os operadores 
linguísticos, que articulam ideias no texto. Eles podem 
indicar situações de tempo, causalidade, conformida-
de, entre outras. O mau emprego desses elementos 
pode causar inadequações na comunicação, tanto es-
crita como oral. Tais normas são analisadas nas alter-
nativas. Assinale a alternativa que faz a análise 
CORRETA delas. 

 
Aos 35 anos, Olodum mantém raízes e luta pela 

afirmação da cultura negra 
 
1      (...) 
2     Os negros da Bahia fizeram da música, da religi-
osidade e da linguagem, expressões de  
3 resistência. Reunindo todos esses elementos, o 
Olodum surgiu como projeto cultural e político de 
4 luta contra o preconceito. O presidente do grupo, 
João Jorge Rodrigues, destaca que o trabalho  
5 tinha como objetivo tornar conhecida a história afri-
cana. “Nos primeiros carnavais, fomos muito  

6 criticados porque falamos do Egito. Não entendiam 
que o Egito fazia parte da África. Nós  
7 pesquisamos e mostramos que o Egito é África, que 
Madagascar é África, que Etiópia é África.” 
8  A escolha carregava profundo caráter político de 
valorização das tradições negras. “Nós  
9 queríamos mostrar que esses países africanos pro-
duziram elementos fundamentais para a  
10 história, como a ciência e o alfabeto”, diz. “Querí-
amos trazer à tona a dimensão da diversidade  
11 da África, pois sempre houve uma visão hollywoo-
diana dos personagens da história desses  
12 países: eles sempre foram retratados como bran-
cos”, completa o presidente do Olodum. 
13     (...) 
MARTINS, Helena. Aos 35 anos, Olodum mantém raízes e luta pela afirma-
ção da cultura negra, Agência Brasil. Disponível em: <http://www.ebc.com.br/
cultura/2014/04/aos-35-anos-olodum-mantem-raizes-e-luta-pela-afirmacao-
da-cultura-negra>. Acesso em: 25 abril 2014. 

 
A) Na linha 6, a conjunção “porque” dá ideia de cau-

sa e deveria ser escrita “por que” (separado). 
B) “África” e “queríamos” são acentuadas pelo mes-

mo motivo: são proparoxítonas. 
C) As palavras “resistência”, “Etiópia”, “história” e “ci-

ência” são acentuadas pelo mesma regra de 
acentuação gráfica da palavra “África”. 

D) O pronome demonstrativo “esses” (linha 3) refere-
se a “negros da Bahia”. 

E) O pronome demonstrativo “esses” (linha 9) refere-
se ao Brasil e à África. 

 
MATEMÁTICA 

 
21. Foi realizado um exame de sangue em um grupo de 

300 pessoas. Nesse exame, constatou-se o seguinte: 
110 pessoas têm sangue com fator Rh negativo, 95 
têm sangue tipo O e 35 delas têm sangue tipo O com 
fator Rh negativo. O número de pessoas com sangue 
de tipo diferente de O e com fator Rh positivo é: 
 
A) 130. 
B)   35. 
C)   75. 
D)   60. 
E) 170. 
 

22. Em uma rede de calçados, eram vendidas 120 sandá-
lias de determinada marca por semana, quando o 
preço era R$ 10,00 o par. Hoje, o preço é R$ 15,00, e 
são vendidas 80 sandálias por semana. Qual é a 
equação da demanda (quantidade em função do pre-
ço), admitindo-se que se trata de uma função afim? 
 
A) q(p) = 8p – 200. 
B) q(p) = 8p + 200. 
C) q(p) = 200p – 8. 
D) q(p) = – 200p + 8. 
E) q(p) = – 8p + 200. 
 

23. Um projétil é lançado verticalmente e para cima, e sua 
trajetória é uma curva de equação s = – 5t² + 30t, em 
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que s é o espaço percorrido, em metros, e t, em se-
gundos. A altura máxima atingida por esse projétil é: 
 
A) 900 metros. 
B) 450 metros. 
C)   90 metros. 
D)  45 metros. 
E) 4,5 metros. 
 

24. O resultado de 
5555555 7777777 ++++++  é: 

 

A) 
357  

B) 
407  

C) 
67  

D) 750 

E) 
57  

 

25. O conjunto solução da inequação 
3

1
3 2 ≥−x

 é: 

A) 
{ }1/ ≥∈ xRx

. 

B) 
{ }1/ ≤∈ xRx

. 

C) 
{ }1/ −≥∈ xRx

. 

D) 
{ }1/ −≤∈ xRx

. 

E) { }3/ −≥∈ xRx
. 

 
26. A expressão 001,0log81log

3

1 +  vale: 

A)    7. 
B)  12. 
C) – 1. 
D)    1. 
E) – 7. 
 

27. Em uma estrada existem dois telefones instalados no 
acostamento: um no km 4 e outro no km 99. Entre 
eles serão colocados mais 18 telefones, mantendo 
sempre a mesma distância entre os telefones conse-
cutivos. Determine em qual km estará instalado o 13º 
telefone. 
 
A) Km 59. 
B) Km 69. 
C) Km 64. 
D) Km 54. 
E) Km 74. 
 

28. Obtenha a soma dos 30 primeiros termos da PG 
 (3, – 3, 3, – 3, ...) 
 
A)  30. 
B)    0. 
C)    3. 
D) – 3. 
E) – 1. 
 

29. Do alto de uma torre de 60 metros de altura, localiza-
da em uma ilha, avista-se a praia sob um ângulo de 
30° em relação à horizontal. Para transportar material 
da praia até a ilha, um barqueiro cobra R$ 5,50 por 
metro percorrido. Nessas condições, quanto ele rece-
be em cada transporte que faz? Considere: 

73,13 = . 
 
A) R$ 519,00. 
B) R$ 539,70. 
C) R$ 550,00. 
D) R$ 570,90. 
E) R$ 566,50. 
 

30. Qual das alternativas a seguir apresenta uma expres-
são cujo resultado é um número positivo? 
 
A) sec 305° . tg 201° 

B) 
°

°
330sec

110tg
 

C) cossec 192° + cotg 275° 
D) cotg 210° . sen 230° 
E) cos 60° – 2.sen 30° 

 
31. Para abrir um arquivo no computador, o usuário preci-

sa digitar a senha com 4 caracteres (*, &, #, @), em 
certa ordem, sem repeti-los. Caso ele esqueça a se-
nha e procure acertar por tentativa, o número máximo 
de tentativas será de: 
 
A) 16. 
B) 12. 
C) 08. 
D) 04. 
E) 24. 
 

32. Atualmente, as placas dos carros são formadas por 3 
letras seguidas de 4 algarismos. José Carlos Silva 
gostaria que a placa de seu automóvel tivesse as ini-
ciais do seu nome. Quantas placas existem com as le-
tras JCS? 
 
A) 40.000 placas. 
B) 5.040 placas. 
C) 10.000 placas. 
D) 7.290 placas. 
E) 15.600 placas. 
 

33. Quantos números naturais pares, de quatro algaris-
mos, podem ser formados com os algarismos 1, 2, 3, 
5, 7 e 9? 
 
A)   60. 
B) 720. 
C) 120. 
D) 216. 
E) 240. 
 

34. Seja ( )ijaA =  a matriz real quadrada de ordem  



 

               Processo Seletivo Social para Bolsas de Estudo 2º S emestre - 2014  
Pág. 9 

 
 

 

2, definida por 






≠+

=
=

+

jiparaji

jipara
a

ji

ij 2

3
. Então: 

 

A) 








815

39

.
 

B) 








125

39

.
 

C) 








125

36

.
 

D) 








813

59

.
 

E) 








123

56

.

 

 

35. O determinante da matriz 
















−
−

−

142

132

015

 é: 

A)  – 9. 
B)   35. 
C)     9. 
D)   39. 
E)  – 5. 
 
 

36. Se 








=
=+
=−+

284

624

423

z

zy

zyx

, então x  é igual a: 

 
A) – 24. 
B)      7. 
C)    24. 
D)   – 2. 
E)      0. 
 

37. Uma cervejaria tem 19,5 m³ de cerveja para serem 
colocados em garrafas de 750 mL cada uma. Quantas 
garrafas serão necessárias? 
 
A) 2600 garrafas. 
B) 260 garrafas. 
C) 26 garrafas. 
D) 26000 garrafas. 
E) 0,026 garrafas. 
 

38. Para cobrir o piso de um banheiro de 1,5 m de largura 
por 2 m de comprimento, com cerâmicas quadradas 
de 20 cm de lado, o número necessário de cerâmicas 
é: 

 
A)   50. 
B) 100. 

C)   95. 
D) 125. 
E)   75. 
 

39. Um reservatório tem a forma da figura abaixo e com 
as seguintes dimensões: 10 metros de altura e 30 me-
tros de diâmetro. Com base nessas informações, 
quantos metros cúbicos de combustível ele pode ar-
mazenar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) 28.260 m³. 
B)      300 m³. 
C)   706,5 m³. 
D)   7.065 m³. 
E)   2.826 m³. 
 

40. Uma loja aumenta 20% o preço de um par de sandá-
lias que custa R$ 50,00. Ao entrar em liquidação, essa 
loja passa a oferecer o mesmo par de sandálias com 
um desconto de 20% para pagamento à vista. Quanto 
você irá pagar pelo par de sandálias se comprá-lo a 
vista? 
 
A) R$ 50,00. 
B) R$ 10,00. 
C) R$ 48,00. 
D) R$ 60,00. 
E) R$ 12,00. 

 
ATUALIDADES 

 
41. No dia 29 de dezembro de 2013, na França, o hepta-

campeão de Fórmula 1 Michael Schumacher sofreu 
um acidente enquanto praticava um determinado es-
porte. Qual esporte o ex-piloto estava praticando no 
momento em que sofreu esse acidente? 

 
A) Corrida de moto. 
B) Esqui. 
C) Futebol. 
D) Corrida de Fórmula 1. 
E) Corrida de kart. 

 
42. Durante o período de 12 de junho a 13 de julho de 

2014 acontecerá a Copa do Mundo de Futebol, que 
será realizada no Brasil. Quantas seleções disputarão 
o torneio? 

 
A) 24. 
B) 26. 
C) 28. 
D) 30. 
E) 32. 
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43. A Copa do Mundo de Futebol 2014 será realizada no 
Brasil, no período compreendido entre 12 de junho a 
13 de julho de 2014. Quantas cidades receberão os 
jogos da Copa? 

  
A) 12. 
B)   6. 
C)   8. 
D) 10. 
E) 14. 
 

44. No dia 15 de abril de 2014, a Presidente da Petrobras, 
Maria das Graças Silva Foster, discursou em uma au-
diência do Senado Federal para prestar esclarecimen-
tos sobre irregularidades envolvendo a Petrobras. 
Dentre as irregularidades, a que mais se destacou foi 
um negócio realizado no ano de 2006. Que negócio 
foi esse?   

  
A) A venda de ações da Petrobras para outros  

países. 
B) A compra de 50% das ações da Refinaria de  

Pasadena nos Estados Unidos. 
C) A construção de novas refinarias, em que  

ocorreu desvio de dinheiro público. 
D) A contratação irregular de funcionários, sem  

a realização de concurso público. 
E) A ampliação dos portos brasileiros, em que  

foi detectado desvio de verba pública. 
 

45. Nos últimos meses, presenciamos uma série de confli-
tos envolvendo os países da Rússia e da Ucrânia. Es-
ses conflitos foram gerados por uma série de fatores e 
que envolveu uma república autônoma localizada na 
região oeste da Rússia. Que república é essa? 

 
A) República Autônoma de Kiev. 
B) República Autônoma da Kosovo. 
C) República Autônoma de Moscou. 
D) República Autônoma da Crimeia. 
E) República Autônoma de São Petersburgo. 
 

46. No ano de 2014, mais precisamente no mês de outu-
bro, ocorrerão as eleições para diversos cargos políti-
cos, que serão assumidos a partir do ano de 2015. 
Para esse pleito, quais serão os cargos em que o elei-
tor irá votar? 

 
A) Presidente e vice-presidente; deputado federal e 

estadual; senador; governador e vice-governador; 
prefeito e vice-prefeito; vereador. 

B) Presidente e vice-presidente; governador e vice-
governador; prefeito e vice-prefeito; vereador. 

C) Deputado federal e estadual; senador; governador 
e vice-governador; prefeito e vice-prefeito; verea-
dor. 

D)  Prefeito e vice-prefeito; vereador. 
E) Presidente e vice-presidente; deputado federal e 

estadual;senador; governador e vice-governador. 
 

47. No ano de 2014, comemora-se 50 anos do que cha-
mamos de Golpe de Estado, evento esse que culmi-

nou com a queda do Presidente da época. Que presi-
dente era esse? 

 
A) Jânio Quadros. 
B) Ernesto Geisel. 
C) João Goulart. 
D) Juscelino Kubitscheck. 
E) Castello Branco. 
 

48. O Apartheid foi um regime de segregação racial ocor-
rido na África do Sul, que teve o seu fim em 1994. No 
ano de 2014, comemora-se 20 anos do seu término. 
O principal líder do movimento contra o Apartheid fa-
leceu no dia 05 de dezembro de 2013. Quem foi ele? 

 
A) Martin Luther King Jr. 
B) Mahatma Gandhi. 
C) Muhammad Ali. 
D) Morgan Freeman. 
E) Nelson Mandela. 
 

49. Além da Copa do Mundo de 2014, que será realizada 
no Brasil, outro grande evento esportivo acontecerá 
no país em 2016, que são as Olimpíadas. Qual será a 
cidade onde acontecerão os jogos olímpicos de 2016? 
 
A) Rio de Janeiro. 
B) São Paulo. 
C) Brasília. 
D) Bahia. 
E) Porto Alegre. 
 

50. Margaret Thatcher foi uma das principais figuras polí-
ticas da década de 1980. Sua morte aconteceu no dia 
08 de abril de 2013. Ela foi primeira ministra, entre 
1979 e 1990, de qual país? 

 
A) França. 
B) Alemanha. 
C) Espanha. 
D) Reino Unido. 
E) Portugal. 
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