
BREJO DA MADRE DE DEUS
CONCURSO PÚBLICO

TELEFONISTA
Atenção!
Verifique se o cargo descrito neste caderno de provas coincide com o registrado no topo de cada página
e com o seu cartão resposta. Caso contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas
providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.
uma folha destinada às respostas das questões objetivas formuladas na prova;a.
este caderno de prova, com 30 (trinta) questões, sem repetição ou falha.b.

Ao receber a folha de respostas você deve:2.
conferir seu nome e número de inscrição;a.
ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.
assinar a folha de respostas, no espaço reservado, com caneta esferográfica transparente de cor azulc.
ou preta.

As questões são identificadas pelo número que se situa acima do seu enunciado.3.
Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.
levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.
portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook,c.
palmtop,  receptor,  gravador,  máquina fotográfica,  controle de alarme de carro etc.,  bem como
relógio de qualquer espécie, protetor auricular, óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria,
tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer
espécie.

Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do candidato.5.
Reserve tempo suficiente para marcar sua folha de respostas.6.
Para fins de correção do cartão resposta, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas na7.
folha de respostas.
No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.
questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.
O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.
registro fora dos locais destinados às respostas.
Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar a folha de respostas devidamente10.
preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

NOME:

INSCRIÇÃO:
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A1 - INFORMÁTICA

QUESTÃO 1.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A internet é apontada por diversos especialistas como
sendo o meio menos democratizante de garantia dos
direitos de liberdade humana, porque não é capaz de
permitir o acesso de pessoas de forma indistinta de
etnias, raças, credos e outras características de cada povo.

b) As mudanças propiciadas pela internet não são o
resultado de um processo de transformação conjunta dos
sujeitos e dos objetos.

c) O acesso livre à internet contribui para a democratização
e o acesso equitativo à informação científica.

d) A dinâmica de transmissão de informação e de publicação
na internet não permite que as ações se sucedam
concomitantemente, apenas em intervalos regulares.

e) A sociedade atual vive sob a sombra da revolução
tecnológica provocada pela internet, e esta revolução
mostra sinais de que o seu fim está próximo.

QUESTÃO 2.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A informática é um instrumento pouco útil para o
desenvolvimento intelectual das pessoas.

b) Um programa de computador pode ser definido como
uma série de instruções ou declarações, em forma
inaceitável pelo computador, preparada de modo a obter
resultados muitas vezes incompreensíveis.

c) O comércio eletrônico, ou e-commerce, é uma
modalidade de comércio cujo negócio é realizado
utilizando-se a Internet.

d) Software é o nome que se dá para a parte física do
computador, ou seja, tudo que você pode tocar (mouse,
teclado, caixas de som, placas, fios, componentes em
geral).

e) O computador é uma máquina que processa dados,
orientada por um conjunto de instruções subjetivas e
destinada a produzir resultados incompletos, com o
máximo de intervenção humana.

QUESTÃO 3.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A internet evolui de maneira extremamente lenta.
b) A informática possui a capacidade de mostrar como o

indivíduo constrói relacionamentos entre informações e
conhecimentos.

c) Para efetuar os cálculos, comparações, rascunhos e outras
operações necessárias ao seu funcionamento, os
computadores possuem uma memória de trabalho
chamada de target.

d) Hardware é o nome que se dá a toda parte lógica do
computador, ou seja, são os programas que você vê
funcionar na tela do computador e que dão “vida” ao
equipamento.

e) Os dados resultantes do processamento das informações
pelo computador podem ser apresentadas em apenas
uma forma, e por meio de apenas um dispositivo.

QUESTÃO 4.

Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Fórmulas são operações matemáticas desconhecidas e
raramente utilizadas em nosso dia a dia.

b) A classificação é um recurso que o Excel fornece para
ordenar uma ou mais colunas apenas na ordem crescente.

c) A planilha eletrônica é o software aplicativo recente no
uso da microinformática.

d) Uma fórmula define como deve ser calculado o valor de
uma célula (ou um conjunto de valores dispostos em
diversas células) de uma planilha eletrônica.

e) De acordo com condições estabelecidas pelo usuário, o
Excel pode formatar as células, exceto formatar fonte,
bordas e sombreamento.

QUESTÃO 5.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Na planilha eletrônica, o elemento indicado pelo
cruzamento entre uma linha e uma coluna chama-se
fómula.

b) Na planilha eletrônica, as linhas estão dispostas na
posição vertical e são identificadas da direita para a
esquerda, começando com A até Z33.

c) O Microsoft Office Word é um programa de planilha
eletrônica escrito e produzido pela Microsoft para
computadores usando o sistema operacional Ubuntu.

d) Ao subtotalizar uma lista, o Excel não consegue ler os
campos e, quando houver mudança de valor nesse
campo, não poderá ser inserida uma lista com o subtotal
desse item.

e) Planilha eletrônica é um tipo de programa de computador
que utiliza tabelas para realização de cálculos ou
apresentação de dados.

QUESTÃO 6.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A fonte do texto nada mais é do que o formato do papel a
ser utilizado.

b) O comando Copiar remove o texto, não os elementos
gráficos selecionados, e o insere na área de transferência.

c) O Microsoft Office é um pacote de aplicativos da empresa
Microsoft que permite melhorar as atividades do dia a dia
de um escritório.

d) Facilidade de correção, realização de cálculos complexos e
ajuste de músicas são algumas vantagens que um editor
de textos proporciona.

e) No Word, uma forma do usuário fazer cópia de algum
documento que já está digitado é utilizando as opções
Transferir e Recolocar.

QUESTÃO 7.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) No Word, o comando Desfazer reverte as alterações feitas
em um documento, como edição e formatação.

b) Em aplicativos editores de texto, o parágrafo determina
como as palavras e frases irão aparecer no decorrer do
texto, quais as margens do documento, a cor, o tipo de
fonte utilizada e o tipo de fórmula inserida.
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c) Um documento de texto eletrônico é um arquivo de
computador que contém informações sobre como este
texto será exibido na tela, não podendo o usuário saber
como será visualizado no papel.

d) No Word, o corpo do documento simula a aparência de
uma folha de papel, impedindo que vejamos na tela do
computador o mesmo que será impresso posteriormente.

e) Em editores de texto, como o Word, os parágrafos podem
apenas ser alinhados à esquerda ou à direita, ocupando
toda a extensão da página entre as margens esquerda e
direita.

QUESTÃO 8.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Todos os computadores têm sistemas operacionais. O
mais comum é o Mozilla.

b) Para que um computador tenha acesso aos sinais de uma
rede wireless é preciso, entre outras coisas, estar dentro
do raio de ação de uma rede.

c) É necessário o uso de cabos físicos para transmissão de
dados e informações por meio de bluetooth e
infravermelho.

d) O armazenamento em disco é o único tipo de memória
que pode ser gerenciado pelo sistema operacional.

e) Mesmo que um computador seja único, um sistema
operacional não pode assegurar que os aplicativos
continuem funcionando após as atualizações de
hardware.

QUESTÃO 9.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Um sistema operacional proporciona uma maneira
instável e complicada para lidar com o hardware, sendo
necessário conhecer todos os detalhes do hardware.

b) Um software aplicativo moderno consiste em pelo menos
um processador, memória principal, teclado, mouse,
monitor, interfaces de rede, discos, impressoras, e outros
dispositivos de entrada e saída de dados.

c) O gerenciamento da memória é um passo que não
contribui para que todos os processos sejam executados
de maneira tranquila.

d) O trabalho dos sistemas operacionais é gerenciar recursos
e fornecer aos programas dos usuários interfaces com o
hardware simplificadas.

e) A memória RAM e o disco rígido são programas de
computador.

QUESTÃO 10.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A sociedade digital inserida na era da informação não
expressa qualquer sentimento de importância para as
transformações e mudanças relacionadas à internet.

b) O desenvolvimento das redes de comunicação, por meio
da internet e do correio eletrônico, permitiu maior
interesse social dos indivíduos nos processos de decisão
política.

c) A internet tem por objetivo inovar na coleta e sobretudo
na segregação e exclusão das informações.

d) Os avanços das redes sociais são reduzidos pelas novas
tecnologias digitais, portanto, a sociedade atual vive uma
revolução cultural oprimida pelas inovações tecnológicas
de informação.

e) Com a intensidade e a velocidade das informações
disponíveis pela internet, as relações sociais evoluem em
uma escala menor que as normatizações do ordenamento
jurídico, que após ser segmentado e categorizado, faz
resurgir um velho ramo do direito, o que alguns
denominam de Direito Digital.

A2 - ATENDIMENTO

QUESTÃO 11.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Conduta é a maneira pela qual o ser humano se expressa
em sentido restrito, sem contato com outros indivíduos.

b) A insatisfação é a equivalência entre a expectativa do
cidadão e a realidade que ele constatou com o serviço
público de qualidade.

c) A ética e a moral são termos empregados usualmente
pelo senso comum como sendo sinônimos, pois são
sempre equivalentes, não apresentanto qualquer
diferença, ainda que mínima.

d) Ao definir direitos, um código de ética cumpre a função
de delimitar o perfil do seu grupo.

e) Promover a cidadania é colocar o cidadão em posição de
exclusão da vida social e da tomada de decisões,
garantindo que o mesmo fique numa posição de
inferioridade dentro do grupo social.

QUESTÃO 12.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Indivíduo e organização não possuem nenhum tipo de
relação, pois uma relação pode gerar sentimentos de
hostilidade, uma vez que o desenvolvimento de laços se
torna dificultado em decorrência da divergência de
opiniões.

b) A comunicação é a única forma para amenizar a interação
entre as pessoas.

c) O tipo, o volume e a direção da comunicação afetam sua
eficácia.

d) O relacionamento interpessoal é uma competência que
está muito ligada à motivação e à competência do
colaborador, sendo desnecessário às organizações
públicas para um bom ambiente de trabalho.

e) As relações interpessoais fora da organização sempre
causam improdutividade nas pessoas.

QUESTÃO 13.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A comunicação integrada serve como um elo para enlaçar
e estreitar as diversas nuances da dinâmica de uma
organização pública.

b) O relacionamento interpessoal saudável sempre encontra
guarida no âmbito organizacional, gerando conflitos e,
portanto, “desumanizando” as organizações.
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c) As relações interpessoais se desenvolvem em decorrência
dos processos de interação, que correspondem às
situações de trabalho compartilhadas por apenas duas
pessoas.

d) O stress e outras situações que surgem durante o trabalho
costumam gerar atritos entre as pessoas e um maior
comprometimento entre os próprios colegas de trabalho
que precisam tanto um do outro para alcançar os
objetivos da organização.

e) As relações organizacionais, os padrões de comunicação e
de desempenho não afetam os relacionamentos.

QUESTÃO 14.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O relacionamento interpessoal não está ligado com a
motivação, sendo dispensável para as organizações, pois
impede o diagnóstico do nível motivacional das pessoas.

b) O desenvolvimento das pessoas no contexto
organizacional independe do relacionamento
interpessoal, que consequentemente não interfere na
motivação dos colaboradores, pois ela não funciona como
uma ferramenta de auxílio nesse processo.

c) Uma equipe é formada por profissionais e esses precisam
ter visão de que apenas individualmente alguém consegue
desempenhar e atender plenamente suas funções e
atribuições.

d) Na organização pública, a comunicação interpessoal tem
grande importância, pois muitas pessoas trabalham em
grupos e equipes.

e) O indivíduo deve se relacionar em seu ambiente de
trabalho exclusivamente com base em seus objetivos
individuais, levando em consideração que as formas de
pensar, sentir e atitudes do outro não são influenciadas
pela organização.

QUESTÃO 15.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Ao definir deveres, um código de ética impede o usufruto
dos direitos do grupo.

b) Para que uma organização pública seja socialmente
responsável, é necessário avaliar os efeitos de suas ações
sobre a comunidade próxima.

c) Através da moral, os grupos sociais, nunca os indivíduos,
estabelecem comportamentos e códigos de conduta
inadequados, independentes do local e tempo.

d) A conduta ética não possui relação com a consciência
sobre a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado.

e) A cidadania expressa um conjunto de direitos que impede
a participação ativa no governo.

QUESTÃO 16.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Dar passagem imediata a um veículo de emergência
(como ambulância ou viatura de polícia) é uma atitude
incomum para um cidadão consciente e ético.

b) Ser cidadão é ser chamado à responsabilidade para lutar
pela defesa da vida com qualidade, impedindo o bem-
estar geral.

c) Um código de ética não pode prever sanções para o
descumprimento de seus dispositivos, estas dependerão
sempre da existência de uma legislação, que lhe é
juridicamente inferior, e por ela limitado.

d) Por meio do comportamento ético, o homem tem
direitos, na medida em que tem deveres, e deveres, na
medida em que tem direitos.

e) Os princípios éticos são normas que nos obrigam a agir
em função de um interesse puramente subjetivo, que não
compartilhamos com a comunidade.

QUESTÃO 17.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Para o atendimento a cidadãos de língua estrangeira, a
organização deve disponibilizar funcionários com
capacidade de falar apenas uma língua estrageira: o
Inglês.

b) O cidadão espera que cada pessoa que o atenda detenha
informações detalhadas sobre o funcionamento da
instituição e do setor que ele procurou.

c) O atendimento preferencial não pode ser destinado a
alguns segmentos da sociedade civil, como pessoas com
mobilidade reduzida ou pessoas acompanhadas por
crianças de colo.

d) Uma das razões frequentemente apontadas para a
insatisfação dos clientes é a eficácia no tratamento de
reclamações.

e) A empatia é fator impeditivo para a excelência no
atendimento ao público.

QUESTÃO 18.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) Quando o profissional do serviço público estiver
atendendo um cidadão com iliteracia, deve pedir que o
mesmo apresente o referido atestado médico
comprovando a sua condição.

b) O caráter social do atendimento ao público se manifesta,
sobretudo, pela via da comunicação entre os sujeitos
participantes, impedindo a visibilidade às suas
necessidades, experiências e expectativas.

c) O atendimento ao público constitui o ponto de separação
entre as principais áreas funcionais da instituição pública,
adotando seus próprios objetivos não relacionados à
estratégia da organização.

d) O atendimento presencial deve evitar o “frente a frente”
entre o cidadão e o profissional que o atende.

e) O atendimento telefônico deve transmitir uma imagem
profissional, de eficácia e capacidade de organização.

QUESTÃO 19.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) As pessoas difíceis não possuem nenhum motivo pessoal,
situacional ou psicológico para adotarem
comportamentos agressivos.

b) O foco no cidadão e a transparência são os princípios
proibidos na política de gestão de reclamações.

c) Um telefonema deve ser conduzido pelas mesmas regras
de cortesia e eficiência do atendimento presencial, mas
como a sua tradução é feita, apenas, através da voz,
requer uma atenção particular.
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d) O serviço de atendimento ao público é um processo
resultante da segregação de diferentes variáveis, como o
comportamento do usuário, a conduta de qualquer
funcionário e a organização do trabalho.

e) O atendimento ao público é um serviço simples e sua
complexidade é apenas aparente.

QUESTÃO 20.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) O cidadão é cada vez menos exigente, quer ser tratado
apenas como mais um número para engrossar a
estatística de quem lhe presta o serviço.

b) A satisfação dos cidadãos é indiferente para o futuro de
qualquer organização pública.

c) O profissional do serviço público deve evitar identificar
claramente as necessidades do cidadão, pois um
tratamento personalizado dificultará o atendimento.

d) O atendimento deve ocorrer de forma padrão,
independentemente de atingir a satisfação do cidadão.

e) Os primeiros 20 segundos de percepção são primordiais
no atendimento presencial, devendo o colaborador
demonstrar simpatia, competência e profissionalismo.

A3 - PORTUGUÊS

Apenas repelente não é suficiente para evitar picada de
mosquito do zika

A principal orientação do Ministério da Saúde para evitar o
contágio pelo zika vírus, transmitido pelo Aedes Aegypti, é o
uso tópico do repelente industrial. O produto, no entanto,
não é 100% eficaz e deve ser utilizado ao lado de outras
medidas preventivas,  segundo especialistas de diferentes
áreas médicas. Coordenador dos testes pela vacina contra a
dengue desenvolvida pelo Instituto Butantan, o professor
de imunologia e alergia da Faculdade de Medicina da USP
(Universidade  de  São  Paulo)  Esper  Kallas  é  taxativo:  o
repelente industrial é o meio de combate mais adequado
ao mosquito, mas não faz ‘milagres’.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://noticias.uol.com.br/saude/ultimas-noticias/redacao/
2015/12/16/repelentes-industriais-tem-alcance-limitado-
contra-mosquito-do-zika-virus.htm)

QUESTÃO 21.
Com base no texto 'Apenas repelente não é suficiente para
evitar picada de mosquito do zika', marque a opção CORRETA

a) A principal orientação do Ministério da Saúde para evitar
o contágio pelo zika vírus é a vacinação, de acordo com o
texto.

b) No trecho: “meio de combate mais adequado ao
mosquito”, a palavra “adequado” tem o sentido de
“apropriado”.

c) No texto, utilizar “medidas preventivas” significa usar
medicamentos via oral.

d) O texto mostra que o uso de repelente industrial é a única
medida profilática para o combate ao zika vírus.

e) No trecho: “para evitar o contágio”, a palavra “evitar” tem
o sentido de “comunicar”.

QUESTÃO 22.

Com base no texto 'Apenas repelente não é suficiente para
evitar picada de mosquito do zika', marque a opção CORRETA

a) Na palavra “contágio”, há um acento circunflexo.
b) No vocábulo “orientação”, há presença de acento agudo.
c) O vocábulo “áreas” recebeu acento por ser oxítono.
d) Na palavra “tópico”, há um sinal gráfico indicador de

nasalização.
e) A palavra “médicas” recebeu acento por ser

proparoxítona.

QUESTÃO 23.
Com base no texto 'Apenas repelente não é suficiente para
evitar  picada  de  mosquito  do  zika',  marque  a  opção
INCORRETA

a) Na palavra “Saúde”, há um acento agudo.
b) O vocábulo “médicas” recebeu acento por ser

proparoxítono.
c) A palavra “tópico” recebeu acento por ser paroxítono

terminado em “o”.
d) Na palavra “Ministério”, há um acento agudo.
e) Na palavra “contágio”, há um acento agudo.

QUESTÃO 24.
Com base no texto 'Apenas repelente não é suficiente para
evitar picada de mosquito do zika', marque a opção CORRETA

a) Afirma-se, no texto, que os linguistas só consideram a
gramática como única variedade da língua.

b) O texto reafirma o preconceito linguístico como uma
prática restrita ao Nordeste brasileiro.

c) De acordo com o texto, a língua portuguesa já foi
destinada ao esquecimento pelos falantes que não usam
o português corretamente.

d) O texto defende a ideia de que as pessoas não falam
segundo as regras da gramática porque não sabem
pensar.

e) De acordo com o texto, a gramática normativa é um livro
de regras importantes para a manutenção do idioma.

QUESTÃO 25.
Com base no texto 'Apenas repelente não é suficiente para
evitar picada de mosquito do zika', marque a opção CORRETA

a) A fala do professor da USP indica que a vacina é a única
medida preventiva à infecção pelo zika vírus.

b) No trecho: “para evitar o contágio”, a palavra “evitar” tem
o sentido de “permitir”.

c) No trecho: “A principal orientação”, o vocábulo
“orientação” tem o sentido de “distorção”, “desarranjo”.

d) Segundo o texto, o repelente industrial não é totalmente
eficaz e deve ser utilizado ao lado de outras medidas
preventivas para se evitar o contágio pelo zika vírus.

e) Segundo o texto, o Ministério da Saúde recomenda o uso
de medicamentos via oral, associados ao repelente, para
evitar o contágio pelo zika vírus.

Gramática, língua e preconceito

A  gramática  normativa  é  um  compêndio  de  regras
importantes para a manutenção do idioma. Imagine se não
tivéssemos  um  manual  que  pudéssemos  consultar  na
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ocorrência  de  uma  dúvida?  Imagine  se  as  regras  não
existissem  e,  por  esse  motivo,  cada  falante  resolvesse
estabelecer  suas  próprias  normas?  Viveríamos  em  uma
verdadeira  “torre  de  Babel”  e  nossa  língua  portuguesa
estaria fadada ao esquecimento. Sendo assim, quando os
linguistas  falam  em  preconceito  linguístico,  não  estão
propondo que os falantes rasguem a gramática, mas, sim,
que considerem as  duas  modalidades  do idioma:  oral  e
escrita, assim como a existência de uma língua culta e de
uma  língua  coloquial.  Dizer  que  alguém  “fala  errado”
desconsidera  diversos  fatores  extralinguísticos,  como  as
variantes  existentes  em  cada  comunidade,  cada  região,
cada contexto cultural.
( A d a p t a d o .  D i s p o n í v e l  e m :
http://portugues.uol.com.br/redacao/variacoes-linguisticas
-preconceito-linguistico.html)

QUESTÃO 26.
Com base no texto 'Gramática, língua e preconceito', marque a
opção CORRETA

a) Ao afirmar que “a nossa língua portuguesa estaria fadada
ao esquecimento”, o texto mostra que a língua estaria
destinada ao esquecimento.

b) A expressão “variantes existentes” significa “variantes que
nunca existiram”.

c) No texto, “regras importantes” significam “regras
insignificantes, desprezíveis”.

d) No contexto, a expressão “ocorrência de uma dúvida”
significa “inexistência de dúvida”.

e) No contexto, a “manutenção do idioma” significa a
supressão de uma língua por outra.

QUESTÃO 27.
Com base no texto 'Gramática, língua e preconceito', marque a
opção CORRETA

a) As palavras “compêndio” e “manutenção” receberam
acento por serem paroxítonas.

b) O ponto final usado no trecho: “cada contexto cultural.”,
marca o início do primeiro período do texto.

c) Há, no texto, um travessão sendo usado para marcar a
fala de um linguista.

d) No texto, a expressão “fala errado” está entre aspas.

e) No fragmento: “Imagine se não tivéssemos um manual
que pudéssemos consultar na ocorrência de uma
dúvida?”, houve uso do sinal de exclamação para marcar a
pergunta.

QUESTÃO 28.
Com base no texto 'Gramática, língua e preconceito', marque a
opção CORRETA

a) Na palavra “não” existe um acento agudo.
b) A palavra “tivéssemos” possui um acento circunflexo.
c) As palavras “pudéssemos” e “língua” possuem acento

agudo.
d) O vocábulo “pudéssemos” possui acento circunflexo.
e) A palavra “existência” possui acento agudo.

QUESTÃO 29.
Com base no texto 'Gramática, língua e preconceito', marque a
opção CORRETA

a) No fragmento: “Esper Kallas é taxativo: o repelente
industrial”, houve o uso de reticências antes da citação do
professor de imunologia.

b) No fragmento: “O produto, no entanto,...”, existe uma
expressão intercalada por vírgulas.

c) No texto, houve o uso de travessão para destacar a fala
do professor Esper Kallas.

d) No trecho: “áreas médicas.”, o ponto final indica o
término do quinto período do texto.

e) No trecho: “áreas médicas.”, o ponto final indica o
término do primeiro período do texto.

QUESTÃO 30.
Com base no texto 'Gramática, língua e preconceito', marque a
opção CORRETA

a) As palavras “dúvida” e “gramática” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

b) As palavras “tivéssemos” e “língua” são acentuadas pelo
mesmo motivo.

c) As palavras “compêndio” e “manutenção” receberam
acento por sem proparoxítonas.

d) As palavras “tivéssemos” e “língua” são acentuadas por
serem oxítonas.

e) Os vocábulos “dúvida” e “cada” são acentuadas pelo
mesmo motivo.
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