
BREJO DA MADRE DE DEUS
CONCURSO PÚBLICO

VIGILANTE
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 - VIGILÂNCIA

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

a) O vigilante deve comunicar à área de segurança da
Administração todo acontecimento entendido como
irregular, exceto quando tal fato possa vir a representar
risco para o patrimônio da Administração.

b) O vigilante que está assumindo o posto, quando da
rendição, deve repassar todas as orientações recebidas e
em vigor, exceto eventuais anomalias observadas nas
instalações e suas imediações.

c) A atividade de vigilância patrimonial somente poderá ser
exercida dentro dos limites dos imóveis vigiados.

d) O vigilante deve colaborar com as Polícias Civil e Militar
nas ocorrências de ordem policial dentro das instalações
da Administração, obstaculizando a atuação daquelas,
inclusive na indicação de testemunhas presenciais de
eventual acontecimento.

e) A vigilância patrimonial é obrigatoriamente um serviço
intermitente, exercido por empresa especializada dirigida
por profissional atuante nas forças armadas, devidamente
autorizado, o qual busca garantir a incolumidade física das
pessoas e a integridade do patrimônio local.

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

a) Compete ao Ministério da Justiça fiscalizar os
estabelecimentos financeiros quanto ao cumprimento da
lei Nº 7.102, de 20 de junho de 1983.

b) Aplicar aos estabelecimentos financeiros as penalidades
previstas na lei Nº 7.102, de 20 de junho de 1983, é uma
atividade de competência da câmara legislativa do
município.

c) As cooperativas singulares de crédito e suas respectivas
dependências não são estabelecimentos financeiros, pois
não possuem alvará de funcionamento expedido pelo
Exército.

d) Compete ao Ministério da Justiça encaminhar parecer
conclusivo quanto ao prévio cumprimento da lei Nº 7.102,
de 20 de junho de 1983, pelo estabelecimento financeiro,
à autoridade que autoriza o seu funcionamento, ou seja, à
Câmara Legislativa do município.

e) Os bancos oficiais ou privados, suas agências, postos de
atendimento, subagências e seções são estabelecimentos
financeiros cujo transporte de valores deve ser feito,
exclusivamente, por equipe própria de funcionários
contratados.

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

a) O transporte de numerário em montante superior a cento
e vinte mil Ufir, para suprimento ou recolhimento do
movimento diário dos estabelecimentos financeiros,
poderá ser efetuado em veículo especial (carro de passeio
e/ou caminhonete até 1.500 cilindradas), a critério da
instituição.

b) O sistema de segurança referido na lei Nº 7.102, de 20 de
junho de 1983, exclui empresa de vigilância ou órgão
policial mais próximo.

c) A legislação brasileira permite que atividades de vigilância
ostensiva e transporte de valores possam ser executados
por empresa especializada contratada.

d) A lei 7432 (1985) estabelece normas para o
funcionamento das empresas particulares que exploram
serviços de vigilância, como a exigência de incluir em seu
quadro societário ao menos um sócio com comprovada
experiência como policial civil ou militar concursado.

e) O sistema de segurança referido na lei Nº 1.122 (1983),
deve excluir dispositivos como equipamentos elétricos,
eletrônicos e de filmagens que possibilitem a identificação
dos assaltantes.

QUESTÃO 4.
Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:

a) A legislação brasileira exige que as empresas particulares
que exploram serviços de transporte de valores
desenvolvam software próprio de gestão de ativos de
segurança.

b) A lei Nº 7.102 (1983), estabelece exclusivamente normas
para a administração das empresas particulares que
exploram serviços de vigilância de bens públicos.

c) Manter cabina blindada com permanência ininterrupta de
vigilante durante o expediente para o público e enquanto
houver movimentação de numerário no interior do
estabelecimento é uma exigência vetada às instituições
financeiras pela legislação brasileira.

d) A vigilância ostensiva e o transporte de valores deverão
ser executados pelo próprio estabelecimento financeiro,
ainda que não organizado e preparado para tal fim.

e) Nenhuma sociedade seguradora poderá emitir, em favor
de estabelecimentos financeiros, apólice de seguros que
inclua cobertura, garantindo riscos de roubo e furto
qualificado de numerário e outros valores, sem
comprovação de cumprimento, pelo segurado, das
exigências previstas na lei Nº 7.102, de 20 de junho de
1983.

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

a) De acordo com a lei Nº 7.102/1983, são estabelecimentos
financeiros as caixas econômicas, sociedades de crédito,
associações de poupança, suas agências, postos de
atendimento, subagências e seções.

b) A vigilância ostensiva e o transporte de valores poderão
ser executados pelo próprio estabelecimento financeiro,
exclusivamente com pessoal terceirizado para as
atividades de transporte, aprovado em curso de formação
de vigilante autorizado pelo Ministério da Justiça e cujo
sistema de segurança tenha parecer favorável à sua
aprovação emitido pelo Ministério da Justiça.

c) A lei Nº 8.322, de 20 de junho de 1983, dispõe sobre
segurança para estabelecimentos financeiros e transporte
de bens de valor em vias nacionais e internacionais.

d) A legislação brasileira de segurança estabelece que o
funcionamento das empresas particulares que exploram
serviços de transporte de valores apenas será autorizado
após a confirmação do pagamento da taxa de ativação
junto à guarda municipal ou quartel militar mais próximo.
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e) Nos seguros contra roubo e furto qualificado de
estabelecimentos financeiros, serão concedidos
acréscimos sobre os prêmios aos segurados que
possuírem, além dos requisitos mínimos de segurança,
outros meios de proteção previstos na lei Nº 7.102, de 20
de junho de 1983, na forma de seu regulamento.

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

a) Um completo sistema de segurança deve incluir
dispositivos desenvolvidos por órgão público do poder
legislativo que retardem a ação dos criminosos,
permitindo sua perseguição, identificação ou captura por
vigilante desarmado.

b) É permitido o funcionamento de estabelecimento
financeiro onde haja guarda de valores ou movimentação
de numerário, que não possua sistema de segurança com
parecer favorável à sua aprovação, elaborado pelo
Ministério da Justiça.

c) De acordo com a lei Nº 7.102, de 20 de junho de 1983, os
processos administrativos em curso no âmbito do
Departamento de Polícia Federal observarão os requisitos
próprios de segurança para as cooperativas singulares de
crédito e suas dependências.

d) Nos estabelecimentos financeiros estaduais, o serviço de
vigilância ostensiva deverá ser desempenhado
exclusivamente pelas Guardas Municipais, a critério do
Governo da respectiva Unidade da Federação.

e) De acordo com a lei Nº 7.232/83, as associações de
poupança não são estabelecimentos financeiros e devem
seguir as regras definidas para empresas comerciais
tradicionais e instituições públicas.

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

a) A atividade de vigilância pode envolver a alocação de mão
de obra capacitada para fiscalizar a entrada e saída de
veículos nas instalações sem, no entanto, identificar o
motorista e anotar a placa do veículo, pois tal atitude viola
o direito de privacidade.

b) A atividade de vigilância envolve o uso de mão de obra
capacitada para atividades de limpeza, manutenção de
veículos e segurança pública.

c) O Departamento de Guarda Municipal é o órgão
competente do Ministério da Justiça responsável por
autorizar, controlar e fiscalizar o funcionamento das
empresas especializadas, dos cursos de formação de
vigilantes e das empresas que exercem serviços orgânicos
de segurança.

d) A atividade de vigilância envolve a alocação de mão de
obra capacitada para permitir o ingresso nas instalações
de pessoas, ainda que não tenham sido previamente
autorizadas e identificadas.

e) O profissional de vigilância deve transmitir o respeito que
a função exige, devendo também manter-se calmo
durante a realização do seu trabalho.

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

a) O transporte de valores é considerado atividade de
segurança pública, não privada.

b) Os serviços de instalação e manutenção de circuito
fechado de TV ou de quaisquer outros meios de vigilância
eletrônica dispensam a execução por empresa registrada
no CREA.

c) As empresas especializadas em prestação de serviços de
segurança, vigilância e transporte de valores, constituídas
sob forma de empresas privadas, poderão prestar serviços
a órgãos e empresas públicos.

d) A seleção de profissional de vigilância privada para o
quadro da organização deve ter como premissa
exclusivamente ter concluído o ensino superior em curso
de sugurança pública.

e) A vigilância patrimonial não é considerada atividade de
segurança privada.

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

a) A escolta armada é considerada atividade de segurança
pública, não privada.

b) Nos termos da Lei nº 7.102/83, os serviços de vigilância
consistem apenas em serviços de vigilância ostensiva e
serviços orgânicos de segurança.

c) O vigilante deve evitar manter afixado no posto, em local
visível, o número do telefone da Delegacia de Polícia da
Região e dos responsáveis pela administração da
instalação, pois tais informações não devem ser vistas por
terceiros.

d) A vigilância patrimonial objetiva garantir a proteção física
das pessoas e a integridade do patrimônio no local ou nos
eventos sociais.

e) A atividade de vigilância envolve a alocação de mão de
obra capacitada para observar a movimentação de
indivíduos suspeitos nas imediações do posto, sem adotar
medidas de segurança, conforme orientação recebida da
Administração.

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

a) Os dirigentes e a equipe que prestarão o serviço de
vigilância patrimonial deverão evitar seguir as políticas de
sustentabilidade da organização.

b) Os diretores e demais empregados das empresas de
vigilância poderão ter antecedentes criminais registrados.

c) Os serviços orgânicos de segurança são aqueles
executados por empresas que tenham como objeto
econômico a vigilância ostensiva, o transporte de valores
e a prestação de serviços de brigada de incêndio, não
sendo obrigados ao cumprimento do disposto na Lei nº
7.102/83.

d) A segurança pessoal não é considerada atividade de
segurança privada.

e) As atividades de segurança privada têm como
característica básica a especialização na execução dos
serviços.

A2 - ATENDIMENTO

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

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.
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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.

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
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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
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
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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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RASCUNHO


