
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONCURSO PÚBLICO 
1º MINISSIMULADO – CURSO WALKER MOREIRA/PA 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES ESPECIAIS 
 
 

Você  está  recebendo  o  seu  Caderno   de  Questões,    
 contendo  22  questões  objetivas  de  múltipla escolha, 
numeradas de 01 a 22, em ordem sequencial. Confira a 
sequência numérica de seu Caderno de Questões antes 
de iniciar a resolução, assim como o número de páginas, 
comunicando, imediatamente, o Fiscal de Sala, em caso 
de repetição ou ausência de questão ou página. 

 
As respostas do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica azul ou preta. 

 
O tempo máximo disponível para realização da prova é 
de 1h10 min (uma hora e dez minutos), já incluído o 
tempo destinado à identificação e ao preenchimento do 
Cartão Resposta. 

 
Para cada questão  existirão  05  (cinco)  alternativas  de 
resposta (A, B, C, D e E), das quais apenas uma será 
correta, de acordo com o comando da questão. A 
marcação de mais de uma anula, automaticamente, a 
resposta da questão. 

 
Somente depois de decorridos  40 minutos  do  início  da 
prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno de 
Questões e seu Cartão Resposta, e retirar-se da sala 
de prova. 

 
Os 3 (três) últimos candidatos só  poderão  sair  da  
sala de prova juntos. 
 

 

 
 

CURSO ESPECÍFICO DE PORTUGUÊS / WALKER MOREIRA 
Concurso Público N

o   
001/2019 

ATENÇÃO 
Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Walker Moreira: 

 

“Coloque um ponto final em suas dúvidas” 
 

A transcrição a “frase mestre” é obrigatória e servirá para identificar o Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitará o 
Exame Pericial Grafotécnico, quando for o caso. 

1. 

3. 

2. 

4. 
5. 

APLICAÇÃO 

Aplicação a prova 
15/03/2019 
 

Publicação do Gabarito Preliminar 
16/03/2019 
 

RESULTADO 

PUBLICAÇÃO DO RESULTADO PRELIMINAR 
19/03/2019 

 
PRAZO DE RECURSO CONTRA O RESULTADO PRELIMINAR 

  20 e 21/03/2019 

 
PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA 
OBJETIVA DE MÚLTIPLA ESCOLHA E CONVOCAÇÃO 
PARA A SEGUNA  FASE: AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA 

 

AGENDA 
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MISTURA PERIGOSA 
Revista Isto É, 26/9/2007 

 
Em qualquer idade, o alcoolismo é uma tragédia. Na 

maioria dos casos, ele destrói o indivíduo, desequilibra a 
família e traz um custo imenso para a sociedade. Quando 
atinge pessoas jovens, no entanto, ganha cores ainda mais 
dramáticas – dá para imaginar, então, quando o álcool se 
associa à adolescência. Esse é um cenário que se está 
tornando comum no Brasil: os adolescentes participam de 
forma cada vez mais expressiva da estatística do alcoolis-
mo no país e já correspondem a 10% da parcela dos brasi-
leiros que bebem muito, somando um total de 3,5 milhões 
de jovens. Muitos não se preocupam com a dependência 
nem encaram a bebida como droga. Mas, segundo a Orga-
nização Mundial de Saúde, o álcool é a droga mais consu-
mida no mundo, com dois bilhões de usuários. 
 

 
 

“Em Qualquer idade, o alcoolismo é uma tragédia”; a forma 
abaixo que modifica o sentido original dessa frase inicial do 
texto é: 
A) O alcoolismo é uma tragédia, não dependendo da idade; 
B) O alcoolismo, em qualquer idade, é uma tragédia; 
C) O alcoolismo é, não importa a idade, uma tragédia; 
D) É uma tragédia, em qualquer idade, o alcoolismo; 
E) Dependendo da idade, o alcoolismo é uma tragédia. 
 

 
 

O título do texto fala de “mistura perigosa”, no caso de nosso 
texto, os elementos que se misturam perigosamente são: 
A) alcoolismo e adolescência;      
B) alcoolismo e estatísticas;        
C) pessoas jovens e tragédia; 
D) adolescentes e estatísticas; 
E) destruição e desequilíbrio. 
 

 
 

Ao dizer que o alcoolismo é uma tragédia, o autor do texto 
está empregando uma figura de linguagem que se denomina: 
A) pleonasmo;   
B) metáfora;  
C) hipérbole; 
D) eufemismo; 
E) personificação. 
 

 

 
 

Em cada alternativa abaixo foi reescrito o segmento inicial; 
a alternativa em que a reescritura ALTERA o sentido origi-
nal do segmento é: 
A) “mistura perigosa” / perigosa mistura; 
B) “na maioria dos casos” / no maior número de casos; 
C) “ele destrói o indivíduo” / o indivíduo é destruído por ele; 
D) “custo imenso” / imenso custo; 
E) “o alcoolismo é uma tragédia” / a tragédia é o alcoolismo. 
 
 
 
 
 

 

 
 

Na frase “Quando atinge pessoas jovens, no entanto,...” a 
conjunção no entanto NÃO pode ser substituída por: 
A) porém;  
B) mas;   
C) todavia. 
D) contudo;  
E) entretanto; 
 

 
 

“...ele destrói o indivíduo, desequilibra a família e traz um 
custo imenso para a sociedade.”; pode-se dizer, assim, que 
os problemas causados pelo alcoolismo são: 
A) políticos e sociais;   
B) ambientais e religiosos; 
C) sociais e econômicos;   
D) religiosos e políticos. 
E) econômicos e ambientais; 
 

 
 

“Quando atinge pessoas jovens...” a frase que NÃO repro-
duz o sentido original dessa frase do texto é: 
A) Quando pessoas jovens são atingidas; 
B) No momento em que o alcoolismo atinge pessoas jovens; 
C) Quando afeta pessoas jovens; 
D) Na ocasião em que se depara com pessoas jovens; 
E) Quando pessoas jovens são afetadas pelo alcoolismo. 
 

 
 

“...quando o alcoolismo se associa à adolescência” a frase 
traz um acento grave que indica a presença da crase. A 
frase em que esse acento está empregado de forma INA-
DEQUADA é: 
A) Poucos jovens alcoólatras chegam à idade adulta; 
B) Alguns acidentes de trânsito estão ligados à ingestão 

de álcool; 
C) Alguns jovens têm acesso à bebidas na própria casa; 
D) Os pais devem prestar atenção às companhias dos filhos; 
E) A responsabilidade da educação cabe à família dos 

jovens. 
 

 
 

“dá para imaginar”; no caso desse segmento do texto, o 
verbo dar pode ser substituído por: 
A) é conveniente imaginar; 
B) é difícil imaginar; 
C) é possível imaginar; 
D) é bom imaginar. 
E) é útil imaginar; 
 

 
 

“quando o alcoolismo se associa à adolescência”; a frase em 
que SE tem idêntico valor ao desse segmento do texto é: 
A) Nem todos os jovens se entregam ao alcoolismo; 
B) O jornalista não sabe se todos leram o seu artigo. 
C) Não se sabe quantos jovens beberam na festa. 
D) Os jovens se queixaram de maus-tratos. 
E) Após a festa, todos se abraçaram. 
 

Questão – 10 

Questão – 09 

Questão – 08 

Questão –  07 

Questão –  06 

Questão – 05 

Questão – 04 

Questão – 03 

Questão – 02 

Questão – 01 
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Num texto, vários elementos repetem ou retomam elemen-
tos anteriores; a alternativa em que o termo destacado 
NÃO tem o elemento anterior corretamente identificado é: 
A) “Em qualquer idade, o alcoolismo é uma tragédia. Na 

maioria dos casos, ele destrói o indivíduo, desequilibra 
a família e traz custo imenso para a sociedade.” – al-
coolismo;  

B) “Quando atinge pessoas jovens, no entanto, ganha cores 
ainda mais dramáticas – dá para imaginar, então, quando 
o álcool se associa à adolescência” – alcoolismo; 

C) “Esse é um cenário que se está tornando comum no 
Brasil: os adolescentes participam de forma cada vez 
mais expressiva da estatística do alcoolismo no país” – 
um cenário; 

D) “...e já correspondem a 10% da parcela dos brasileiros 
que bebem muito, somando um total de 3,5 milhões de 
jovens” – 10%; 

E) “Muitos não se preocupam com a dependência nem 
encaram a bebida como droga” – brasileiros. 

 

 
 

A alternativa que mostra uma afirmação cujo conteúdo 
NÃO está relacionado ao problema do alcoolismo na ado-
lescência é: 
A) “Um estudo de 2006 demonstra que o consumo de 

bebidas alcoólicas aumentou 30% em cinco anos na 
faixa etária entre 12 e 17 anos”; 

B) “Nas 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habi-
tantes, 12% dos adolescentes são dependestes de be-
bidas alcoólicas”; 

C) “Pesquisas revelam que o número de adolescentes que 
bebem demais cresce em ritmo assustador”; 

D) “De acordo com testes, 20 % dos motoristas paulistas 
apresentam índices de álcool acima do permitido”; 

E) “O álcool faz mais vítimas entre adolescentes, já que 
atua nessa área como fator de socialização”. 

 

 
 

O texto deve ser prioritariamente considerado como: 
A) um alerta para os pais;  
B) uma crítica a autoridades; 
C) um conselho para educadores; 
D) um elogio aos jovens. 
E) uma constatação de fatos; 
 
 
 

“A história do Brasil pode ser contada de vários mo-
dos e sob vários ângulos, mas para a maioria ela é a 
história da indústria da fome e da miséria.” 

 
 

 
 

O emprego da vírgula antes de mas é justificado pela se-
guinte regra: usa-se a vírgula para: 
A) separar orações intercaladas; 
B) isolar aposto explicativo; 
C) separar orações coordenadas sindéticas adversativas; 
D) separar orações subordinadas adjetivas explicativas; 
E) isolar os termos repetidos. 

 
 
Assinale a alternativa que apresenta uma forma de empre-
go INCORRETA. 
A) Ainda não sei POR QUE partido vou optar. 
B) Muita gente escolhe um candidato sem ter um POR QUÊ. 
C) POR QUE votar em branco ou anular o voto? 
D) Muitos ignoram POR QUE a eleição é importante para 

a democracia. 
E) Com tantos casos de corrupção, escolher mais um 

político, POR QUÊ? 
 
 

Questão – 15 

Questão – 14 

Questão – 13 

Questão – 12 

Questão – 11 
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