
PORTUGUÊS

Atenção: As questões de números 01 a 03 baseiam-se no texto apresentado abaixo.

A rapidez  e  a  facilidade  dos  deslocamentos  de  um  ponto  geográfico  a  outro  sempre 
determinaram as condições de vida dos grupos humanos. Os meios de transporte tornaram o 
homem independente do meio em que vivia, permitiram-lhe ocupar todo o planeta, afetaram o 
aproveitamento dos recursos naturais e bens de produção e impulsionaram o comércio. 

Transporte, em sentido geral, é a ação ou o efeito de levar pessoas ou bens de um lugar a 
outro. O sistema de transporte é vital para o comércio interno e externo, a fixação dos custos de 
bens e serviços, a composição dos preços, a regularização dos mercados, a utilização da terra e a 
urbanização.  É  um elemento  fundamental  para  a  solução  de  problemas  básicos  de  saúde  e 
educação: nas cidades, porque facilitam o acesso das populações aos centros de ensino e saúde; 
nas  zonas  rurais,  porque  permitem  a  penetração  dos  meios  de  divulgação  cultural,  técnico-
profissional e sanitária necessários à melhoria das condições de trabalho e produtividade.

Do ponto de vista econômico, transporte é o setor da atividade produtiva que interliga a 
produção  e  o  consumo  de  bens.  A produção  agrícola  e  industrial  nacional,  sua  expansão 
quantitativa  e  sua  valorização  mediante  uma  distribuição  aos  mercados  consumidores  em 
condições técnicas e econômicas favoráveis  dependem, em larga medida,  de um sistema de 
transporte moderno e abrangente.

          (Nova Enciclopédia Barsa. Planeta Internacional Ltda. São Paulo, 2002)

01. ... permitiram-lhe ocupar todo o planeta ... (1º parágrafo)
O pronome grifado na frase acima substitui, considerando-se o contexto,
a) ao comércio.
b) ao meio.
c)) ao homem.
d) a todo o planeta.
e) ao aproveitamento dos recursos naturais.

Atenção: Para responder às questões de números 02 e 03, assinale na folha de respostas a 
alternativa que preenche corretamente as lacunas da frase apresentada.

02.  As condições de vida  dos  grupos  humanos  ...........  especialmente  pela  existência  de  um 
sistema de transporte   ............ .
a) é influenciada - eficaz
b) é influenciada - eficazes
c) são influenciado - eficazes
d) são influenciados - eficazes
e)) são influenciadas - eficaz

03.  A necessidade de deslocamentos  de populações entre pontos  geográficos  diferentes  deu 
origem ............. uma infraestrutura física e ............ criação de veículos que poderiam mover-se...... 
........ velocidades cada vez maiores.
a) a - a - a
b) a - a - à
c) à - à - a
d)) a - à - a
e) à - à - à



04. A concordância verbal e nominal está feita de maneira inteiramente correta na frase:
a) Foram postas em prática algumas medidas de controle do trânsito, para evitar que surgissem 
problemas de poluição atmosférica na região.
b) A História mostra que deslocamentos antes impossível de ser realizado passa a ocorrer com a 
evolução dos meios de transporte.
c)  Os veículos abandonados no pátio,  após uma revisão e a substituição de algumas peças, 
voltou a ser usado nas atividades de rotina.
d) Foi claramente reconhecido a necessidade de novas pesquisas cujo objetivo seria descobrir 
novas fontes, não poluentes, de energia.
e)  As  cidades  garantem,  em  princípio,  melhores  condições  de  vida  para  a  população,  que 
enfrentam, porém, outros problemas, como a violência urbana.

05. A frase corretamente pontuada é:
a)  Num  estado  democrático  a  preservação,  da  segurança  nacional  deve  ser  exercida,  sem 
interferência excessiva na vida normal, da população.
b)  Num  estado,  democrático  a  preservação  da  segurança  nacional,  deve  ser  exercida  sem 
interferência excessiva na vida normal da população.
c)  Num  estado  democrático  a  preservação  da  segurança  nacional  deve,  ser  exercida,  sem 
interferência excessiva, na vida normal da população.
d)  Num  estado  democrático  a  preservação  da  segurança,  nacional  deve  ser  exercida  sem 
interferência excessiva na vida, normal da população.
e))  Num  estado  democrático,  a  preservação  da  segurança  nacional  deve  ser  exercida  sem 
interferência excessiva na vida normal da população.
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