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Este Caderno de Questões somente deverá ser aberto quando for autorizado pelo Fiscal.
Antes de iniciar a prova, confira se o tipo da prova do Caderno de Questões é o mesmo da etiqueta da banca
e da Folha de Respostas de questões objetivas.
Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas.
Verifique também se contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) alternativas cada. Caso contrário,
comunique imediatamente ao Fiscal.
O tempo disponível para esta prova é de 3 horas. Faça-a com tranquilidade, mas controle seu tempo. Esse
tempo inclui a marcação da Folha de Respostas de questões objetivas.
Você somente poderá sair em definitivo do Local de Prova depois de decorridas 2 horas e 30 minutos do início
da aplicação.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, confira seu nome, número do seu documento de identificação,
tipo de prova e cargo escolhido.
Em hipótese alguma lhe será concedida outra Folha de Respostas de questões objetivas.
Preencha a Folha de Respostas de questões objetivas utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Na Folha de Respostas de questões objetivas, preencha completamente o círculo correspondente à alternativa
escolhida, conforme modelo:

Será atribuído o valor ZERO à questão que contenha na Folha de Respostas de questões objetivas: dupla
marcação, marcação rasurada, emendada ou com “X”, não preenchida totalmente ou que não tenha sido
transcrita.
A correção da prova objetiva será efetuada de forma eletrônica, considerando-se apenas o conteúdo da Folha
de Respostas de questões objetivas.
Caso a Comissão julgue uma questão como sendo nula, os pontos serão atribuídos a todos os candidatos.
Não será permitida qualquer espécie de consulta.
Ao terminar a prova, devolva ao Fiscal de Sala este Caderno de Questões, juntamente com a Folha de
Respostas de questões objetivas, e assine a Lista de Presença.
Na sala que apresentar apenas 1 (um) Fiscal, os 3 (três) últimos candidatos somente poderão ausentar-se da
sala juntos, após a assinatura da Ata de Encerramento de provas.
Assine neste Caderno de Questões e coloque o número do seu documento de identificação (RG, CNH etc.).
Boa Prova!

N. do doc. de identificação (RG, CNH etc.):

Maceió/AL, 08 de março de 2015.

Assinatura do(a) candidato(a):

Você confia no resultado!
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QUESTÃO 04 _________________________________

PORTUGUÊS

Andorinha

QUESTÃO 01 ________________________________

Andorinha lá fora está dizendo:
– Passei o dia à toa, à toa!
Andorinha, andorinha, minha cantiga é mais triste!
– Passei a vida à toa, à toa!!!...
BANDEIRA, M. Andorinha, Andorinha. Rio de Janeiro: J. Olympio, 1966.

Considerando que os sinais de pontuação são usados para
organizar um texto escrito e para reproduzir as emoções,
intenções e anseios do falante, qual sinal de pontuação foi usado
no texto para indicar estado emotivo?
A) Vírgula.
B) Travessão.
C) Reticências.
D) Dois-pontos.
E) Ponto de exclamação.
Disponível em: <http://www.comoescreve.com/2012_12_01_archive.html>. Acesso em: 27 jan. 2015.

Assinale a alternativa em que a palavra destacada foi usada
equivocadamente.

QUESTÃO 05 _________________________________
Na palavra “trabalhista”, existe(m)

A) Até que você não saiu tão mal nos testes.

A) três dígrafos.

B) Ele está muito mal humorado ultimamente.

B) um dígrafo, apenas.

C) A jovem confundiu seu anjo bom com seu anjo mal.

C) dois dígrafos, apenas.

D) Os atletas obtiveram um mau resultado na competição.

D) três encontros consonantais.

E) A escola teve um mau desempenho na avaliação de leitura.

E) um encontro consonantal, apenas.

QUESTÃO 02 ________________________________

QUESTÃO 06 _________________________________

Disponível em: <http://blogmoscabranca.com.br/11-tirinhas-em-homenagem-aos-50-anos-da-mafalda/>.
Acesso em: 26 jan. 2015.

Na fala da personagem, no primeiro balão, qual o tempo dos
verbos empregados?
A) Futuro do pretérito do modo indicativo.

Disponível em: <http://somosalunosjlz601.blogspot.com.br/2012/05/carinhoso-de-pixinguinha-historiaem.html>. Acesso em: 26 jan. 2015.

Dadas as afirmativas sobre as palavras do quadrinho,

B) Futuro do presente do modo indicativo.
C) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo.

I. Em “SOUBESSES” há um ditongo e um dígrafo.

D) Pretérito imperfeito do modo indicativo.

II. “SOU” apresenta um encontro vocálico chamado hiato.

E) Pretérito perfeito do modo indicativo.

III. Em “CARINHOSO” há um hiato e um dígrafo.

QUESTÃO 03 ________________________________
Qual é o processo de formação das palavras “naturalmente” e
“maternidade”?

verifica-se que está(ão) correta(s)
A) I, apenas.
B) II, apenas.

A) Parassíntese.

C) I e III, apenas.

B) Derivação sufixal.

D) II e III, apenas.

C) Derivação prefixal.

E) I, II e III.

D) Composição por aglutinação.
E) Composição por justaposição.
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QUESTÃO 07 ________________________________

QUESTÃO 09 _________________________________
[...]
– Muito bem. Continue, continue. Diga que você é que está
pagando ________ o dinheiro é seu. ________ eu sou um
imprestável. ________ eu estou desempregado, não sou nada
que você pensou que eu fosse quando casou comigo, eu com
aquela minha pose de grã-fino e de entendido em vinhos. Diga que
nós estamos nesta situação por culpa da minha pose. Diga.

[...]
VERÍSSIMO, L. F. Em algum lugar do paraíso. Rio de Janeiro: Objetiva, 2011.

Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas do
fragmento de texto.
A) porque / Porquê / Porquê
B) porque / Porque / Porque
C) porque / Por que / Por que
D) por quê / Por quê / Por quê
E) por que / Por que / Por que

QUESTÃO 10 _________________________________
Dias melhores
Vivemos esperando
Dias melhores
Dias de paz, dias a mais
Dias que não deixaremos
Para trás
Oh! Oh! Oh!
Disponível em: <http://www.minhasdicas.com.br/wp-content/uploads/2011/10/relax.jpg>.
Acesso em: 26 jan. 2015.

[...]
QUEST, Jota. Disponível em: <http://letras.mus.br/jota-quest/46686/>. Acesso em: 25 jan. 2015.

Dadas as afirmativas sobre o texto
I. O vocábulo “VOU” é um verbo, que está no futuro do presente
do modo indicativo.

As classes gramaticais
respectivamente,

II. O vocábulo “HOJE” é um advérbio de tempo.

A) adjetivo e verbo.

III. O pronome “Eu” está subentendido em “VOU PRA CASA
RELAXAR”.

B) verbo e advérbio.

das

palavras

destacadas

são,

C) adjetivo e adjetivo.

verifica-se que está(ão) correta(s)

D) adjetivo e advérbio.

A) I, apenas.

E) advérbio e advérbio.

B) II, apenas.

QUESTÃO 11 _________________________________

C) I e III, apenas.

Esqueça o calor insuportável. Dependendo do horário, o
deserto pode ser congelante!

D) II e III, apenas.
E) I, II e III.

QUESTÃO 08 ________________________________
[...]
Qual a magnitude do custo do transporte público em grandes
cidades em comparação ao custo de outros serviços públicos
básicos, como abastecimento de água, fornecimento de energia
elétrica, coleta de esgoto, telefonia, etc.?
[...]
Disponível em: <http://www.ebah.com.br/content/ABAAAem28AB/transporte-publico-urbano-parte-01introducao?part=2>. Acesso em: 3 fev. 2015.

Entre as paisagens curiosas da natureza, o deserto é uma das
principais. Nos filmes, sempre vemos camelos, cactos e as
grandes dunas de areia que mudam de lugar de acordo com o
vento. Aqui no Brasil, não temos nenhum deserto, por isso é até
difícil imaginá-los. Mesmo assim, dá pra entender como as coisas
funcionam por lá.
Disponível em: <http://atrevidinha.uol.com.br/category/natureza/>. Acesso em: 28 jan. 2015.

O texto
A) informa sobre o calor insuportável.
B) informa a respeito do deserto brasileiro.

No fragmento de texto, a palavra destacada classifica-se como

C) caracteriza o deserto enquanto paisagem.

A) adjetivo paroxítono.

D) explica como o deserto pode ser congelante.

B) verbo proparoxítono.
C) adjetivo proparoxítono.

E) ressalta, de forma poética, o calor do deserto.

D) substantivo paroxítono.
E) substantivo proparoxítono.
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QUESTÃO 12 ________________________________

QUESTÃO 14 _________________________________

Motivo

Para que ninguém a quisesse

Eu canto porque o instante existe
Porque os homens olhavam demais para a sua mulher,
mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se
pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi
obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora os
sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da
gaveta tirou todas as joias. E vendo que, ainda assim, um ou outro
olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e
tosquiou-lhe os longos cabelos.

e a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
no vento.
[...]
MEIRELES, Cecília. Antologia Poética. 3.ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 15.

Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes,
homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato,
não mais atravessava praças.

Os pares de palavras “alegre e triste”, “gozo e tormento”, “noites e
dias” são

[...]

A) antônimos.
B) parônimos.

As classes gramaticais
respectivamente,

C) sinônimos.

A) adjetivo, verbo e adjetivo.

D) homógrafos.

B) advérbio, verbo e adjetivo.

E) homônimos.

C) adjetivo, substantivo e adjetivo.

COLASANTI, Marina. Contos de Amor Rasgado. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. p. 111-2.

das

palavras

destacadas

são,

D) adjetivo, substantivo e pronome.

QUESTÃO 13 ________________________________

E) advérbio, substantivo e pronome.

QUESTÃO 15 _________________________________
Dois rios
O céu está no chão
O céu não cai do alto
É o claro, é a escuridão
O céu que toca o chão
E o céu que vai no alto
Dois lados deram as mãos
[...]
Disponível em: <http://www.erepublik.com/en/article/-mde-primeiras-perguntas-no-erepublik--1957984/1/20>.
Acesso em: 27 jan. 2015.

“Diariamente” é uma palavra formada pelo processo de derivação,
cujo afixo empregado é

REIS, Nando. Disponível em: <http://letras.mus.br/nando-reis/1019910/>. Acesso em: 28 jan. 2015.

Os versos “O céu está no chão” e “O céu que toca o chão” do
fragmento da letra da canção de Nando Reis
A) exploram o uso da linguagem denotativa.

A) sufixo verbal.

B) recorrem ao duplo sentido para provocar o riso.

B) sufixo nominal.

C) usam expressões da língua de sentidos equivalentes ou
sinônimas.

C) sufixo adverbial.
D) prefixo com significado de “duas vezes”.
E) prefixo com significado de “ação contrária”.

D) recorrem ao uso conotativo da linguagem para criar efeitos de
sentido específicos.
E) empregam ambiguidade, ou seja, a indeterminação de
sentido, dificultando a compreensão do texto.

08 mar. 2015

NF – ARTÍFICE (Código: 1)

3

Universidade Estadual de Ciências da Saúde de Alagoas
Concurso Público 2015

Prova tipo 7

QUESTÃO 16 ________________________________

QUESTÃO 18 _________________________________

O prazer e o trabalho
Em cada minuto somos esmagados pela ideia e a sensação
do tempo. E apenas existem dois meios para escapar a tal
pesadelo, para esquecê-lo: o prazer e o trabalho. O prazer
gasta-nos. O trabalho fortifica-nos. Escolhamos. Quanto mais nos
servimos de um destes meios, mais o outro nos inspira a
repugnância.
Disponível em: <http://www.citador.pt/textos/o-prazer-e-o-trabalho-charles-baudelaire>.
Acesso em: 28 jan. 2015.

Qual das palavras em destaque está empregada no sentido
conotativo?
A) prazer.
B) minuto.
C) trabalho.
D) esmagados.
E) repugnância.

QUESTÃO 17 ________________________________

Disponível em: <http://brunojornalpontocom.blogspot.com.br/2014/04/desenhos-para-pintar-do-dia-dotrabalho.html>. Acesso em: 25 jan. 2015.

Os verbos “acordar”, “trabalhar” e “começar”, que aparecem no
início do poema, apresentam-se na forma de
A) infinitivo.
B) pretérito.
Disponível em: <http://www.jornaldebrasilia.com.br/site/imagens/tinynoticias2012/15charge_984.jpg>.
Acesso em: 25 jan. 2015.

A charge acima tem como finalidade
A) evidenciar a obrigatoriedade do uso dos simuladores nas
autoescolas.

C) gerúndio.
D) particípio.
E) subjuntivo.

QUESTÃO 19 _________________________________

B) alertar a população sobre uma nova modalidade prática de
aulas de direção.

Mais uma vez

C) levantar a discussão da real necessidade do simulador de
direção nas aulas práticas.

Mas é claro que o Sol

D) apoiar o uso do simulador de direção nas autoescolas do país,
ao considerar que esse recurso ajuda o motorista a enfrentar
as situações adversas no trânsito.

Mais uma vez, eu sei

E) esclarecer à população o provável aumento do preço das
carteiras de habilitação, considerando a obrigatoriedade do
uso dos simuladores de direção nas autoescolas.

Vai voltar amanhã
Escuridão já vi pior
De endoidecer gente sã
Espera que o Sol já vem
[...]
RUSSO, Renato. Disponível em: <http://letras.mus.br/renato-russo/1213616/>. Acesso em: 24 jan. 2015.

Sem prejuízos do significado, é possível substituir “endoidecer
gente sã” por
A) nortear alguém saudável.
B) orientar pessoas insanas.
C) desorientar pessoas sadias.
D) enlouquecer pessoas dementes.
E) fazer perder o juízo de gente com doenças ou defeito físico.
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QUESTÃO 20 ________________________________

MATEMÁTICA
QUESTÃO 21 _________________________________
Assinale a palavra que preenche corretamente a lacuna da frase
“A capacidade do porta-malas de um veículo caiu de 450 para 402
______________.”
A) litros.
B) metros.
C) arrobas.
D) minutos.
E) quilogramas.

Disponível em: <http://www.recadosonline.com/dia-do-motorista.html>. Acesso em: 24 jan. 2015.

Todas as palavras expressas nas placas do cartaz são exemplos
de
A) verbos.
B) adjetivos.

QUESTÃO 22 _________________________________

C) advérbios.

Assinale a alternativa que contém apenas divisores de 588.

D) pronomes.

A) 2, 3, 4, 5 e 7.

E) substantivos.

B) 2, 3, 4, 6 e 7.
C) 2, 3, 5, 7 e 9.
D) 3, 4, 7, 8 e 9.
E) 3, 5, 7, 8 e 9.

QUESTÃO 23 _________________________________
O número cujo antecessor do seu triplo é quatorze unidades maior
que o seu dobro é
A) 1.
B) 3.
C) 14.
D) 15.
E) 17.
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QUESTÃO 24 ________________________________

QUESTÃO 27 _________________________________

O número 0,84 é igual à fração
42

A metade do número inteiro que possui exatamente quatro
dezenas de milhares, sete centenas, seis dezenas e oito unidades
possui exatamente

21

A) dois milhares, três centenas, oito dezenas e quatro unidades.

25

B) quatro milhares, oito centenas, três dezenas e duas unidades.

A)
B)
C)
D)
E)

5

.
.

25

.

C) duas dezenas de milhares, três centenas, oito dezenas e
quatro unidades.

21
42

.

D) duas dezenas de milhares, três centenas, três dezenas e
quatro unidades.

25
42
5

.

E) quatro dezenas de milhares, oito milhares, três centenas e
duas unidades.

QUESTÃO 25 ________________________________
A tabela apresenta os números de quilômetros rodados no mês de
janeiro de 2015 pelos cinco veículos de uma instituição de ensino
superior.

QUESTÃO 28 _________________________________

Veículo

Nº de Quilômetros

1

1 500

O(s) número(s) inteiro(s) cujo(s) quadrado(s) é(são) quatro
unidades menor que seu quádruplo é(são)

2

2 024

A) 2, apenas.

3

1 428

B) -2, apenas.

4

2 604

5

1 924

C) 2 e -2.
D) 4, apenas.
E) 4 e -4.

Nessas condições, a média de quilômetros rodados por veículo foi
de
A) 1 428.
B) 1 896.
C) 1 924.
D) 2 604.
E) 9 480.

QUESTÃO 29 _________________________________
O quadrado de 7, o sucessor de 31 e a raiz quadrada de 121 são
números, respectivamente,

QUESTÃO 26 ________________________________

A) par, ímpar e par.

A expressão (x2 – y2)2 é igual à expressão

B) par, par e ímpar.

A)

x4

–

y4.

C) ímpar, par e par.

B) x4 + y4.

D) ímpar, par e ímpar.

C) (x – y)(x + y).

E) ímpar, ímpar e ímpar.

D) x4 + 2x2y2 + y4.
E) (x – y)2(x + y)2.
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QUESTÃO 30 ________________________________

QUESTÃO 33 _________________________________

Próximo ao caixa de um restaurante que serve refeições a peso,
estão afixados os cartazes

A figura, desenhada sem escala, apresenta a planta baixa da
biblioteca de uma faculdade, que tem a forma de trapézio
isósceles.

Tara do
Prato
420 g

C

Quilo
R$ 25,50

Nesse restaurante, qual o preço de um prato com comida que
pesa 722 g?
A) R$ 7,70

A

D

B

Se AB = 16 m, AC = 13 m e CD = 6 m, a área, em m 2, dessa
biblioteca, é de

B) R$ 10,71
C) R$ 18,41

A) 264.

D) R$ 25,50

B) 208.

E) R$ 29,12

C) 192.
D) 132.
E) 60.

QUESTÃO 31 ________________________________
Se o Senhor Edilson pretende dividir R$ 96,00 com seus dois filhos
de tal forma que o mais velho receba o triplo do que receberá o
mais novo, quanto o filho mais velho receberá a mais que o seu
irmão?

QUESTÃO 34 _________________________________
O gráfico apresenta o número de horas extras trabalhadas pelos
artífices de uma instituição de ensino superior no mês de fevereiro
de 2015.

A) R$ 24,00
B) R$ 32,00
C) R$ 48,00
D) R$ 64,00
E) R$ 72,00

QUESTÃO 32 ________________________________
O produto de dois números cuja soma é igual a 23 é igual a 90.
Qual é o valor absoluto da diferença entre esses dois números?
A) 26
B) 18

Nessas condições, a moda do número de horas trabalhadas pelos
artífices foi igual a

C) 13

A) 12,0.

D) 10

B) 16,0.

E) 5

C) 17,0.
D) 17,7.
E) 24,0.
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QUESTÃO 35 ________________________________

QUESTÃO 38 _________________________________
O máximo divisor comum dos números 23x32x72 e 22x33x5 é igual
a

r

A) 2x3.
B) 22x32.

P

C) 22x33.
D) 23x32.

Se as distâncias dos pontos da curva da figura ao ponto P são
iguais a r, então essa curva é um(a)

E) 23x33.

A) círculo de centro r e raio P.
B) círculo de centro P e raio r.
C) círculo de centro P e perímetro r.
D) circunferência de centro r e raio P.

QUESTÃO 39 _________________________________

E) circunferência de centro P e raio r.

Para valores de x e de y diferentes de zero, a soma
A)
B)

QUESTÃO 36 ________________________________
Uma porta retangular maciça, usualmente utilizada em salas,
quartos, banheiros etc., é uma figura geométrica espacial
denominada de

𝑥2 + 𝑦2
𝑥𝑦
𝑥+𝑦
𝑥𝑦

𝑥
𝑦

+

𝑦
𝑥

é igual a

.

.

C) x2 + y2.
D) x + y.
E) 1.

A) cubo.
B) esfera.
C) pirâmide.
D) retângulo.

QUESTÃO 40 _________________________________

E) paralelepípedo.

A divisão de 111 111 por 3 é igual a
A) 11.
B) 3 737.
C) 37 037.
D) 333 333.

QUESTÃO 37 ________________________________

E) 370 037.

Colocando em ordem crescente as expressões
3
2
I.
+ .
5
7
II.
III.

3
5
3
5

×
÷

2

.

7

2
7

.

obtemos a sequência
A) I, II e III.
B) I, III e II.
C) II, I e III.
D) III, I e II.
E) III, II e I.
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ATENÇÃO!
O candidato está proibido de destacar esta folha com o gabarito, sob pena de eliminação
do processo. Somente o Fiscal de Sala está autorizado a fazer isso no momento de sua
saída em definitivo do Local de Prova.

Gabarito do Candidato
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

EDITAL N.º 002/2014 – UNCISAL
A COPEVE/UFAL divulgará o gabarito preliminar, juntamente com as Provas Objetivas, no endereço
eletrônico www.copeve.ufal.br na data provável de 08/03/2015, a partir das 21h00.

GABARITO OFICIAL
www.copeve.ufal.br
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