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PORTUGUÊS

1. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) Assinale 
a opção que indica a frase que não mostra caráter 
opinativo.

a) Penso que o Vitória deve escapar do rebaixamento.
b) Todos devem trabalhar mais, creio eu.
c) Vê-se diariamente nos jornais o perigo de viajar à noite.
d) A meu ver, o tempo vai mudar no final de semana.
e) Há muitos feriados no Brasil, é a minha opinião.

2. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019)

O cartaz e os dizeres acima pretendem

a) condenar os que só reclamam e nada fazem.
b) motivar o trabalho solidário.
c) indicar caminhos para a colaboração.
d) dar exemplos para a comunidade.
e) incentivar campanhas de solidariedade.

3. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “O hábito 
de ler é sem dúvida um dos maiores presentes que uma 
criança pode receber. A leitura abre inúmeras portas 
para o desenvolvimento do indivíduo e seus benefícios 
intelectuais e de apoio ao aprendizado escolar são pro-
porcionais ao prazer de desbravar novos mundos pela 
imaginação.”

Ricardo Viveiros, in Oficina de Comunicação.

As opções a seguir apresentam alguns benefícios do ato 
de ler, à exceção de uma. Assinale-a.

a) Propicia desenvolvimento.
b) Traz benefícios intelectuais.
c) Melhora o aprendizado escolar.
d) Traz prazer como o de receber um presente.
e) Exercita a imaginação.

4. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “Antigamen-
te o homem tinha a impressão de que os recursos da na-
tureza eram infinitos. O caçador de mamutes via muitos 
deles e só conseguia capturar um ou outro, entendendo 
assim que seu número era infindável. A noção de que a 
natureza é infinita mudou a partir do momento em que o 

homem, dominando a técnica, fabricou máquinas capa-
zes de, em poucos dias, destruir uma floresta; ou, indo a 
extremos, acabar com o mundo em minutos caso resolva 
experimentar algumas de suas bombas atômicas.”

Júlio Chiavenato, in O massacre da Natureza.

Assinale a opção em que a forma “entendendo assim” fica 
corretamente substituída, mantendo seu sentido original.

a) quando entendia
b) caso entendesse
c) à proporção que entendia
d) pois entendia
e) apesar de entender

5. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) O jornal O 
Globo, em 19/10/2018, publicou a seguinte manchete:

Mudanças no IR dariam alívio ao contribuinte

Sobre os componentes dessa manchete, assinale a afir-
mativa incorreta.

a) A abreviatura IR corresponde a Imposto sobre a Renda.
b) A forma verbal “dariam” mostra que se trata de uma 

possibilidade, e não de um fato.
c) A expressão “dar alívio” informa que as mudanças sig-

nificam menos gastos.
d) A forma “dariam alívio” equivale a “aliviarão”.
e) O termo “contribuinte” significa todo aquele que paga 

algum imposto.

6. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) Um jornal 
carioca publicou a seguinte manchete nas páginas es-
portivas:
Vasco obtém empréstimo para acertar pagamentos

Dessa manchete deduz-se que

a) os pagamentos do Vasco estavam atrasados.
b) haviam ocorrido erros nos pagamentos de salários.
c) o Vasco teve dificuldades para obter empréstimo.
d) os salários pagos pelo Vasco precisavam de aumento.
e) os clubes de futebol passam por dificuldades finan-

ceiras.

7. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “A civiliza-
ção do século XX tornou-se altamente dependente do mais 
nobre dos combustíveis, porque ele é extremamente con-
veniente: é líquido, podendo pois ser transportado facil-
mente nos mais variados recipientes e em oleodutos, e, 
além disso, é o combustível mais rico em calorias. Assim, a 
humanidade se acostumou com o ‘creme’ dos combustíveis 
e o desperdiçou, como quem desperdiça um bem ganho 
sem qualquer esforço. Mas isso vai acabar, o petróleo é 
uma herança que recebemos do passado e que fatalmente 
vai terminar.”

José Goldemberg, Quatro Rodas. São Paulo, maio de 
2013.
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Sobre o petróleo, assinale a afirmativa incorreta.

a) Trata-se de combustível caloricamente superior.
b) Tem existência fatalmente não eterna.
c) Possui nobreza por ter causado dependência.
d) Traz facilidade de transporte.
e) Pode ser embalado em recipientes diversos.

8. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “A civilização 
do século XX tornou-se altamente dependente do mais 
nobre dos combustíveis, porque ele é extremamente con-
veniente: é líquido, podendo pois ser transportado facil-
mente nos mais variados recipientes e em oleodutos, e, 
além disso, é o combustível mais rico em calorias. Assim, a 
humanidade se acostumou com o ‘creme’ dos combustíveis 
e o desperdiçou, como quem desperdiça um bem ganho 
sem qualquer esforço. Mas isso vai acabar, o petróleo é 
uma herança que recebemos do passado e que fatalmente 
vai terminar.”

José Goldemberg, Quatro Rodas, São Paulo, maio de 
2013.

Todos os termos sublinhados no texto acima se referem a 
um termo anterior, à exceção de um. Assinale-o.

a) do mais nobre dos combustíveis.
b) disso.
c) o.
d) isso.
e) que.

9. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) Um texto so-
bre a Aids apresentava a seguinte conclusão:
“Apesar de todos os avanços, a Aids continua sendo uma 
doença grave, não tem cura, e só no Brasil mata 11 mil 
pessoas por ano. Quem hoje a adquire vai precisar inevi-
tavelmente tomar remédios pelo resto da vida e conviver 
com seus efeitos colaterais.”

Sobre a estruturação desse parágrafo, assinale a afirma-
tiva incorreta.

a) “Apesar de” equivale a “embora”.
b) O termo “só” poderia vir após “Brasil”, sem modifica-

ção de sentido.
c) O termo “por ano” equivale a “anualmente”.
d) Em “Quem hoje a adquire”, o termo “a” se refere à 

Aids.
e) Nos segmentos “por ano” e “pelo resto da vida” a pre-

posição “por” mostra sentido de tempo.

10. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “A violên-
cia, em seus mais variados contornos, é um fenômeno 
_______________ na constituição da sociedade brasileira. A 
escravidão (primeiro com os índios e depois, e especial-
mente, com a mão de obra africana), a colonização mer-
cantilista, o coronelismo, as oligarquias antes e depois da 
independência, somados a um Estado caracterizado pelo 

autoritarismo burocrático, contribuíram enormemente 
para o aumento da violência que atravessa a história do 
Brasil”.

Orson Camargo, Violência no Brasil, outro olhar.

Assinale a opção que indica o adjetivo que preenche 
adequadamente a lacuna do texto.

a) econômico
b) político
c) histórico
d) social
e) educacional

11. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “Ler é essen-
cial. Através da leitura, testamos os nossos próprios valores 
e experiências com as dos outros. No final de cada livro, fi-
camos enriquecidos com novas experiências, novas ideias, 
novas pessoas. Eventualmente, ficaremos a conhecer me-
lhor o mundo e um pouco melhor de nós próprios”.

site Universo de Literacias.

Segundo o texto, a leitura permite

a) conhecer-nos um pouco melhor.
b) aprofundar nossos relacionamentos pessoais.
c) revisitar conhecimentos já adquiridos.
d) comparar o passado com o presente.
e) produzir ideias revolucionárias.

12. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “Ler é essen-
cial. Através da leitura, testamos os nossos próprios valores 
e experiências com as dos outros. No final de cada livro, fi-
camos enriquecidos com novas experiências, novas ideias, 
novas pessoas. Eventualmente, ficaremos a conhecer me-
lhor o mundo e um pouco melhor de nós próprios”.

site Universo de Literacias.

O termo “No final de cada livro” equivale a

a) quando chegamos ao final de cada livro.
b) após a leitura de cada livro.
c) na conclusão de cada livro.
d) ao chegarmos ao final de uma narrativa.
e) se chegamos ao fim de uma história.

13. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) “As enchen-
tes têm-se repetido de forma devastadora nesse ano de 
2015 em São Paulo. Vidas, patrimônios, a saúde e o coti-
diano de milhões de cidadãos são, a cada chuva de verão, 
consumidos em águas pútridas e lamacentas de forma 
trágica”.

Uol, 28/03/2015.

A forma verbal “têm-se repetido” indica que

a) as enchentes em São Paulo foram devastadoras por 
todo o ano de 2015.

b) os prejuízos causados pelas enchentes têm sido imen-
sos.



3

LI
VR

O
 D

E 
Q

U
ES

TÕ
ES

 -  
IB

G
E

c) ocorreram muitas mortes nas enchentes paulistanas.
d) nos últimos anos, em São Paulo, as enchentes têm-se 

repetido.
e) as enchentes em São Paulo têm modificado sua inten-

sidade.

14. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – AGENTE DE 
TRÂNSITO E TRANSPORTE – FGV - 2019) No prefácio 
de um livro de Jorge Amado, Vinícius de Moraes escre-
veu o seguinte:

“Em dois textos simples, Jorge Amado acaba de escrever o 
que para mim é o melhor romance e a melhor novela da 
literatura brasileira.”

Esse texto deve ser considerado

a) uma resenha de duas obras de Jorge Amado.
b) um texto publicitário sobre dois livros de Jorge Ama-

do.
c) uma informação sobre o lançamento de novas obras 

literárias
d) uma argumentação em defesa de Jorge Amado.
e) um depoimento opinativo sobre duas obras de Jorge 

Amado.

15. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) Os dicionários 
de sinônimos mostram um conjunto de vocábulos que 
podem ter significados equivalentes em determinados 
contextos. Temos a seguir um conjunto de vocábulos 
considerados sinônimos: morrer – falecer – desencarnar 
– perecer – sucumbir – expirar.

Assinale a opção em que a lacuna deve ser preenchida 
com o verbo “perecer”.

a) Com o terremoto, muitos dos habitantes vieram a 
________.

b) Os espíritos dizem que o ________ é só uma etapa.
c) Apesar da luta, Tancredo Neves veio a ________ no hos-

pital de Brasília.
d) Muitos pacientes terminais devem ________ neste final 

de semana.
e) Muitos brasileiros devem ________ de causas naturais 

em 2018.

16. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) Assinale a opção 
em que a palavra sublinhada está empregada em sentido 
lógico.

a) “Negar a verdade é um adultério do coração.”
b) “A vida é uma viagem durante a noite.”
c) “Viver é jogar pontes sobre os rios que passam.”
d) “Não se governa com ideias, mas com pessoas.”
e) “A ingratidão é a amnésia do coração.”

17. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) Uma cantiga de 
roda diz o seguinte:

Eu fui no Tororó
beber água não achei
Achei bela morena
que no Tororó deixei
Aproveita minha gente
que uma noite não é nada
Se não dormir agora
dormirá de madrugada

Em relação a essa cantiga, assinale a afirmativa incorreta.

a) O primeiro verso mostra um erro de regência.
b) A segunda estrofe tem independência semântica em 

relação à primeira.
c) Entre “beber água” e “não achei” há uma oposição.
d) “Que uma noite não é nada” traz ideia de causa.
e) O último verso fala de um tempo futuro.

18. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) Observe o cartaz 
publicitário abaixo:

O cartaz se refere a Black Friday, dia em que os preços do 
comércio são reduzidos.

Sobre os componentes verbais, gráficos e imagísticos 
desse cartaz, assinale a afirmativa correta.

a) No segmento “Ela está chegando”, a forma verbal é em-
pregada para indicar algo que vai durar certo tempo.

b) O tratamento “você” se refere a um leitor específico.
c) O termo “esquenta” se refere a uma antecipação 

da Black Friday.
d) “ofertas exclusivas” se refere a algo só ofertado em 

momentos especiais.
e) O verbo “aproveitar” indica ganhos especiais para os 

lojistas, nesse momento.



4

LI
VR

O
 D

E 
Q

U
ES

TÕ
ES

 -  
IB

G
E

19. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) 

“Com abordagens diretas ou indiretas, a cultura baia-
na continua em destaque na “Festa Literária Internacio-
nal de Paraty”, evento fluminense considerado como um 
dos principais festivais literários da América do Sul. A nova 
curadora da “Flip 2019”, a publisher e jornalista Fernanda 
Diamant acaba de anunciar o escritor fluminense Euclides 
da Cunha como o “Autor Homenageado” no evento que 
começa em 10 de julho, no balneário histórico de Paraty”.

Tribuna da Bahia, 7/11/2018.

Assinale a opção que indica a palavra que tem processo 
de formação distinta das demais.

a) abordagens.
b) literários.
c) jornalista.
d) fluminense.
e) destaque.

20. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) 

“A ideia de que a natureza existe para servir o homem se-
ria apenas ingênua, se não fosse perigosamente pretensiosa.

Essa crença lançou raízes profundas no espírito hu-
mano, reforçada por doutrinas que situam corretamente 
o Homo Sapiens no ponto mais alto da evolução, mas 
incidem no equívoco de fazer dele uma espécie de finali-
dade da criação. Pode-se dizer com segurança que nada 
na natureza foi feito para alguma coisa, mas pode-se crer 
em permuta e equilíbrio entre seres e coisas”.

Lisboa, Luiz Carlos. Olhos de ver; ouvidos de ouvir. Ed. 
DIFEL. 2013.

Esse trecho critica basicamente

a) a visão da criação trazida pela Bíblia.
b) uma visão biológica sobre o Homo Sapiens.
c) a ingenuidade de grande parte da população.
d) a ignorância humana sobre suas próprias origens.
e) a existência de crenças infundadas na humanidade.

21. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE SER-
VIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) No prefácio de um livro 
de Jorge Amado, Vinícius de Moraes escreveu o seguinte:

“Em dois textos simples, Jorge Amado acaba de escrever o 
que para mim é o melhor romance e a melhor novela da 
literatura brasileira”.

O segmento “o melhor romance e a melhor novela da 
literatura brasileira” refere-se

a) a uma narrativa que poderia ser considerada como ro-
mance ou novela.

b) a duas obras distintas publicadas em um só livro.
c) à publicação de dois textos de valor na obra de Jorge 

Amado.
d) à escrita simultânea de dois livros por Jorge Amado.
e) à notícia do relançamento de novos livros de nossa 

literatura.

22. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) No prefácio de 
um livro de Jorge Amado, Vinícius de Moraes escreveu o 
seguinte:
“Em dois textos simples, Jorge Amado acaba de escrever o 
que para mim é o melhor romance e a melhor novela da 
literatura brasileira”.

Nesse texto Vinícius expressa sua opinião sobre dois 
livros de Jorge Amado.

Assinale a opção em que o caráter opinativo está presente 
nos dois termos.

a) textos simples – acaba de escrever.
b) para mim – literatura brasileira.
c) acaba de escrever – melhor romance.
d) melhor novela – textos simples.
e) literatura brasileira – melhor romance.

23. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) Uma das marcas 
do discurso jornalístico é a impessoalidade. Assinale a 
opção que, ao contrário, mostra traços de pessoalidade.

a) Tornou-se habitual a ocorrência de assaltos nos túneis.
b) Sabe-se que a vida nas grandes cidades é mais cara.
c) Tem sido generalizada a ideia de que a polícia comete 

falhas.
d) É de consenso que os professores ganhamos pouco.
e) Comumente ouve-se falar de acidentes com motos.

24. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) O jornal O 
Estado de São Paulo publicou, em 6/10/2016, a seguinte 
manchete:

Avanço do desmatamento na Amazônia causa alerta 
no governo

Infere-se dessa manchete que

a) o desmatamento na Amazônia tem aumentado pro-
gressivamente nos últimos tempos.

b) em relação aos anos anteriores, tem havido um au-
mento no desmatamento da floresta.

c) o aumento do desmatamento na Amazônia traz insta-
bilidade política ao governo.

d) o desmatamento da Amazônia traz preocupações ao 
Governo.

e) as preocupações econômicas aumentam com o des-
matamento da Amazônia.

25. (PREFEITURA DE SALVADOR - BA – FISCAL DE 
SERVIÇOS MUNICIPAIS – FGV - 2019) 

“A civilização do século XX tornou-se altamente de-
pendente do mais nobre dos combustíveis, porque ele é 
extremamente conveniente: é líquido, podendo pois ser 
transportado facilmente nos mais variados recipientes 
e em oleodutos, e, além disso, é o combustível mais rico 
em calorias. Assim, a humanidade se acostumou com o 
“creme” dos combustíveis e o desperdiçou, como quem 
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