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QUEM SOMOS 

 

 

A Domina Concursos, especialista há 8 anos no desenvolvimento e 

comercialização de apostilas digitais e impressas para Concurso Públicos, tem 

como foco tornar simples e eficaz a forma de estudo. Com visão de futuro, 

agilidade e dinamismo em inovações, se consolida com reconhecimento no 

segmento de desenvolvimento de materiais para concursos públicos. É uma 

empresa comprometida com o bem-estar do cliente. Atua com concursos 

públicos federais, estaduais e municipais. Em nossa trajetória, já 

comercializamos milhares de apostilas, sendo digitais e impressas. E esse 

número continua aumentando. 

 

MISSÃO 

 

Otimizar a forma de estudo, provendo apostilas de excelência, baseados nas 

informações de editais dos concursos públicos, para incorporar as melhores 

práticas, com soluções inovadoras, flexíveis e de simples utilização e 

entendimento. 

 

VISÃO 

 

Ser uma empresa de Classe Nacional em Desenvolvimento de Apostilas para 

Concursos Públicos, com paixão e garra em tudo que fazemos. 

 

VALORES 

 

• Respeito ao talento humano 

• Foco no cliente 

• Integridade no relacionamento 

• Equipe comprometida 

• Evolução tecnológica permanente 

• Ambiente diferenciado 

• Responsabilidade social 



 
 

PROIBIDO CÓPIA 

 

 

Não é permitida a revenda, rateio, cópia total ou parcial sem autorização da 

Domina Concursos, seja ela cópia virtual ou impressa. Independente de manter 

os créditos ou não, não importando o meio pelo qual seja disponibilizado: link 

de download, Correios, etc… 

 
Caso houver descumprimento, o autor do fato poderá ser indiciado conforme 

art. 184 do CP, serão buscadas as informações do responsável em nosso banco 

de dados e repassadas para as autoridades responsáveis. 
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 Conhecimentos básicos 
“É melhor você tentar algo, 

vê-lo não funcionar e 

aprender com isso, do que 

não fazer nada.” 

Mark Zuckerberg 
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QUESTOES COMENTADAS 

Língua Portuguesa  
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Tema: Tipologia e Gêneros Textuais 

Banca: IADES 

Ano: 2019 

Órgão: CRN - 3ª Região (SP e MS) 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

 

1) As técnicas de redação existem para tornar o processo de comunicação eficiente. Acerca desse tema, assinale a 

alternativa que indica a condição necessária para se alcançar esse objetivo. 

 

a) Combate aos ruídos na comunicação, por meio da redundância. 

b) Escolha aleatória do canal para envio da mensagem. 

c) Utilização da linguagem verbal, único tipo de comunicação. 

d) Formulação de texto padrão e oficial, para comunicação com o particular e com as massas. 

e) Apresentação exclusiva de domínio a respeito do assunto que se comunica. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

  



LÍNGUA PORTUGUESA 

 
3 WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR 

 

 

Tema: Figuras de Linguagem 

Banca: Máxima 

Ano: 2015 

Órgão: IBIO - AGB Doce - MG 

Cargo: Auxiliar Administrativo Nível 2 

 

2) “Alma minha gentil, que te partiste  

Tão cedo desta vida descontente  

Repousa lá no Céu eternamente  

E viva eu cá na terra sempre triste.”  

CAMÕES, Luis de.  

O poeta nesse trecho: 

 

a) Faz uso de uma metonímia fazendo o uso da parte pelo todo. 

b) Faz uso de uma personificação para se referir à sua alma humanizada. 

c) Faz uso de uma metáfora para se referir à amada como uma se fosse sua alma. 

d) Faz uso de uma hipérbole para se referir à forma exagerada de seu sentimento. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Interpretações de Texto 

Banca: FGV 

Ano: 2017 

Órgão: ALERJ 

Cargo: Especialista Legislativo - Qualquer Nível Superior 

 

3) As relações semânticas entre palavras e expressões de um texto são identificadas por sinonímia, antonímia, hipo-

nímia, homonímia e polissemia.  

A relação abaixo, do segundo em relação ao primeiro vocábulo, que exemplifica hiponímia é: 

 

a) contente/satisfeito; 

b) serrote/ferramenta; 

c) sábia/sabiá; 

d) emigrar/imigrar;  

e) autor/shakespeare. 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 
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Tema: Ortografia 

Banca: FGV 

Ano: 2016 

Órgão: CODEBA 

Cargo: Guarda Portuário 

 

4) Segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pela impesso-

alidade, pelo uso do padrão culto de linguagem, pela clareza, concisão, formalidade e uniformidade. 

Assinale a opção que apresenta a frase que está integralmente redigida em linguagem correta e formal. 

 

a) “A felicidade é um hóspede discreto do qual só nos damos conta de que ele existe quando está de partida". 

b) “A felicidade é uma bola atrás da qual corremos enquanto rola e a chutamos logo que pára". 

c) “A felicidade que preciso não é fazer o que a gente quer e sim em querer o que a gente faz". 

d) “A imaginação muitas vezes nos conduz a mundos que nunca fomos, mas sem ela não iremos a lugar algum". 

e) “Um idealista é alguém que, ao perceber que uma rosa cheira melhor que um repolho, conclui que ela dará me-

lhor". 

 

ANOTAÇÕES: 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________  
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GABARITO e JUSTIFICATIVA 

Língua Portuguesa 
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Gabarito 

1 2 3 4 

A C E E 

 

 

Justificativa 

 

1) A. 

Para combater os RUÍDOS é necessário o uso de algumas técnicas, entre elas, a redundância, responsável por 50% 

da utilização nas línguas em geral, para que a mensagem seja entendida com clareza. Nada mais é do que explicar o 

novo com novas palavras. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

2) C. 

A metáfora consiste em utilizar uma palavra ou uma expressão em lugar de outra, sem que haja uma relação real, 

mas em virtude da circunstância de que o nosso espírito as associa e depreende entre elas certas semelhanças. 

Obs.: toda metáfora é uma espécie de comparação implícita, em que o elemento comparativo não aparece. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

3) E. 

Letra a. Errada. A relação entre contente e satisfeito é denominada sinonímia, pois as palavras citadas possuem sig-

nificados semelhantes.  

Letra b. Errada. A relação entre serrote e ferramenta é denominada hiperonímia, pois vai do específico para o gené-

rico. Serrote é umas das ferramentas existentes. Letra c. Errada. Sabiá e sabia são parônimos (relação de paroní-

mia). Note que as grafias são parecidas, mas não idênticas. Na palavra sabiá existe um acento agudo.  

Letra d. Errada. Emigrar e Imigrar são relacionadas como antônimos (relação de antonímia), pois têm significados 

opostos.  

Letra e. Correta. Autor e Shakeaspeare representam uma relação de hiponímia, pois vai do genérico para o especí-

fico. Existiram vários autores (genérico), dentre os quais, Shakeaspeare (específico).  

Gabarito: letra E. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

4) E. 

As letras A, B, C e D não são impessoais:  
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A- ... só nos damos conta...  

B- ... da qual corremos...  

C- ... que preciso...  

D- ... nos conduz... 

Gabarito letra E. 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

REFERÊNCIAS 

 

 

Os links citados abaixo servem apenas como referência. Nos termos da lei 

brasileira (lei nº 9.610/98, art. 8º), não possuem proteção de direitos de autor: As 

ideias, procedimentos normativos, sistemas, métodos, projetos ou conceitos 

matemáticos como tais; Os esquemas, planos ou regras para realizar atos 

mentais, jogos ou negócios; Os formulários em branco para serem preenchidos 

por qualquer tipo de informação, científica ou não, e suas instruções; Os textos 

de tratados ou convenções, leis, decretos, regulamentos, decisões judiciais e 

demais atos oficiais; As informações de uso comum tais como calendários, 

agendas, cadastros ou legendas; Os nomes e títulos isolados; O aproveitamento 

industrial ou comercial das ideias contidas nas obras. 

Caso não concorde com algum item do material entre em contato com a 

Domina Concursos para que seja feita uma análise e retificação se necessário 

A Domina Concursos não possui vínculo com nenhuma banca de concursos, 

muito menos garante a vaga ou inscrição do candidato em concurso. O material 

é apenas um preparatório, é de responsabilidade do candidato estar atento aos 

prazos dos concursos. 

A Domina Concursos reserva-se o direito de efetuar apenas uma devolução 

parcial do conteúdo, tendo em vista que as apostilas são digitais, isso, [e, não há 

como efetuar devolução do material. 

A Domina Concursos se preocupa com a qualidade do material,  por  isso todo 

conteúdo é revisado por profissionais especializados antes de ser publicado. 



WWW.DOMINACONCURSOS.COM.BR
 contato@dominaconcursos.com.br

Rua São José, nº 645, sala 01, Pavimento 
Térreo, Ed. Jardim Germânica - Criciúma/ SC – 

Brasil/ CEP 88801-520

WhatsApp (48) 9.9695-9070
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