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Português 
 
01.Leia o poema abaixo: 

Biografia 
Quando sozinho, sofro, 
Com gente, finjo. 
Se amado, fujo. 
Amante, disfarço. 
Permanecendo, inquieto. 
Calado, penso. 
Pensando, calo. 
Tocado, recuo. 
Tocando, tremo.  
Vencedor, desinteresso. 
Vencido, odeio.  
Quase morto, 
Vivo assustado. 
Quase vivo,  
Morro de medo. 
 
Sobre o poema não podemos afirmar: 
 

a) O eu lírico fala de si mesmo. 
b) O eu lírico expressa seu mundo interior. 
c) O poema sugere que o eu lírico vive em dúvida. 
d) O eu lírico é alguém que sabe o que quer em 

cada momento de sua vida. 
e) O título, “Biografia”, condiz com a temática 

abordada. 
 
02.Qual das alternativas contém todas as palavras 
grafadas corretamente? 
 

a) aljema, ultraje, gorja 
b) indigestão, contajiante, gorjeta 
c) jeitoso, lisonjeado, despejar 
d) progeção, digestão, nojo 
e) sujar, alforge, acarajé 

 
03.Apresentam desvio da regra gramatical: 
 

I. Se eu cantasse, você também cantaria. 
II. Se eu coubesse no carro, as malas também 

caberiam. 
III. Se os professores vinhessem os alunos também 

vinham. 
IV. Se nós quizéssemos, eles também quereriam. 

 
a) I, II e III 
b) III e IV 
c) I e IV 
d) II e III 
e) I e II 

 
 
Leia o poema abaixo, de Carlos Drummond de 
Andrade, em seguida responda às questões 04 e 05: 
 

Orion 
A primeira namorada, tão alta 
que o beijo não alcançava, 
o pescoço não alcançava.  
Eram quilômetros de silêncio. 
 
Luzia na janela do sobradão. 
 
 

04.Sobre o texto é correto afirmar: 
 

I. A namorada é vista no poema como um ser 
intocável. 

II. O beijo citado no poema é uma forma de tentar 
atingir a namorada com o corpo. 

III. O verso “Eram quilômetros de silêncio” indica que a 
namorada morava distante do eu lírico. 

IV. O uso do substantivo sobradão aumenta ainda 
mais a idéia de distância entre a namorada e o eu 
lírico. 

 
A seqüência equivalente à resposta é: 
 

a) I, II e III 
b) II, III e IV 
c) I, III e IV 
d) II e III 
e) I, II e IV  

 
05.Orion é uma constelação. Duas características das 
estrelas são a distância e frieza (tem brilho próprio, mas 
emitem luz sem calor). Pensando nisso, é falso afirmar 
que: 
 

a) A palavra Orion se refere à mulher amada. 
b) A mulher amada é comparada às estrelas pela 

frieza com que trata o eu lírico. 
c) A mulher amada não era namorada de fato, mas 

fonte de desejo do eu lírico. 
d) O título refere-se ao sobrado, que, de tão alto, 

como estrelas. 
e) A mulher amada é indiferente aos sentimentos do  

eu lírico. 
 
06.A alternativa cujas palavras deveriam ser todas 
acentuadas é: 
 

a) agua – irreconciliavel – nodoas – musicos 
b) raposa – pudico – rubrica – musical 
c) algum – gratuito – refens – cascavel 
d) reconciliar – caqui – inaudito – sozinho 
e) feiura – esquentar – reporter – medium 

 
07.Qual das frases abaixo deveria ter o porquê acentuado? 
 

a) Por que você se atrasou para a aula? 
b) Soube que você está triste. Por que? 
c) Não vim logo porque estava ocupada. 
d) Sinto muito porque não cheguei na hora. 
e) Gosto de Maria, mas por que ela não me tolera? 

 
08.Assinale a alternativa correta considerando erros de 
ortografia e pontuação. 
 

a) Membros da imprensa se reunirão, amanha para 
discutir ética e cidadania. 

b) Membros da inprensa se reuniram amanha para 
discuti ética e cidadania. 

c) Menbros da imprensa se reunirão, amanhã para 
discutir, ética e cidadania. 

d) Membros da imprensa se reunirão amanhã para 
discutir ética e cidadania. 

e) Membros da imprensa, se reunirão amanhã, para 
discutir ética e cidadania. 
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09. É comum usarmos o diminutivo para dar uma 
conotação de carinho às palavras. Porém, entre as frases 
abaixo há uma em que o diminutivo não demonstra esta 
intenção de uso. Assinale-a. 
 

a) O rapazinho entrou pela sala com um ramalhete 
nas mãos. 

b) Aquela mulherzinha passeava pelas ruas como se 
nada tivera feito. 

c) O bebezinho chorava irritantemente. 
d) – Meu benzinho, estás com algum problema? 
e) Vamos tomar um chopinho esta noite. 

 
10. A única frase em que o e está agindo como conjunção 
aditiva é: 
 

a) Fui à cidade e comprei ingressos para o show de 
Rock. 

b) Não falo á toa e sim quando tenho razão. 
c) Comprei ingressos para o cinema e não fui. 
d) Esperei o dia todo e valeu a pena, pois o encontro 

foi ótimo. 
e) Estudei tanto e tirei notas ruins na prova. 

 
11. Qual das alternativas completa corretamente a 
anedota, quanto ao emprego de s e z.? 
 
 Um viajante esperto roda vários hotéis numa 
cidade do interior e não encontra vagas, até que re_olve 
u_ar a esperte_a e pergunta a um gerente de um hotel: 
 - Meu amigo, se o pre_idente da República 
chegasse aqui agora, você arranjaria um quarto para ele? 
 O gerente: 
 - Claro que sim! 
 E o viajante: 
 - Então pode me dar o quarto do pre_idente que 
eu tenho certe_a de que ele não vem hoje. 
 

a) S S Z S S Z 
b) S S S Z Z S 
c) Z Z S S S Z 
d) S Z Z S S Z 
e) Z S S Z Z Z 

 
Texto para as questões 12 e 13. 
 
Três belas que belas são 
Querem por minha fé  
Eu diga qual delas é  
Que adora o meu coração. 
 
Se consultar a razão, 
Digo que amo Soledade 
Não Lia, cuja bondade 
Ser humano nenhum teria 
Não aspiro à mão de Iria 
Que não tem pouca beldade. 
 
 
12.De acordo com o texto o autor : 
 

a) Ama Lia 
b) Ama Soledade 
c) Ama Iria 
d) Não ama nenhuma delas 
e) Não se decidiu quanto a quem ama 

 
 
 

13.Mudando-se a pontuação do texto, como poderíamos 
indicar que uma das moças como sendo o amor do eu 
lírico? 
 

a) Se consultar a razão, 
Digo que amo Soledade? 
Não! Lia, cuja bondade  
Ser humano não teria? 
Não! Aspiro à mão de Iria 
Que não tem pouca beldade. 

b) Se consultar a razão, 
Digo que amo Soledade. 
Não, Lia, cuja bondade  
Ser humano não teria... 
Não, aspiro à mão de Iria 
Que não tem pouca beldade. 

c) Se consultar a razão, 
Digo que amo Soledade, 
Não. Lia, cuja bondade  
Ser humano não teria!! 
Não! Aspiro à mão de Iria 
Que não tem pouca beldade. 

d) Se consultar a razão... 
Digo que amo Soledade? 
Não? Lia, cuja bondade  
Ser humano não teria? 
Não!? Aspiro à mão de Iria 
Que não tem pouca beldade? 

e) Se consultar a razão; 
Digo que amo Soledade 
Não! Lia... cuja bondade  
Ser humano não teria, 
Não, Aspiro à mão de Iria 
Que não tem pouca beldade. 

 
14. A palavra sublinhada é verbo em: 
 

I. O banco foi assaltado esta tarde. 
II. Peça o que quiser que eu banco. 
III. Sentei-me num banco que estava quebrado e caí. 
 
a) Apenas na I. 
b) Apenas na II. 
c) Apenas na III. 
d) Em I e II. 
e) Em II e III. 

 
15.Qual das opções está em desacordo com a norma culta 
da língua? 
 

I. É que eu tava no céu, por que os anjinho me 
pediro pá levá D. Maria ao cinema. 

II. Que sorte mais negra a minha! Mardita a hora que 
te encontrei. 

III. Mas já tou cansado de corrê mundo! 
 

a) Apenas a I. 
b) Apenas a II. 
c) Apenas a III. 
d) I, II e III. 
e) Nenhuma delas. 
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Informática  
 
 
 
16.Para que um usuário da rede possa ver um site, ele 
deve possuir um programa Cliente para a Web, esse tipo 
de programa é chamado Browser, mais conhecido como 
“navegador”. O mais conhecido navegador no mercado da 
Internet é: 
 

a) Netscape 
b) Opera 
c) Safira 
d) Internet Explorer 
e) Internet Apple 

 
17.É a parte mais importante do computador, podemos 
dizer que ele é o computador propriamente dito. Dentro 
dele, há vários componentes que fazem o processamento 
da informação. Trata-se da (a): 
 

a) Gabinete 
b) Mouse 
c) Teclado 
d) Impressora 
e) Monitor 

 

18.  No Word esta imagem significa: 
 

a) Abrir arquivo 
b) Imprimir arquivo 
c) Novo arquivo 
d) Visualizar impressão 
e) Configurar página 

 
19.Selecione o Ícone que ajusta o texto do parágrafo 
selecionado à esquerda da página, mas também organiza 
a margem direita, formando um “bloco” de texto. Substitui e 
muito bem, o comando Alinhar à esquerda. 
 
 

a)  (Centralizar) 
 

b)  (Alinhar à esquerda) 
 

c)   (Justificar) 
 

d)  (Colunas) 
 

e)  (Marcadores) 
 
 

20.  No Excel a imagem ao lado é utilizada 
para: 
 

a) Aumentar ou diminuir as casas decimais de um 
determinado número, cada clique numa das 
ferramentas implica em alteração em uma casa 
decimal. 

b) Formatar a célula para que qualquer número 
escrito nela tenha o formato da moeda corrente 
no país. 

c) Classificar os valores de uma determinada coluna 
de células nas ordens crescente e decrescente 
respectivamente. 

d) Somar automaticamente os valores contidos em 
determinadas células. 

e) Apresentar uma tela que auxilia, passo a passo, 
na construção de gráficos com os dados 
existentes na planilha. 

 
21.Para colocar uma imagem no Excel clicamos no menu: 
 

a) Exibir 
b) Inserir 
c) Formatar 
d) Ferramentas 
e) Dados 

 
22.Para inserir bordas e sombreamento em um texto no 
Word utilizamos o menu: 
 

a) Exibir 
b) Inserir 
c) Formatar 
d) Ferramentas 
e) Tabela 

 
23.Para colocar um cabeçalho ou um rodapé em uma 
planilha do Excel clicamos no menu: 
 

a) Arquivo 
b) Editar 
c) Inserir 
d) Exibir 
e) Formatar 

 
24.Marque a alternativa incorreta sobre internet e intranet. 
 

a) Uma intranet é uma rede de computadores 
privada que assenta sobre a suite de protocolos 
da Internet. 

b) O conceito de intranet pode ser interpretado como 
"uma versão privada da Internet", ou uma mini-
Internet confinada a uma organização. 

c) A Intranet é o veículo de comunicação inicial 
usado para danificar a comunicação dentro de 
uma empresa.  
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d) A Internet é um conglomerado de redes em 
escala mundial de milhões de computadores 
interligados pelo Protocolo de Internet que 
permite o acesso a informações e todo tipo de 
transferência de dados. 

e) Métodos comuns de acesso doméstico à Internet 
incluem o acesso discado ou por banda larga por 
cabos (como ADSL, ISDN), acesso dedicado, 
sem fio, (Wi-Fi) por satélite ou por telefones 
celulares 3G. 

 
25.Os computadores são constituídos por três grandes 
subsistemas, são eles: 
 

a) A unidade central de processamento (CPU – 
central processing unit), a memória e os 
dispositivos de entrada e saída (I/O – 
input/output). 

b) Gabinete, os dispositivos de entrada e saída (I/O 
– input/output) e o estabilizador. 

c) A unidade central de processamento (CPU – 
central processing unit), a memória e os 
roteadores. 

d) A unidade central de processamento (CPU – 
central processing unit), teclado e o mouse. 

e) A CPU, a placa-mãe e a placa de rede. 
 
 
 

Conhecimentos Gerais 
 
 
 
26.Cada Estado e o Distrito Federal elegem quantos 
senadores por mandato. 
 

a) Dois senadores com o mandato de oito anos. 
b) Dois senadores com o mandato de quatro anos. 
c) Três senadores com o mandato de quatro anos. 
d) Três senadores com o mandato de oito anos. 
e) Quatro senadores com o mandato de oito anos. 

 
27.A partir de 1530, a Coroa Portuguesa implementou uma 
política colonizadora, inicialmente com: 
 

a) As Capitanias Hereditárias 
b) Governo Geral 
c) Cana-de-açúcar 
d) Inconfidência Mineira 
e) Primeiro Reinado 

 
28.Dos acordos assinados à distância da terra atribuída, é 
o mais importante, por definir as porções do globo que 
caberiam a Portugal no período em que o Brasil foi colônia 
portuguesa. Estabeleciam suas cláusulas que as terras a 
leste de um meridiano imaginário que passaria a 370 
léguas marítimas a oeste das ilhas de Cabo Verde 
pertenceriam ao rei de Portugal, enquanto as terras a 
oeste seriam posse dos reis de Castela (atualmente 
Espanha). 
 

a) Capitanias hereditárias 
b) Capitanias do Mar 
c) Tratado de Tordesilhas 
d) Governo-Geral do Brasil 
e) Lei áurea 

 
 

29.É a situação em que há um aumento contínuo e 
generalizado de preços, sendo que o aumento de preços 
se estende a todos os bens e serviços produzidos pela 
economia do país. 
 

a) Inflação 
b) Décifit 
c) Superávit 
d) Balança de Pagamento 
e) Deflação  

 
30.O arco-íris da bandeira do estado de Pernambuco 
significa: 
 

a) Simboliza a Grandeza do Céu Pernambucano. 
b) Simboliza a Paz. 
c) Representa a União dos Pernambucanos. 
d) Caracteriza o Estado na Federação. 
e) A Energia de Pernambuco. 

 
31.Reunidos no Engenho de São João, 18 líderes 
insurretos pernambucanos assinaram compromisso para 
lutar contra o domínio holandês na capitania. Com o 
acordo assinado, começa o contra-ataque à invasão 
Holandesa. A primeira vitória importante dos insurretos se 
deu no Monte das Tabocas, (hoje localizada no município 
de Vitória de Santo Antão) onde 1200 insurretos 
mazombos munidos de armas de fogo, foices, paus e 
flechas derrotaram numa emboscada 1900 holandeses 
bem armados e bem treinados. Em que data foi este 
acontecimento da historia Pernambucana. 
 

a) Em 15 de maio de 1545. 
b) Em 15 de maio de 1645.  
c) Em 15 de maio de 1745. 
d) Em 15 de maio de 1845. 
e) Em 15 de maio de 1945. 

 
32.De um modo geral não é considerado como uma das 
principais origens da poluição industrial: 
 

a) As tecnologias utilizadas, muitas vezes 
envelhecidas e fortemente poluentes, com 
elevados consumos energéticos e de água, sem 
tratamento adequado dos efluentes com rara 
valorização de resíduos. 

b) A inexistência de sistemas de tratamento 
adequado dos líquidos. 

c) Localização das unidades na proximidade de 
áreas urbanas, causando poluição do ar, 
incômodos e aumentando os riscos.  

d) A existência de circuitos de eliminação 
adequados dos resíduos, em particular dos 
perigosos. 

e) Localização das unidades em solos agrícolas, 
causando a sua contaminação e prejudicando as 
culturas.  

 
33.Esse é o tipo de poluição mais conhecido, e é causado 
por diversos agentes, como os veículos motorizados 
(principalmente os carros), queimadas de florestas e lixo, 
etc. O monóxido de carbono lançado ao ar pode ajudar a 
acabar com a Camada de Ozônio, que evita que raios 
ultravioletas cheguem até nós. Com a destruição da 
Camada de Ozônio aumenta bastante o número de casos 
de câncer de pele. 
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a) Poluição Atmosférica 
b) Poluição Sonora 
c) Poluição Visual 
d) Poluição Aquática 
e) Poluição Luminosa 

 
34.Sobre a sociedade e meio ambiente marque V para 
afirmativa(s) verdadeira(s) e F para falsa(s): 
 

(    )  As ONGs (Organizações Não-Governamentais) 
que trabalham o com meio ambiente, e fazem um 
trabalho sério, voltado para o processo de 
formação e informação para a sociedade 
desenvolvem, além disso, a consciência crítica 
sobre questões ambientais e levam não somente 
à comunidade, mas também aos voluntários, 
atividades sobre preservação do equilíbrio 
ambiental. 

(    )  Muitos pesquisadores e conservadores da área 
ambiental dizem que, futuramente, ou seja, 
aproximadamente daqui a vinte anos, teremos 
uma escassez dos recursos naturais: a falta de 
água doce no planeta vai afetar a população 
mundial. Isso significa que a água será regrada e 
se tornará um bem valioso. 

(    )  A sociedade civil tem um papel importante de 
forma geral: unir-se a contra o meio em que vive 
de maneira dinâmica, buscar alternativas 
propondo um mundo menos humano, e 
desenvolver um trabalho individual, sério e 
produtivo. Com isso, aos poucos poderá ser 
mudada a forma de pensar do homem e, 
futuramente, teremos uma redução dos 
problemas ambientais causados pela falta de 
instrução, de informação e, principalmente, de 
responsabilidade. 

(    )  Cabe à coletividade o dever de defender o meio 
ambiente e preservá-lo para as presentes e 
futuras gerações, devido ao fato de que o meio 
equilibrado e saudável tem direito garantido 
constitucionalmente. E para que tal direito seja 
posto em prática, primeiro há que se falar em 
uma conscientização global.  

 
A seqüência correta acima é: 
 

a) F – V – F – V  
b) V – F – F – V  
c) V – F – V – F  
d) F – V – V – F  
e) V – V – F – V  

 
35.É um acordo comercial idealizado pelos Estados 
Unidos. Este acordo foi proposto para todos os países da 
América, exceto Cuba, segundo o qual seriam 
gradualmente derrubadas as barreiras ao comércio entre 
os estados-membros e prevê a isenção de tarifas 
alfandegárias para quase todos os itens de comércio entre 
os países associados. 
 

a) ALBA 
b) APEC 
c) ALCA 
d) NAFTA 
e) SEI 

 
 
 
 

36.É um bloco econômico criado em 1991, pela Argentina, 
Brasil, Paraguai e Uruguai baseado no Mercado Comum 
Europeu com o objetivo de reduzir ou eliminar impostos, 
proibições e restrições entre seus produtos. 
 

a) União de Nações Sul-Americanas 
b) MERCOSUL 
c) Associação Latino-Americana de Integração 
d) Tigres asiáticos 
e) União Européia 

 
37.Pode ser definidas como o conjunto formado pela 
linguagem, crenças, hábitos, pensamento e arte de um 
povo. Outra definição se refere mais estritamente às artes 
de caráter mais erudito: literatura, pintura, escultura, 
arquitetura e artes decorativas. 
 

a) Sociedade 
b) Economia Nacional 
c) Cotidiano Brasileiro 
d) Cultura 
e) Aspectos Históricos 

 
38.Sobre a economia brasileira marque a alternativa 
incorreta. 
 

a) O Brasil possui uma economia sólida, construída 
nos últimos anos, após a crise de confiança que o 
país sofreu em 2002, a inflação é controlada, as 
exportações sobem e a economia cresce em 
ritmo moderado. 

b) Desde a crise em 2002 os fundamentos macro-
econômicos do país melhoraram. O real vem se 
valorizando fortemente frente ao dólar desde 
2004, o risco país também vem renovando suas 
mínimas históricas desde o começo de 2007. 

c) A economia contém uma indústria e agricultura 
mista, que são cada vez mais dominadas pelo 
setor de serviços. As recentes administrações 
expandiram a competição em portos marítimos, 
estradas de ferro, em telecomunicações, em 
geração de eletricidade, em distribuição do gás 
natural e em aeroportos (embora a crise área 
tenha atormentado o país) com o alvo de 
promover o melhoramento da infra-estrutura. 

d) A economia brasileira viveu vários ciclos ao longo 
da História do Brasil. Em cada ciclo, um setor foi 
privilegiado em detrimento de outros, e provocou 
sucessivas mudanças sociais, populacionais, 
políticas e culturais dentro da sociedade 
brasileira. 

e) O primeiro ciclo econômico do Brasil foi o plantio 
de cana-de-açúcar, utilizada na Europa para a 
manufatura de açúcar em substituição à 
beterraba. 

 
39.Considerando seu desenvolvimento baseada na língua 
portuguesa, faz parte do espectro cultural lusófono, sendo 
um desdobramento da literatura em língua portuguesa. Ela 
surgiu a partir da atividade literária incentivada pelo 
Descobrimento do Brasil durante o Século XVI. Bastante 
ligada, de princípio, à literatura metropolitana, ela foi 
ganhando independência com o tempo, especialmente 
durante o século XIX com os movimentos românticos e 
realistas. Trata-se do (a): 
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a) Literatura brasileira 
b) Literatura portuguesa 
c) Arte cênica 
d) Teatro brasileiro 
e) Cultura nacional 

 
40.É um movimento da literatura surgido na França, e cuja 
influência se estendeu a numerosos países europeus. Esta 
corrente aparece no momento em que ocorrem as 
primeiras lutas sociais, sendo também objeto de ação 
contra o capitalismo progressivamente mais dominador. 
Das influências intelectuais que mais ajudaram com o seu 
sucesso denota-se a reação contra as excentricidades 
românticas e contra as suas falsas idealizações da paixão 
amorosa, bem como um crescente respeito pelo fato 
empiricamente averiguado, pelas ciências exatas e 
experimentais e pelo progresso técnico. Trata-se do: 
 

a) Simbolismo 
b) Romantismo 
c) Realismo  
d) Barroco  
e) Arcadismo 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 
 
 




