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Português 
 
O texto a seguir serve de referência para as questões 01 e 
02.  

Eu, etiqueta 

Em minha calça está grudado um nome  
Que não é meu de batismo ou de cartório  
Um nome... estranho.  
Meu blusão traz lembrete de bebida  
Que jamais pus na boca, nessa vida,  
Em minha camiseta, a marca de cigarro  
Que não fumo, até hoje não fumei.  
Minhas meias falam de produtos  
Que nunca experimentei  
Mas são comunicados a meus pés.  
Meu tênis é proclama colorido  
De alguma coisa não provada  
Por este provador de longa idade.  
Meu lenço, meu relógio, meu chaveiro,  
Minha gravata e cinto e escova e pente,  
Meu copo, minha xícara,  
Minha toalha de banho e sabonete,  
Meu isso, meu aquilo.  
Desde a cabeça ao bico dos sapatos,  
São mensagens,  
Letras falantes,  
Gritos visuais,  
Ordens de uso, abuso, reincidências.  
Costume, hábito, permência,  
Indispensabilidade,  
E fazem de mim homem-anúncio itinerante,  
Escravo da matéria anunciada.  
Estou, estou na moda.  
É duro andar na moda, ainda que a moda  
Seja negar minha identidade,  
Trocá-la por mil, açambarcando  
Todas as marcas registradas,  
Todos os logotipos do mercado.  
Com que inocência demito-me de ser  
Eu que antes era e me sabia  
Tão diverso de outros, tão mim mesmo,  
Ser pensante sentinte e solitário  
Com outros seres diversos e conscientes  
De sua humana, invencível condição.  
Agora sou anúncio  
Ora vulgar ora bizarro.  
Em língua nacional ou em qualquer língua  
(Qualquer principalmente.)  
E nisto me comparo, tiro glória  
De minha anulação.  
Não sou - vê lá - anúncio contratado.  
Eu é que mimosamente pago  
Para anunciar, para vender  
Em bares festas praias pérgulas piscinas,  
E bem à vista exibo esta etiqueta  
Global no corpo que desiste  
De ser veste e sandália de uma essência  
Tão viva, independente,  
Que moda ou suborno algum a compromete.  
Onde terei jogado fora  
Meu gosto e capacidade de escolher,  
Minhas idiossincrasias tão pessoais,  
Tão minhas que no rosto se espelhavam  
E cada gesto, cada olhar  
Cada vinco da roupa  

Sou gravado de forma universal,  
Saio da estamparia, não de casa,  
Da vitrine me tiram, recolocam,  
Objeto pulsante mas objeto  
Que se oferece como signo dos outros  
Objetos estáticos, tarifados.  
Por me ostentar assim, tão orgulhoso  
De ser não eu, mas artigo industrial,  
Peço que meu nome retifiquem.  
Já não me convém o título de homem.  
Meu nome novo é Coisa.  
Eu sou a Coisa, coisamente. 

 

Carlos Drummond de Andrade  
 

01. Identifique dentre as alternativas abaixo aquela onde o 
significado esteja incorreto:  
 

a) Premência – urgência  
b) Bizarro – extravagante  
c) Comprazo – deleito  
d) Pérgulas – idiossincrasias  
e) Açambarcando – apropriando-se  

 
02. O significado geral do texto “Eu, etiqueta” é:  
 

a) Pode ser considerado uma defesa dos hábitos de 
consumo e da publicidade feita através das 
roupas.  

b) Utiliza-se da ironia ao abordar os hábitos de 
consumo e a moda, criticando a atitude de quem 
faz publicidade por meio do próprio corpo.  

c) O texto incentiva os adolescentes a aproveitarem 
os espaços das roupas e acessórios para se 
tornarem anúncios ambulantes.  

d) O texto considera o homem que faz publicidade 
por meio de roupas um ser humano incorrigível. 

e) Drummond acredita que o indivíduo sempre deve 
usar roupas que contenham anúncios de produtos 
já antes experimentados pelo mesmo.  

 
03. Marque a alternativa em que os dois vocábulos são 
acentuados pela mesma razão. 
 

a) fenômeno /  ânfora 
b) lápis / país  
c) emergência / básica  
d) história / coração  
e) álbum / lágrima  

 
04. Assinale a alternativa em que a vírgula foi usada para 
indicar a supressão do verbo.  
 

a) Em campo, apenas o juiz e os bandeirinhas. 
b) O capital, isto é, o dinheiro, é suficiente para 

construir o prédio.  
c) Está bem, está bem, eu volto mais tarde.  
d) Rio de Janeiro, 20 de abril de 2002.  
e) A professora explicou, mas alguns alunos não 

compreenderam.  
 
05. Assinale a frase em que o verbo destacado encontre-
se no futuro do subjuntivo.  
 

a) Quando você vir colegas brigando, procure 
apartar.  

b) Nós não supúnhamos que o rio fosse fundo.  
c) É bom que vocês saibam a verdade.  
d) Se ele dissesse a verdade, nada aconteceria.  
e) Estudai mais, para que vossas notas sejam 

melhores.  
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06. Assinale (E) na frase em que a pontuação lhe atribuiu 
expressividade e (C) nas em que a pontuação lhes deu 
clareza.  
 
(  ) “O que é que ele faz?”  
(  ) “ A mãe deu uma boneca de presente à filha. ” 
(  ) “ O garoto agradeceu, desembrulhou a bola e disse 
‘legal!’ ”     
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

a) E – C – C  
b) C – E – E  
c) E – C – E  
d) E – E – E  
e) C – E – C  

                                                                                                                                                                                                                       
 
O texto a seguir serve de referências para a questão 07. 
 
Três belas que são 
Querem por minha fé 
Eu diga qual delas é 
Que adora meu coração 
 
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. 
 
 
07. Observe as afirmativas a seguir:  
 

I. A segunda estrofe indicaria que o poeta ama Iria 
e não Soledade e Lia se o poema estivesse da 
seguinte forma: Se consultar a razão, Digo que 
amo Soledade? / Não. Lia, cuja bondade / Ser 
humano não teria? / Não! Aspiro à mão de Iria / 
Que tem pouca beldade.  

II. A segunda estrofe indicaria que o poeta ama 
Soledade e não as outras duas garotas se o 
poema estivesse da seguinte forma: Se consultar 
a razão, / Digo que amo Soledade? / Não! Lia, 
cuja bondade / Ser humano não teria. / Não 
aspiro...  

III. A segunda estrofe indicaria que o poeta ama Lia e 
não as duas outras garotas se o poema estivesse 
da seguinte forma: Se consultar a razão, / Digo 
que amo Soledade.  / Não Lia, cuja bondade / Ser 
humano não teria. / Não aspiro...  

 
Podemos afirmar que:  
 

a) A alternativa I é a única correta.  
b) A alternativa II é a única correta.  
c) A alternativa III é a única correta.  
d) As alternativas I e II estão corretas.  
e) Não há alternativa correta.  

 
08. Assinale o adjetivo pátrio que não corresponde 
corretamente aos lugares a seguir:  
 

a) Curitiba – curitibano 
b) Aracaju – aracajuano  
c) Florianópolis – florianopolitano  
d) Belém – belenense  
e) Fernando de Noronha – fernando-noroense  

 

09. Assinale a alternativa onde o Plural dos adjetivos 
compostos está incorreto:  
 

a) Entidades sócio-econômicas / lutas greco-
romanas / turistas luso-brasileiros  

b) Os homens surdo-mudos / tapetes verdes-musgo 
c) Crianças surdas-mudas / Camisas verde-limão 
d) Blusas cor-de-rosa / socioculturais  
e) senadores democrata-cristãos / olhos castanho-

claros  
 
10. Assinale a frase em que o tempo verbal esteja 
incorreto:  
 

a) Você poderia ajudar-me amanhã com estes 
relatórios?; Você gostaria de ir ao cinema 
comigo? - futuro do pretérito 

b) Ela percebeu que não conseguiria chegar a 
tempo. – futuro do pretérito  

c) Quando Eugênio chegou no apartamento, 
percebeu que Ana estivera lá. - pretérito mais-
que-perfeito 

d) Quando menina, eu ia ao sítio dos meus avós 
durante as férias. Eles moravam no interior, onde 
eu encontrava uma vida diferente daquela que eu 
vivia na grande cidade. Lá, eu brincava e passava 
o tempo sem me preocupar com nada. Lá, eu era 
livre. - pretérito perfeito  

e) Nós vamos ao cinema ao menos uma vez por 
semana. – presente  

 
11. A seqüência de palavras que apresenta ao menos um 
vocábulo ortograficamente incorreto é:  
 

a) deslisante – analisar – repusesse 
b) poetisa – enxaqueca – mexilhão  
c) xangô – trouxa – enchumaçar  
d) pretensão – ascensão – detenção  
e) quisemos – pomposa – estupidez  

 
12. Quinteto, cinco, quíntuplo e quinto são, 
respectivamente, numerais:  
 

a) coletivo, cardinal, multiplicativo e  fracionário  
b) cardinal, multiplicativo, coletivo e fracionário  
c) multiplicativo, coletivo, fracionário e cardinal. 
d) coletivo, multiplicativo, cardinal e fracionário.  
e) fracionário, cardinal, multiplicativo e coletivo.   

 
O texto a seguir serve de referência para a questão 13.  
 
A televisão 
 
(...)  
Os namorados  
Já dispensam seu namoro  
Quem quer riso, quem quer choro 
Não faz mais esforço não 
E a própria vida 
Ainda vai sentar sentida 
Vendo a vida mais vivida  
Que vem lá da televisão  
O homem da rua  
Por ser nego conformado  
Deixa a lua ali de lado 
E vai ligar os seus botões 
No céu a lua  
Encabulada e já minguando  
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Numa nuvem se ocultando 
Vai de volta pros sertões  
 
(Chico Buarque de Hollanda.  Copyright © 1967 by Editora Musical 

Arlequim Ltda.)   
 

13. A respeito do trecho da música “A televisão” de Chico 
Buarque reproduzido acima, assinale (V) para afirmativa 
verdadeira e (F) para falsa:  
 
(  )  Podemos perceber que trata-se de uma visão 
favorável à televisão.  
(   ) O texto mostra que as pessoas trocam a “vida vivida” 
pela “vida contemplada”, substituindo a experiência real, 
que é a essência da própria vida, pela observação da vida 
e da realidade de outros.  
(   ) O texto mostra que as pessoas que assistem muito 
conseguem se esforçar mais para chorar e sorrir em um 
namoro.  
(   ) Os vocábulos própria e botões são acentuados pela 
mesma razão.  
(    ) Em “ ... Vai de volta pros sertões” o poeta refere-se ao 
homem da rua.  
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é:  
 

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

 
14. Observe a charge a seguir:  

 

                                                                                                                                          
 
Observa-se que:  
 

a) O autor utiliza-se do tema “Violência no Trânsito” 
para demonstrar como alguns motoristas tentam 
violar as leis em nome da segurança própria.  

b) O motorista está assustado e reprimido com a 
presença do guarda e tenta se desfazer da barra 
de ferro.  

c) O guarda demonstra compreensão diante do 
motorista que porta a barra de ferro, uma vez que 
nota que os motoristas devem se proteger de 
alguma forma da violência por parte de marginais.  

d) O motorista tenta ser simpático com o guarda, 
mas não consegue convence-lo de que está 
falando a verdade.  

e) O motorista aproxima-se do guarda por vontade 
própria com o objetivo de compartilhar de um 
objeto que lhe oferece sorte.  

 

15. Assinale a alternativa que contém alguma  palavra que 
não seja proparoxítona:  
 

a) aeródromo – antídoto – protótipo  
b) pegada – sabiá – relâmpago  
c) ávido – síndrome – íngreme  
d) âmago – bígamo – horóscopo  
e) condomínio – revólveres – êxito 

 
 

Matemática 
 
 
16. Considere o maior número formado por todos os 10 
dígitos do nosso sistema de numeração decimal, sem 
repetição de nenhum deles. O valor relativo do 3 dividido 
pelo valor absoluto do 6 é: 
 

a) 0,5 
b) 2 
c) 50 
d) 200 
e) 500 

 
17. Com relação ao conjunto dos números naturais NÃO 
podemos afirmar que existe um número tal que: 
 

a) Dividido por zero tenha quociente igual a 
zero. 

b) Dividido apenas por um e por ele mesmo seja 
par. 

c) Diminuído do dobro de sua metade seja nulo. 
d) Somando a ele mesmo por duas vezes o 

resultado é seu triplo. 
e) Tenha uma quantidade ímpar de divisores. 

 
18. O quociente de uma divisão é 23 e o divisor é 16. Se o 
resto é o maior possível, o dividendo tem a soma de seus 
algarismos igual a: 
 

a) 11 
b) 12 
c) 13 
d) 14 
e) 15 

 
19. Resolvendo a expressão 20 + 21+ 22 + 23 + 24, 
encontramos: 
 

a) 24 
b) 31 
c) 33 
d) 210 
e) 1010 

 
20. Uma garrafa com capacidade para 800 ml poderá ser 
utilizada para encher um reservatório de 100 litros. Sabe-
se, entretanto, que cinco dessas garrafas enchem um 
balde. Quantos baldes são necessários para encher o 
reservatório? 
 

a) 125 
b) 40 
c) 25 
d) 20 
e) 13 
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21. Na atividade de um livro de Matemática estava escrito 
a medida de 1 decagrama. Essa medida equivale a: 
 

a) 10 quilogramas 
b) 100 gramas 
c) 1.000 decigramas 
d) 10 hectogramas 
e) 1.000 centigramas 

 
22.Observe o seguinte trecho de notícia esportiva a 
respeito da nadadora pernambucana Joana Maranhão: 
 

“Em 2004, quando tinha apenas 17 anos, Joanna 
Maranhão chamou a atenção de todos no Brasil 
ao chegar em uma final nas Olimpíadas de 
Atenas. Na época, a nadadora era apontada 
como uma grande revelação de nosso esporte. 
...  ... ... 
Mesmo com a vaga olímpica, Joanna Maranhão 
sabe que precisará evoluir ainda mais até agosto, 
caso queira, ao menos, chegar a uma final em 
Pequim. No Troféu Maria Lenk, a nadadora 
marcou 4min44s66, mais de quatro segundos 
acima do tempo marcado em Atenas.” 
09/05/2008 - Fonte: Gazeta Esportiva 
 

Quantos centésimos de segundo são necessários 
acrescentar à marca obtida pela nadadora no Troféu Maria 
Lenk para que se complete 5 minutos? 

 
a) 16 
b) 51 
c) 184 
d) 1384 
e) 1534 

 
23. O septuagésimo nono dia do ano que começou numa 
quarta-feira é no dia de: 
 

a) Terça-feira 
b) Quarta-feira 
c) Quinta-feira 
d) Sexta-feira 
e) Sábado 

 
24. Das expressões abaixo a que tem maior valor é: 
 

a) 5 + 4 + 3 x 2 : 1 
b) 5 + 4 x 3 – 2 + 1 
c) (5 – 4 + 3) x (2 + 1) 
d) 5 x (4 – 3 + 2 – 1) 
e) 5 + 4 x 3 – (2 + 1) 

 
25. Analise a sentença abaixo e responda: 
 
Ana tem balas de menta e deu metade do que tinha a sua 
melhor amiga, Carla. Esta ficou com 7 e distribuiu o 
restante a cada uma de suas três irmãs de forma que 
todas receberam a mesma quantidade. A irmã mais nova 
de Carla, Beatriz, deu uma bala a sua prima que ficou com 
metade do que restou a ela. O número de balas que Ana 
possuía antes de dividir com Carla daria para dividir 
igualmente entre: 
 

a) 5 pessoas 
b) 6 pessoas 
c) 7 pessoas 
d) 8 pessoas 
e) 9 pessoas 

 

 
Conhecimentos Gerais 

 
 
26. Os números telefônicos das Delegacias Especializadas 
de Atendimento à Mulher, da Polícia Rodoviária Federal, 
da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e do Disque 
Denúncia são respectivamente:  
 

a) 180 – 191 – 199 – 193 – 181  
b) 191 – 199 – 193 – 181 – 180  
c) 199 – 193 – 180 – 181 – 191  
d) 181 – 180 – 193 – 191 – 199  
e) 193 – 191 – 199 – 180 – 181  

 
27. Primeiros Socorros são os procedimentos de 
emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em 
perigo de morte, visando manter os sinais vitais e evitando 
o agravamento, até que ela receba assistência definitiva. 
Com relação aos Primeiros Socorros, assinale a alternativa 
que não está correta:  
 

a) Em caso de Electrocução deve-se o mais 
rapidamente possível, fazer cessar a passagem 
de corrente elétrica através do corpo da vítima.  

b) Em caso de afogamento deve-se executar a 
massagem cardíaca externa, se a vitima 
apresentar ausência de pulso e pupilas dilatadas.  

c) Para estancar uma hemorragia caso não 
disponha de uma compressa, feche a ferida com 
o dedo ou comprima com a mão evitando uma 
hemorragia abundante.  

d) Em caso de picada de cobra devem-se 
administrar sedativos ou aspirinas. 

e) Em caso de indivído que sofreu envenamento, se 
a pessoa estiver inconsciente ou tendo 
convulsões, não induza ao vômito. 

28. A principal característica dos Blocos econômicos é: 

a) Redução ou isenção de impostos  
b) Aumento de tarifas alfandegárias 
c) Dificultar procedimentos burocráticos 
d) Dificultar o tráfego de mercadorias e serviços. 
e) Aumento de barreiras aduanas. 

29. Com relação à Guerra de Canudos assinale a 
alternativa que não está correta:  
 

a) O conflito de Canudos mobilizou ao todo mais de 
dez mil soldados oriundos de dezessete Estados 
brasileiros, distribuídos em quatro expedições 
militares. 

b) A Guerra de Canudos deu origem a um dos 
clássicos da literatura brasileira, o livro Os 
Sertões, de Euclides da Cunha.  

c) A Guerra de Canudos é tida como um dos 
principais conflitos que marcam o período entre a 
queda da monarquia para a instalação do regime 
republicano no Brasil. 

d) Antônio Conselheiro, entre outros devotos, 
propagava a salvação da alma e o povo tinha fé 
que seu messias o ajudaria a sair daquela 
situação precária. 

e) N.d.a.  
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30. A respeito da geografia de Pernambuco, assinale V 
para afirmativa verdadeira e F para falsa:  
 
(   ) Possui diversas paisagens, como serras, planaltos, 
brejos, além de algumas das mais belas praias do Brasil 
na sua costa. 
(   ) Jaboatão dos Guararapes é uma das cidades menos  
populosas do estado.  
(   ) A principal forma de transporte do estado é pelas 
rodovias. 
(   ) Apresenta uma área de menos de 95.000 Km2 
 
A seqüência correta, de cima para baixo, é: 
 

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

 
31. O Estado de Pernambuco faz divisa ao norte com os 
seguintes estados:  
 

a) Paraíba e Ceará 
b) Alagoas e Bahia 
c) Sergipe e Maranhão 
d) Paraíba e Piauí 
e) Sergipe e Bahia  
 

32. São características de um acidente de trabalho, exceto:  
 

a) O acidente que acontece quando você está 
prestando serviços por ordem da empresa 
fora do local de trabalho. 

b) O acidente que acontece em casa, uma vez você 
tem emprego fixo.  

c) O acidente que acontece quando você estiver em 
viagem a serviço da empresa. 

d) Doença do trabalho (as doenças causadas pelas 
condições do trabalho).  

e) O acidente que ocorre no trajeto entre a casa e o 
trabalho ou do trabalho para casa. 

 
33. Fazem parte do NAFTA os seguintes países :  
 

a) Estados Unidos da América, México e Canadá. 
b) Uruguai, Argentina e Bolívia.  
c) Peru, Equador e Colômbia.  
d) Japão, Chile e Austrália.  
e) Espanha, Portugal e Grécia.  

 
34. Julgue as afirmativas a seguir:  
 

I. O primeiro produto que moveu a economia do 
Brasil foi o açúcar, durante o período de colônia, 
seguindo pelo ouro na região de Minas Gerais. 

II. A política externa adotada pelo Brasil prioriza a 
aliança entre países em desenvolvimento para 
negociar com os países ricos. 

III. O real substituiu o cruzeiro real em 1994 em uma 
taxa de 3.750 cruzeiros por 1 real. 

 
Podemos afirmar que:  
 

a) A afirmativa III não está correta.  
b) Apenas a afirmativa I está correta.  
c) Tanto a afirmativa I quanto a II estão incorretas.  
d) Tanto a afirmativa II quanto a III estão corretas.  
e) A única afirmativa correta é a II.  

 

35. Sobre a obra “O Cortiço”, de Aluízio Azevedo é 
incorreto o que se afirma em:  
 

a) O escritor apresenta caricaturas.  
b) O autor focaliza as aglomerações residenciais.  
c) Aluízio enveredou pela psicologia Individual. 
d) Condensou variados aspectos da sociedade da 

época.  
e) Apresenta extensivo uso de zoomorfismo.  

 
36. Sobre a História do Brasil, assinale a alternativa que 
não é verdadeira.  
 

a) A partir do século XVI foi crescente o tráfico de 
escravos vindos da África, tornando o negro a 
esmagadora maioria da força de trabalho na 
colônia. 

b) A quebra da Bolsa de Valores de Nova Iorque, em 
1929, abalou a economia brasileira e levou ao 
corte dos subsídios para o café. 

c) Até o século XVII, a economia cafeeira era a 
atividade predominante da colônia e o interesse 
metropolitano estava inteiramente voltado para o 
seu desenvolvimento.  

d) O tráfico de escravos negros da África para o 
Brasil teve grande crescimento com a expansão 
da produção de açúcar. 

e) As capitanias hereditárias foram as primeiras 
divisões territoriais do Brasil cujo objetivo era 
incentivar a colonização do Brasil, àquela época 
ainda dividido pelo Tratado de Colombo. 

37.  Durante os séculos XV e XVI intensificou-se, 
na Europa, a produção artística e científica. Esse 
período ficou conhecido como Renascimento ou 
Renascença. Apresentam ligação com o 
Renascimento Cultural os seguintes nomes, 
exceto:  

a) Leonardo da Vinci 
b) Nicolau Copérnico  
c) Michelangelo Buonarroti  
d) Sandro Botticelli 
e) Galileu Galilei 

 
38. Em caso de incêndios com equipamentos elétricos que 
requer agente não condutor de corrente sabe-se que:  
 

a) Deve-se usar extintor com gás carbônico, pois 
não deixa resíduo, não danifica o equipamento e 
não conduz eletricidade.  

b) Deve-se usar espuma por não ser condutora e 
nem danificar o equipamento. 

c) Deve-se usar água gás.  
d) Halon não é recomendado. 
e) N.d.a.  

 
39. Com relação a incêndio que atinja papéis e madeira, 
julgue os itens a seguir:  
 

I. Gás carbônico apaga somente na superfície. 
II. Pó químico seco apaga somente na superfície. 

III. Água gás é excelente nesse caso.  
IV. Halon resfria, encharca e apaga totalmente.  
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Podemos afirmar que:  
 

a) Apenas as afirmativa I e II estão corretas.  
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.  
c) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.  
d) A alternativa IV está incorreta.  
e) Todas as afirmativas estão corretas.  

 
40. A qualidade do serviço de atendimento ao público no 
contexto da realidade brasileira, apresenta-se como um 
desafio. Diante disso observe os itens a seguir:  
 

I. Compete exclusivamente à instituição zelar para o 
bom atendimento ao público.  

II. O Guarda Municipal tem como função realizar o 
serviço de atendimento com cortesia e enfrentar 
situações de desequilíbrios dos indivíduos sendo 
imparcial, mas não por isso praticar abuso de 
poder.  

III. O pessoal de contato com o público deve ter os 
comportamentos e atitudes que facilitem ou 
conduzam os clientes-alvo a resolver seus 
interesses no primeiro contato.  

 
Está (estão) correta(s):  
 

a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I e II apenas. 
e) II e III apenas. 

 
 

FIM DO CADERNO 
 




