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Português 

 
 
TEXTO 1 
 

 
 
01. A reação do personagem à resposta de Chico Bento é: 

 
a) de indignação 
b) de rejeição 
c) de esperança 
d) de surpresa  
e) de discordância 

 
02. O objetivo do autor da tirinha é: 

 
a) chamar atenção para seu desenho 
b) fazer uma crítica  
c) divulgar o personagem novo 
d) mudar a legislação 
e) dar uma notícia 

 
03. Os personagens apresentam um modo de falar 
diferente do que chamamos de norma padrão. Diante disso 
percebemos que o autor: 
 

a) Tem preconceito em relação às pessoas mais 
humildes. 

b) Quer retratar o modo de vida e os costumes de 
um grupo social.  

c) Deseja demonstrar como são as pessoas que 
falam errado. 

d) Prova que quem não estuda não sabe falar. 
e) Mostra que o desconhecimento do modo correto 

de falar prejudica a compreensão quando 
falamos. 

 
 
 
TEXTO 2 
 
ROTAÇÃO 
 
Roda mundo, roda vida, roda vento. 
Passa tudo, passa tanto, passa tempo. 
Rodopiam as cores 
na eterna reticência do momento. 
Entre uma volta e outra do destino. 
continuo apenas um menino 
a soprar meu gira-sonho como um catavento. 
 
 
04.  Os verbos do texto são: 
 

a) Todos irregulares. 
b) Todos da primeira conjugação.  
c) Todos da segunda conjugação. 
d) Apenas dois são regulares. 
e) Só um é regular. 

05. Qual das palavras abaixo é acentuada pela mesma 
regra que ‘reticências’: 
 

a) ímã 
b) bênçãos 
c) bônus 
d) tênis 
e) contínuo   

 
06.  As palavras sublinhadas no texto são 
respectivamente: 
 

a) verbo-adjetivo-substantivo  
b) verbo-substantivo-substantivo 
c) substantivo-adjetivo-verbo 
d) substantivo-adjetivo-substantivo 
e) adjetivo-adjetivo-substantivo 

 
 
TEXTO 3 
 
Açude do Xaréu transborda em Fernando de Noronha       
 
Publicado em 16.07.2009, às 18h09 
 
Marcelo Jorge Loureiro Especial para o JC Online  
 
     Água doce em abundância. Esse é o cotidiano dos 
moradores de Fernando de Noronha depois da grande 
quantidade de chuvas do inverno do ano passado e deste 
ano. Devido ao volume d'água, o açude do Xaréu veio a  
sangrar e hoje ele atinge a capacidade máxima que é de 
470 mil metros cúbicos de água. 
 
    “Nós tivemos uma grande precipitação de chuvas na 
ilha. Em pouco tempo (maio e junho) chegamos a um 
índice marcante, a tal ponto que nós tínhamos uma 
barragem em colapso e hoje está totalmente abastecida”, 
comemora Albérico Maciel, Coordenador de serviços do 
escritório local da Compesa. 
 
      Mas a realidade nem sempre foi assim. Em 2006 o 
açude chegou a secar e os moradores sofreram com a 
falta de água. Na época a comunidade era abastecida 
somente com o dessalinizador marinho. Hoje o açude está 
cheio e com o grande volume de água é responsável por 
65% do fornecimento do arquipélago, os outros 35% são 
obtidos pelo processo de dessalinização. Com todo esse 
volume no açude, as pessoas que antes eram abastecidas 
a cada 4 dias não precisam mais esperar todo esse tempo. 
 
07. Leia as afirmações abaixo: 
 

I.  No primeiro parágrafo há um depoimento. 
II.  No segundo parágrafo o gerente da Compesa fala 

do passado da barragem de Noronha e conclui seu 
pensamento no parágrafo seguinte. 

III.  O terceiro parágrafo faz um resumo da situação do 
açude no passado e como está atualmente. 

 
Está(ao) correta(s): 

 
a) I e II 
b) Somente III      
c) I e III 
d) II e III 
e) Somente II 
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08. “sangrar”, no texto é o mesmo que: 
 

a) molhar 
b) mergulhar 
c) extrair 
d) gotejar  
e) quebrar 

 
09. Em qual das sequências abaixo todas as palavras 
estão divididas silabicamente de maneira correta? 
 

a) co-la-p-so; a-bun-dân-ci-a; re-a-li-da-de 
b) a-bas-te-ci-da; che-i-o; ar-qui-pé-la-go 
c) chei-o; rea-li-da-de; a-bas-te-ci-da 
d) co-lap-so; a-bas-te-ci-da; es-cri-tó-ri-o 
e) a-bas-te-ci-da; de-ssa-li-ni-za-dor; pes-so-as 

 
10.  Assinale a única alternativa que contém uma frase 
com a vírgula colocada de maneira INCORRETA: 
 

a) Em pouco tempo, chegamos a um índice 
marcante. 

b) Água doce em abundância, é o cotidiano dos 
moradores de Fernando de Noronha.  

c) Em 2006, o açude chegou a secar, mas hoje 
chegou a sangrar. 

d) Alberto Maciel, coordenador geral da Compesa, 
comemorou a notícia. 

e) Devido ao volume d'água, o açude do Xaréu veio 
a  sangrar. 

 
     

Matemática  
 
 
11. Numa caixa de chocolates contendo 20 unidades, o 
peso líquido é de 55 gramas. Em 7 caixas teremos quantos 
gramas? 
 

a) 215 
b) 235 
c) 310 
d) 335 
e) 385  

 
12.  Pedro tinha 336 figurinhas. Ganhou mais 124 
figurinhas e depois perdeu 84. Quantas figurinhas Pedro 
possui agora? 
 

a) 426 
b) 376 
c) 326 
d) 276 
e) 216 

 
13.  Um jardineiro colheu 324 flores que foram distribuídas 
igualmente em 18 vasos. Quantas flores foram colocadas 
em cada vaso? 
 

a) 12 
b) 16 
c) 18 
d) 22 
e) 24 

 
 
 

14.  Maria comeu 
4
3

de uma torta. A parte da torta que 

Maria comeu representa: 
 

a) 10% 
b) 15% 
c) 25% 
d) 50% 
e) 75% 

 
15. Um número foi decomposto da seguinte maneira: 8 x 
1000 + 2 x 100 + 3 x 10 + 6 x 1. Qual foi o número 
decomposto? 
 

a) 823 
b) 8206 
c) 8236 
d) 8326 
e) 8336  

 
16. Ana comprou 3 caixas de 1 litro de suco de laranja. 
Sabendo que Ana dispõe de copos com capacidade de 
250 mililitros, quantos copos ela encherá com os 3 litros de 
suco de laranja? 
 

a) 8 
b) 10 
c) 12 
d) 15 
e) 18 

 
 
17. Uma repartição pública inicia seu expediente todo dia 
ao meio dia e meia. O tempo total do expediente é de 5 
horas e 30 minutos. A que horas a repartição pública 
encerra suas atividades? 
 

a) 16h 
b) 17h 
c) 17h30 
d) 18h 
e) 18h30   

 
18. João tinha R$ 50,00 para fazer compras. Ele foi à feira 
e gastou R$ 14,00. Depois foi à padaria e gastou R$ 16,50. 
Ao final passou no açougue e gastou a quantia de R$ 
11,50. Qual o valor que ainda resta a João? 
 

a) R$ 8,00 
b) R$ 7,00 
c) R$ 6,50 
d) R$ 6,00 
e) R$ 4,50 

 
19.  Um fazendeiro comprou um porco com 65,320kg. Três 
meses depois o fazendeiro pesou o animal e verificou que 
ele estava 12,350kg mais pesado.  Qual o peso do porco? 
 

a) 70,670kg 
b) 70,770kg 
c) 74,570kg 
d) 77,570kg 
e) 77,670kg 
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20.   Na frente da quitanda do Sr. Joaquim existe uma 
placa que diz: Dez litros de leite valem 8 kg de feijão, 
quatro kg de feijão valem dois metros de tecido e 15 
metros de tecido valem R$ 75,00. Pergunta-se: O preço de 
um litro de leite em reais é: 
 

a) R$ 1,60 
b) R$ 1,80 
c) R$ 2,00 
d) R$ 2,20 
e) R$ 2,50 

 
 

Conhecimentos Gerais    
 
21. É um anão de cabelos vermelhos, corpo peludo, 
dentes verdes e os pés virados, os calcanhares para frente 
e os dedos para trás. 
Ele cuida dos animais da floresta e não tem piedade dos 
caçadores maldosos, que caçam sem necessidade e 
matam os filhotes. 
Estas características definem: 
 

a) Saci-pererê 
b) Curupira 
c) Caipora 
d) Uirapuru 
e) Lobisomem 

 
22. Compositor, regente e arranjador brasileiro. Virtuoso da 
flauta e do saxofone. Em 1915 fez as primeiras 
orquestrações para o cinema e teatros e sua primeira 
gravação. Formou conjuntos musicais como os Oito 
Batutas e o Grupo Velha Guarda. Nasceu no Rio de 
Janeiro e morreu em 1973: 
 

a) Vila Lobos 
b) Vinicius de Morais 
c) Borba Gato 
d) Pixiguinha 
e) Luiz Gonzaga  

 
23. A distância da casa de Maria até o ponto de ônibus é 
maior que 200 metros e menor que 500 metros. Essa 
distância pode ser: 
 

a) 199m; 
b) 600m; 
c) 532m; 
d) 398m; 
e) 100m. 

 
24. Joaquim e Antonio mediram a largura de uma mesma 
janela em palmos. Para Joaquim deu 15 palmos e para 
Antonio deu 13 palmos. Pode concluir-se que: 
 

a) Joaquim tem o palmo mais curto. 
b) Antonio tem o palmo mais curto. 
c) O palmo de Joaquim é igual o de Antonio. 
d) Antonio mediu com palmos duplos. 
e) N.D.R 
 

25. Severino entrou no estádio para assistir um jogo de 
futebol às 15 horas e só saiu de lá às 16h e 45min. Quanto 
tempo ele passou no estádio? 
 

a) 1h e 15 min; 
b) 1h e 25 min; 
c) 1h e 35 min; 

d) 1h e 45 min; 
e) 1h e 55 min. 

 
26. Dos objetos a seguir, o que tem a forma esférica é? 
 

a) Pilha de lanterna (tipo AA) 
b) Moeda 
c) Pneu 
d) Bola de gude 
e) Canudo 

 
27. O Estádio Jornalista Mário Filho é um estádio de 
futebol localizado no Rio de Janeiro e inaugurado em 
1950, tendo sido utilizado na Copa do Mundo de Futebol 
daquele ano. Desde então, foi palco de grandes momentos 
do futebol brasileiro e mundial, como o milésimo gol de 
Pelé, finais do Campeonato Brasileiro, Carioca de Futebol, 
Taça Libertadores da América e do primeiro Campeonato 
Mundial de Clubes da FIFA, competições internacionais e 
partidas da Seleção Brasileira. Foi um dos locais de 
competição dos Jogos Pan-Americanos de 2007, 
recebendo o futebol, as cerimônias de abertura e de 
encerramento. 
Ao longo do tempo, no entanto, o estádio também passou 
a assumir caráter de espaço multiuso ao receber outros 
eventos como espetáculos e partidas de outros esportes, 
como o voleibol em uma oportunidade. Após diversas 
obras de modernização, a capacidade atual do estádio é 
de 92 mil espectadores, sendo o maior estádio do Brasil: 
 

a) Engenhão 
b) Maracanã 
c) Morumbi 
d) Mineirão 
e) Olímpico 

 
28. Referente ao meio ambiente, são recursos renováveis 
de energia, EXCETO: 
 

a) Álcool 
b) Vento 
c) Carvão vegetal 
d) Xisto betuminoso 
e) Biogás 

 
29. Sobre produtos de limpeza, inseticidas e seu uso é 
INCORRETO afirmar: 
 

a) Não deixar detergentes em cima de pias ou 
sabões embaixo de balcões. 

b) Inseticidas, produtos de limpeza, venenos e 
substâncias químicas não podem ser 
armazenados perto de alimentos. 

c) Deve-se manter a embalagem do produto original, 
que traz a composição do produto e as instruções 
para primeiros socorros. 

d) Ler cuidadosamente as informações contidas nas 
embalagens dos produtos antes de utilizá-los. 

e) A notificação em caso de acidentes ao Centro de 
Controle de Intoxicação em caso de acidentes por 
intoxicação, só deve ser feita por profissionais de 
saúde ou vigilância à saúde ou ambiental.  
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30. Este símbolo abaixo significa: 
 
 
 
 
 
 
 

a) Nocivo 
b) Tóxico 
c) Irradiação 
d) Comburente 
e) Radioativo 

 
31.  Esta placa abaixo significa: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Parada obrigatória 
b) É obrigatório não ultrapassar esta área. 
c) Uso obrigatório de luvas. 
d) Uso obrigatório da lavagem das mãos. 
e) Atenção, uso obrigatório de luvas de borracha. 

 
32. A figura que representa a reciclagem de vidro é: 
 

a)     
 
 

 b)    
 
 

c)     
 
 

d)        
 

e)   

33. Para reciclagem de lixo úmido ou o verde, pode ser 
feito a compostagem, desta forma, são materiais que 
podem ser compostados, EXCETO: 
 

a) Resto de podas e jardinagem. 
b) Cascas de árvores. 
c) Bagaço de cana. 
d) Restos de carne. 
e) Serragem. 

 
34. Sobre relacionamento entre pessoas e ambiente de 
trabalho, é INCORRETO afirmar: 
 

a) Quando falamos em relacionamento interpessoal, 
falamos em relacionamento entre as pessoas que 
de alguma forma, inter-relacionam-se, seja no 
trabalho, seja na família, etc. 

b) "Relações Humanas". Juntas, estas duas palavras 
traduzem o significado do convívio social humano. 

c) O contato inicial entre pessoas gera a chamada 
"primeira impressão", o impacto que cada um 
causa ao outro. Essa primeira impressão está 
condicionada a um conjunto de fatores 
psicológicos da experiência anterior de cada 
pessoa, suas expectativas e motivação no 
momento e a própria situação do encontro. 

d) As relações interpessoais desenvolvem-se em 
decorrência do processo de interação. 

e) Um grupo social será formado sempre que se 
tenha um objetivo comum entre os indivíduos, 
caso contrário, ou seja, quando não há objetivo 
comum, poderemos dizer que temos além de um 
grupo social, também um agrupamento de 
pessoas. 

 
35. Observe-a o mapa com atenção. 
 

 
 
Estando um pessoa no ponto preto do mapa, independente 
de estradas, levando-se em conta apenas a direção do 
mapa, para seguir em direção ao Amapá, deve-se: 
 

a) Seguir para a direita acima. 
b) Seguir para esquerda acima. 
c) Seguir em frente (acima). 
d) Seguir para direita abaixo. 
e) Seguir para esquerda abaixo. 
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36. O Monumento aos Mortos da Segunda Guerra 
Mundial é popularmente conhecido como Monumento aos 
Pracinhas, O monumento foi projetado pelos arquitetos 
Marcos Konder Neto e Hélio Ribas Marinho, vencedores 
de um concurso nacional, tendo sido inaugurado em 1960. 
Abriga e homenageia os restos mortais dos militares 
brasileiros que haviam sido depositados no Cemitério de 
Pistoia, na Itália, à época do conflito. Este monumento 
localiza-se em: 
 

a) São Paulo 
b) Rio de Janeiro 
c) Santa Catarina 
d) Goiás 
e) Minas Gerais 

 
37. A igreja católica mais antiga do Brasil, construída em 
1535, está localizada em: 
 

a) Igarassu 
b) Ipojuca 
c) Ilhéus 
d) Araci 
e) Uberlândia 

 
38. São pontos atrativos de Pernambuco, EXCETO: 
 

a) Torre Malakoff 
b) Casa de Cultura 
c) Praia de Pirangi 
d) Sítio Histórico Vila de Nazaré 
e) Mirante da Serrota 

 
39. Relacione as capitais com os respectivos estados: 
 

I. Acre 
II. Amapá 
III. Mato Grosso do Sul 
IV. Mato Grosso 
V. Roraima 

 
(   )  Macapá 
(   )  Cuiabá 
(   )  Rio Branco 
(   )  Campo Grande 
(   )  Boa Vista 

 
A sequência correta é: 
 

a) II, IV, I, III, V; 
b) III, II, IV, V, I; 
c) III, IV, II, I, V; 
d) IV, I, III, II, V; 
e) V, IV, II, III, I. 

 
40. Brasília conquistou sua autonomia política e ainda foi 
declarada Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade 
pela UNESCO em: 
 

a) 1956; 
b) 1960; 
c) 1964; 
d) 1984; 
e) 1987. 

 
 
 

FIM DO CADERNO 
 




