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Português 

 
01. Observe o texto: 

 
Quem ama também dá tapa. 
 
(...) “O quebra-pau entre irmãos é uma forma de aprender 
a competir sem correr riscos, porque depois da briga 
acabam-se as mágoas e a vida continua”, explica o 
psicólogo Luís Amadeu. Na opinião dele, essas discussões 
ajudam os envolvidos a amadurecer e a aprender a 
conviver com as diferenças. (...) 
(...) Na hora do quebra-pau, os irmãos se dizem ofensas 
que dificilmente seriam dirigidas a um amigo (...) “Cada um 
tem um papel na família, e cada membro desempenha 
uma função que não pode ser exercida por outro”, Explica 
a psiquiatra Fabíola Luz. Daí serem necessários os 
personagens como o estudioso, o preguiçoso, o alegre e 
até mesmo o tímido.  
                       

(SOLA, Lurdes. O Estado de São Paulo, 7 nov. 1991) 
 
De acordo com o texto, pode-se afirmar que: 
 

a) Embora tratem do mesmo assunto, os profissionais 
(Luís e Fabíola) demonstram opiniões diferentes. 

b) O objetivo principal do texto é relatar que bate-
bocas, safanões e as implicâncias entre irmãos 
possuem seu lado positivo. 

c) A psiquiatra Fabíola afirma que ocorre desarmonia 
entre as famílias e que as mesmas não 
apresentam aspectos positivos. 

d) O psicólogo Luís afirma que ocorre desarmonia 
entre as famílias e que as mesmas não 
apresentam aspectos positivos. 

e) O objetivo principal do texto é descrever a briga 
entre irmãos. 

 
02. Assinale a alternativa em que todas as divisões 
silábicas estão corretas. 

 
a) li-vre-i-ro, raí-nha, sa-í-da, a-plau-so; 
b) li-vrei-ro, raí-nha, sa-ída, a-pla-uso; 
c) li-vrei-ro, ra-i-nha, sa-í-da, a-plau-so; 
d) li-vre-i-ro, raí-nha, saí-da, a-pla-u-so; 
e) li-vre-iro, ra-i-nha, sa-í-da, a-plau-so. 

 
03. Em quilo, há: 

 
a) Ditongo aberto; 
b) Tritongo; 
c) Hiato; 
d) Dígrafo; 
e) Ditongo fechado. 
 

04. Indique a forma adequada dos verbos entre 
parênteses: 

 
I. Quando ele _______ na disputa, foi inábil. 

(intervir) 
II. Ficarei feliz se você _________ a calma. 

(manter) 
 
a) Interveio, mantiver; 
b) Interveio, mantenha; 
c) Mantiver, intervir; 
d) Intervenha, mantenha; 
e) Intervir, mantenha. 

05. Observe o texto: 
 
Sentar-se numa poltrona na penumbra de uma sala de 
cinema pode ser um fato muito comum na vida de 
qualquer pessoa. Ah, mas como esse fato comum pode 
provocar fortes emoções! Mesmo sabendo que 
estamos diante de um filme, as imagens nos 
convencem de que são monstros que nos ameaçam, 
ou seres humanos que nos emocionam pela sua 
ternura e fragilidade. 
 

Quanto ao texto, pode-se afirmar que: 
 
a) O cinema, por conta de seu ambiente, nos dá a 

impressão de um lugar obscuro e com monstros. 
b) Nos filmes, os personagens sempre se emocionam 

por conta de sua ternura e fragilidade. 
c) O cinema provoca emoções e pode nos convencer 

de que o que vemos é real. 
d) O cinema não faz parte do cotidiano das pessoas. 
e) O cinema não provoca fortes emoções. 

 
06. Assinale a alternativa em que na frase faltam vírgulas. 
 

a) A lembrança dele é grata aos que conheceram os 
últimos dias de glória dos teatros do interior. 

b) Quem sabe se os dois tinham uma receita de 
felicidade? 

c) Boa distração a gente sonhar construir castelos 
arquitetar episódios romanescos. 

d) As pessoas distantes atingiram essa altura 
desolada em que papel e tinta nada significam. 

e) Seria inútil explicar-lhe que um celeiro de brejo 
não tem preço. 

 
07. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
corretas: 

 
a) feixe, hiena, enxarcar, impecilho; 
b) estupidez, caximbo, pentiar, jiló; 
c) consecussão, umbilical, agiota, xale; 
d) estupidez, cachumba, receoso, espectador;  
e) ojeriza, irrequieto, creolina, menção. 

 
08. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
com acentuação correta: 
 

a) paraíso, herói, estrela, úreter; 
b) útil, Tatuí, diário, protótipo; 
c) omega, Jaú, ínterim, pântano; 
d) jacareí, surprêsa, campainha, vintém; 
e) óbolo, revérbero, agape, satrapa. 

 

09. Complete a conjugação dos verbos de forma correta, 
completando os espaços vazios: 
 

        I                                                                    
Eu parto                                                
Tu partes                                               
Ele ________                                        
Nós partimos                                         
Vós _______                                         
Eles partem                                             

 

II 
Eu cantarei 
Tu cantarás 
Ele cantará 
Nós _______ 
Vós cantareis 
Eles _______ 
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A sequência correta na I e II coluna respectivamente é: 
 

a) I – partem, partes / II – cantaremos, cantaram; 
b) I – parte, partes / II – cantareis, cantarão; 
c) I – parte, partis / II – cantaremos, cantarão; 
d) I – parti, partes / II – cantarem, cantaram; 
e) I – partis, parte / II – cantaríamos, cantaram.   

 
10. Leia com a finalidade de pontuá-lo corretamente: 
   

I. Disse Alexandre ao morrer ( 1 ) (2) Deixo o meu 
império ao mais digno (3) (4) 

 
A sequência da pontuação correta é: 
 

a) Dois pontos ( : ), aspas ( “ ), aspas ( ” ), ponto 
final ( . ) 

b) Ponto final ( . ), aspas ( “ ), aspas ( ” ), ponto de 
interrogação ( ?) 

c) Dois pontos ( : ), travessão ( __ ), vírgula ( , ), 
ponto de interrogação ( ?) 

d) Vírgula ( , ), travessão (__), reticências (...),ponto 
de interrogação ( ?) 

e) Ponto final ( . ), aspas ( “ ), ponto e vírgula ( ; ), 
ponto final ( . ) 

 
 

Matemática  
 
 
11. Se um gari percorrer 1.200 m, em média, a cada hora, 
quando terá percorrido durante uma semana trabalhando 
numa escala de segunda a sexta-feira em jornada diária de 
8h? 
 

a) 4,8 km 
b) 6,0 km 
c) 9,6 km 
d) 48 km 
e) 96 km 

 
12. Um motorista da Prefeitura Municipal de Bom Jardim 
preparando-se para fazer uma viagem, leva o veículo para 
abastecimento em um posto credenciado. Atento ao 
princípio da economia deve decidir entre gasolina ou 
álcool. Sabendo que para abastecer o carro com álcool, o 
preço deste não deve ser superior a 70% do preço da 
gasolina, qual dos preços abaixo o faria optar pelo álcool? 
 

a) Gasolina R$ 2,15 e Álcool R$ 1,60. 
b) Gasolina R$ 2,16 e Álcool R$ 1,52. 
c) Gasolina R$ 2,24 e Álcool R$ 1,56. 
d) Gasolina R$ 2,21 e Álcool R$ 1,55. 
e) Gasolina R$ 2,10 e Álcool R$ 1,49. 

 
13. Maria, auxiliar de serviços gerais da Prefeitura 
Municipal de Bom Jardim, é moradora da zona rural e deve 
chegar ao trabalho às 7:00 horas da manhã. Certo dia 
acordou às 4h22min. Passados 58min12s pegou o ônibus 
chegando ao centro da cidade 46min39s depois. 
Encontrando alguns amigos ficou conversando por mais 
37min13s. Após despedir-se dos amigos caminhou mais 
6min17s até chegar ao local de trabalho. Podemos afirmar 
que Maria chegou ao trabalho... 
 

a) ... com antecedência de 2min45s. 
b) ...com atraso de 1min32s. 
c) ...com antecedência de 8min 02s. 
d) ...com antecedência de 9min39s 
e) ...com atraso de 5min13s. 

14. De um produto foram retirados 2/5 do total. Do que 
sobrou foram retirados 4/6. Após as duas retiradas pode-
se afirmar que restou: 
 

a) 15% do que havia antes da primeira retirada. 
b) 20% do que havia antes da primeira retirada. 
c) 25% do que havia antes da primeira retirada. 
d) 30% do que havia antes da primeira retirada. 
e) 35% do que havia antes da primeira retirada.                     

 
15. Um fazendeiro tem em sua propriedade várias fontes 
de água cristalina que formam piscinas naturais. Numa 
delas fez, para visitas dominicais, uma “fonte dos desejos” 
na qual o visitante jogava uma moeda de R$ 1,00 e 
pensava em um desejo que gostaria que fosse realizado. 
No primeiro domingo de visitas apenas R$ 1,00 foi lançado 
na fonte. No segundo domingo, o valor que havia na fonte 
dobrou. No terceiro, triplicou. No quarto, quadruplicou. No 
quinto, quintuplicou. E assim prosseguiu. Após algum 
tempo o fazendeiro recolheu todo o dinheiro que havia na 
fonte e percebeu que se fosse distribuí-lo entre os 25.000 
habitantes de sua cidade natal, todos eles poderiam 
receber igualmente até 14 moedas. Para que isso 
ocorresse, o tempo necessário para o lançamento das 
moedas está mais próximo de: 
 

a) 1 mês; 
b) 2 meses; 
c) 3 meses; 
d) 4 meses; 
e) 5 meses. 

 
16. Carlos foi a uma loja de eletrodomésticos no intuito de 
comprar um aparelho de som. Viu que o aparelho que 
desejava comprar custava R$ 400,00 à vista ou em 12 
parcelas de R$ 40,00. Considerando no montante do 
pagamento à prazo uma capitalização simples do valor à 
vista, a taxa mensal de aplicação é: 
 

a) 5% a.m. 
b) 6/5% a.m. 
c) 2% a.m. 
d) 5/2% a.m. 
e) 5/3% a.m. 

 
17. 25% de certo número é 20. 35% do dobro desse 
número é: 
 

a) 50; 
b) 70; 
c) 40; 
d) 56; 
e) 28. 

 

18. Multipliquei um número natural por 25. Posteriormente 
subtrai 20 do resultado vinte e uma vezes e ainda sobrou o 
quíntuplo do número inicialmente multiplicado. A respeito 
do referido número podemos afirmar que pode estar 
compreendido entre: 
 

a) 25 e 30; 
b) 20 e 25; 
c) 15 e 20; 
d) 10 e 15; 
e)  5 e 10. 

 

19. Fiz a aplicação de um capital durante certo tempo a 
certa taxa obtendo um determinado montante. Se tivesse 
aplicado o mesmo capital com o dobro da taxa e a metade 
do tempo utilizado na primeira aplicação, o novo montante 
seria: 
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a) A metade do primeiro. 
b) O dobro do primeiro. 
c) Igual ao primeiro. 
d) Quatro vezes menor que o primeiro. 
e) Quatro vezes maior que o primeiro. 

 
20. Um reservatório com 310 litros de água apresenta um 
vazamento que a cada meia hora deixa escapar 450 ml. 
Sendo assim o tempo necessário para esvaziar todo o 
tanque é, aproximadamente: 
 

a) 11 dias e 12 horas; 
b) 14 dias e 8 horas; 
c) 15 dias e 6 horas; 
d) 18 dias e 11 horas; 
e) 21 dias e 3 horas. 

 
 

Conhecimentos Específicos  
 
 
21. Em geografia geral aprendemos que pecuária é o 
nome que se dá à criação de gado com finalidade 
econômica, desta forma, são tipos de gado: 

 
I. Bovinos  
II. Suínos  
III. Bufalinos  
IV. Caprinos e ovinos 
V. Equinos e asininos 

 
Estão CORRETAS: 
 

a) Apenas a I; 
b) I e II; 
c) I, II e III; 
d) I, II, III, V; 
e) Todas estão corretas. 

 
22. “Conjunto dinâmico formado pelo hábitat e a 
associação de seres vivos que o ocupam”. Esta afirmativa 
refere-se à: 
 

a) Meio ambiente; 
b) Biosfera; 
c) Ecossistema; 
d) Bióticos; 
e) Ecologia. 

 
23. A Guerra dos Mascates ocorreu quando os senhores 
de engenho de Olinda revoltaram-se contra os 
comerciantes de Recife que lutavam pela autonomia 
administrativa do povoado. Os mascates venceram o 
conflito apoiado pelo governo português e com isso, 
aconteceu um marco histórico para o Estado de 
Pernambuco, que foi: 
 

a) O aumento do comércio de açúcar em 
Pernambuco. 

b) O mascate João Antunis tornou-se representante 
de Recife. 

c) Recife tornar-se capital de Pernambuco. 
d) Olinda tornou-se grande produtora de açúcar. 
e) O açúcar de Pernambuco foi nacionalizado. 

 
24. “Um conjunto de direitos e liberdades políticas sociais e 
econômicas, já estabelecidos ou não pela legislação”. Esta 
afirmativa refere-se à: 
 

a) Lei; 
b) Exercício de cidadania; 
c) Civilização; 
d) Cidadania; 
e) Constituição. 

 
25. O sol na bandeira de Pernambuco representa: 
 

a) Força e energia de Pernambuco. 
b) O nosso Estado no conjunto da Federação. 
c) A luz dos pernambucanos. 
d) A grandeza do céu pernambucano. 
e) O verão predominante em Pernambuco. 

 
26. O brasão de Pernambuco foi oficializado pelo 
governador Alexandre Barbosa Lima, em 1895. Na faixa, 
aparecem as datas históricas mais importantes de estado 
que são as descritas abaixo, EXCETO: 
 

a) Guerra dos Mascates; 
b) Revolução Pernambucana; 
c) Confederação do Equador; 
d) Batalha dos Guararapes; 
e) Proclamação da República. 

 
27. Segundo a ABRAMET (2005) são quatro os 
procedimentos que podem agravar a situação das vítimas, 
EXCETO: 
 

a) Sinalizar o local do acidente de forma 
inadequada. 

b) Movimentar uma vítima. 
c) Retirar capacetes de motociclistas. 
d) Aplicar torniquetes para estancar hemorragias. 
e) Dar alguma coisa para a vítima tomar. 

 
28. Na maioria das regiões do Brasil, os telefones dos 
Bombeiros, SAMU-Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência e Polícia, são: 
 

a) Bombeiro: 193; SAMU: 192; Polícia Rodoviária 
Federal: 190 e Polícia Militar: 191. 

b) Bombeiro: 193; SAMU: 192; Polícia Rodoviária 
Federal: 191 e Polícia Militar: 190. 

c) Bombeiro: 194; SAMU: 193; Polícia Rodoviária 
Federal: 192 e Polícia Militar: 191. 

d) Bombeiro: 192; SAMU: 193; Polícia Rodoviária 
Federal: 190 e Polícia Militar: 191. 

e) Bombeiro: 193; SAMU: 191; Polícia Rodoviária 
Federal: 190 e Polícia Militar: 190. 

 
29. Para usar seu extintor, siga as instruções, EXCETO: 
 

a) Mantenha o extintor em pé, na posição vertical; 
b) Quebre o lacre e acione o gatilho; 
c) Dirija o jato para o meio das chamas; 
d) Faça movimentos em forma de leque, cobrindo 

toda a área em chamas; 
e) Não jogue o conteúdo aos poucos.  

 
30. O atual Vice-Governador do Estado de Pernambuco é: 
 

a) Paulo Câmara 
b) Joaquim Francisco 
c) João Lima 
d) Eduardo Campos 
e) João Lyra Neto 
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31. Criado pelo Tratado de Assunção, assinado pelos 
quatro países fundadores em 1991, entrou em vigor em 
janeiro de 1995, através da redução ou da abolição 
progressiva das alíquotas de importação entre os países 
membros e a fixação de uma tarifa externa comum, para a 
importação de mercadorias provenientes de outros países: 
 

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

 
32. Conjunto de medidas que busca promover melhor 
distribuição da terra, mediante modificações, no regime de 
posse e uso, a fim de atender aos princípios de justiça 
social e aumento da produtividade: 
 

a) Movimento sem terra; 
b) Movimento sem teto; 
c) Agrariação; 
d) Reforma Agrária; 
e) Reforma Rural. 

 
33. Em uma organização de uma fila, devem-se privilegiar 
os casos a seguir, EXCETO: 
 

a) Pessoas acima de 60 anos; 
b) Pessoas com criança de colo; 
c) Gestantes; 
d) Pessoas com deficiência; 
e) Pessoas com crianças até três anos. 

 
34. É a arte e o processo de gravar em madeira. É uma 
técnica de impressão na qual são empregados caracteres 
ou pranchetas de madeira gravados, a fim de que possam 
ser reproduzidos no papel desenhos ou letras, por meio de 
prensa manual ou tipográfica: 
 

a) Monotipia 
b) Xilografia 
c) Madeirografia 
d) Tecelagem artística 
e) Op-art 

 
35. São cores primárias: 
 

a) Verde, vermelho e azul; 
b) Verde e azul; 
c) Vermelho, azul e amarelo; 
d) Vermelho, verde e azul; 
e) Amarelo, azul e verde. 

 
36. Copa do Mundo ou Campeonato do Mundo de Futebol 
/ Mundial é um torneio de futebol masculino realizado a 
cada quatro anos pela FIFA. A primeira edição aconteceu 
em: 
 

a) 1950; 
b) 1930; 
c) 1924; 
d) 1932; 
e) 1954; 

 
37. Lei Provincial 922 cria o município de Bom Jardim, 
desmembrado do território de Limoeiro em: 
 

a) 19 de maio de 1850;  
b) 19 de julho de 1871; 
c) 24 de maio de 1873; 

d) 4 de fevereiro de 1879; 
e) 10 de julho de 1893. 

 
38. Sobre atualidades do Brasil, América Latina e do 
mundo, marque V para a (s) alternativa (s) verdadeira (s) e 
F para a(s) falsa (s): 
 

(   )  O primeiro presidente negro dos Estados Unidos, 
Obama Nardack, é um advogado e nasceu no 
Quênia. 

(   )  O governo paquistanês aprovou a construção, com 
a ajuda da China, de duas novas usinas nucleares 
no centro do país. 

(   )  A construção de um muro para separar uma 
luxuosa zona residencial de uma região pobre na 
periferia de Montevidéu no Uruguai está causando 
bastante polêmica. O prefeito do município de San 
Isidro, Gustavo Posse, ordenou a construção de 
um paredão de mais de 1,5 quilômetros de 
comprimento. 

(   )   Alexandre Nardoni e Anna Jatobá são acusados 
de matar a filha dele, Isabella, 5 anos, no dia 29 de 
março de 2008. 

(   )  O Brasil será sede da copa do mundo de 2018. 
 
A sequência correta é: 
 

a) F, F, V, V, F; 
b) V, F, V, V, F; 
c) V, F, F, F, V; 
d) F, V, V, F, V; 
e) F, V, F, V, F. 

 
39. Em 24 de dezembro de 2007, foi promulgada pela 
Assembléia Legislativa e publicada em Diário Oficial, o dia 
06 de março a data Magna do Estado, através da Lei 
13.386, de autoria da deputada Terezinha Nunes, esta 
data representa: 
 

a) Data da execução de Frei Caneca. 
b) Restauração Pernambucana. 
c) Revolução Pernambucana de 1817. 
d) Convenção de Beberibe. 
e) Proclamação da República no Senado de Olinda. 

 
40. Sobre Equipamentos Proteção Coletiva (EPC). 
 

I. Sistema de exaustão e sistema de 
enclausuramento; 
II. Máscara e óculos de proteção; 
III. Equipamentos de proteção contra incêndio; 
IV. Bota e luva; 
V. Pára-raios e Aterramento elétrico; 
VI. Sinalização de segurança. 

 
Estão INCORRETAS: 
 

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

 
 
 

FIM DO CADERNO 




