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Português 
 
 
Tome por base o fragmento abaixo para responder à 
próxima questão. 
 
“Em termos dialéticos, é um processo complexo e 
multifacetado (polissêmico), dotado de contornos 
materiais, políticos, relacionais e subjetivos. Não é uma 
falha, uma característica do processo capitalista, ou de 
outro regime político-ideológico: a exclusão é parte 
integrante do sistema social, produto de seu 
funcionamento; assim sempre haverá, mesmo 
teoricamente, pessoas ou grupos sofrendo do processo de 
exclusão.” 

Portal do Educador – Conteúdo Escola. 
 

01. O termo contornos, empregado no texto, é usado em 
igual sentido em qual das orações abaixo? 
 

a) O advogado contornou a situação utilizando uma 
testemunha chave que comoveu o júri. 

b) Diversos contornos são observados na 
composição desta obra de arte. 

c) A professora considerou os diversos contornos 
que compõem o processo de aprendizagem para 
avaliar seus alunos. 

d) Ao sair de sua casa precisei contornar o caminho 
para retomar a estrada. 

e) O contorno desta figura não está adequado ao 
que foi solicitado em aula. 

 
02. Leia o poema abaixo, de autoria de Manuel Bandeira, e 
em seguida assinale a alternativa coerente com a 
interpretação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
BANDEIRA, Manuel. Estrela da vida inteira.  

Rio de Janeiro: José Olympio, 1066 
 

a) A forma como os versos são dispostos no poema 
representa uma tentativa de reproduzir a idéia do 
movimento de ida e volta das ondas; isso só é 
possível por causa da assonância presente no 
texto. 

b) A repetição de alguns fonemas, claramente 
perceptível no texto, caracteriza um recurso 
estilístico baseado na figura fonética reconhecida 
como assonância. 

c) A repetição de alguns fonemas caracteriza um 
recurso sintático baseado na figura fonética 
reconhecida como assonância, que explora a 
ordem dos versos. 

d) A repetição de sons vocálicos, propositalmente 
criada pelo autor, é um recurso sintático a que 
chamamos de aliteração. 

e) A figura de linguagem usada pelo autor como 
recurso estético é a metáfora, uma vez que o 
poema tenta reproduzir o movimento das ondas. 

 
 
03. Observe o texto publicitário abaixo, utilizado para 
anunciar um programa de TV sobre as espécies 
ameaçadas de extinção no Brasil, no National 
Geographic Chanel. Após leitura atenta, julgue as 
proposições e, na seqüência, assinale a opção que se 
refira apenas às falsas. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I. O animal que aparece na imagem apresenta, em 

vez de patas, mãos e pés. Isso seria uma 
maneira de afirmar que o homem seria o 
verdadeiro animal, pois é ele quem põe em risco 
a vida de outras espécies gratuitamente, agindo 
como irracional. 

II. A legibilidade do texto não é garantida, uma vez 
que sua linguagem coloquial impede que um 
leitor médio identifique a conotação expressa por 
ele. 

III. O tom utilizado pelo animal – sugerido no texto – 
remonta a uma linguagem formal, como se o 
animal se dirigisse ao homem em tom de 
conversa. 

IV. O texto faz alusão a um xingamento esperando 
que o leitor o reconheça sem dificuldade, o que 
confere ao texto um alto grau de coloquialidade. 

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

 
04. “A Fé existe e também as religiões. Com elas, os 
religiosos fiéis e pregadores. A crença existe e também os 
crentes. Muitos deles são mais crédulos do que crentes”.  
(Pe. Zezinho, 2006) 
 
Observando o emprego das palavras crédulos e crentes 
(na última oração), podemos afirmar que: 

 
a) Tanto crédulo quanto crente são adjetivos com 

significados aproximados, porém no texto ao 
primeiro é atribuído o sentido de pessoa ingênua 
que crê em tudo com facilidade, enquanto o 
segundo seria aquele que é sectário de uma fé 
religiosa. 

A onda 
 
a onda anda 

       aonde anda 
       a onda? 
       a onda ainda 
       ainda onda 
       aonde? 
                    aonde? 
        a onda a onda       
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b) Crédulo e crente significam exatamente a mesma 
coisa, portanto o uso conotativo tomado pelo Pe. 
Zezinho pode ser considerado errado. 

c) O sentido de crente atribuído pelo Pe. Zezinho 
ao texto equivale à pessoa ingênua que crê em 
tudo. 

d) Ambas foram empregadas com o mesmo 
sentido, que é o de acreditar em algo 
veementemente. 

e) Tanto crédulo quanto crente são adjetivos com 
significados aproximados, porém no texto ao 
primeiro é atribuído o sentido de pessoa sectária 
de uma fé religiosa, enquanto o segundo seria 
uma pessoa ingênua que crê em tudo com 
facilidade. 

 
05. Em qual das alternativas abaixo a voz passiva 
pronominal não se admite pelos critérios da gramática. 

 
a) Alugam-se casas para veraneio. 
b) Compram-se carros usados. 
c) Assistem-se filmes de ação com freqüência em 

minha casa. 
d) Fazem-se muitas provas nesta escola. 
e) Divertem-se muito mais as crianças que são 

criadas livremente. 
 
O texto a seguir deve servir de base para responder à 
questão 06. 

 
      “Há dias que são assim, tortos. Tudo conspira para dar 
errado. Mas, felizmente, outros são o contrário. Acordo 
feliz sem saber por quê. Os semáforos estão verdes! Não 
há filas! A mocinha do caixa sorri e tenho vontade de bater 
papo com ela! 
     Será coisa do destino? Mau humor atrai um dia ruim, 
outro melhor? Será que todos os dias são iguais, com 
coisas desagradáveis ou não? Serei eu que em alguns 
dias acho tudo péssimo e em outros, maravilhoso? Talvez 
seja esta a grande questão!” 

 
Walcir Carrasco. Dias tortos. Veja São Paulo, 30 mai. 

2007. 
 

06. Observe o emprego do porquê na frase “Acordo feliz 
sem saber por quê”. Qual alternativa poderia ser 
contemplada com o porquê em situação equivalente. 

 
a) Todo dia, Jonas me vem com a mesma 

desculpa. _________ ele nunca fala a verdade? 
b) Eleanor sempre chega atrasada ao trabalho, mas 

não se sabe o _____________. 
c)  Você sempre passa por este caminho mesmo 

sabendo dos riscos, mas não de diz 
____________. 

d) ___________ perder tempo com discussões 
fúteis se podemos partir direto para as atitudes. 

e) Entendo que você não pôde chegar na hora 
__________ pegou engarrafamento, mas agora 
não percamos mais tempo. 

 
07. A cada dia o número de pessoas que utilizam a internet 
para fins comunicativos cresce em grandes proporções. 
Pensando nisso julgue as afirmações abaixo. 

 
I.  Com o uso da internet para fins comunicativos, 

passou-se a empregar de modo diferente a grafia 
do português – ou “internetês” – mas essa 
alteração, embora aceita maciçamente pelos 
internautas, não foi absorvida pela gramática. 

II.  Com o “internetês”, várias palavras novas 
surgiram, enriquecendo ainda mais o vocabulário 
da língua portuguesa. 

III.  O “internetês” é um tipo de neologismo, processo 
pelo qual palavras novas surgem ou palavras 
velhas admitem novos significados. 

IV.  O “internetês”, por apenas empregar grande 
número de abreviações vocabulares visando 
economia de tempo, não pode formar novas 
palavras. 

 
a) Todas são verdadeiras; 
b) Todas são falsas; 
c) II e III são verdadeiras; 
d) II e III são falsas; 
e) I e III são verdadeiras. 

 
O texto a seguir deve ser tomado como base para 
responder às questões 08 e 09. 
 

“Era uma vez uma senhora viúva que tinha duas 
filhas: a mais velha se parecia tanto com a mãe, em 
tudo, que, quando as conheciam, as pessoas iam logo 
dizendo ‘tal mãe, tal filha! ’. Por serem tão arrogantes 
e orgulhosas, mãe e filha se tornavam insuportáveis 
aos olhos de todo mundo. Entretanto, a filha mais 
nova, que era só bondade e humildade, se parecia 
muito com seu querido pai.” 

 
GRIMM,Jacob & Willhem.  As fadas. Recontada por Gill 

de Oliveira. Texto não-publicado. Curitiba, 2006. 
 
08. A oração “... que tinha duas filhas...” pode ser 
sintaticamente classificada como: 

 
a) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta. 
c) Oração subordinada adjetiva explicativa. 
d) Oração subordinada adverbial restritiva. 
e) Oração coordenada sindética explicativa. 

 
09. Em qual das alternativas abaixo a oração sublinhada 
possui a mesma classificação sintática que em “Por serem 
tão arrogantes e orgulhosas...”? 
 

a) Conforme suas características particulares, 
atribuímos as funções de cada um.  

b) Somos tão competentes na nossa função que 
recebemos um aumento salarial significativo. 

c) À medida que o tempo passava, elas se tornavam 
mais arrogantes e orgulhosas. 

d) Falei alto de modo que todos ouvissem bem o 
que se passava. 

e) Os cachorros estão latindo porque entrou alguém 
estranho. 

 
10. “O que faz o poder das palavras e das palavras de 
ordem, poder de manter a ordem ou de a subverter, é a 
crença na legitimidade das palavras e daquele que as 
pronuncia, crença cuja produção não é da competência 
das palavras.” 

(Pierre Bourdieu. O poder simbólico. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 2001.) 

 
Sobre o texto acima é correto afirmar: 

 
a) Segundo Bourdieu, as palavras têm poder próprio 

e a nós resta submetermo-nos a sua ordem. 
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b) A legitimidade das palavras, que depende da 
competência do autor, é que garante a eficiência e 
o poder das mesmas. 

c) Palavras servem apenas para manter a ordem 
sendo, portanto, legítimas. 

d) Apenas a crença nas palavras garante a 
legitimidade de quem as pronuncia. 

e) Palavras de ordem só tem poder quando são 
legítimas e subversivas. 

 
 
 

Informática 
 
 
11. O comando ABRIR, que está localizado no Menu 
Arquivo do Word XP, serve para: 

  
a) Guardar o texto que está em nossa tela na forma 

de arquivo no disco. 
b) Excluir uma informação do disco e colocá-la na 

tela para edição. 
c) Imprimir como arquivo de texto em impressora 

padrão. 
d) Colocar a informação presente num arquivo, de 

volta na memória RAM.  
e) Nenhuma das alternativas anteriores.  

 
12. Sobre os comandos Salvar e Salvar Como do Word, 
assinale a alternativa FALSA:  
 

a) O Salvar como e o Salvar são idênticos na primeira 
gravação do arquivo. 

b) A tecla de atalho para Salvar Como é CTRL+C. 
c) Salvar Como cria um novo arquivo sempre que é 

acionado. 
d) Salvar apenas grava as modificações no mesmo 

nome de arquivo anterior. 
e) O Salvar grava as alterações feitas no arquivo. 

 
13. Quanto às teclas de Atalho utilizadas no Word, 
podemos afirmar que:  
 

a) CTRL+B salva o documento do Word na mesma 
cópia previamente gravada. 

b) CTRL+J alinha o texto somente à direita da 
página.  

c) Para selecionar o texto todo do documento, deve-
se usar CTRL+A. 

d) CTRL+P imprime automaticamente o documento 
ativo sem questionar.  

e) ALT+F Gera lista de palavras. 
 
14. Sobre o comando Ortografia e gramática, assinale a 
alternativa incorreta: 
  

a) É acionado pela tecla F7 ou no menu Ferramentas.  
b) Corrige palavras, mas também apresenta correção 

de concordância e regência.  
c) As palavras consideradas desconhecidas ao 

dicionário são sublinhadas com uma linha 
ondulada verde, e os erros de concordância 
apresentam uma linha vermelha, tornando possível 
a correção com apenas um clique no botão auxiliar 
do mouse.   

d) É permitido adicionar novas palavras ao Dicionário.  
e) As palavras desconhecidas ao dicionário são 

sublinhadas com uma linha vermelha. 
 

15. No Microsoft Excel para inserir uma planilha a mais em 
um arquivo existente, e depois modificar o nome desta 
planilha, deve-se utilizar os seguintes comandos da Barra 
de Menu: 
 

a) Inserir - Planilha, em seguida, Formatar – 
Planilha- Autoformatação – Colocar o nome 
desejado. 

b) Inserir - Arquivo, em seguida, Formatar – 
Planilha- Autoformatação – Colocar o nome 
desejado. 

c) Inserir – Planilha, em seguida, Formatar – 
Planilha- Renomear – Colocar o nome desejado. 

d) Inserir - Arquivo, em seguida, Formatar – 
Planilha- Renomear – Colocar o nome desejado. 

e) Inserir - Planilha, em seguida, Formatar – Células 
- Renomear – Colocar o nome desejado. 

 
16. Considerando que uma planilha do Excel que contém 
65.536 linhas e 256 colunas, a quantidade de células 
existente é: 
 

a) 16.777.216. 
b) 256. 
c) 65.536. 
d) 65.792. 
e) 8.388.608. 

 
17. Na planilha eletrônica Excel, uma “Planilha1” da 
“Pasta2” tem um conteúdo na célula C3 que, se 
referenciado na “Planilha2” da “Pasta1”, será usada a 
referência: 
 

a) =[C3}Planilha1!Pasta2; 
b) =[Planilha1]Pasta2!C3; 
c) =[Pasta2]Planilha1!C3; 
d) =[Planilha2]Pasta1!C3; 
e) =[Pasta1]Planilha2!C3. 

 
18. Os dados que serão utilizados em fórmulas de outras 
planilhas de uma mesma pasta de trabalho Excel, mas, 
que não devem estar visíveis às pessoas, necessitam 
estar inseridos numa planilha: 
 

a) Renomeada. 
b) Oculta. 
c) Reordenada. 
d) Nova. 
e) Excluída. 

 
19. As células B1 e C1 de uma planilha Excel contendo, 
respectivamente “Jan” e “Abr”, quando arrastadas pela 
alça de preenchimento para as células D1, E1 e F1, estas 
últimas ficarão, respectivamente, com os conteúdos: 
 

a) Jan, Abr e Jan. 
b) Jul, Out e Jan. 
c) Jan, Abr e Jul. 
d) Fev, Mai e Ago. 
e) Mar, Jun e Set. 

 
20. A utilização de páginas na orientação retrato e 
paisagem no mesmo documento Word é possível com: 
 

a) Layout diferente na primeira página. 
b) Layout diferente entre as páginas pares e 

ímpares. 
c) Quebra de página inserida. 
d) Quebra de seção inserida. 
e) Quebra de coluna inserida. 
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Atualidades  
 
 
21. A nova crise financeira dos Estados Unidos, também 
conhecida como Crise dos Subprimes, anda abalando o 
mundo. Em decorrência dela, a maior economia do mundo, 
os Estados Unidos iniciaram 2008 sob ameaça de uma 
forte recessão. Nesse sentido, é possível afirmar que esta 
crise teve como fato gerador: 
 

a) A quebra da Bolsa de Nova York que 
desencadeou a quebra das principais bolsas de 
países europeus e do Japão. 

b) Os empréstimos e o financiamento de imóveis 
foram facilitados para as classes de rendas mais 
baixas que não podiam comprovar sua renda, os 
‘subprimes’, aumentando o número de 
consumidores e, conseqüentemente, a 
especulação, mas os subprimes simplesmente 
não pagaram seus empréstimos, ocasionando a 
crise. 

c) A falência de grandes bancos Norte-Americanos, 
como o The Columbian Bank and Trust (do 
Kansas) e o Lehman Brothers (o quarto maior dos 
Estados Unidos), que fez com que os subprimes, 
ou seja, os seus clientes mais ricos perdessem 
todo o dinheiro que haviam depositado nos 
bancos, ocasionando a quebra de grandes 
corporações. 

d) O déficit na produção de alimentos, que causa 
elevados aumentos de preços fazendo com que 
muitos países não tenham como importá-los, 
como o caso dos Estados Unidos. 

e)  A diminuição da produção de petróleo nos EUA, 
notadamente nos poços localizados no estado do 
Texas e o não acesso às jazidas do Oriente 
Médio, já que o petróleo é o propulsor da 
economia americana. 

 
22. Sobre a economia brasileira atual julgue os itens a 
seguir: 
 

I.  O crescimento do País em 2006 foi de 3,7 %. Em 
2007, o índice chegou a algo como 5,4 %. Em 
2008, mesmo com crise mundial, agravada no 4º 
trimestre, o Brasil cresceu quase 6 %. Em 2009, 
uma recessão é dada como certa. 

II.  Em 2005 o Brasil conseguiu cumprir com folga a 
meta acordada com o Fundo Monetário 
Internacional (FMI). 

III.  Foram promovidos incentivos às exportações, à 
diversificação dos investimentos feitos pelo 
BNDES, estimulou-se o micro-crédito e ampliaram-
se os investimentos na agricultura familiar através 
do Programa Nacional da Agricultura Familiar 
(PRONAF). 

IV.  Um fator que diferencia a política econômica do 
governo Lula e a do governo anterior é  o fim do 
ciclo de privatizações que levou o Estado a, por 
exemplo, vender a companhia Vale do Rio Doce, 
que com a venda se tornou uma das menos 
competitivas do mundo. 

 

A resposta correta é: 
 

a) Todos os itens estão corretos; 
b) Apenas um item está correto; 
c) Apenas os três primeiros itens estão corretos; 
d) Só há dois itens corretos; 
e) Todos os itens estão incorretos. 

 
23. Nos últimos anos o assunto “células-tronco” tem sido 
muito debatido, e é objeto freqüentemente exposto na 
mídia. Sobre esse assunto analise as proposições que se 
seguem: 
 

I.  São células que mantêm características 
ancestrais, ou precursoras, podendo se diferenciar 
em células de diferentes tipos de tecidos. 

II.  O uso de células-tronco adultas seria definido 
como a retirada de um grupo de células-tronco de 
determinada região do organismo de um paciente 
e seu aproveitamento no próprio indivíduo. 

III.  As células-tronco dos embriões têm a capacidade 
de se transformar, num processo também 
conhecido por diferenciação celular, em outros 
tecidos do corpo, como ossos, nervos, músculos e 
sangue. 

IV.  O Brasil permite a utilização de células-tronco 
produzidas a partir de embriões humanos para fins 
de pesquisa e terapia, desde que sejam embriões 
inviáveis ou estejam congelados há mais de três 
anos. Em todos os casos, é necessário o 
consentimento dos pais. E a comercialização do 
material biológico é crime. 

V.  Alguns métodos de coleta das células-tronco não 
geram polêmicas ético-religiosas, como a coleta 
pelo cordão umbilical ou da medula óssea do 
próprio paciente. A polêmica surge quando se trata 
da retirada de células-tronco de embriões, visto 
que isso implica a destruição deles. 

VI.  As células-tronco podem ser encontradas mais 
comumente em duas regiões do corpo: na medula 
óssea e no bulbo raquidiano. 

Está correto o que se afirma em: 
 

a) I, II, III, IV e V; 
b) I, III, IV, V e VI; 
c) II, IV e V; 
d) II, III, IV e VI; 
e) É correto o que se afirma em todas as 

proposições. 
 
24. Dentro do cenário vivido no Brasil nos últimos anos, é 
incorreto afirmar: 
 

a) O programa Fome Zero começou como uma 
tentativa do Presidente da República de mobilizar 
as massas em favor dos pobres em estado de 
extrema miséria ainda muito presente no Brasil. O 
programa fez com que os olhos dos governos 
internacionais se voltassem para o Brasil, sendo 
Luiz Inácio muito elogiado em seus primeiros 
discursos internacionais. 
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b) O Bolsa Família foi criado através do Decreto Nº 
5.209 de 17 de Setembro de 2004. A finalidade do 
Programa é a transferência direta de renda, do 
governo, para famílias pobres e em extrema 
miséria. O Programa, no entanto, foi uma 
reformulação e ampliação do programa Bolsa-
Escola, do governo FHC e recebe muitas críticas 
de diversos setores da sociedade. 

c) O PROUNI (Programa Universidade Para Todos) 
destaca-se como o maior programa de bolsas de 
estudo da história da educação brasileira, 
possibilitando o acesso de milhares de jovens à 
educação e estimulando o processo de inclusão 
social. 

d) No início de 2008 iniciou-se a crise do uso de 
cartões corporativos. Consistiu em denúncias 
sobre irregularidades sobre o uso de cartões 
corporativos. As denúncias levaram à demissão 
da Ministra da Promoção da Igualdade Racial 
Matilde Ribeiro. 

e) A crise financeira global não trouxe como impacto 
o aumento do desemprego no País, pelo menos 
no primeiro bimestre de 2009. 

 
25. Sobre a história de Pernambuco, analise as afirmações 
a seguir, colocando V na(s) verdadeira(s) e F na(s) 
falsa(s): 
 

(   )  A Revolução Pernambucana, também conhecida 
como Revolução dos Padres, eclodiu em 6 de 
março de 1817 na então Província de 
Pernambuco. Dentre as suas causas destacam-
se a crise econômica regional, o absolutismo 
monárquico português e a influência das idéias 
Iluministas. 

(   )  A Guerra dos Mascates é considerada como um 
movimento separatista 

(   )  A Revolução Praieira foi influenciada pelas idéias 
liberais dos que se queixavam da falta de 
autonomia provincial, sendo marcada pelo 
repúdio à monarquia, com manifestações a favor 
da independência política, da república e por um 
reformismo radical. 

(   )  "Quem viver em Pernambuco não há de estar 
enganado: Que, ou há de ser Cavalcanti,ou há 
de ser cavalgado."  Essa  quadra popular se 
refere ao contexto vivenciado durante o período 
da Guerra dos Mascates, onde as classes menos 
favorecidas eram oprimidas pela grande 
concentração fundiária nas mãos de poucos 
proprietários.  

(   )  Os líderes da Revolução Pernambucana 
prenderam o governador da província e 
instauraram um Governo Provisório, baseado em 
uma Lei Orgânica que proclamou a República, 
estabeleceu a igualdade de direitos, a tolerância 
religiosa, a liberdade de imprensa e de 
consciência, sem, no entanto, abordar a questão 
da escravidão. 

(   )  Em 2007, o dia 6 de março foi declarado a Data 
Magna de Pernambuco, por conta da Revolução 
Pernambucana. 

(   )  A Guerra dos Mascates foi um conflito entre 
senhores de engenho de Olinda, então sede do 
poder público de Pernambuco e comerciantes de 
Recife, chamados de “Mascates” que eram, em 
sua maioria, italianos e holandeses.  

 
 
 

A sequência correta é: 
 

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

 
26. Quais são as três esferas básicas em que o Estado se 
divide? 
 

a) Câmara, Senado e Presidência. 
b) Poder Legislativo, Judiciário e Executivo. 
c) Assembléia legislativa, Câmara e Senado. 
d) Presidência, Prefeitura e Governadoria. 
e) Distritos, Estados e Cidades. 

 
27.  A cavalhada é um ritual cultural, mais popular no 
Estado de Goiás. Este tipo de cultura tem origem: 
 

a) Portuguesa. 
b) Holandesa. 
c) Francesa. 
d) Americana. 
e) Chilena.  

 
28.  Na culinária brasileira, a mandioca, erva mate e o açaí 
entraram na cultura brasileira por influência: 
 

a) Americana 
b) Européia 
c) Asiática 
d) Indígena. 
e) Portuguesa. 

 
29. Machado de Assis foi um dos autores que nunca 
aceitou a tendência naturalista. Um dos livros que retrata 
esse tipo de rejeição foi: 
 

a) Memórias Póstumas de Brás Cubas. 
b) Helena. 
c) Ressurreição. 
d) A mão e a Luva. 
e) O Alienista. 

 
30. O samba é um dos ritmos, mas populares do Brasil. De 
quais ritmos ele sofreu mais influência?  
 
    04. Maxixe. 
    12. Lundu. 
    25. Bolero. 
    36. Modinha. 
    42. Valsa. 
 
A somatória das alternativas CORRETAS é: 
 

a) 40 
b) 16 
c) 52 
d) 54 
e) 29 
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31. O Recife é chamado de Veneza brasileira, por causa 
da semelhança fluvial com a cidade de Veneza, e é 
cercado de pontes e rios. Quais os dois rios que se 
encontram nele e tem deságua no oceano atlântico? 
 

a) São Francisco e Beberibe. 
b) Capibaribe e Beberibe. 
c) São Francisco e Capibaribe. 
d) Jiquiá e Capibaribe 
e) Tejipió e Beberibe. 

 
32.  Na cultura pernambucana há destaques nos museus 
construídos em Pernambuco. Um dos principais é o Museu 
da Abolição. Em qual ano ele foi criado? 
      

a) 1953. 
b) 1956. 
c) 1954. 
d) 1957. 
e) 1958. 

 
33. Nos primeiros anos de República o Brasil foi governado 
por militares; com o renúncio de Deodoro da Fonseca, 
quem assumiu o poder no ano de 1891? 
 

a) Floriano Peixoto 
b) Rodrigues Alves. 
c) Prudentes de Moraes. 
d) Costa e Silva. 
e) Campos Sales. 

 
34.  No ano de 2008, cientistas descobriram um tipo de 
vacina contra o mal de alzheimer. Em que consiste a 
metéria prima dela? 
 

a) Destruir as células no sangue. 
b) Destruir as placas causadoras da doença. 
c) Aumentar a quantidades de placas para bloquear 

o vírus. 
d) Diminuir as placas para amenizar os sintomas da 

doença. 
e) Aumentar as placas para amenizar os sintomas 

da doença. 
 
35.  A arquitetura barroca foi motivo de influência em 
várias cidades brasileiras. São exemplos de obras 
fabricadas por arte barroca: 
 

(   )  Mosteiro de são Bento no Rio de Janeiro. 
(   )  Igreja de Nossa Senhora do Desterro em Olinda. 
(   )  Forte de São Tiago em Santos 
(   )  Igreja Nossa senhora das Graças Olinda. 

 
A sequência de alternativas verdadeiras ou falsas é: 
 

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

 
36.  O Planalto das Guianas se encontra localizado no 
norte do país. Com quais países ele faz divisa? 
 

a) Colômbia, Venezuela e Guiana. 
b) Venezuela, Paraguai e Suriname. 
c) Venezuela, Suriname e Guiana. 
d) Uruguai, Paraguai e Venezuela. 
e) Uruguai, Guiana e Venezuela.  

 

37.  Na agricultura americana há produções de vários 
produtos entre eles estão: 
 

a) Amendoim, açaí e algodão. 
b) Amendoim, banana e algodão. 
c) Algodão, açaí e milho. 
d) Milho, algodão e framboesa. 
e) Algodão, milho e amendoim. 

 
38.  No Oriente Médio, predominam duas atividades 
econômicas, que ocupam grande parte da população. São 
elas: 
 

a) Agricultura e silvicultura 
b) Agricultura e pecuária. 
c) Pecuária e apicultura. 
d) Agricultura e piscicultura. 
e) Pecuária e piscicultura. 

 
39.  O aquecimento global é um dos principais problemas 
mundiais, as causas desse são, EXCETO: 
    

a) O aumento ta taxa de gás carbônico na 
atmosfera. 

b) A grande quantidade de gás metano no ambiente. 
c) O desmatamento acelerado. 
d) Emissões de aerossóis de sulfato. 
e) Concentração da população rural. 

 
40.  As funções da Assembléia Legislativa são, EXCETO:  
 

a) Fiscalização dos gastos públicos. 
b) Servir como guardião da constituição federativa. 
c) Controle dos atos do Presidente. 
d) Dirigir os trabalhos legislativos. 
e) Organização dos serviços administrativos. 
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