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Português 
 
TEXTO 1 
 
Muito além da sonolência 
 
A falta de sono já é fator de risco isolado para diversas 
doenças. Ela pode ser tão decisiva para o aparecimento do 
diabetes quanto a má alimentação e o sedentarismo. 
 
          Até trinta anos atrás, os parcos conhecimentos 
sobre os malefícios das noites maldormidas para a saúde 
permitiam aos médicos uma certeza: "A privação de sono 
causa... sonolência". A história é lembrada pelos 
especialistas em tom de galhofa. Sabe-se agora que, sem 
o repouso noturno adequado, o corpo e a mente perdem 
muito mais do que a chance de repor as energias gastas 
durante o dia. Por problemas de saúde, necessidade de 
trabalho ou farra, a privação de sono leva o organismo a 
um descompasso cujas consequências vão muito além da 
(óbvia) sonolência. "As pesquisas mais recentes nos 
permitem classificar a falta de sono como fator de risco 
isolado para uma série de doenças", diz o biólogo Rogerio 
Santos da Silva, pesquisador do Instituto do Sono, da 
Universidade Federal de São Paulo. As noites em claro 
estão associadas a alguns dos mais comuns e perigosos 
distúrbios da modernidade, como a hipertensão, o infarto, 
o derrame e a depressão. No caso das doenças 
metabólicas, como a obesidade e o diabetes, dormir mal é 
tão perigoso quanto não se alimentar de forma equilibrada 
e não praticar exercícios físicos.                                       
 

 (http://veja.abril.com.br/020909/muito-alem-sonolencia-p-
114.shtml) 

 
01. No texto: 

 
a) Há um comentário pertinente acerca da saúde nos 

tempos atuais conhecido já há trinta anos, mas 
divulgado só agora. 

b) Os especialistas em insônia riem dos 
conhecimentos de seus antepassados, pois nunca 
chegaram a encontrar as causas verdadeiras para 
a falta de sonolência. 

c) Os pesquisadores de hoje chegaram a encontrar 
relação entre a falta de sono e várias doenças 
metabólicas, algo em que não se pensava há trinta 
anos. 

d) Dormir bem além de repor as energias perdidas é 
fator determinante para a cura de uma série de 
doenças. 

e) O descompasso no organismo que a privação do 
sono causa, pode ser curada com o fim das farras 
e do trabalho excessivo. 

 
02. Poderíamos substituir o vocábulo ‘descompasso’ por 
qual termo, sem que haja mudança de sentido na frase? 

 
a) Desordem 
b) Diferença 
c) Perigo 
d) Medo 
e) Arritmia 

 
 
 
 

03. O som representado pela letra ‘s’ na palavra 
‘obesidade’, é o mesmo que em: 
 

a) Enxame e auxílio 
b) Doenças e isolado 
c) Exercícios e pesquisas 
d) Sonolência e perigoso 
e) Consequências e pesquisadores. 

 
TEXTO 2 
 
"Por fora" de Xanás (Stanislaw Ponte Preta) 
 
Tenho experiência pessoal quanto à má-vontade do 
próximo para com a própria ignorância, má-vontade esta 
confirmada diversas vezes em poucos minutos, graças a 
uma historinha vivida ao lado do escritor Álvaro Moreira, 
num dia em que fomos almoçar juntos, na cidade.   
Já não me lembro qual o motivo do almoço. Lembro-me, 
isto sim, que íamos caminhando, quando Alvinho disse, em 
voz alta:  
— Leônio Xanás.   
— O quê? — perguntei, e Alvinho explicou que Leônio 
Xanás era o nome do pintor que estava pintando seu 
apartamento. Até me mostrou um cartãozinho, escrito 
"Leônio Xanás — Pinturas em Geral — Peça Orçamento".   
— Hoje acordei com o nome dele na cabeça. A toda hora 
digo Leônio Xanás — contava o escritor. — Ainda 
agorinha, ao entrar no lotação, disse alto "Leônio Xanás" e 
levei um susto, quando o motorista respondeu: "Passa 
perto". Ele pensou que eu estava perguntando por 
determinada rua e foi logo dizendo que passa perto, sem, 
ao menos, saber que rua era.  
Foi aí que nos nasceu a vontade de experimentar a 
sinceridade do próximo e nos nasceu a certeza de que 
ninguém gosta de confessar-se ignorante mesmo em 
relação às coisas mais corriqueiras. Entramos numa 
farmácia para comprar Alka-Seltzer (pretendíamos tomar 
vinho no almoço) e Alvinho experimentou de novo, 
perguntando ao farmacêutico:   
— Tem Leônio Xanás?   
— Estamos em falta — foi a resposta.   
Lembro-me que, na hora do vinho, quando o garçom 
trouxe a carta, Alvinho deu uma olhadela e disse, em tom 
resoluto:  
— Queremos uma garrafa de Leônio Xanás tinto.   
O garçom fez uma mesura: — O senhor vai me perdoar, 
doutor. Mas eu não aconselho esse vinho.   
Devia ser uma questão de safra, daí aconselhar outro: — 
O Ferreirinha não serve?   
Servia.   
É irmãos, mal de muitos consolo é, mas ignorante que 
existe às pampas, ninguém quer ser.  
  
04. Em ‘Peça Orçamento’, o vocábulo ‘peça’ pertence à 
mesma classe gramatical em: 

 
a) Não precisa fazer muita conta pra entender que o 

coletinho jeans é A terceira peça desse verão. 
b) A peça é como uma dessas caixinhas chinesas: 

uma caixinha dentro de uma caixinha, dentro de 
outra caixinha. 

c) ...sem tirar os olhos do outro encaixou a peça na 
ponta da Glock. 

d) As famosas também repetem peças de roupa e 
sapatos como a gente - e montam produções 
super diferentes 

e) Não faça aquilo que o governo quer, nem que ele 
peça de joelhos. 
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05. ‘eu não 
passiva fica: 

 
a) Esse
b) Esse
c) Esse
d) Esse
e) Esse

 
06. Preserva

 
a) Eu m

troux
disse

b) Perd
vinho

c) Já nã
d) Se co
e) Lhe 

pass

07. Em “Te
vontade do 
há: 

 
a) Uma
b) Um c
c) Uma
d) Um t
e) Um v

     
 
TEXTO 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
08. O humor 

 
a) Co
b) Co
c) É a
d) Fig

per
e) Apa

por

09. No perío
marido entra

 
a) Em

dua
adv

b) Em
par

c) ‘Ol
d) ‘ma

cau
e) O 

ora
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10. Sobre o 
 

a) Se
b) Iso
c) De
d) Se
e) Iso

  
 
 

 
11. Consid
português, c
à célula A2
contidos na
especificar a

 
a) =$
b) =S
c) =S
d) =A
e) =A

 
12. No Micr
valores con
B3=0  e as 
célula A4 se
 

a) 2
b) 5,
c) 4
d) 6.
e) 4,

 
13. Qual s
Operaciona
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alternado d
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a) Pa
do 
per

b) Pa
do 
per

c) Pa
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per

d) Pa
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per

e) Pa
sob
per
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b) Pa
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Atualidades  
 
 
21. Qual é a região brasileira que faz limites com todas as 
outras regiões?  
 

a) Centro-Oeste 
b) Norte 
c) Nordeste 
d) Sul 
e) Suldeste 

 
22.  A sigla OMS significa:  
 

a) Organização Mundial de Segurança 
b) Organização Mundial do Comércio 
c) Organização Municipal da Saúde 
d) Organização Mundial da Saúde 
e) Organização Mundial de Salvamento 

 
23. Qual o presidente do Brasil que marcou o seu governo 
com o “slogan”: "Cinquenta anos de progresso em cinco de 
governo"? 
 

a) Getúlio Vargas 
b) Juscelino Kubitschek 
c) Jânio Quadros 
d) José Sarney 
e) Fernando Henrique Cardoso 

 
24.  Entende-se como conurbação: 
 

a) Crescimento da violência nas grandes cidades. 
b) Conjunto de municípios que desenvolvem uma 

mesma atividade econômica. 
c) Unificação da malha urbana de duas ou mais 

cidades, em consequência de seu crescimento 
geográfico. 

d) Crescimento rápido e desordenado das cidades. 
e) Processo de desenvolvimento conjunto e 

ordenado de bairros das grandes cidades. 
 
25. Em 1824, eclodiu em Pernambuco um movimento que 
está ligado à dissolução da Assembléia Constituinte por D. 
Pedro I. Que movimento foi este? 
 

a) Insurreição Pernambucana 
b) Revolução Praieira 
c) Guerra dos Mascates 
d) Confederação do Equador 
e) Batalha dos Guararapes 

 
26.  Sobre a economia de Pernambuco, marque a 
alternativa que não é verdadeira. 
 

a) A economia de Pernambuco é baseada na 
agricultura (cana-de-açúcar), pecuária e criações, 
bem como na indústria (alimentícia, química, 
metalúrgica, eletrônica e têxtil).  

b) A economia do estado, após ficar estagnada 
durante a década entre 1985 a 1995, vem 
crescendo rapidamente do fim do século XX para o 
começo do século XXI. 

 
 

c) Desde o início da dominação portuguesa, o estado 
foi basicamente agrícola, tendo destaque na 
produção nacional de cana-de-açúcar devido ao 
clima e ao solo tipo massapê. 

d) Tem grande destaque na economia do estado, a 
produção irrigada de frutas ao longo do Rio São 
Francisco - quase que totalmente voltada para 
exportação. 

e) O Estaleiro Atlântico Sul, em construção, no 
município de Ipojuca, será o maior estaleiro do 
mundo. 

 
TEXTO 01 

 
Os países que formam o chamado grupo BRIC, devem 
aprovar, em sua reunião de cúpula, na próxima terça-feira, 
na cidade de Ecaterimburgo, uma declaração conjunta 
com as medidas que consideram indispensáveis para a 
retomada do crescimento sustentável da economia 
mundial. A declaração será apresentada no próximo 
encontro dos 20 países mais desenvolvidos (G-20), no 
segundo semestre deste ano, possivelmente na Itália. 
 
BRIC discutirá ações contra a crise. Veja.com, 12/06/2009 (com 
adaptações) 
 
27. Tendo o texto acima como referência, marque a 
alternativa que contenha os quatro países que formam o 
chamado grupo BRIC. 
 

a) Bélgica, Rússia, Inglaterra e Canadá 
b) Bélgica, Rússia, Itália e Canadá 
c) Brasil, Rússia, Índia e Chile 
d) Brasil, Rússia, Índia e China 
e) Brasil, Rússia, Itália e China  

 
 
TEXTO 02 
 
Clinton foi recebido, ainda no aeroporto, com sorrisos e 
flores de uma criança norte-coreana. À sua espera estava 
o vice-ministro dos negócios estrangeiros que é também o 
principal negociador do programa nuclear norte-coreano.  
Clinton está na Coreia do Norte para negociar a libertação 
de duas jornalistas norte-americanas, Laura Ling e Euna 
Lee, que foram em Março detidas e acusadas de "atos 
hostis". O regime comunista condenou-as a 12 anos de 
trabalho forçado.  
A verdade é que para além de tentar garantir a libertação 
das duas norte-americanas o antigo presidente dos EUA 
servirá também de fio condutor entre Kim Jong Il e Barack 
Obama.  
Sem relações diplomáticas oficiais, os dois países tentam 
uma vez mais a aproximação.  
 jc.online, 04/08/2009 (com adaptações) 
 
28. Tendo o texto acima como referência, marque a 
alternativa que representa o nome da capital da Coreia do 
Norte, local em que foram realizadas as negociações de 
libertação das jornalistas. 
 

a) Hanoi 
b) Pyongyang 
c) Phnom Penh 
d) Kuala Lumpur 
e) Thimphu 
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29. As afirmativas sobre a gripe H1N1 estão corretas, 
EXCETO: 
 

a) Este novo subtipo do vírus da influenza é 
transmitido de pessoa a pessoa principalmente 
por meio da tosse ou espirro e de contato com 
secreções respiratórias de pessoas infectadas. 

b) O oseltamivir, princípio ativo do antiviral 
Tamiflu, continua sendo eficiente contra o 
vírus, com exceções apenas em casos 
esporádicos. 

c) É considerado o vírus mais letal desde a gripe 
espanhola de 1918. 

d) Os idosos acima de 60 anos, crianças menores 
de dois anos, gestantes, pessoas com 
diabetes, doença cardíaca, pulmonar ou renal 
crônica e deficiência imunológica são mais 
susceptíveis a contrair a doença. 

e) Várias escolas públicas e particulares adiaram 
ou suspenderam temporariamente o retorno 
dos alunos às salas de aula no início do 
segundo semestre.  

 
TEXTO 03 
 
O filme do diretor Danny Boyle, tornou-se o grande 
vencedor da 81º edição dos prêmios Oscar, distribuídos 
pela Academia de Artes e Ciências Cinematográficas, 
neste domingo.  
Uma produção do Reino Unido, o filme levou os prêmios 
de melhor filme, melhor diretor, melhor roteiro adaptado, 
melhor canção original, melhor trilha sonora, melhor 
edição, melhor mixagem de som e melhor fotografia. 
Folha Online, 23/02/2009 (com adaptações) 
 
 
30. O filme vencedor do Oscar 2009 foi: 
 

a) Quem quer ser um milionário? 
b) Frost/Nixon 
c) O curioso caso de Benjamin Button 
d) Milk - A voz da liberdade 
e) O Leitor 

 
31.  Atualmente a Amazônia é marcada por uma ampla 
diversidade cultural, geográfica e econômica, o que gera 
uma crescente atenção do governo e da sociedade civil 
brasileira para que:  
 

a) Sejam aproveitados os recursos do meio 
ambiente, privilegiando a floresta em 
detrimento do homem. 

b) O intercâmbio de mercadorias com os países 
vizinhos seja  liberado  de qualquer taxação, 
não importando a natureza dos produtos. 

c) A atividade pecuária e agrícola seja realizada 
nos moldes da que predomina na região 
Centro-Oeste. 

d) As notícias de crescente desmatamento na 
região não sejam divulgadas pelos meios de 
comunicação. 

e) Suas potencialidades sejam aproveitadas com 
respeito ao meio ambiente e seus habitantes, 
além de levar em consideração os interesses 
nacionais. 

 
 
 
 

32. Nas eleições de dezembro de 2005, Evo Morales foi 
eleito o primeiro presidente indígena da América do Sul. 
Ele traz esperança aos pobres de seu país e desconfiança 
aos investidores estrangeiros. Evo Morales é presidente do 
(a): 
 

a) Colômbia 
b) Peru 
c) Venezuela 
d) Uruguai 
e) Bolívia 

 
33.  A questão da segurança é tema constante de debate e 
fator de preocupação de toda população brasileira. Tal 
preocupação decorre: 

 
a) Da existência de grupos envolvidos no tráfico 

internacional de armas e drogas. 
b) De casos de violência envolvendo vários 

políticos brasileiros. 
c) Da percepção da sociedade brasileira da 

necessidade de adoção de políticas públicas 
de combate à violência, bem como de suas 
causas, como a crise no próprio sistema de 
segurança. 

d) De uma inquietação desnecessária da 
população brasileira em relação à violência, 
pois esse é um problema de amplitude global. 

e) Da manipulação das informações acerca da 
violência do país que são disseminadas pelos 
meios de comunicação nacional. 

 
34. O principal símbolo de intolerância política da 
Alemanha Oriental era o muro de Berlim, erguido em 1961 
para impedir a passagem de alemães orientais para a 
parte ocidental. Em novembro de 2009 comemora-se os 20 
anos da derrubada do muro que teve como principal 
consequência: 
 

a) Injeção de capital estrangeiro na indústria da 
Alemanha Ocidental. 

b) A disseminação do socialismo. 
c) A modernização da parte Ocidental da 

Alemanha. 
d) A reunificação da Alemanha. 
e) A transferência da capital da Alemanha 

Oriental para Frankfurt. 
 
TEXTO 04 
 
A Petrobrás iniciou no último dia 1º de maio, Dia do 
Trabalho, a exploração de petróleo no campo de Tupi, na 
Bacia de Santos, que abriga as maiores jazidas na camada 
pré-sal. O empreendimento vai colocar o Brasil entre os 
dez maiores produtores mundiais e o tornará uma das 
grandes potências energéticas, comparável ao Oriente 
Médio. 
A descoberta, anunciada em 2007, é vista pelo governo 
como a salvação para os problemas econômicos do país. 
 
José Renato Salatiel - Reservas de petróleo em águas profundas. 
http://educação.uol.com.br – 06/05/2009 (com adaptações). 
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35. Com base no texto acima, assinale a alternativa 
incorreta. 
 

a) O país já possui tecnologia de exploração em 
águas profundas a custos bem reduzidos. 

b) Atualmente, o Brasil exporta petróleo do tipo 
pesado, que tem valor mais baixo no mercado, e 
importa o tipo leve, mais caro. 

c) O valor do barril varia conforme a demanda e a 
oferta, mas fatores como a crise econômica 
mundial e os conflitos no Oriente Médio também 
influenciam no preço. 

d) Para explorar o petróleo, será preciso descer a 
uma profundidade de 2 km, perfurar 1 km de 
rocha e mais 2 km de espessura de sal e 2 km de 
solo, totalizando 7 km desde a superfície. 

e) A Petrobras é uma empresa estatal brasileira de 
economia mista 

 
36. Trinta anos depois de promulgada no Brasil, a Lei 
6.683, mais conhecida como Lei da Anistia, é considerada 
um dos mais importantes marcos do fim do regime militar 
(1964-1985). Sobre esse assunto, assinale a alternativa 
que não é verdadeira. 
 

a) Desde o início do regime, em 1964, políticos e 
intelectuais que se opunham ao golpe militar 
tiveram seus direitos políticos cassados. 

b) Depois do período mais duro da repressão, sob 
vigência do Ato Institucional nº 5 (dezembro de 
1968, ao final dos anos 1970), o governo militar 
iniciou uma abertura política lenta e gradual no 
Brasil. 

c) Contribuíram para isso as manifestações 
populares que tomavam conta do país, bem como 
uma crise interna no regime devido aos 
assassinatos do jornalista Vladimir Herzog e do 
metalúrgico Manuel Fiel Filho. 

d) Em meio ao clima de redemocratização, o 
presidente Ernesto Geisel, último presidente da 
ditadura brasileira, elaborou o projeto de Lei da 
Anistia e encaminhou ao Congresso Nacional. 

e) O texto aprovado, no entanto, não possibilitou de 
imediato a libertação de todos os presos políticos, 
pois não anistiava presos condenados por atos 
terroristas, assaltos e sequestros. 

 
37. Os maiores produtores brasileiros de cacau e cana-de-
açúcar são, respectivamente: 
 

a) Bahia e Pernambuco 
b) Bahia e Alagoas 
c) Ceará e Pernambuco 
d) Bahia e São Paulo 
e) Ceará e Goiás 

 
38. O efeito estufa é um dos problemas ambientais globais 
mais preocupantes da atualidade, em razão das enormes 
alterações que poderá provocar sobre o clima da Terra, 
com consequências para todos os seres vivos. 

 
Marque a alternativa em que está presente o 

nome do fórum de negociações, existente na Organização 
das Nações Unidas – ONU, que tem como objetivo 
desenvolver ações para redução do efeito estufa. 
 

a) Cúpula da Terra. 
b) Protocolo de Doha. 
c) Protocolo de Kyoto. 

d) Convenção de Viena. 
e) Protocolo de Montreal. 

 
39. A Região Norte é uma das cinco regiões brasileiras. É 
formada por sete estados: Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 
Rondônia, Roraima e Tocantins. Assinale a alternativa que 
representa a capital do estado de Rondônia. 
 

a) Rio Branco 
b) Porto Velho 
c) Boa Vista 
d) Campo Grande 
e) Palmas 

 
40.  O Papa Bento XVI nasceu em Marktl am Inn, 
Alemanha, no ano de 1927. Foi eleito para suceder ao 
Papa João Paulo II no conclave de 2005 que terminou no 
dia 19 de Abril. O nome de batismo do Papa Bento XVI é: 
 

a) Hans Ratzinger 
b) Johan Ratzinger 
c) Franz Ratzinger 
d) Joseph Ratzinger 
e) Yoram Ratzinger  
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