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1ª – Parte – Português  

 
Cerca de 60 mil pessoas participaram hoje 4ª Caminhada 
Arquidiocesana Sim à Vida. Promovido pela Arquidiocese 
de Olinda e Recife, através da Comissão Pastoral para a 
Vida e a Família, em sintonia com a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil (CNBB), na orla de Boa Viagem, o 
evento teve o objetivo de sensibilizar a população para a 
necessidade de lutar contra a legalização do aborto no 
Brasil.  
A caminhada faz parte da Semana da Vida, realizada de 1º 
a 7 de outubro, período em que serão feitas, em todo o 
país, ações que ajudem a valorizar a vida humana em 
todas as suas etapas. Além de abordar a defesa da vida 
em todas as suas fases, o evento tratará de temas como a 
preservação do meio ambiente, o combate às drogas e à 
violência. 

 
Da Redação do  
DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR 
 
01. Pode-se dizer, de acordo com o texto, que as pessoas 
que vão participar da caminhada: 

 
a) São a favor do aborto. 
b) Já fizeram um aborto. 
c) São contrárias ao aborto. 
d) Querem aprovar o aborto. 
e) São vítimas da permissão do aborto no Brasil. 

 
02. Segundo o texto ‘legalizar o aborto no Brasil seria o 
mesmo que: 

 
a) Permiti-lo 
b) Impedi-lo 
c) Torná-lo obrigatório 
d) Combatê-lo 
e) Destruí-lo 

 
03. Em qual dos grupos abaixo está uma palavra 
acentuada INCORRETAMENTE? 
 

a) Infância- açúcar-pé 
b) Repórter- dócil-raíz 
c) Adolescência- móvel- país 
d) Revólver-ônibus-mistério 
e) Fácil- órfão-médico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
04. A intenção do autor com a tirinha foi: 

 
a) Assustar o leitor 
b) Incentivar o leitor a ler jornal 
c) Fazer propaganda de seu time 
d) Divertir o leitor 
e)   Informar 

 

05. Marque a alternativa que contém a correção de um 
erro cometido no texto: 
 

a) O correto é ‘ora’ e não ‘hora’ 
b) O correto é ‘tua’ e não ‘sua’ 
c) Não deveria haver vírgula depois do nome. 
d) O ponto de exclamação só deve ser usado em 

perguntas 
e) O certo é ‘malcriado’. 

 
Sótão  
 
Se abro a porta  
do sótão  
o que posso encontrar  
no baú da avó?  
Vestidos de renda —  
futuras tendas!  
Leque espanhol —  
raios de sol!  
Velha gravata —  
tapa-olho de pirata!  
Desbotado castiçal —  
perna de pau!  
O sótão da avó é o  
castelo dos perigos  
mais bem vividos  
da minha imaginação!  
                                  Alzira Chagas Carpigiani 
 
06. Em qual das alternativas o plural das palavras está 
correto? 

 
a) Sótão-sótões 
b) Baú-baúis 
c) Tapa-olho-tapa-olhos 
d) Espanhol-espanhoes 
e) Sol-soles 

           
07. Sobre o poema: 

 
a) Os verbos das estrofes iniciais estão no presente. 
b) ‘Se abro a porta do sótão’, é uma frase que está no 

futuro. 
c) ‘O sótão da avó é o castelo dos perigos’ nessa 

frase, o verbo deveria estar no plural. 
d) ‘Vestidos de renda’ a palavra sublinhada é um 

verbo e está no passado. 
e) ‘o que posso encontrar no baú da avó?’ se o verbo 

fosse passado para o futuro o restante da frase 
ficaria sem sentido. 
 

08. ‘desbotado’ refere-se a: 
 

a) Perna de pau 
b) Tapa-olho 
c) Sótão 
d) castiçal 
e) pirata 

 
09. Assinale a alternativa em que as frases estão corretas 
quanto à concordância? 

 
a) A secretária e seus auxiliares não compareceu à 

reunião. 
b) Haviam muitas pessoas esperando por ele. 
c) É duas horas. 
d) O pessoal queriam que o prefeito falasse primeiro. 
e) Sou uma pessoa que não ofendo ninguém. 
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10. Em qual das questões o emprego do pronome está 
correto? 

 
a) É cedo para mim dar a resposta. 
b) Pensei em si esta noite. 
c) Para eu, resolver estes problemas é coisa simples. 
d) Para mim, é difícil aceitar a proposta. 
e) Aguarde um instante. Quero falar consigo. 

 
 

2ª – Parte – Matemática      
 
 
11.  Sobre os números naturais analise as proposições: 
 

I.  O menor número natural é o 1. 
II.  Existe número natural n que é maior que todos os 

outros. 
III.  Existe número natural que não tem antecessor. 

 
Está(ao) correta(s): 
 

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

 
12. Qual dos números naturais abaixo é divisível por 6? 
 

a) 1237732 
b) 1247134 
c) 1247231 
d) 1247321 
e) 1236624 

13. O resultado da expressão 
4
3:

8
7

3
1

4
2

3
1

+−⋅  é: 

a) 4 
b) 3 
c) 2 
d) 1 
e) 0 

 
14. Um caldeireiro, numa metalúrgica, pretende juntar duas 
chapas de aço inoxidável de espessura 5/8”. Caso 
consiga, ele obterá uma nova chapa de espessura: 
 

a) 1.1/8” 
b) 1.1/16” 
c) 1.1/4” 
d) 1.1/2” 
e) 2.1/2” 

 
15. Um professor pediu a seus alunos que resolvessem a 
seguinte expressão 
20% · 20% + 20% 
Podemos dizer que o aluno que conseguir acertar a 
questão terá encontrado como resultado: 
 

a) 420% 
b) 24% 
c) 60% 
d) 72% 
e) 96% 

 
 
 
 

16. Numa lanchonete, o garçom trouxe uma pizza de 
proporções iguais a figura abaixo 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando que a pizza possui formato de círculo de 
raio 20 cm e que Jorge comeu um quarto dela, é correto 
afirmar que a área da parte restante é de: 
 

a) 0,0942 m² 
b) 0,1222m² 
c) 0,0314m² 
d) 0,002m² 
e) 0,014m² 

 
17. Numa residência existe um garrafão de água mineral 
com 20 litros completos instalado num gelágua e um 
pacote de 100 copos descartáveis com 250 cm³ de 
capacidade. Se cada membro usar um copo, cheio, todas 
as vezes que forem beber água no gelágua, quando o 
garrafão secar restarão: 
  

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

 
18. Dois maratonistas fizeram uma prova em tempos 
diferentes. João começou às 7h32min e finalizou às 
10h12min. Jorge começou na mesma hora que João, mas 
usou três meios do tempo que João gastou. Nessas 
condições, podemos que dizer que Jorge acabou a prova 
às: 
 

a) 11h32min. 
b) 10h32min. 
c) 8h52min. 
d) 9h52min. 
e) 10h52min. 

 
19. Francisco deseja colocar pastilhas, de dimensões 
20cm x 20cm, na fachada de sua casa, conforme a figura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sabendo que AB = 7 m, BC = 3m, EF = IJ = 2,5 m, FG = 
1,5m e JL = 2,1 m, a quantidade de lajotas que Francisco 
precisará comprar é: 
 

a) 150 
b) 200 
c) 250 
d) 300 
e) 350 
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20.  Um estacionamento possui 200 vagas: 150 para 
carros e 50 para motos. Num certo momento, o painel 
eletrônico informava que existiam 50 vagas disponíveis. 
Depois de um certo tempo, chegaram 7 motos e as vagas 
de motos foram ocupadas. Podemos dizer que, com base 
no exposto, o número de carros que estavam no 
estacionamento naquele momento era: 
 

a) 102 
b) 103 
c) 104 
d) 106 
e) 107 

 
 

3ª – Parte – Conhecimentos Gerais 
 
 
21. A árvore mais velha do Brasil é um Jequitibá-Rosa que 
se encontra no Parque Estadual de Vassununga, em Santa 
Rita do Passa Quatro em: 
 

a) São Paulo 
b) Rio de Janeiro 
c) Santa Catarina 
d) Pernambuco 
e) Amazonas 

 
22. Maior genocídio do pós-guerra, que completou 15 anos 
foi? 
 

a) Massacre de Arenque. 
b) Massacre de Srebrenica. 
c) Massacre de Pearl Harbour. 
d) Massacre de Blitzkrieg. 
e) Massacre de Mitaka. 

 
23. Que Presidente já ganhou o Prêmio Nobel da Paz? 
 

a) Fernando Henrique 
b) Luís Inácio (Lula) 
c) Barack Obama 
d) Bill Clinton 
e) Ronald Reagan 

 

24.  Esta é a construção original 
de que continente: 
 

a) Africano 
b) Americano 
c) Antártico 
d) Ártico 
e) Asiático 

 
 
 
 

25. Indique o país/território no qual NÃO há língua 
portuguesa: 
 

a) Moçambique 
b) Cabo Verde 
c) Galiza 
d) Timor-Leste 
e) Barcelona 

 
26. Estado que possui estrela (cinco pontas) em sua 
bandeira: 
 

a) Amapá 
b) Amazonas 
c) Minas Gerais 
d) Paraíba 
e) Bahia 

 

27.  Que bandeira é 
esta? 
 

a) Atual bandeira do Estado de Pernambuco. 
b) Antiga bandeira da Revolução de 1817. 
c) Bandeira dos 500 anos de Pernambuco. 
d) Antiga bandeira da Guerra dos Mascates. 
e) Antiga bandeira da Revolta Praieira, em 1848 

 
28. A Revolução Pernambucana era também conhecida 
como: 
 

a) Revolução das Moças. 
b) Revolução dos Padres. 
c) Revolução dos Jesuítas. 
d) Revolução dos Franciscanos. 
e) Revolução dos Negros. 

 
29. Foram vices-presidentes que assumiram a presidência 
do Brasil, EXCETO: 
 

a) Café Filho 
b) João Goulart 
c) Nereu Ramos 
d) Itamar Franco 
e) Delfim Moreira 

 
30. São empresas totalmente públicas, EXCETO: 
 

a) Caixa Econômica Federal (CEF). 
b) Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa). 
c) Empresa de Correios e Telégrafos (ECT). 
d) Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 

Social (BNDES). 
e) Banco do Brasil. 

 
31. O maior causador do efeito estufa é o 
 

a) Ácido nítrico. 
b) Clorofluorcarboneto. 
c) Gás carbônico. 
d) Metano. 
e) Óxido nitroso. 
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32.   A figura em 3D tem quantos 
lados? 
 

a) 10 lados. 
b) 12 lados. 
c) 13 lados. 
d) 14 lados. 
e) 16 lados. 

 

33. O Dia da Bandeira é comemorado em: 
 

a) 6 de março. 
b) 12 de março. 
c) 7 de setembro. 
d) 15 de novembro. 
e) 19 de novembro. 

 

34.  Que produto a seguir deve ser 
representado por este símbolo? 
 

a) Nitroglicerina 
b) Ácido clorídrico 
c) Ácido fluorídrico 
d) Benzeno 
e) Etanol 

 
35. Cartum é a capital de qual país? 
 

a) Paraguai 
b) Alemanha 
c) Uruguai 
d) Sudão 
e) Argentina 

 
36. Referente a manipulação de produtos de limpeza, 
tóxicos ou perigosos é INCORRETO afirmar: 
 

a) Estes produtos devem estar armazenados 
separadamente dos produtos alimentares, 
evitando qualquer contacto para que não ocorra a 
contaminação química dos alimentos. 

b) Todos estes produtos devem ser bem usados 
segundo as especificações do rótulo e do 
fornecedor, respeitando os tempos de exposição 
indicados e as condições de utilização.  

c) Devem ser colocadas fichas técnicas dos 
produtos em locais de fácil acesso a todos os 
manipuladores. 

d) Após manipulação destes produtos não se deve 
tocar nos alimentos sem antes efectuar uma 
correcta desinfecção das mãos. 

e) A farda utilizada durante a manipulação destes 
produtos tem que ser diferente da utilizada 
quando se manipulam alimentos.  

 
37. Sobre limpeza de caixa d'água é INCORRETO afirmar: 
 

a) Toda caixa d'água deve ser limpa seis vezes por 
ano, não importando se é de fibro-cimento, 
concreto ou fibra de vidro.  

b) Depois de destampar a caixa deve-se anular a 
bóia, amarrando-a com um pequeno cabo na 
posição fechada (em cima). 

c) Esvazia-se então a caixa completamente. 
Coloca-se um pedaço de pano entupindo os 
canos de saída da água. Evitando assim que a 
sujeira da limpeza possa entrar nestes canos e 
entupi-los. 

d) Se a caixa for de fibra ou tiver paredes lisas 
esfrega-se bem com uma esponja as paredes e 
fundo da caixa. De concreto é melhor esfregar 
vigorosamente com uma vassoura de piaçava, 
recolhendo a sujeira com panos velhos. 

e) Depois de toda sujeira recolhida, deve-se deixar 
de molho com água sanitária. 

 
38. São itens de higiene do trabalho relacionados com 
ambiente físico de trabalho, EXCETO:  
   

a) Iluminação: luminosidade adequada a cada tipo 
de atividade.  

b) Ventilação: remoção de gases, fumaça e odores 
desagradáveis, bem como afastamento de 
possíveis fumantes ou utilização de máscaras.  

c) Temperatura: manutenção de níveis adequados 
de temperatura.  

d) Ruídos: remoção de ruídos ou utilização de 
protetores auriculares.  

e) Relacionamentos humanos agradáveis. 
 
39. É a segunda maior vegetação do Brasil: 
 

a) Caatinga. 
b) Campo. 
c) Cerrado. 
d) Pantanal. 
e) Floresta pluvial. 

 
40. Terceira maior montanha do Brasil, e a mais alta do 
Estado de Minas Gerais, o Pico da Bandeira é considerada 
a mais acessível montanha nacional. Com 2.891,98 
metros, é possível atingir seu cume após algumas horas 
de trilha íngreme dentro do Parque Nacional, onde está 
situada na  
 

a) Serra do Caparaó. 
b) Pico do Calçado. 
c) Pedra da Mina. 
d) Pico das Agulhas Negras. 
e) Pico do Cristal. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




