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04. Assinalar a alternativa correta, correspondente às
figuras de linguagem, presentes nos fragmentos abaixo:
1ª Parte – Português
I.

Ó mar salgado, quando to teu sal são lágrimas de
Portugal! PESSOA, Fernando.
II. Farei que a morte a todos avivente, pintando mil
segredos delicados. CAMÔES, Luís de.
III. O amor é fogo que arde sem se ver. CAMÕES
IV. Essas criadas de hoje, não se pode confiar nelas.
MACHADO, Aníbal.

As questões de números 01 a 03 referem-se ao texto
seguinte.
Texto I
A novidade

a)
b)
c)
d)
e)

A novidade veio dar à praia
Na qualidade rara de sereia
Metade o busto de uma deusa Maia
Metade, um grande rabo de baleia
A novidade era o máximo
Do paradoxo estendido na areia
Alguns a desejar seus beijos de deusa
Outros a desejar seu rabo pra ceia
Ó, mundo tão desigual
Tudo é tão desigual
Ó, de um lado esse carnaval
De outro a fome total

Texto II
Pai não entende nada
- Um biquíni novo?
- É, pai.
- Você comprou um no ano passado!
- Não serve mais, pai. Eu cresci.
- Como não serve? No ano passado você tinha 14 anos,
este ano tem 15. Não cresceu tanto assim.
- Não serve, pai.
- Está bem. Toma o dinheiro. Compra um biquíni maior.
- Maior não, pai. Menor.
Aquele pai, também, não entendia nada.

E a novidade que seria um sonho
O milagre risonho da sereia
Virava um pesadelo tão medonho
Ali naquela praia, ali na areia
A novidade era a guerra
Entre o feliz poeta e o esfomeado
Estraçalhando uma sereia bonita
Despedaçando o sonho para cada lado
Oh! Mundo tão desigual
Tudo é tão desigual
Oh! De um lado esse carnaval
De outro a fome total

LUÍS FERNANDO VERÍSSIMO. Comédias da vida privada: 101
crônicas escolhidas. 26. Ed.Porto Alegre: L&PM, 1996.

05. Com relação às idéias do texto II, é correto afirmar que:
a)

GIL, Gilberto; RIBEIRO, Bi; VIANNA, Herbert, BARONE, João. A
novidade. In: Gilberto Gil – Acústico MTV (CD). Warner Music,
2001.

b)
c)
d)

01. Gilberto Gil afirma que o tema dessa canção é comum
fonte de preocupações de sua geração. O tema é:
a)
b)
c)
d)
e)

Elipse, zeugma, anástrofe, hipérbato.
Antítese, eufemismo, sinestesia, perífrase.
Hipérbole, paradoxo, perífrase, catacrese.
Metáfora, hipérbole, paradoxo, anacoluto.
Metonímia, sinestesia, antítese, hipérbato.

e)

A desigualdade social.
O amor idealizado.
A guerra presenciada.
O tédio proporcionado pelo carnaval.
A crise política.

O eu lírico livra-se de toda a sua carga de
responsabilidade.
O humor é construído através de uma situação
inusitada.
Não há uma interlocução entre emissor e receptor.
A construção do humor no texto é feita apenas no
nível sintático.
O desfecho já era previsto pelo leitor antes da
identificação da conotação usada.

Texto III
Honestíssimo

02. Um exemplo de antítese do texto pode ser visto na
seguinte estrofe:
a)
b)
c)
d)
e)

Primeira
Segunda
Terceira
Quarta
Quinta

03. Um exemplo de zeugma no texto é notado na seguinte
estrofe.
a)
b)
c)
d)
e)

Primeira
Segunda
Terceira
Quarta
Quinta
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06. Na charge, a palavra desonesto passou pelo seguinte
processo de formação de palavras:
a)
b)
c)
d)
e)

Derivação parassintética.
Derivação sufixal.
Derivação prefixal.
Derivação regressiva.
Derivação prefixal e sufixal.

A notícia a seguir servirá como referência para as
questões de 07 a 10.
Texto IV
Emprego formal soma 1,47 milhões no 1º semestre e bate
recorde
Em junho, criação de empregos soma 212,9 mil e não é a
maior da história.
Com isso, foi interrompida uma sequência de cinco meses
de recordes.
Por Alexandro Martello
Informações do Cadastro Geral de Empregados e
Desempregados (Caged) divulgadas nesta quinta-feira (15)
pelo Ministério do Trabalho revelam que foram criadas
1,47 milhão vagas de emprego com carteira assinada no
primeiro semestre deste ano, valor que representa o novo
recorde histórico para o período.

"O resultado de junho representa uma acomodação. O
mercado teve um comportamento atípico de crescimento
muito forte nos cinco primeiros meses, e no último mês do
primeiro semestre [junho], teve uma acomodação de
alguns setores, como a construção civil, a indústria, os
serviços, e no setor de educação", disse o ministro Carlos
Lupi.
Segundo ele, o emprego voltará a "crescer bem" em julho,
mas afirmou que não dá para garantir que voltará a ser
registrado recorde para o mês. "Acredito que vai ser
recorde, mas não posso afirmar porque temos demissão
em educação. Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tendem
a crescer muito com a safra da soja e com setor de
exportação de carne", acrescentou ele.
Previsão para 2010
O Ministério do Trabalho informou que está mantida a
previsão de que sejam criados 2,5 milhões de empregos
formais em todo ano de 2010. Se confirmada a marca,
será novo recorde histórico. Deste modo, informa que
restam ser criados 1,02 milhão de empregos com carteira
assinada no segundo semestre deste ano. "Acredito em
um segundo semestre bom, igual ou um pouquinho melhor
do que 2009, o que vai significar mais 1 milhão de
empregos criados", disse Lupi.
Disponível em: http://g1.globo.com/economia-enegocios/noticia/2010/07/emprego-formal-soma-147-milhao-no1o-semestre-e-batem-recorde.html

07. Acerca do modo como aparece no texto o aspecto
pessoal, emocional e subjetivo, pode-se afirmar que:
a)

b)
c)
d)

e)

Até o momento, o melhor primeiro semestre da série, que
começa em 1992, aconteceu em 2008, quando foram
abertas 1,36 milhão de vagas formais de trabalho. No ano
passado, com a crise financeira internacional, foram
criadas 299 mil vagas formais.
Nesta quarta-feira (14), o ministro do Trabalho, Carlos
Lupi, já havia estimado que a criação de empregos
formais, nos seis primeiros meses deste ano, somaria 1,5
milhão de empregos formais.

O texto está isento de subjetividade, primando pela
objetividade com a finalidade de ter maior
credibilidade.
Há subjetividade no título do texto.
No 1º parágrafo deu-se ênfase ao aspecto
emotivo.
Em “O resultado de junho representa uma
acomodação” observa-se que o jornalista expressa
sua opinião sobre o tema exposto.
O trecho “Acredito que vai ser recorde...” (7º
parágrafo) denota o ponto de vista de Alexandro
Martello.

08. As informações do gráfico indicam que:
a)
b)

c)
d)

'Acomodação' em junho
Apesar do recorde registrado no primeiro semestre deste
ano, o mês de junho não foi o melhor da história. No mês
passado, foram criados 212,9 mil postos formais de
emprego, informou o Ministério do Trabalho.
No mesmo mês de 2008, o atual recorde para junho, foram
abertas 309,44 mil vagas. Com isso, foi interrompida uma
seqüência de cinco meses seguidos de recorde. O
emprego vinha registrando recordes seguidos, contra o
mesmo mês de anos anteriores, desde janeiro deste ano.

e)

O número de vagas criadas em 2010, no mês de
janeiro superou o recorde do ano anterior.
Em fevereiro de 2010 o número de vagas
corresponde ao dobro do mesmo mês no ano
anterior.
O número de vagas geradas foi maior nos meses
de março e abril.
Os dados denunciam o Brasil contemporâneo com
o maior número de desempregados da América
Latina.
Em junho o Brasil apresentou uma acentuada
queda quanto à taxa de emprego formal.
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09. Interpretando corretamente a notícia é possível concluir
que:

14. Considere as proposições abaixo:
I.

a)

b)

c)
d)

e)

O Ministério do Trabalho deseja manter o mesmo
número de empregos formais dos anos
antecedentes.
O Mato Grosso tende a crescer com a safra da
soja embora detenha a menor taxa de emprego
formal do país.
A maior parte dos estados do centro-oeste está
incluída nas maiores taxas de emprego formal.
A taxa de empregos formais no primeiro semestre
deste ano correspondeu exatamente ao que o
ministro do trabalho, Carlos Lupi, havia estimado.
O texto aponta os responsáveis pela queda
interrupção na seqüência de cinco meses seguidos
de recorde em junho.

10. Em "Acredito em um segundo semestre bom, igual ou
um pouquinho melhor do que 2009, o que vai significar
mais 1 milhão de empregos criados" , o termo destacado
tem o seguinte valor semântico:

Uma matriz é dita triangular, quando apenas os
elementos de cima da diagonal principal são
nulos
II. A matriz identidade possui os elementos da
diagonal principal iguais a zero
III. A matriz é nula, quando os elementos da
diagonal secundária são iguais a zero.
Sobre elas podemos dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

I está correta.
Duas estão erradas.
As três estão corretas.
As três estão erradas.
A proposição está errada e III ficaria correta se
trocarmos a expressão diagonal secundária por
diagonal principal.

15. O número real x na equação abaixo é uma fração
irredutível na forma

a)
b)
c)
d)
e)

Condição.
Concessão.
Proporção.
Finalidade.
Conseqüência.

x
3 5
2+ x 1 2 = 0

11. Nas promoções do tipo “leve 3 e pague 2” o cliente tem
um desconto de x%. Suponha que um cliente compre seis
e pague quatro, obtendo um desconto de y%. Sobre os
descontos x e y é correto afirmar que:

a)
b)
c)
d)
e)

y = 30
x = 30
x<y
x>y
x=y

R$ 6.370,97
R$ 4.780,91
R$ 3.119,66
R$ 4.321,74
R$ 6.847,31

13. Qual dos arcos abaixo é côngruo de
a)
b)
c)
d)
e)

320º
330º
340º
350º
360º

21
12
13
31
22

3

2 1

16. A lei que define uma seqüência é

a n = a n −1 ⋅ 0,5 ,

com n > 1. É correto afirmar que a soma infinita dos termos
dessa seqüência, sabendo que o primeiro termo é igual a
1, é:

12. Um cliente bancário toma um empréstimo de R$
3.000,00 em um banco A, para ser pago em 36 meses, à
taxa de juros compostos de 6% ao trimestre. Podemos
dizer que ao final do pagamento das parcelas, o cliente
terá pagado ao banco um juros de, aproximadamente:
a)
b)
c)
d)
e)

É correto afirmar que a

soma de todos os algarismos envolvidos nessa fração é:

2ª Parte – Matemática

a)
b)
c)
d)
e)

a
,b ≠ 0 .
b

52π
9

a)
b)
c)
d)
e)

17. Com os algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6, e 7, quantos
números de quatro algarismos distintos menores que 5.000
podemos formar?
a)
b)
c)
d)
e)

?

3
2,5
1,5
1
2

240
360
480
500
630

18. Um grupo de sete pessoas será formado dentre 13
pessoas, para representar uma classe trabalhadora.
Quantos grupos podemos formar, de modo que Marcos,
Júlio, Angelina e Carla estejam sempre presentes em
qualquer grupo formado?
a)
b)
c)
d)
e)

84
78
112
81
216
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19. Em uma lanchonete, a probabilidade de um cliente
pedir dois ou mais pastéis é de 71% e a probabilidade de
ele pedir dois ou menos é de 67%. Qual a probabilidade
desse cliente pedir exatamente dois pastéis?
a)
b)
c)
d)
e)

29%
33%
47%
38%
51%

25. A estrela Spica se encontra acima da faixa que
expressa “Ordem e Progresso” e representa o Estado do:
a)
b)
c)
d)
e)

26. O basquete é jogado por duas equipes onde cada uma
é constituída de:

20. Numa caixa há 10 bolas, sendo 6 azuis e 4 laranjas.
Qual a probabilidade, aproximada, de se retirar duas bolas,
sem reposição, dessa caixa, de cores diferentes?
a)
b)
c)
d)
e)

41%
53%
61%
100%
24%

a)
b)
c)
d)
e)

3ª Parte – Atualidades
b)
21. No ano de 1642 foi criado o Conselho Ultramarino que
não atuava só no Brasil, pois ele centralizava a
administração de todo império colonial português. No caso
do Brasil, a coroa criou, em 1649, um órgão especial para
garantir o monopólio comercial português: A Companhia
Geral do Comercio do Brasil. Essa companhia reservou
para si o direito exclusivo de comprar que produto
produzido na colônia?

c)
d)
e)

a)

Café
Açúcar
Beterraba
Pau-Brasil
Sal

b)

c)

Deodoro da Fonseca
Prudente de Morais
Custódio de Melo
Floriano Peixoto
Júlio de Castilhos

d)

23. É um mártir da Confederação do Equador?
a)
b)
c)
d)
e)

Manuel Cavalcanti Bezerra
Bernardo Vieira de Mello
Domingos Theotonio Jorge
Francisco Antonio Fragoso
João Luiz Correia

24. Moema é um quadro de que grande artista?
a)
b)
c)
d)
e)

Cecíla Meireles
Vitor Meireles
Anita Malfatti
Décio Villares
Tarsila do Amaral

Lançar, agarrar, parar, empurrar ou bater a bola,
com auxílio das mãos (abertas ou fechadas)
braços, cabeça, tronco, coxas e joelhos.
Tanto parado como na corrida: bater a bola no
solo uma ou várias vezes seguidas com uma das
mãos.
Passar a bola de uma mão para outra.
Ao jogador de joelhos, sentado ou deitado,
continuar a jogar a bola.
Jogo passivo.

28. Referente às características do voleibol é INCORRETO
afirmar:

22. Quem era conhecido no Brasil como Marechal de
Ferro?
a)
b)
c)
d)
e)

7 jogadores titulares e 7 jogadores reservas.
7 jogadores titulares e 5 jogadores reservas.
6 jogadores titulares e 6 jogadores reservas.
5 jogadores titulares e 5 jogadores reservas.
10 jogadores titulares e 8 jogadores reservas.

27. No manejo da bola em handball é permitido, EXCETO:
a)

a)
b)
c)
d)
e)

Brasília
Ceará
Pará
Rio de Janeiro
São Paulo

e)

Voleibol é um esporte coletivo, disputado por duas
equipes numa quadra dividida por uma rede. Há
diferentes versões disponíveis para específicas
circunstâncias, propiciando versatilidade do jogo
para todos.
O objetivo do jogo é enviar a bola sobre a rede
para fazê-la tocar a quadra do adversário. A
equipe tem três toques para retornar a bola (além
do contato do bloqueio).
A bola é colocada em jogo com um saque,
golpeada pelo sacador sobre a rede para os
adversários. A jogada ("rally") continua até a bola
tocar o solo, ir "fora" ou uma equipe falhar ao
retorná-la.
No voleibol, a equipe que vence uma jogada
("rally") marca um ponto (Rally Point System Sistema de Pontos por Jogada).
Quando a equipe receptora ganha a jogada, ela
ganha um ponto e o direito de sacar, e seus
jogadores rodam no sentido contrário dos
ponteiros do relógio.

29. O samba de breque é um estilo que tem momentos de
paradas rápidas, onde o cantor pode incluir comentários de
caráter crítico ou humorístico. Um dos mestres deste estilo
foi Moreira da Silva conhecido como:
a)
b)
c)
d)
e)

Cartola
Kid Moringueira
Bucy Moreira
Donga
Moreirinha Pê
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30. Referente aos personagens
INCORRETO afirmar:
a)

b)

c)
d)

e)

dos

Maracatus

é

Do cortejo do Maracatu Nação participam entre 30
e 50 figuras. Entre elas estão o Porta‐estandarte,
trajado à Luís XV (como nos clubes de frevo), que
conduz o estandarte.
Têm-se também as Damas do Paço, no máximo
quatro, e que carregam as Calungas, que são
bonecas que simbolizam uma rainha morta.
Depois das Damas do Paço segue a corte: Duque
e Duquesa, Príncipe e Princesa, um Embaixador.
A corte abre alas para o Rei e a Rainha, que
trazem coroas douradas e vestem mantos de
veludo bordados e enfeitados com arminho. Nas
mãos trazem pequenas espadas e cetros reais.
Alguns Maracatus incluem nesse trecho do cortejo
também meninos lanceiros e a figura do Caboclo
de Pena, que representa o indígena brasileiro e
tem coreografia complicadíssima.

35. O Museu de Arte Moderna do Rio (1953) é obra de que
arquiteto?
a)
b)
c)
d)
e)

36. São grandes nomes da Bossa Nova, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

a)

Catarina
Diana
Borboleta
Pastorinhas
Pastor

b)

c)
32. São gases que são responsáveis pelo processo de
efeito estufa, EXCETO:
d)
a)
b)
c)
d)
e)

Gás metano.
Ácido nítrico.
Óxido nitroso.
Óxidos de nitrogênio.
Monóxido de carbono.
e)

33. O MERCOSUL – Mercado Comum do Sul – teve sua
origem na assinatura da(o)________, em 26 de março de
1991.
a)
b)
c)
d)
e)

Tratado de Utrecht.
Tratado de Assunção.
Ata de Roboré.
Convênio de Tráfico Fronteiriço.
Protocolo de Intenções sobre
Comercial.

Cooperação

34. Predominante na Europa no século XVI, este estilo
português foi implantado na colonização brasileira e pode
ser visto até os dias de hoje em fortalezas, igrejas,
conventos e mosteiros, como a Igreja da Graça, em
Olinda, o Mosteiro São Bento, no Rio de Janeiro, e o Forte
de São João, em Bertioga. Eram construções compostas
por fachadas geométricas e simétricas para edifícios civis
e militares, como órgãos públicos e fortificações, e mais
ornamentadas para igrejas e mosteiros.
O texto refere-se a:
a)
b)
c)
d)
e)

Barroco.
Rococó.
Maneirismo.
Ecletismo.
Modernista.

Nara Leão.
Carlos Lyra.
João Gilberto.
Vinicius de Moraes.
Ernesto Nazareth.

37. Referente ao Estatuto da Criança e do Adolescente
(ECA) é INCORRETO afirmar:

31. Os principais personagens do pastoril são, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Affonso Eduardo Reidy.
João Filgueiras Lima Lelé.
João Vilanova Artigas.
Manuel Alves Setúbal.
Oscar Niemeyer.

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
instituído em 13 de julho de 1990, pela Lei nº
8.069, reforça, organiza e detalha os direitos das
crianças e dos adolescentes.
A garantia dos direitos da criança e do
adolescente, que têm acesso irrestrito e
privilegiado à Justiça, é um dever não só da
família, mas também da sociedade e do Estado.
Segundo o ECA, é considerado criança o cidadão
que tem até 12 anos incompletos. Aqueles com
idade entre 12 e 18 anos são adolescentes.
Nenhuma criança ou adolescente pode sofrer
maus tratos: descuido, preconceito, exploração ou
violência. Os casos de suspeita ou confirmação
de maus tratos devem sempre ser comunicados a
um Conselho Tutelar, órgão ligado à prefeitura e
formado por pessoas da comunidade.
A educação pela família é outro direito da criança
e do adolescente. Os pais têm o direito de
sustentar, guardar e educar os filhos menores e
maiores, que não devem ser afastados da família
só porque os pais não têm dinheiro. Se esse é o
caso, a família deve ser incluída em um programa
oficial de auxílio.

38. Foi fundado por um grupo de ambientalistas e
pesquisadores após a Conferência das Nações Unidas
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), no Rio
de Janeiro, em 1992. A entidade trabalha com a educação
ambiental para reverter a degradação ambiental e implanta
programas e projetos de florestas, recursos hídricos,
cidadania e desenvolvimento local sustentável.
a)
b)
c)
d)
e)

Greenpeace.
WWF Brasil.
Instituto Akatu.
Instituto Ecoar.
Ecoa.

39. São países que estão entre os cinco maiores produto
Interno bruto (PIB), EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

Japão
Alemanha
China
França
Inglaterra
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40. São direitos dos cidadãos, EXCETO:
a)
b)
c)

d)
e)

Homens e mulheres são iguais em direitos e
obrigações nos termos da Constituição.
Votar para escolher nossos governantes.
Saúde, educação, moradia, trabalho, previdência
social, proteção à maternidade e à infância,
assistência aos desamparados, segurança, lazer,
vestuário, alimentação e transporte são direitos
dos cidadãos.
Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer
alguma coisa senão em virtude de lei.
A manifestação do pensamento é livre, sendo
vedado o anonimato.

FIM DO CADERNO
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