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04- Com base no texto, podemos concluir que:

LÍNGUA PORTUGUESA

a) sem a propaganda nunca conheceríamos o
verdadeiro prazer.
b) pequenas atitudes no dia-a-dia podem propiciar
grande prazer.
c) os poucos momentos de prazer não
recompensam os momentos de desprazer.
d) só tem prazer quem ganha muito dinheiro.
e) os negociantes se preocupam que as pessoas
consigam ter prazer verdadeiro.

O IMPÉRIO DA VAIDADE
Você sabe por que a televisão, a publicidade, o
cinema, a Internet e os jornais defendem os
músculos torneados, as vitaminas milagrosas, as
modelos longilíneas e as academias de ginástica?
Porque tudo isso dá dinheiro. Sabe por que
ninguém fala do afeto e do respeito entre duas
pessoas comuns, ainda que meio gordas, um pouco
feias, que fazem piquenique na praia? Porque isso
não dá dinheiro para os negociantes, embora
signifique prazer para os participantes.
O prazer é físico, independentemente do físico
que se tenha: namorar, tomar sorvete, sentir o Sol
na pele, carregar o filho no colo, andar descalço,
ficar em casa sem fazer nada. Os melhores prazeres
são de graça — a conversa com o amigo, o cheiro
do jasmim, a rua vazia na madrugada —, e a
humanidade sempre gostou de conviver com eles.
Comer uma feijoada com amigos ou tomar
caipirinha no sábado, também é uma grande
pedida. Ter um momento de prazer é compensar
muitos momentos de desprazer. Relaxar, descansar,
despreocupar-se, desligar-se da competição, da
áspera luta pela vida — isso é prazer.

05- No trecho “Relaxar, descansar, despreocupar-se,

desligar-se da competição, da áspera luta pela vida
— isso é prazer.”, a expressão em destaque
significa:
a) Deixar de assistir ao jogo de futebol.
b) Esquecer se está acontecendo algum
campeonato.
c) Esquecer um pouco a correria da vida cotidiana.
d) Abandonar suas responsabilidades.
e) Desistir do jogo da vida.

06- No trecho: "...os jornais defendem os músculos
torneados,...”, as palavras destacadas exercem,
respectivamente, a função de:
a) substantivo, adjetivo e substantivo
b) substantivo, adjetivo e adjetivo
c) adjetivo, adjetivo e substantivo
d) substantivo , substantivo e adjetivo
e) substantivo, verbo e adjetivo

Paulo Moreira Leite. In: Veja, 23/8/1995. Apud: Gil Carlos
Pereira. A palavra – expressão e criatividade (livro do professor).
São Paulo: Moderna, 1997, p. 55. (com adaptações).

01- O texto afirma que:
a) A vaidade é algo passageiro na vida.
b) A vaidade é algo lucrativo para os negociantes.
c) O prazer depende de nossa forma física.
d) Os maiores prazeres devem ser pagos.
e) A propaganda vende prazer verdadeiro.

07- No texto a palavra “áspera” foi usada com o mesmo
sentido de:
a) grande
b) dura
c) valorosa
d) inglória
e) bela

02- Na frase: “Você sabe por que a televisão, a

publicidade, o cinema, a Internet e os jornais
defendem os músculos torneados, as vitaminas
milagrosas, as modelos longilíneas e as academias
de ginástica?.”, a palavras torneados significa:

08- Assinale a alternativa que NÃO apresenta todas as
palavras separadas corretamente.

a) bem fortes.
b) bem avantajados.
c) bem contornados.
d) bem grandes.
e) bem alterados.

a) de-se-nho, po-vo-ou, fan-ta-si-a, mi-lhões
b) di-á-rio, a-dul-tos, can-tos, pla-ne-ta
c) per-so-na-gens, po-lí-cia, ma-gia, i-ni-ci-ou
d) con-se-guir, di-nhei-ro, en-con-trei, ar-gu-mentou
e) pais, li-ga-ção, a-pre-sen-ta-do, au-tên-ti-co

03- De acordo com o texto, na sentença: “O prazer é
físico, independentemente do físico que se tenha:..”
é possível afirmar que:

09-

Assinale a
pontuada.

sentença

que

está

corretamente

a) Carlos voltou de viagem e trouxe: um DVD; um
computador, e brinquedos.
b) Carlos voltou, de viagem e trouxe; um DVD; um
computador, e brinquedos.
c) Carlos, voltou de viagem e trouxe: um DVD; um
computador e, brinquedos.

a) Devemos malhar para atingir o prazer.
b) O prazer independe de nossa forma física.
c) Exercício físico está ligado a prazer.
d) O físico interfere na obtenção de prazer.
e) Só tem prazer quem tem um físico legal.
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d) Carlos voltou de viagem e trouxe: um DVD; um
computador, e brinquedos.
e) Carlos voltou de viagem e trouxe: um DVD, um
computador e brinquedos.

MATEMÁTICA
16- Quando nos referimos ao desperdício da água
estamos indicando um conjunto de ações e
processos pelos quais nós seres humanos usamos
mal a água, a desaproveitamos ou a perdemos. O
desperdício é ainda mais grave se for considerado
que a água não é um bem ilimitado e sua perda
pode nos levar a situações críticas de escassez.
Devemos lutar contra a escassez e eliminar as
situações de desperdício.

10- Assinale a alternativa que NÃO apresenta todas as
palavras separadas corretamente.
a) de-se-nho, po-vo-ou, fan-ta-si-a, mi-lhões
b) di-á-rio, a-dul-tos, can-tos, pla-ne-ta
c) per-so-na-gens, po-lí-cia, ma-gia, i-ni-ci-ou
d) con-se-guir, di-nhei-ro, en-con-trei, ar-gu-mentou
e) pais, li-ga-ção, a-pre-sen-ta-do, au-tên-ti-co

Fonte: http://www.portalsa/ofrancisco.com.br/alfa/meio-ambiente-agua/
usos-da-agua.php, acessado em 07/08/2010.

Sabendo que uma família composta por 5 pessoas
consome, em média, 1.200 litros de água por dia,
uma pessoa irá consumir em uma semana:

11- A palavra delícia é acentuada pela mesma regra que
a palavra:
a) máximo
b) caráter
c) hífen
d) início
e) ágil

a) 1.680 litros
b) 1.200 litros
c) 600 litros
d) 240 litros
e) 200 litros

12- De acordo com o número de sílabas a palavra
respeito é:

17- Para o pagamento de um fornecedor de materiais de
limpeza, foi realizado o preenchimento de um
cheque no valor conforme o quadro abaixo

a) monossílaba
b) dissílaba
c) trissílaba
d) polissílaba
e) multissílaba

R$ 2.407,5
O valor do cheque escrito por extenso é:

13- Indique o item em que todas as palavras devem ser
preenchidas com x:

a) Dois mil, quarenta e sete reais e cinquenta
centavos
b) Dois mil, quarenta e sete reais e cinco centavos
c) Dois mil, quatrocentos e sete reais e cinco
centavos
d) Dois mil, quatrocentos e sete reais e cinquenta
centavos
e) Dois mil e quarenta, sete reais e cinco centavos

a) pran__a / en__er / __adrez.
b) fei__e / pi__ar / bre__a.
c) __utar / frou__o / mo__ila.
d) fle__a / en__arcar / li__ar.
e) me__erico / en__ame / bru__a.
14- Todos os substantivos abaixo são usados somente
no plural, EXCETO:

18- Seu João possui uma caminhonete Hillux 2010 cujo
tanque de combustível possui capacidade para 80
litros de diesel. A distância em Km de sua casa até a
cidade de Ananindeua é de 140 Km. Supondo que o
consumo de sua caminhonete é de 10 Km a cada 1
litro de diesel; e que o litro do diesel custa R$ 2,00.
Quanto gastará Seu João para realizar 3 viagens de
sua casa até Ananindeua (ida e volta), sabendo que
no início da viagem o tanque de sua caminhonete
estava pela metade de combustível?

a) fezes
b) pêsames
c) núpcias
d) lápis
e) óculos.
15- Em qual alternativa a forma plural está em
desacordo com a língua formal:

a) R$ 44,00
b) R$ 440,00
c) R$ 88,00
d) R$ 880,00
e) Nada, pois a quantidade de combustível que tem
no tanque é suficiente.

a) mão - mãos
b) ação - ações
c) pão - pães
d) cidadão - cidadões
e) açúcar - açúcares
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19- Antônio e Pedro se preparam juntos estudando para
um concurso público. Antônio concorre a uma vaga
de vigia, enquanto Pedro concorre a uma vaga de
gari. Sabendo que hoje é dia 07/09/2010 e são 17
horas, a quantidade de dias e horas que faltam para
o início de suas provas que será no dia 22/09/2010
às 9 horas é de:

22- A figura abaixo, mostra o trajeto que uma pessoa
deve seguir para ir de Belém até Marapanim.
Analisando o trajeto percorrido, o município que está
mais perto de Marapanim é:

a) 13 dias e 9 horas
b) 14 dias e 16 horas
c) 15 dias e 9 horas
d) 22 dias e 16 horas
e) 22 dias e 9 horas
20- Há mais de um ano, 11 mulheres que viviam apenas
da agricultura de subsistência na comunidade Vila
Alegria, distante 120 km de Belém, resolveram
aproveitar o conhecimento adquirido em um curso
de panificação, no qual aprenderam a fazer pães,
roscas e biscoitos, para formar uma associação e
garantir renda extra para suas famílias, com a
comercialização de produtos regionais.

a) Ananindeua
b) Santo Antônio do Tauá
c) Castanhal
d) Santa Maria do Pará
e) Benevides

Fonte adaptada:
http://www.e-campo.com.br/Conteudo/Noticias/
visNoticias.aspx?ch_top=5814, acessado em 07/08/2010.

Creuza mora na Vila Alegria, e após produzir alguns
pães, roscas e biscoitos, resolveu vendê-los na
cidade de Belém. Ao partir da Vila Alegria utilizandose de um meio de transporte que percorre 8 km com
um litro de gasolina, quanto Creuza irá gastar para ir
até Belém, sabendo que o litro da gasolina custa
R$ 3,00?

23-

a) R$ 37,50
b) R$ 39,00
c) R$ 40,00
d) R$ 42,50
e) R$ 45,00
21- Antônio contratou um tratorista para limpar e
preparar todo seu terreno que possui 80 hectares de
área destinada ao cultivo de cupuaçu, açaí e
maracujá. Sabendo que serão destinados 12
hectares para a plantação de maracujá e o dobro
desta área para a plantação de cupuaçu. A área
destinada à plantação de açaí é de:

O mestre de carimbó
Lucindo Rebelo da Costa,
se
estivesse
vivo,
completaria
hoje,
03/03/2010, 102 anos.
Referência mais antiga do
carimbó,
segundo
o
pesquisador
acreano
Antônio
Francisco
de
Almeira Maciel, mestre
Lucindo é autor de versos conhecidíssimos, alguns
gravados na voz de Pinduca. O único registro do
compositor é o LP "Isto é carimbó", de 1974.
Fonte: http://achix.achanoticias.com.br/noticia.kmf?
cod=9618946&indice=30, acessado em 08/08/2010.

Com base nas informações acima, podemos afirmar
que quando mestre Lucindo lançou seu único
registro, ele possuía aproximadamente:

a) 57 anos
b) 60 anos
c) 66 anos
d) 73 anos
e) 78 anos

a) 44 hectares
b) 37 hectares
c) 37 hectares
d) 25 hectares
e) 13 hectares
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Texto base para as questões 24 e 25

RASCUNHOS

Vem aí o "5°Festival do Carimbó de Marapanim"

Festival do Carimbó de
Marapanim, evento que
acontece entre os dias 13
a 15 de novembro, na
Praça Nossa Senhora das
Vitórias,
situada
no
município de Marapanim/PA, celebração artística já
consagrada no calendário cultural paraense,
atraindo cerca de 30 mil visitantes todos os anos.
Fonte: http://carimbodemarapanim.blogspot.com/2009/10/festival-do-carimbo-demarapanim.html, acessado em 08/08/2010.

24- Segundo estimativas, espera-se que a cada 4 anos o
número de pessoas duplique. Considerando que a
publicação da notícia aconteceu em 2009, quantos
visitantes teremos no 13º festival do carimbó?
a) 180 mil
b) 160 mil
c) 140 mil
d) 120 mil
e) 100 mil
25- Considere que o festival, nos 3 dias, teve um total
de 18 h de duração, repartido igualmente a cada
dia. Sabendo que no dia 14 de novembro, o festival
teve início às 17h, podemos afirmar que nesse dia o
festival terminou às
a) 19 horas
b) 20 horas
c) 21 horas
d) 22 horas
e) 23 horas
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