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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO 1 
 

O Duelo 
 

Guimarães Rosa 
Turíbio Todo, nascido à beira do Borrachudo, era seleiro de profissão, tinha pêlos compridos nas 

narinas, e chorava sem fazer caretas; palavra por palavra: papudo, vagabundo, vingativo e mau. Mas, 
no começo desta estória, ele estava com a razão. 

Aliás, os capiaus afirmam isto assim peremptório, mas bem que no caso havia lugar para 
atenuantes. Impossível negar a existência do papo: mas papo pequeno, discreto, bilobado e pouco 
móvel - para cima e para baixo, para os lados – e não o escandaloso “papo de mola, quando anda pede 
esmola...” Além do mais, ninguém nasce papudo nem arranja papo por gosto. Ele resulta das tentativas 
que o grande percevejo do mato faz para se tornar um animal doméstico nas cafuas de beira-rio, onde 
há, também, cúmplices, camaradas dos barbeiros, cinco espécies, mais ou menos, de tatus. E, tão 
modesto papúsculo, incapaz de tentar o bisturi de um operador, não enfeava o seu proprietário: Turíbio 
Todo era até simpático: forçado a usar colarinho e gravata, às vezes parecia mesmo elegante. 

Não tinha, porém, confiança nesses dotes e daí ser bastante misantropo, e dali ter querido ser 
seleiro, para poder trabalhar em casa e ser menos visto. Ora, com a estrada de ferro, e, mais tarde, o 
advento das duas estradas de automóvel, rarearam as encomendas de arreios e cangalhas, e Turíbio 
Todo caiu por força na vadiação. 

 
 
 

Responda as questões de 01 a 06 de acordo com o texto 1. 
 

01. Turíbio Todo caiu no ócio: 
 
A) Por causa do progresso. 
B) Por causa da misantropia. 
C) Porque era peremptório. 
D) Porque era bilobado. 
E) Porque era capiau. 

 

02. Na verdade, Turíbio Todo escolheu a profissão de seleiro porque: 
 
A) Era um excelente capiau. 
B) Tinha poucos profissionais na região. 
C) Tinha muitos cavalos. 
D) Não queria mostrar seu aleijão. 
E) Tinha orgulho do papúsculo. 

 

03. Observe o texto: 
 

“Aliás, os capiaus afirmam isto assim peremptório...” (Linha 04): 
 
A) Com dúvida. 
B) Com decisão. 
C) Com receio. 
D) Com rancor. 
E) Com raiva. 
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04. O termo misantropo indica que Turíbio Todo tinha: 
 
A) Aversão ao trabalho. 
B) Aversão ao progresso. 
C) Aversão à vida. 
D) Aversão ao amor. 
E) Aversão à sociedade. 

 

05. Observe: 
 

 “... às vezes parecia mesmo elegante.” 
 
A crase foi empregada por se tratar: 

 
A) De uma locução adjetiva. 
B) De uma locução prepositiva. 
C) De uma locução adverbial. 
D) De uma locução conjuntiva. 
E) De um adjetivo. 

 

06. Observe: “... Turíbio Todo era até simpático...” 
 

O termo grifado (até) trata-se de: 
 
A) Uma preposição essencial. 
B) Uma preposição acidental 
C) Uma locução prepositiva. 
D) Uma locução adverbial. 
E) Um advérbio. 

 

07. Observe o trecho: 
 

“Assistira ao ato inteiro com suores frios, os joelhos doendo, a cabeça tonta.” 
(José Lins do Rego – Doidinho – pág. 55) 

 

O verbo assistir foi empregado: 
 
A) Com o sentido de presenciar, por isso é transitivo direto 
B) Com o sentido de socorrer, por isso é transitivo indireto. 
C) Com o sentido de residir, por isso é intransitivo. 
D) Com o sentido de socorrer, por isso é transitivo direto. 
E) Com o sentido de presenciar, por isso é transitivo indireto. 

 

08. Observe o trecho: 
 

“Lembrei-me da história que meu avô contava. Um padre velho do Gurinhém dormia quando 
confessava as mulheres.”  

(José Lins do Rego – Doidinho – pág. 42) 
 

Quanto à regência, o verbo lembrar é: 
 
A) Intransitivo. 
B) Transitivo direto. 
C) Transitivo direto e indireto. 
D) Seguido de pronome, lembrar é indireto. 
E) Seguido de pronome, lembrar é direto. 
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09. Assinale a alternativa que contém a forma correta dos verbos medir, valer, aguar e haver, na primeira 
pessoa do singular do presente do indicativo, pela ordem. 

 
A) Meço, valho, águo, haja. 
B) Meço, valho, agou, hei. 
C) Mido, valho, águo, haja. 
D) Meço, valho, agou, hei. 
E) Meço, valho, águo, hei. 

 

10. Os compostos estão corretamente pluralizados em: 
 
A) Pés-de-moleques, guarda-roupas, ex-diretores. 
B) Grão-duques, bananas-maçã, piscas-piscas. 
C) Pés-de-moleque, bananas-maçã, canetas tinteiro. 
D) Pés-de-moleques, canetas tinteiros, tique-taques. 
E) Pés-de-cabras, pores do sol, porta-bandeiras. 

 
ATUALIDADES 

 

11. Os censos populacionais produzem informações que permitem conhecer a distribuição territorial e as 

principais características das pessoas e dos domicílios, acompanhar sua evolução ao longo do 
tempo, e planejar adequadamente o uso sustentável dos recursos, sendo imprescindíveis para a 
definição de políticas públicas e a tomada de decisões de investimento. 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/censo2010/default.shtm 
 
Assinale a alternativa incorreta. 

 
A) Objetivando alcançar os melhores níveis de qualidade na realização do Censo Demográfico 2010, 

aperfeiçoamentos foram introduzidos em relação à edição anterior do levantamento, realizado em 
2000, dentre os quais se destaca, especialmente, A adoção para a coleta dos dados do computador 
de mão (Personal Digital Assistant – PDA) equipado com GPS. 

B) Na lista das maiores cidades do Brasil, a maior cidade do país continua sendo São Paulo. 
C) Segundo o IBGE, o Estado que possui a menor população é o Estado do Amapá. 
D) Censo aponta 190,7 milhões de brasileiros em 2010. 
E) A população está mais urbanizada que há 10 anos. Em 2000, 81% dos brasileiros viviam em áreas 

urbanas, agora são 84% que representam esta parte da população. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCESSO DE SELEÇÃO PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO NO 
PROGRAMA DE ESTÁGIO DE NÍVEL UNIVERSITÁRIO E MÉDIO 
DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO 
(PENUM/MPPE) 
 

NÍVEL SUPERIOR Página 4 

 

12. Neste mundo onde a produção e a circulação de mercadorias foram globalizadas está ocorrendo o 
fenômeno da regionalização, ou seja, a formação de blocos econômicos formados por países que 
suprimem as barreiras alfandegárias entre si num primeiro passo para integrar as suas economias. 

 
Leia as alternativas a respeito dos blocos econômicos. 

 
I. Os países membros do Mercosul são a Argentina, Brasil, Uruguai, Paraguai, Venezuela e Peru. 
II. Fazem parte da Nafta os Estados Unidos, México e Canadá. 
III. A Cooperação Econômica da Ásia e do Pacífico (Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC)) é um 

bloco que engloba economias asiáticas, americanas e da Oceania. 
IV. A União Européia (UE) foi oficializada no ano de 1992, através do Tratado de Maastricht. 

 
Estão corretas as afirmativas 

 
A) I, II e IV. 
B) II, III e IV. 
C) II e III. 
D) I, II e III. 
E) Todas. 

 

13. O Ministro da Defesa _______________________ chegou ao comando em 2007 em meio ao caos 
aéreo provocado pelo acidente com o avião da TAM, em São Paulo. Assinale a alternativa na qual 
completa a lacuna com o correto nome do ministro da defesa. 

 
A) Alexandre Tombini. 
B) Antônio Palocci. 
C) Aloísio Mercadante. 
D) Nelson Jobim. 
E) Guido Mantega. 

 

14. “Dilma está brava.” 
 
Belo Monte é um assunto que tem tirado Dilma Rousseff do sério. 
A avaliação é que construiu até agora uma sólida reputação de destruidora do meio ambiente. Essa é a 
imagem de Belo Monte no Brasil e no exterior. 

Veja – edição 2216 – ano 44 – nº 19 

Belo Monte é: 
 
A) Uma rodovia. 
B) Uma ferrovia. 
C) Uma hidrelétrica. 
D) Uma Siderúrgica. 
E) Uma Usina nuclear. 
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15. Reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal a união estável entre homossexuais, que passa a ser 
considerada célula familiar e com direitos equivalentes aos de um casal heterossexual.  

(Veja – 11 de maio de 2011) 

 
A decisão facilitará a concessão de: 

 
1. Pensões. 
2. A inclusão em planos de saúde. 
3. O recebimento de herança. 
4. Adoção de filhos. 

 
A) Só a 01 está correta. 
B) Só a 03 está correta. 
C) Só as duas primeiras estão corretas. 
D) Só a 04 está correta. 
E) Todas estão corretas. 

 
MATEMÁTICA 

 

16. Quantos números n do conjunto 1,2,3,......,100 existem, de tal forma que o algarismo das 

dezenas de 
2
n   seja um número ímpar? 

 
A) 10 
B) 20 
C) 30 
D) 40 
E) 50 

 

17. Um fogão é vendido em n parcelas iguais, sem juros. Caso se queira adquirir o produto, pagando-se 3 

ou 5 parcelas a menos, ainda sem juros, o valor de cada parcela deve ser acrescido de R$ 60,00 ou 
de R$ 125,00, respectivamente. Com base nessas informações, conclui-se que o valor de n é igual a: 

 
A) 13 
B) 14 
C) 15 
D) 16 
E) 17 

 

18. Maria Cecília fez um investimento em ações. No primeiro semestre, ela perdeu 30% do capital 

aplicado e no segundo semestre ela recuperou 60% do que havia perdido. Em relação ao investimento 
inicial, seu prejuízo nesses 2 semestres foi de: 

 
A) 22% 
B) 12% 
C) 18% 
D) 24% 
E) 16% 
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19. Ana Clara tem três álbuns de figuras. No primeiro, estão três décimos do total de figuras; no segundo, 

estão alguns oitavos do total de figuras e, no terceiro álbum, estão 15 figuras. Quantas figuras estão 
no segundo álbum? 

 
A) 110 
B) 115 
C) 120 
D) 125 
E) 130 

 

20. No conjunto dos números naturais, considere um número k , que dividido por 3, deixa resto 2; dividido 

por 4 deixa resto 3 e dividido por 5 deixa resto 4. Conclua que o mesmo valor de k pertence ao 
intervalo: 

 
A) 30 < k < 50 
B) 50 < k < 80 
C) 80 < k < 110 
D) 110 < k < 140 
E) 130  < k < 160 

 

21. Se p é o maior fator primo de 
14 13
3 3 12 , então p é igual a: 

 
A) 29 
B) 47 
C) 73 
D) 97 
E) 101 

 

22. Uma pesquisa em uma chocolateria, sobre o  consumo das marcas de chocolates  A, B e C, revelou 
que, entre 300 consumidores: 

 
• 115 compram a marca A, 
• 113 compram a marca B, 
• 127 compram a marca C, 
• 15 compram as três marcas, 
• 23 compram as marcas A e B, 
• 22 compram as marcas A e C 
• 25 compram as marcas B e C. 

 
Considerando estas informações, assinale a alternativa incorreta: 

 
A) Todos os entrevistados compram ao menos uma das marcas A, B ou C. 
B) Duzentos e sessenta entrevistados compram exatamente uma das marcas A, B ou C. 
C) Existem 173 entrevistados que compram a marca A ou a B, mas não compram a marca C. 
D) Existem 35 entrevistados que compram exatamente duas das marcas. 
E) Cento e quinze entrevistados compram a marca A. 
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23. Ao dividirmos o número 380 pelo número natural k, obtém-se resto 2. Dividindo agora o número 1640 
por k obtém-se resto 20. Com base nesses dados, podemos corretamente afirmar que o maior valor de 
k: 

 
A) tem a soma dos seus algarismos igual a 7. 
B) é um número primo. 
C) é um número ímpar. 
D) é igual a 18. 
E) é um número cujo produto dos seus algarismos é  20. 

 

24. Ana e Maria vendem um perfume a domicílio. Ana  dá desconto de R$ 10,00 sobre o preço do perfume 
e recebe de comissão 15% do preço de venda. Maria  vende o mesmo perfume com desconto de R$ 
20,00 e recebe 30% de comissão sobre o preço de venda. Se as duas recebem o mesmo valor de 
comissão, qual o preço do perfume? 

 
A) R$ 26,00 
B) R$ 27,00 
C) R$ 28,00 
D) R$ 29,00 
E) R$ 30,00 

 

25. Renato aplicou 30% do seu capital a juros simples de 1,5% ao mês, durante um ano. O restante foi 
aplicado a juros simples, durante um ano, à taxa de 2% ao mês. Se o total de juros recebidos foi de 
R$1.776,00, qual era o capital inicial de Renato? 

 
A) R$5000,00 
B) R$6000,00 
C) R$7000,00 
D) R$8000,00 
E) R$9000,00 

 
INFORMÁTICA 

 

26. Utilizando o Microsoft Office Word 2007 (Português), quais as teclas de atalho para centralizar o texto 
selecionado? 

 
A) “Ctrl” + E (simultaneamente). 
B) “Ctrl” + C (simultaneamente). 
C) “Ctrl” + G (simultaneamente). 
D) “Ctrl” + M (simultaneamente). 
E) Nenhuma das opções. 

 

27. Utilizando o Microsoft Office Word 2007 (Português), é incorreto afirmar que o comando “Salvar” e 
“Salvar Como”: 

 
A) Funcionam da mesma forma na primeira vez que está sendo gravado o arquivo. 
B) “Salvar Como” permite ao usuário gravar o arquivo com nome diferente do já atribuído. 
C) A tecla de função F12 é o atalho para o comando “Salvar Como”. 
D) A tecla “Ctrl” + S (simultaneamente) é o atalho para o comando “Salvar”. 
E) “Salvar” grava todas as modificações com o nome do arquivo já atribuído. 
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28. Utilizando o Microsoft Office Excel 2007 (Português) e a figura abaixo é correto afirmar que: 
 

 

 
A) Pressionando as teclas “Ctrl” + � (simultaneamente) e “Ctrl” +  (simultaneamente), o cursor se 

posicionará na L1C1 (Linha 1; Coluna 1). 
B) Após digitar o texto "Carlos” na célula selecionada, o mesmo aparecerá na L2C2 (Linha 2; Coluna 2) 

e após pressionarmos “Ctrl” + “Shift” + Z (simultaneamente), a digitação será desfeita. 
C) Após digitar o texto “Carlos” na célula selecionada, e com a célula selecionada pressionar o botão 

, fará com que todo o texto da célula fique em negrito. 

D) Após digitar o texto “Carlos” na célula selecionada, e com a célula selecionada pressionar o botão  

e depois , fará com que todo o texto da célula fique em itálico e sublinhado. 
E) Pressionando as teclas “Ctrl” + R (simultaneamente) enviará os dados do arquivo para impressora. 

 

29. Analise as afirmações abaixo sobre o Windows XP: 
 
I. Para localizar arquivos ou pastas podemos utilizar a ferramenta “Pesquisar” que está no menu 

“Iniciar”. 
II. Através do programa “Painel de Controle” do Windows podemos visualizar ícones que permitem abrir 

o Word (para a edição de textos) e o Excel (para planilha eletrônica). 
III. Arquivos apagados podem ser recuperados através da ferramenta “Lixeira”, porém arquivos 

apagados com a tecla “Shift” pressionada não são enviados para “Lixeira” e consequentemente não 
sendo permitida a recuperação do mesmo através da ferramenta “Lixeira”.  

 
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
 

A) I 
B) I e II 
C) I e III 
D) III 
E) II e III 
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30. Analise as afirmações e o gráfico abaixo sobre o Microsoft Office Excel 2007: 
 

 

 
I. A célula B6 pode ser calculada automaticamente com a fórmula “=SOMA(B2:B5)” 
II. O gráfico apresentado foi produzido a partir da seleção da coluna A1 a D5. 
III. A célula C8 pode ser calculada automaticamente com a fórmula “=CALCULAMEDIA(B6:D6)”. 
IV. Pressionando com o botão direito do mouse em cima do gráfico da figura podem-se alterar as fontes 

dos textos e o tipo de gráfico. 
 
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 

 
A) I e II 
B) I, II e III 
C) II, III e IV 
D) I e IV 
E) I, II e IV 




