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Leia o texto que segue e responda às questões de 
01 a 03: 
 

Quando a Linguagem culta é um fantasma 
 

Antes de entrar-se no exame do problema do 
empobrecimento cada vez mais acentuado da 
linguagem dos jovens, é preciso estabelecer que em 
qualquer idioma há vários níveis de expressão e 
comunicação: popular, coloquial, culto, profissional, 
grupal, etc. As diferenças entre esses níveis são 
evidentes, por isso facilmente demarcáveis. Basta 
comparar, por exemplo, a chamada “fala dos 
magrinhos” com a de um deputado em sua tribuna. 

Assim, as dificuldades do jovem não estão, a 
rigor, na sua incapacidade de expressar-se. No seu 
grupo – e aí é que vive a maior parte de seu tempo- 
certamente ele não sente o menor embaraço para 
dizer o que quer e entender o que os amigos lhe 
falam. A comunicação se faz com perfeição, sem 
quaisquer ruídos: “Sábado vou dar um chego lá na 
tua baia, tá?” E a resposta vem logo, curta e precisa: 
“Falô! Vê se leva o Beto junto. Faz tempo que ele 
não pinta lá. Depois, a gente sai pra dar 1uma 
banda”.     Esse é o nível de sua linguagem grupal. 
Um nível meio galhofeiro e rico de tons que ele 
domina galhardamente. Está como um peixe dentro 
de seu elemento natural. Movimenta-se com 
segurança e muito consciente de sua capacidade 
expressional. 

As dificuldades que experimenta – e que o 
fazem inseguro e frustrado – estão na aprendizagem 
da língua “ensinada” na escola. A língua culta 
representa para ele um obstáculo intransponível, 
uma coisa estranha que o assusta e deprime. E é 
fato compreensível. Para o jovem, habituado à fala 
grupal, à gíria, ao jargão de seus companheiros de 
idade e de interesses, a norma culta surge como um 
fantasma, um anacronismo com o qual não 
consegue estabelecer uma convivência amistosa. Se 
passa 23 horas e 10 minutos para dizer “tu viu”, “eu 
vi ela”, “me alcança a caneta”. “as redação”, como 
irá, nos 50 minutos de aula de português, alterar 
todo o comportamento lingüístico e aceitar sem 
relutância que o certo é “tu viste”, “eu a vi”, “alcança-
me a caneta”, “as redações”? 

A força coercitiva da escola é pouca para 
opor-se à avalanche que vem de fora. É, pensando 
bem, quase uma violência que se comete contra a 
espontaneidade da linguagem dos jovens, 
principalmente quando o professor não é 
suficientemente esclarecido para dar-lhes a 
informação tranqüilizadora de que todos os níveis de 
linguagem são legítimos, desde que inseridos em 
contexto sócio-cultural próprio. Explicar-lhes, enfim, 
por que a escola trabalha preferencialmente com o 
nível lingüístico da norma culta. Isso os tiraria da 
situação constrangedora em que se acham metidos 
e que se manifesta mais ou menos assim: “Não sei 
como é que eu não consigo aprender português!” 

 
 

VIANA, Lourival. Quando a linguagem culta é um  
fantasma.Correio do Povo.07/08/09 (adaptado).                                                                                                                     

 
 
 

Pelo entendimento que se faz do texto, é correto  
concluir que o autor: 
 

a) Aponta as razões para o empobrecimento 
vocabular que caracteriza os jovens de hoje. 

b) Critica o modo como os jovens falam entre si. 
c) Justifica a coerção que a escola exerce sobre a 

fala espontânea dos estudantes. 
d) Alerta os jovens que se sentem inseguros em 

relação ao idioma para a necessidade de 
aprenderam a norma culta da língua na escola. 

e) Defende a legitimidade da fala dos jovens como 
instrumento de comunicação     utilizado em seu 
grupo. 

 
 
 
 

Considere as ideias a seguir: 
 
I. A língua portuguesa pode ser definida como um 

conjunto de variedades lingüísticas. 
II. A variante lingüística de prestígio – chamada 

também de língua culta – é a única que merece 
ser chamada de língua portuguesa. 

III. É uma contradição um falante de português dizer: 
“Eu não consigo aprender português.”, ou “Eu 
não sei falar português.” 

IV. “Tu foi”, “Então tá” são frases da linguagem 
popular que devem ser banidas de todos os 
contextos, por serem uma forma inculta de 
expressão. 

 

Pela análise das afirmativas, conclui-se que estão 
corretas , de acordo com as idéias do texto, as da 
alternativa. 
 

a) I e II. 

b) I, II e IV. 

c) I e III. 

d) II, III e IV. 

e) III e IV. 

 
 
 
 

Considere o vocábulo “empobrecimento”. Do ponto 
de vista da formação das palavras, essa palavra 
resulta do mesmo processo que os da alternativa: 
 

a) Relembrar – embarcar – desalmado. 
b) Emudecer – pernoitar –avermelhar. 
c) Subterrâneo – apolítico – cabecear. 
d) Infelizmente – girassol – pontapé. 
e) Boquiaberto – outrora- bípede. 
 

LÍNGUA PORTUGUESA QUESTÃO 01 

01 

 

 

 

07 

 

 

12 

 

 

 

16 

 

 

26 

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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Leia o texto a seguir: 
 

Cartas na mesa 
 

Carta de vinho [...] não foi feita para humilhar 
ninguém. Mas a extensa lista com infindáveis nomes 
de uvas, safras, países, regiões, graduações 
alcoólicas e produtores parece olhar os 
consumidores com certo desdém, meio de cima para 
baixo mesmo. [...]  Para ajudar o  leitor [...], a 
Programa convidou [...] os dois principais enófilos da 
cidade para esmiuçar as cartas de 10 restaurantes 
badalados do Rio. 
 
Luciano Ribeiro. Revista Programa. Jornal do Brasil, 21 a 27 de 
junho de 2002. 
 
Leia as afirmativas abaixo: 
 
I- A palavra enófilo , segundo o contexto, significa 

“conhecedor, provador de vinhos” 
II- Em enófilo , encontra-se o morfema filo , que 

também é empregado na palavra filósofo, sendo 
a palavra filósofo formada por derivação prefixal e 
sufixal. 

III- Sabendo que filo  e eno  são radicais, podemos 
afirmar que o processo de formação da palavra 
enófilo é por composição.  

IV- O processo de formação da palavra enófilo  é 
derivação prefixal. 

 
a) Somente as afirmativas II e IV são verdadeiras.  
b) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.  
c) Somente as afirmativas I e II são verdadeiras.  
d) Somente as afirmativas I e IV são verdadeiras.  
e) Somente as afirmativas I e III são verdadeiras. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que a divisão silábica de 
todas as palavras está correta: 
 
a) co-lé-gi-o,  pror-ro-gar,  je-suí-ta 
b) res- sur- gir,  su-bli-nhar,  fu-gi-u 
c) e-nig-ma,  su-bju-gar,  raí-nha 
d) in-te-lec-ção,  mi-ú-do,  sa-guões  
e) i-guais,  e-nó-fi-lo,  due-lo 
 
 
 
 

Considere o texto a seguir: 
 

       Fazer esporte hoje é algo comum para a maioria 
das pessoas. Algumas fazem dele um hobby; outras, 
uma profissão, por sinal, muito rendosa para aqueles 
que conseguem destaque em alguma modalidade 
esportiva. 
       A medida que os cientistas comprovam a íntima 
relação entre o esporte e a saúde, mais e mais 
pessoas aderem a prática desportiva. [...] 

Dentre as ocorrências destacadas, deve (m) receber 
o acento indicativo de crase: 
 

a) Apenas duas 
b) Apenas uma 
c) Todas 
d) Apenas três 
e) Apenas quatro 
 

 
 
 

Leia o texto que segue: 
 

Vestibular de verdade era no meu tempo. Já estou 
chegando, ou já cheguei à altura da vida em que 
tudo de bom era no meu tempo; meu e dos outros 
coroas. Acho inadmissível e mesmo chocante (no 
sentido antigo) um coroa não ser reacionário. [...] O 
vestibular de Direito a que me submeti, na velha 
Faculdade de Direito  da Bahia, tinha só quatro 
matérias: português, latim, francês ou inglês e 
sociologia, sendo que esta não constava dos 
currículos do curso secundário e a gente tinha de se 
virar por fora. Nada de cruzinhas, múltipla escolha 
ou matérias que não interessassem diretamente à 
carreira. Tudo escrito tão ruibarbosianamente quanto 
possível, com citações decoradas, preferivelmente. 
[...] Havia provas escritas e orais. A escrita já dava 
nervosismo, da oral muitos nunca se recuperaram 
inteiramente pela vida afora. [...] 
 

(João Ubaldo Ribeiro. “O Verbo ‘For’”. O Estado de S. Paulo, 
2009.) 
 

Assinale a alternativa que integra corretamente as 
frases I, II e III num único período. 
I. Havia provas escritas e orais. 
II. A prova escrita já dava nervosismo. 
III. Da prova oral muitos nunca se recuperaram. 
 

a) Havia provas escritas, às quais já davam 
nervosismo, e orais, nas quais muitos nunca se 
recuperaram. 

b) Havia provas escritas, a que já davam 
nervosismo, e orais, de que muitos nunca se 
recuperaram. 

c) Havia provas escritas, as quais já davam 
nervosismo, e orais, as quais muitos nunca se 
recuperaram. 

d) Havia provas escritas, que já davam nervosismo, 
e orais, das quais muitos nunca se recuperaram. 

e) Havia provas escritas, em que já davam 
nervosismo, e orais, que muitos nunca se 
recuperaram. 

 

 
 
 

Indique a alternativa que classifica adequadamente 
as palavras destacadas na frase. 
 

 O observador que olha do morro só é capaz de ver 
alguém  que esteja muito próximo da estátua. 
 

a) Adjetivo – pronome – adjetivo 
b) Substantivo – substantivo –advérbio 
c) Adjetivo – pronome – pronome 
d) Adjetivo – substantivo – adjetivo 
e) Substantivo – pronome – advérbio 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 
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Nas frases a seguir, a concordância verbal está de 
acordo com a norma culta. Em todas essas frases, o 
sujeito é composto e o verbo está no singular, no 
entanto, somente uma das frases ficaria incorreta se 
o verbo fosse empregado no plural. 
 

I. O silêncio, a paz e a quietude do lugar acalmava -
lhe o espírito. 

II. O abandono, a pobreza, a miséria absoluta 
continua  matando milhares de crianças 
brasileiras. 

III. Não obteve asilo político nos países vizinhos o 
ex-ditador e seus colaboradores. 

IV. O respeito dos vizinhos, o bem-estar, a presença 
dos amigos, nada o prendia àquele lugar 

V. Na entrevista, uma e outra pergunta irritou a 
famosa atriz. 

 

A frase que ficaria incorreta  se o verbo fosse 
empregado no plural é: 
 

a) frase I 
b) frase II 
c) frase III 
d) frase IV 
e) frase V 
 
 
 
 

O sentido denotativo ou conotativo depende sempre 
do contexto. São os elementos do texto ou da frase 
que esclarecem o sentido de uma palavra ou 
expressão. Sabendo disso podemos afirmar que 
constitui exemplo de linguagem denotativa  a 
passagem destacada na alternativa: 
 

a) “É por isso que todo festejo do país que se 
redescobriu tem um ar secreto  de vingança  
conservadora [...]” 

b) ”O que significa uma cultura cultural nacional que 
já não articula nenhum projeto coletivo de vida 
material e que tenha passado a flutuar 
publicitariamente  no mercado [...]” 

c) ”[...] deverá registrar o que há de inócuo e 
propagandístico em todo esse formigamento 
cultural  que se apropria inadvertidamente de um 
período [...]” 

d) ”[...] há, enfim, uma lista extensa de 
manifestações e produtos gravitando em torno  
de 1968, seus embriões ou desdobramentos”. 

e) ”O ‘novíssimo cinema nacional’ insiste nos 
dramas do período, caixas de discos revivem a 
era de ouro dos festivais da canção, especiais 
de TV remetem ao  Tropicalismo , biografias, 
shows...” 

 
 
 
 
 
 

Sobre Segurança do Trabalho, marque a alternativa 
correta: 
 

a) Refere-se apenas, ao uso de coletes e botas 
durante o serviço 

b) Não se aplica ao cargo de Vigilante 
c) Conjunto de Normas e Procedimentos que visa a 

proteção da integridade física e mental do 
trabalhador 

d) Só deve ser aplicado quando há casos de morte 
na Organização 

e) Nenhuma das alternativas está correta 
 
 
 
 

Assinale que situação pode levar a um Acidente de 
Trabalho: 
 

a) Conhecimento sobre os Equipamentos e 
Atividades do Vigilante 

b) Uso de Equipamentos Adequados e Planejados  
c) Bem Estar Físico e Mental 
d) Distração 
e) Organização do Ambiente de Trabalho 
 
 
 
 

Analise os itens abaixo sobre Acidente do Trabalho: 
 

I. Necessita de Perícia Médica do INSS para a 
identificação do nexo entre o trabalho e o agravo 

II. O Estado é responsável pela adoção e uso das 
medidas coletivas e individuais de proteção e 
segurança da saúde do trabalhador 

III. Nos casos de negligência quanto às Normas de 
Segurança e Saúde do Trabalho indicadas para a 
proteção individual e coletiva, a Previdência 
Social proporá ação regressiva contra os 
responsáveis. 

 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas os itens I e II estão corretos 
c) Apenas os itens II e III estão corretos 
d) Apenas os itens I e III estão corretos 
e) Todos os itens estão corretos 
 
 
 
 

Na ocorrência do Acidente de Trabalho o 
Responsável deve comunicar o fato à Previdência 
Social através: 
 

a) CIAT (Centro de Informação de Acidente de 
Trabalho) 

b) CAT (Comunicação de Acidente de Trabalho) 
c) PIAT (Protocolo de Informação sobre Acidente 

de Trabalho) 
d) Serviço de Apoio a Saúde do Trabalhador 
e) PAPS (Protocolo de Acidentes da Previdência 

Social) 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 
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Os responsáveis deverão comunicar o acidente do 
trabalho à Previdência Social:         

a) Até o 1º dia útil da ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato, à autoridade competente, 
sob pena de multa. 

b) Até o 30º dia útil da ocorrência e, em caso de 
morte, até o 1º dia útil, à autoridade competente, 
sob pena de fechamento do estabelecimento 

c) Até o 30º dia útil da ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato, à autoridade competente, 
sob pena de fechamento do estabelecimento 

d) Até o 30º dia útil da ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato, à autoridade competente, 
sob pena de multa. 

e) Até o 10º dia útil da ocorrência e, em caso de 
morte, de imediato, à autoridade competente, 
sob pena de multa. 

 
 
 
 
Marque a alternativa que NÃO apresenta 
Equipamentos de Segurança Individual: 
 

a) Capacete, óculos 
b) Proteção Auditiva, Coletes de Sinalização 
c) Máscara descartável, Creme Protetor para pele 
d) Luvas, Botas 
e) Cones e Placas de sinalização 
 
 
 
 
Quanto ao Equipamento de Proteção Individual cabe 
ao Empregado: 
 

a) Procurar orientação e se capacitar quanto ao 
uso adequado do Equipamento, fora da 
Empresa; 

b) Tratar da substituição, com recursos próprios, 
imediata do equipamento, quando danificado; 

c) Responsabilizar-se pela Manutenção periódica 
do equipamento; 

d) Responsabilizar-se pelo acondicionamento e 
conservação do equipamento; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
Sobre a CIPA (Comissão Interna de Prevenção de 
Acidentes) NÃO é correto afirmar: 
 

a) Visa a Prevenção de Doenças e Acidentes de 
Trabalho; 

b) Orienta para a promoção da saúde dos 
trabalhadores; 

c) Controla os Riscos presentes no ambiente de 
trabalho; 

d) Desenvolve o processo de organização do 
Trabalho na prevenção de acidentes; 

e) Subnotificação das ocorrências de Acidente de 
Trabalho. 

 
 
 
São considerados Riscos Físicos no Ambiente de 
Trabalho, EXCETO: 
 

a) Vibrações 
b) Calor 
c) Gases 
d) Radiação Ionizante 
e) Umidade 
 
 
 
Faz parte Princípios Fundamentais para a 
Metodologia da Investigação dos Acidentes: 
 

a) Trabalho Individualizado 
b) Total Transparência 
c) Busca por Culpados 
d) Hierarquização 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
 
 
 
De acordo com a CAT, Taxa de Freqüência de 
Acidentes de Trabalho, corresponde ao: 
 

a) Número de Acidentes por milhão de horas-
homem de exposição ao risco, em determinado 
período; 

b) Número de acidentados com lesão com 
afastamento por milhão de horas-homem de 
exposição ao risco, em determinado período; 

c) Número de acidentados com lesão sem 
afastamento por milhão de horas-homem de 
exposição ao risco, em determinado período; 

d) Tempo computado por milhão de horas-homem 
de exposição ao risco, em determinado período; 

e) Estudo do acidente para a pesquisa de causas, 
circunstâncias e conseqüências. 

 
 
 
 
São elementos Essenciais para Estatística e Analise 
de Acidentes, EXCETO: 
 

a) Tipo de Acidente Pessoal 
b) Agente do Acidente 
c) Fonte de Lesão 
d) Natureza da Lesão 
e) Ato Seguro 
 
 
 
 
São Riscos Ambientais Ergonômicos, EXCETO: 
 

a) Controle Rígido de Produtividade 
b) Esforço Físico Intenso 
c) Imposição de Ritmos Excessivos 
d) Probabilidade de Incêndio ou Explosão 
e) Monotonia e Repetitividade 
 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 
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São Atividades, que por sua natureza, condições ou 
métodos de trabalho, exponham os empregados a 
agentes nocivos à saúde acima dos limites de 
tolerância, fixados em razão da natureza e da 
intensidade e do tempo de exposição aos seus 
efeitos: 
 

a) Atividades de Exposição; 
b) Atividades Perigosas; 
c) Atividades Insalubres; 
d) Atividades de Risco; 
e) Atividades de Gravidade. 
 
 
 
 
 
Para Eliminação ou Neutralização dos Riscos, em 
Ambientes de Trabalho, deve haver: 
 

a) Percepção de adicional sobre o salário base do 
servidor, de acordo com o agente nocivo; 

b) Adoção de medidas de ordem geral, que 
conservem o ambiente de trabalho dentro dos 
limites de tolerância; 

c) Controle Ambiental e Conservação da Fonte do 
Problema; 

d) Caracterização das atividades de cunho 
individual ou coletivas para a exposição a 
agentes nocivos, em troca de aditivo salarial e 
previdência especial; 

e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
 
 
 
Para o Combate a Incêndios no local de trabalho, o 
Técnico em Segurança do Trabalho deve: 
 

a) Estar informado sobre a localização dos 
materiais de extinção de incêndios, assim como, 
o correto modo de usá-los 

b) Utilizar água para todos os tipos de incêndio e 
adentrar no foco, para que as providências 
sejam eficientes 

c) Utilizar Espuma para incêndio em equipamentos 
elétricos energizados 

d) Sempre sair do local sem avisar sobre o incêndio 
e) Fazer uso de extintores de incêndio, fora do 

prazo de validade 
 
 
 
 
São objetivos da Proteção contra Incêndios: 
 

a) Garantia de segurança a vida das pessoas 
b) Incentivo a conflagração do incêndio 
c) Proteção do conteúdo e estrutura do Ambiente 
d) Minimizar Danos Materiais de um incêndio 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
 

 
 
 
São importantes recomendações para a Segurança 
do Trabalho, no que diz respeito a Proteção contra 
Incêndios, EXCETO: 
 
a) Proibição para Fumar em locais fechados; 
b) Organização e Limpeza de Depósitos; 
c) Instalação de pára-raios, se preciso; 
d) Manutenção Adequada; 
e) Armazenamento adicional de Inflamáveis. 
      
 
 
 
 
Marque a alternativa correta para se obter êxito na 
utilização de Extintores de Incêndio: 
 
a) O Aparelho de Extintor deve estar em local 

obstruído e em boas condições de uso 
b) Sua utilização é indiferente a classe de incêndio 

que se objetiva combater 
c) O operador do extintor deve estar preparado 

para seu manuseio 
d) A descoberta do principio de incêndio é 

dispensável para o uso eficaz do aparelho 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
 
 
 
 
De acordo com a NR 24, as Condições Sanitárias e 
de Conforto nos locais de trabalho dispõe sobre, 
EXCETO: 
     
a) Instalações Sanitárias 
b) Banheiros 
c) Cozinha 
d) Insalubridade 
e) Vestiário   

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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O Brasil no cenário econômico mundial é 
considerado um País Emergente. Marque a 
alternativa que NÃO apresenta característica de País 
Emergente: 
 

a) Níveis de Produção em crescimento; 
b) Boas Reservas de Recursos Minerais; 
c) Investimentos de Empresas Estrangeiras nos 

diversos setores da economia; 
d) Baixos índices de Desigualdade Social; 
e) Níveis de Exportação em Crescimento. 
 

 
 
 

Sobre a localização da Camada Pré-Sal no Brasil é 
correto afirmar: 
 

a) Está situada na região litorânea entre os estados 
de Santa Catarina e Espírito Santo; 

b) Está situada entre os territórios de São Paulo 
Rio de Janeiro e Minas Gerais; 

c) Está localizado apenas na Bacia de Santos; 
d) Está localizado a cerca de 1000 metros abaixo 

do nível do mar; 
e) Está localizado apenas no litoral do Sudeste do 

País. 
 

 
 
 

Sobre Responsabilidade Socio-Ambiental análise os 
itens abaixo: 
 

I. Prioriza o uso de Tecnologia Limpa 
II. Defende a eficiência do sistema de Gestão 

Ambiental 
III. Se configura como Filantropia 

 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas o item III está correto 
c) Apenas os itens I e II estão corretos 
d) Apenas os itens II e III estão corretos 
e) Todos os itens estão corretos 

 

 
 
Sobre Desenvolvimento Sustentável é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) É o desenvolvimento capaz de suprir as 
necessidades da geração atual, sem 
comprometer a capacidade de atender as 
necessidades das gerações futuras; 

b) Meio de organizar o desenvolvimento econômico 
priorizando o uso do meio ambiente de maneira 
aleatória; 

c) É o desenvolvimento consciente de que os 
recursos naturais são finitos; 

d) Prioriza a redução do uso de matérias-primas e 
produtos e o aumento da reutilização e da 
reciclagem; 

e) Preconiza a redução de impactos e degradação 
do meio ambiente, ocasionados pelo 
crescimento econômico irresponsável. 

 

 
 
 

Marque a alternativa que apresenta apenas fontes 
de Produção de Energia Limpa: 
 

a) Éolica e Nuclear 
b) Solar e Carvão 
c) Hidroéletrica e Pétroleo 
d) Das Marés e Biomassa 
e) Todas as alternativas estão corretas  

 
 
 

 
 
 
 

A instalação oficial de Sapucaia como município, se 
deu no dia 1º de Janeiro, no ano de: 
 

a) 1997 
b) 1987 
c) 1979 
d) 1957 
e) 1976 
 

 
 
 

Sapucaia foi desmembrada do Município de 
Xinguara pela Lei Estadual Nº: 
 

a) 6.961 
b) 7.961 
c) 5.961 
d) 9.571 
e) 6.691 
 

 
 
 

O município de Sapucaia fica na região Norte do 
País, no estado do Pará, pertencendo na subdivisão 
do seu estado a Região: 
 

a) dos Carajás 
b) do Lago do Tucuruí 
c) do Araguaia 
d) de Tapajós 
e) Xingu 
 

 
 
 

O atual Prefeito de Sapucaia é o Sr.: 
 

a) José Augusto Marinho 
b) Vany Furtado 
c) Simão Jatene 
d) Manoel Josino 
e) Fernandes Figueiredo 
 

 
 
 

Marque a opção que apresenta a principal base de 
sustentação econômica do Município de Sapucaia: 
 

a) Mineração e Serviços 
b) Indústria e Mineração 
c) Agropecuária e Serviços 
d) Extrativismo e Agropecuária 
e) Agricultura e Mineração 
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