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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto para responder às questões de 01 a 15. 

Lembranças sob lama e escombros  
 

Campo Grande, o bairro de Teresópolis onde 
Marli dos Santos Carvalho morou nos últimos 31 anos, 
não existe mais. Os deslizamentos provocados pelas 
fortes chuvas ocorridas na madrugada de 12 de janeiro 
na cidade de Teresópolis, região serrana do Rio de 
Janeiro, soterraram o local. No lugar das casas, muita 
lama, postes caídos e um rio que tomou novo curso 
depois das tempestades. Após buscar os poucos 
pertences que conseguiu salvar, a mulher de 48 anos 
lamentava a pior das perdas: o cunhado e três sobrinhas. 
Eles fazem parte dos mais de 880 mortos no Brasil 
somente neste mês, sem contar os quase 700 
desaparecidos já contabilizados. 

"Vivia desde novinha aqui, nunca vi uma coisa 
tão triste feito essa. Muita gente morreu, muitos 
conhecidos e vizinhos", conta Marli, quase sem acreditar 
no que sobrou do bairro. Ela é uma das 92.032 pessoas 
desabrigadas ou desalojadas no país. Gente que perdeu 
todo o patrimônio, conquistado muitas vezes durante 
uma vida inteira. "Eu só consegui pegar algumas 
roupas", diz a mulher, que levou os pertences restantes 
para um abrigo público, local de onde Marli não sabe 
quando poderá sair. A empresa onde ela trabalhava 
também foi soterrada pelos deslizamentos de terra. "Não 
sei o que vou fazer da vida." 

Nas áreas atingidas da cidade de Teresópolis, a 
falta de perspectivas para o futuro é a regra, não 
exceção. Ninguém sabe ao certo como será o destino das 
pessoas que perderam tudo. Nem quanto tempo terão 
que ficar dependendo da caridade alheia, ou dos 
benefícios do governo.  

 
http://www.jornalonorte.com.br, 31/01/2011  

1. Com base no texto, assinale a opção CORRETA: 

A. As águas novas das chuvas da madrugada do dia 12 
de janeiro foram responsáveis pela permanência do 
percurso do rio de Teresópolis.  

B. Marli dos Santos Carvalho é uma moradora do bairro 
chamado Teresópolis há mais de três décadas.  

C. As chuvas além de destruírem as moradias, também 
danificaram a rede elétrica de Teresópolis.  

D. O número já registrado de mortes causadas pelos 
deslizamentos em Teresópolis ultrapassa 800.  

E. A senhora Marli foi a única pessoa que não perdeu 
todos os bens que possuía, inclusive parentes e 
amigos.  

2. Sobre o texto, atente para as afirmações abaixo. 

I. As pessoas desaparecidas durante as fortes chuvas 
em janeiro deste ano em Teresópolis somam o 
total de 700.  

II. Apesar da tragédia, a maioria das vítimas, que 
residia em Teresópolis, aparenta sentimento de 
esperança.  

III. Os moradores das áreas de Teresópolis atingidas 
pelas fortes chuvas estão sendo favorecidos 
apenas com os donativos do governo federal.  

 
Está(ão) FALSAS(s): 

 
A. Apenas a afirmação I. 
B. Apenas a afirmação III. 
C. Apenas as afirmações I e II. 
D. Apenas as afirmações I e III.  
E. Todas as afirmações. 

 
3. Considerando as falas de Marli no texto, assinale a 

alternativa CORRETA. 
 

A. Desde que nasceu Marli mora na região de 
Teresópolis atingida pelos deslizamentos.  

B. As chuvas da madrugada de 12 de janeiro tiraram a 
vida somente de pessoas que faziam parte do 
cotidiano da senhora Marli.  

C. Para a senhora Marli, a tragédia ocorrida em 
Teresópolis, no início deste ano, foi um fato inédito 
jamais visto em quase seu meio século de vida.  

D.  “Não sei o que vou fazer da vida”. Nessa fala, Marli 
demonstra que, apesar da tragédia, ela se sente segura 
e confiante quanto ao seu futuro.  

E. Marli é uma moradora que, apesar da tragédia, ainda 
está cheia de forças para continuar a batalha pela 
vida. 

4. Considerando o texto, marque como certas (C) ou 
erradas (E) as afirmações abaixo. 

(  ) Toda a rotina dos moradores do bairro de Teresópolis 
foi interrompida pelas fortes chuvas, menos o 
trabalho, atividade necessária para sobrevivência.  

( ) É incerto o tempo em que os moradores da cidade 
serrana do Rio de Janeiro ficarão sujeitos à ajuda e à 
proteção do governo brasileiro.  

(  ) A senhora Marli viveu mais de três dezenas de sua 
idade na região de Teresópolis que foi soterrada.   

 
A sequência CORRETA é: 

 
A. C, E, E 
B. C, C, C 
C. E, E, C 
D. E, C, E 
E. E, C, C 

 
5.  De acordo com o texto, julgue os itens como V 

(verdadeiro) ou F (falso). 
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(  )Entre as pessoas que morreram em consequência 

das chuvas em Teresópolis são citados somente 
os conhecidos e vizinhos de Marli.   

(  )A localização de Teresópolis em terrenos planos 
de grande extensão no Rio de Janeiro ocasionou 
o soterramento de algumas áreas pelas chuvas.  

(  )A partir das falas da moradora, podemos afirmar 
que Marli representa o desalento de todas as 
vítimas dos deslizamentos em Teresópolis.  

 

Assinale a sequência CORRETA: 
 

A. F, V, F 
B. V, F, V 
C. F, F, F 
D. F, F, V  
E. V, F, F 

6. Assinale a opção que NÃO corresponde ao sinônimo 
da palavra “escombros” presente no título do texto. 

 
A. Destroços. 
B. Entulhos. 
C. Amontoado de fragmentos destruídos. 
D. Grande quantidade de coisas sem serventia. 
E. Acúmulo de materiais aproveitáveis.  

 
7. Assinale a opção que explica o título do texto: 

“Lembranças sob lama e escombros” 
 
A. Os prejuízos causados pelas chuvas são transmitidos 

como herança pelos moradores para seus filhos. 
B. O esquecimento é o que resta aos moradores de 

Teresópolis.  
C. Muita coisa que poderia significar uma recordação 

das experiências vividas pelos moradores foi 
soterrada pelas chuvas. 

D. As vítimas das enchentes de janeiro recordam 
momentos vividos naquele lugar. 

E. Os moradores cobram das autoridades os bens 
perdidos durante as enchentes em Teresópolis.  

 
8. Em: “a mulher de 48 anos lamentava a pior das 

perdas”, o termo grifado faz referência:       
 
A. À destruição da casa e dos móveis. 
B. Aos pertences e às roupas carregadas pelas 

enchentes. 
C. Ao desaparecimento dos vizinhos e amigos. 
D. À morte dos conhecidos. 
E. À morte do cunhado e das três sobrinhas.  
 
9. Em: “... diz a mulher, que levou os pertences restantes 

para um abrigo público ...” é CORRETO  afirmar que 
as palavras grifadas são, respectivamente: 

 
A. Adjetivo, substantivo e verbo. 
B. Substantivo, substantivo e substantivo. 
C. Substantivo, substantivo e verbo. 
D. Adjetivo, verbo e substantivo. 
E. Substantivo, verbo e verbo. 
 
10. “Os deslizamentos provocados pelas fortes chuvas 

ocorridas na madrugada de 12 de janeiro na cidade de 
Teresópolis, região serrana do Rio de Janeiro, 
soterraram o local”.  

 
O verbo “soterraram” está na terceira pessoa do 
plural para concordar com:  

 
A. Fortes chuvas. 
B. Teresópolis. 
C. Os deslizamentos. 
D. Chuvas ocorridas. 
E. Região serrana do Rio de janeiro. 
 
11. "Vivia desde novinha aqui, nunca vi uma coisa tão 

triste feito essa”.   
 

Assinale a opção que indica os tempos verbais de 
“vivia” e “vi”, RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Presente e passado. 
B. Passado e presente. 
C. Presente e presente. 
D. Passado e passado. 
E. Passado e futuro. 
 
12. Sobre as palavras “Campo Grande”, “Rio de 

Janeiro”, é CORRETO afirmar que:  
 
A. “Campo Grande” e “Rio de Janeiro” são escritos com 

letras iniciais maiúsculas porque são nomes próprios 
de lugares.  

B. “Campo Grande” é composto por dois nomes 
derivados.  

C. “Campo Grande” é um nome composto por dois 
adjetivos.  

D. “Campo Grande” é um nome composto por um 
adjetivo e um substantivo, respectivamente.   

E. “Campo Grande” e “Rio de Janeiro” são nomes 
coletivos que indicam grande quantidade de 
moradores.  

 
13. “Eles fazem parte dos mais de 880 mortos no Brasil 

somente neste mês, sem contar os quase 700 
desaparecidos já contabilizados.” 

 
Assinale a palavra que pode substituir 
“contabilizados”, sem alterar o sentido do trecho 
acima: 
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A. Registrados 
B. Reduzidos 
C. Reconduzidos                                 
D. Descontados    
E. Examinados 
 
14. “Nem quanto tempo terão que ficar dependendo da 

caridade alheia, ou dos benefícios do governo.”  
 

Quanto à análise das palavras destacadas no trecho, 
assinale a opção FALSA. 

 
A. “quanto” é um pronome interrogativo, pois inicia 

uma pergunta direta.  
B. “terão” é um verbo indicador de futuro. 
C. “caridade” é um nome feminino. 
D. “alheia” é uma palavra que determina “caridade’. 
E. “benefícios” é um nome que está no plural. 
 
15. "Eu só consegui pegar algumas roupas". 
 

É CORRETO  afirmar que o trecho acima é formado 
por: 

 
A. Uma frase verbal e uma nominal. 
B. Uma frase nominal. 
C. Uma frase verbal. 
D. Duas frases verbais. 
E. Duas frases nominais. 

                       MATEMÁTICA 

16. Dado o conjunto A = números pares. Podemos 
afirmar que não é subconjunto de A o conjunto: 

 
A. B = {2,4,6,8} 
B. C = {0,2,4} 
C. D = {4,6,8} 
D. E = {1,2,4,8} 
E. F = {2,4,8,10} 
 
17. Considerando os conjuntos A = números pares, e B 

= números impares, é verdade que: 
 
A. A U B é vazio. 
B. A U B é unitário. 
C. A ∩ B é vazio. 
D. A ∩ B é unitário. 
E. A ∩ B é infinito. 

 
18.No sistema de numeração decimal existem os 

algarismos e os números propriamente ditos. 
 

 De acordo com esse sistema, é CORRETO que: 
 
A. Existem nove algarismos e infinitos números. 
B. Existem nove números e infinitos algarismos. 
C. Existem dez algarismos e infinitos números. 

D. Existem dez números e infinitos algarismos. 
E. Existem infinitos números e algarismos. 
 
19. No número decimal representado abaixo A, B, C, D 

e E são seus algarismos, todos não nulos: 
 
 
 

O algarismo de maior valor posicional é: 
 
A. E 
B. D 
C. C 
D. B 
E. A 
 
20. Assinale a fração que representa o maior valor: 
 

A. 
2

3
 

 

B. 
6

2
 

 

C. 
14

11
 

 

D. 
6

5
 

 

E. 
8

9
 

 

21. Determine o valor da expressão abaixo: 
 
 
 

 
Assinale a opção CORRETA: 

 
A. 3 
B. 0 
C. 1 
D. 2 
E. 5 

 
22. O quilograma (kg) é uma medida que representa: 
 
A. Volume 
B. Capacidade 
C. Peso 
D. Massa 
E. Comprimento 
 
23. O menor valor representado abaixo é: 

ABCDE

3

81
33

−
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A. ( )2%10  

B. 02,0  

C. 011,0  

D. %3,1  

E. 2,0  

 
24. João recebe uma mesada de R$ 120,00, que equivale 

a 20% do salário do pai dele. Nessas condições, o 
salário do pai de João é de: 

 
A. R$ 144,00 
B. R$ 600,00 
C. R$ 336,00 
D. R$ 216,00 
E. R$ 500,00 
 
25. No tempo de um dia são transcorridos: 
 
A. 1440 segundos 
B. 3600 minutos 
C. 36000 segundos 
D. 36000 minutos 
E. 86400 segundos 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

26.  Após o término da feira livre, a retirada do lixo deve 
ser rápida. É preciso desobstruir logo o trânsito e, 
acima de tudo, evitar a fermentação da matéria 
orgânica que, no nosso país, é acelerada devido ao 
clima. (www.mp.ba.gov.br) 

Para executar uma limpeza eficiente do local onde 
acontece feira livre NÃO é recomendado: 

A. Iniciar o serviço de limpeza do local tão logo a feira 
termine.  

B. Varrer apenas a faixa das sarjetas como 
frequentemente ocorre, e não toda a área utilizada 
pela feira. 

C. Varrer o lixo do passeio e do centro da rua para as 
sarjetas, de onde será removido quando a feira for 
instalada em ruas. 

D. Recolher o lixo, à medida que for varrendo, através 
de equipamento adequado, caminhão, por exemplo. 

E. Lavar o lugar onde aconteceu a feira livre após a 
varredura e remoção quando o piso for pavimentado. 

27. Manter a limpeza pública de uma cidade é uma 
tarefa que depende de profissionais com coragem, 
determinação para mudar o aspecto de áreas urbanas. 

Assinale a opção INCORRETA sobre as atribuições 
do Agente de Limpeza Urbana. 

A. Recolher o lixo das ruas, edifícios comerciais e 
residenciais.  

B. Varrer ruas, praças e avenidas. 
C. Fazer alicerces e levantar parede de alvenaria. 
D. Capinar grama. 
E. Desinfetar vias públicas.  

28. O lixo público constituído por resíduos da 
construção civil: demolição e restos de obras, solos 
de escavação recebe o nome de: 

A. Industrial 

B. Hospitalar 
C. Agrícola  
D. Radioativo 
E. Entulho 

29.  Consiste em armazenar os resíduos, dispostos em 
camadas, em locais escavados. Cada camada é 
prensada por máquinas. Em seguida, é coberta por 
uma camada de terra e volta a ser comprimida. O 
terreno deve ser adequado, para que não haja 
contaminação nem na superfície, nem nos lençóis 
subterrâneos. Além disso, o vazadouro deve ter boa 
ventilação. 

Esse método mais barato de eliminar resíduos é 
chamado de: 

A. Reutilização 
B. Aterro sanitário 
C. Incinerador 
D. Coleta seletiva 
E. Queimação 

30. O processo de reciclagem além de preservar o meio 
ambiente também gera riquezas. Os materiais 
recicláveis são recuperados de muitas maneiras, 
como o desfibramento, separação magnética de 
metais, separação de materiais leves e pesados, 
peneiração e lavagem.  

São exemplos de produtos que NÃO costumam ser 
reciclados:  

A. Garrafas de vidro, frascos de medicamentos  cacos 
de vidro.  

B. Jornais, revistas, folhetos e caixas de papelão. 
C. Latas de alumínio e cobre.  
D. Garrafas PET, sacos plásticos, embalagens e sacolas 

de supermercado.  
E. Cerâmicas, objetos de acrílico, papel-carbono, 

fraldas e absorventes.  

31.Sobre o município de Poço de José de Moura, 
assinale a opção INCORRETA: 
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A. O município de Poço de José de Moura está 
localizado no extremo Oeste do Estado da Paraíba. 

B. Encontra-se inserido nos domínios da bacia 
hidrográfica do Rio Piranhas, sub-bacia do Rio do 
Peixe. 

C. A agricultura constitui a principal atividade 
econômica da comunidade. 

D. Está inserido no Agreste paraibano, área sujeita a 
secas constantes.  

E. O clima é do tipo Tropical Semi-Árido, com chuvas 
de verão. 

 
32. O município de Poço de José de Moura NÃO se 

limita com o município de: 
 
A. Triunfo 
B. Santa Helena 
C. São João do Rio do Peixe 
D. Uiraúna 
E. Santarém 

 
33. A respeito dos eventos de Poço de José de Moura, 

assinale a opção INCORRETA. 

A. A cidade comemorou, no ano passado, 14 anos de 
emancipação política.  

B. A Festa do Padroeiro São Geraldo Magela é um dos 
eventos mais importantes do município. 

C. A Fundação Cultural Zé de Moura, da cidade de Poço 
José de Moura promoveu em janeiro de 2011, a 
tradicional festa de Santo Reis. 

D. O município realiza a festa da Vaquejada no Parque 
José de Moura. 

E. O Encontro Sertanejo de Cultura Popular é uma 
realização da Associação Cultural Pisada do Sertão, 
com apoio do Centro Cultural Banco do Nordeste e 
Sebrae. 

34. Assinale a opção que NÃO condiz com os dados 
históricos do município de Poço José de Moura. 

A. Em 1994, o então governador do estado, Cícero 
Lucena Filho, criou o município através do Decreto 
Lei Nº. 5.914. 

B. Quando era povoado, foi elevado à categoria de 
Distrito da cidade de Uiraúna. 

C. O município foi fundado por José de Moura, filho de 
Manoel Alves de Moura e Filomena Ribeiro de 
Carvalho. 

D. A origem do nome da cidade é um pouco incerta. 
Porém, conta-se que na seca de 1825, um vaqueiro 
descobriu uma fonte de água que serviu de bebedouro 
para os rebanhos da região e dos que por ali 
transitavam e que deu origem ao nome de “Poço” 
para a cidade.  

E. O Sr. José Alves de Moura tinha consigo o dom da 
cura e revolucionou o lugar com seus milagres, por 
isso milhares de pessoas faziam verdadeiras romarias. 

35. A decisão de proteger os ambientes naturais e 
controlar a poluição não está apenas nas mãos dos 
políticos e grandes industriais. Está na rotina diária 
de cada pessoa que vive no planeta Terra. 

Assinale a alternativa que INDICA  uma ação que se 
deve fazer para evitar danos ao meio ambiente. 

A. Levar para casa embalagens plásticas e de papel que 
não serão novamente utilizadas. 

B. Comprar alimentos com embalagens desnecessárias. 
Preferir sempre que possível produto com vasilhame 
não reaproveitável.   

C. Reaproveitar melhor os legumes e frutas usando 
novas receitas, diminuindo assim as sobras que vão 
para o lixo. 

D.  Jogar óleos lubrificantes na rede de esgoto sempre 
que não existir a coleta pela prefeitura da cidade.  

E. Jogar materiais não degradáveis (plásticos ou outros) 
no ambiente. O plástico tem uma alta durabilidade e 
não constitui um problema ambiental. 

36. Mais uma vez com larga margem de vantagem, o 
governo garantiu, na noite desta quarta-feira, sua 
segunda vitória no Congresso, com a aprovação pelo 
Senado do texto-base do salário mínimo. 
(http://extra.globo.com/noticias, 23/02/2011) 

O valor do salário mínimo que vai entrar em vigor 
em 1º de março é: 

A. R$ 545,00 
B. R$ 555,00 
C. R$ 560,00 
D. R$ 540,00 
E. R$ 554,00 

37. O presidente do Tribunal de Justiça da Paraíba 
concedeu, no final da noite dessa terça-feira (22), 
Agravo de Instrumento anulando a liminar de 
desapropriação concedida pela Justiça Estadual a 
Prefeitura Municipal de João Pessoa, que deu posse 
imediata de toda a área do Aeroclube, no bairro do 
Bessa, em João Pessoa. Após a decisão do presidente, 
a diretoria afirmou que vai entrar na justiça com 
pedido de indenização contra a PMJP, que iniciou a 
destruição da pista de pouso e decolagem. 
(http://www.portalcorreio.com.br, 23/02/201100) 

Na área desapropriada, a Prefeitura de João Pessoa 
projeta construir: 

A. Um parque.  
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B. Um albergue para idosos. 
C. Uma sede para a Fundação Cultural de João Pessoa – 

FUNJOPE. 
D. Uma escola de skysurf. 
E. Uma escola de formação de piloto de cart. 

38. Criado pela Lei 9.335, de 25 de janeiro deste ano o 
primeiro programa lançado pelo atual governador 
estadual que tem como prioridade a concessão de 
crédito aos microempreendedores populares, sejam 
eles individuais ou grupos organizados. 
(http://www.portalcorreio.com.br, 20/02/2011) . 

     O Programa criado é: 

A. Crédito da Paraíba. 
B. Economia Popular-PB. 
C. Comércio e Financiamento da Paraíba. 
D. Crescer e Distribuir Renda Paraíba. 
E. Empreender-PB. 

39. O repórter André Luiz Azevedo esteve com equipe 
do JN no Ar no Nordeste para mostrar a situação de 
pequenas cidades que estão sofrendo com a ação de 
ladrões de banco que usam explosivos. A população 
das cidades, antes consideradas pacatas, está 
assustada. Já são 27 assaltos deste tipo na região: 13 
ataques do tipo somente na Paraíba. 
(http://g1.globo.com/jornal-nacional, 22/02/2011)  

Assinale a opção que indica a cidade do interior da 
Paraíba em que os comerciantes, como precaução, 
fecharam com cadeado a rua principal. 

A. Massaranduba 
B. Vicência 
C. Barra de Santa Rosa 
D. Alagoa Grande 
E. Juripiranga  

40. O governador eleito da Paraíba tomou posse na tarde 
deste sábado (1º) em uma cerimônia na Assembleia 
Legislativa do Estado, em João Pessoa. Antes, o 
governador e o vice participaram de um culto 
ecumênico na Estação Ciência, Cultura e Artes, na 
capital paraibana. (Do G1, 01/01/2011) 

São os nomes do Governador e do Vice-Governador 
do Estado da Paraíba, RESPECTIVAMENTE: 

A. Ricardo Coutinho e Edmilson Soares. 
B. Ricardo Marcelo e José Luciano Agra. 
C. Ricardo Coutinho e Rômulo Gouveia. 
D. Ricardo Coutinho e João Gonçalves. 
E. Ricardo Marcelo e Trócolli Júnior. 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




