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LÍNGUA PORTUGUESA  
 
Leia o texto para responder às questões de 01 a 10. 
 
 ‘Crime passional’, diz Alexandre Garcia sobre morte de 
aluna no DF 
 
 É uma daquelas histórias pavorosas e que deixou 
todo mundo perplexo no fim de semana: o professor de 
Direito que matou uma aluna e ex-namorada, matou e 
confessou. A polícia de Brasília agora está procurando a arma 
usada pelo professor. 
 A estudante foi enterrada no domingo (2), e o 
professor, autor confesso da morte da estudante Suênia de 
Souza Farias, vai responder pelo crime de homicídio 
duplamente qualificado, por motivo fútil sem chance de 
defesa para a vítima. Se condenado, pode pegar uma pena de 
até 30 anos de prisão. 
 Trata-se de um crime passional. Passional de paixão, 
que é como se chama o amor quando se torna irracional. Aí, a 
posse e o ciúme imperam. Não são poucos os casos de 
assassinatos de homens e mulheres por ciúmes e por sensação 
de perda, quando um lado quer o fim do relacionamento. Aí 
vem o crime chamado de passional. 
 O advogado e professor agora se diz arrependido, 
mas pensou bem no que iria fazer. Comprou a arma, 
carregou-a de munição e atirou não uma, mas três vezes, à 
queima-roupa, com a vítima dentro de seu carro, sem chance 
sequer de fugir. Acabou com a vida dela, a vida dele e cobriu 
de tristeza duas famílias. 
 Foi a tragédia do cagsal, que não soube separar a 
distância entre professor e aluna, uma relação típica cheia de 
perigos. Quando chegou com o corpo à delegacia, disse: “Fiz 
uma besteira”. Não foi apenas uma besteira. Assassinou uma 
pessoa – e isso não é apenas uma besteira. 

http://g1.globo.com/bom-dia-brasil, 03/10/2011  
 
1. De acordo com as ideias do texto, assinale a opção 

CORRETA.  
 

A. A vítima era ex-aluna do autor do crime.  
B. A causa do crime foi o adultério cometido por Suênia.  
C. O professor foi condenado a 30 anos de prisão.   
D. O criminoso se entregou de forma espontânea à polícia.  
E. São raros os casos de crimes passionais contra homens e 

mulheres.  
 

2. Com base nas informações presentes no texto, assinale a 
opção INCORRETA.  

 
A. A paixão obsessiva do professor custou a vida da aluna. 
B. O professor Rendrik assume a autoria do crime. 
C. A prisão do professor ocorreu sem que houvesse 

necessidade de uma investigação e busca por parte da 
polícia. 

D. O criminoso, sentindo seu orgulho masculino ferido, não 
suportou a frustração da traição de sua companheira.  

E. As investigações em torno do homicídio da estudante de 
Direito agora se concentram na busca da arma do crime.  

 
3. Assinale o trecho do texto em que fica clara a 

premeditação do crime pelo professor. 

A. Acabou com a vida dela. 
B. ... mas pensou bem no que iria fazer. 
C. ...  matou e confessou. 
D. cobriu de tristeza duas famílias. 
E. Assassinou uma pessoa. 

 
4. ‘Crime passional’, diz Alexandre Garcia sobre morte de 

aluna no DF. 
 

De acordo com o título do texto, morte de Suênia é 
classificada como crime passional pelo fato de ter sido 
motivado pelo(a): 

 
A. Sentimento desequilibrado de posse e ciúmes.   
B. Desejo de amor não correspondido.  
C. Atentado contra a vida da mulher.  
D. Capacidade de amar racionalmente.  
E. Controle e domínio emocional por parte do professor. 

 
5. De acordo com o texto, é FALSO afirmar que essa 

tragédia se constituiu em um crime: 
 

A. Propositado.  
B. Intencional.  
C. Acidental.   
D. Planejado.  
E. Arquitetado. 

 
6. A expressão “Fiz uma besteira” (último parágrafo) indica 

que o autor do crime chegou à delegacia com o sentimento 
de: 

 
A. Remorso. 
B. Frustação. 
C. Impiedade. 
D. Egoísmo. 
E. Arrependimento. 

 
7. É INCORRETO afirmar que o sujeito é oculto na seguinte 

oração: 
 

A. Assassinou uma pessoa. 
B. Acabou com a vida dela. 
C. Isso não é apenas uma besteira. 
D. Cobriu de tristeza duas famílias. 
E. Fiz uma besteira. 

 
8. Em “uma relação típica cheia de perigos” (último 

parágrafo) as palavras destacadas são 
RESPECTIVAMENTE: 

 
A. Substantivo – adjetivo – adjetivo. 
B. Substantivo – substantivo – adjetivo. 
C. Adjetivo – substantivo – adjetivo. 
D. Substantivo – adjetivo – substantivo. 
E. Adjetivo – substantivo - Substantivo. 

 
9. Em “carregou-a de munição” (quarto parágrafo) o termo 

destacado é um pronome porque substitui a palavra: 
 

A. Munição. 
B. Arma. 
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C. Vítima. 
D. Vida. 
E. Suênia. 

 
10. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras pavorosas 

– perplexo – autor são classificadas 
RESPECTIVAMENTE como: 

 
A. Paroxítona – proparoxítona –paroxítona. 
B. Paroxítona – oxítona – paroxítona. 
C. Proparoxítona – paroxítona – oxítona. 
D. Proparoxítona – oxítona – oxítona. 
E. Paroxítona – paroxítona – oxítona. 
                            . 

CONHECIMENTOS GERAIS E ESPECÍFICOS  
 
11. Assinale a opção em que todos os municípios são 

limítrofes de São Domingos.  
 
A. Sousa, Aparecida e Pombal. 
B. Aparecida, Sousa, Pombal e Nazarezinho. 
C. Aparecida, São José da Lagoa Tapada e Pombal.  
D. Sousa, Aguiar e São José de Lagoa Tapada. 
E. Aguiar, Pombal e São José de Lagoa Tapada. 
 
12. São informações corretas sobre o município de São 

Domingos, EXCETO: 
 
A. O município está localizado no Agreste Paraibano.  
B. A vegetação é basicamente composta por Caatinga 

Hiperxerófila com trechos de Floresta Caducifólia. 
C. O clima é do tipo Tropical Semi-Árido, com chuvas de 

verão.  
D. O município encontra-se inserido nos domínios da bacia 

hidrográfica do Rio Piranhas, região do Alto Piranhas. 
E. É uma das mais novas cidades do Estado, emancipada 

pela Lei Estadual sancionada pelo então Governador 
Cícero de Lucena Filho. 

 
13. Ainda a respeito do município de São Domingos, está 

INCORRETO :  
 
A. As serras do Logradouro e do Tigre, assim como o Rio 

Piranhas em época de enchente, são belezas naturais do 
Município. 

B. A Serra do Logradouro serviu de esconderijo para o 
cangaceiro Rio Preto, também conhecido por Negro Luiz.  

C. O território do município é cortado pelo Rio Piranhas na 
direção Oeste-Leste e Rede Ferroviária, inaugurada em 
1932.  

D. A Serra do Logradouro com 532m de altitude é o ponto 
culminante do Município e está localizada a margem da 
BR –230 entre Riacho de Pedra e a localidade Tigre.  

E. O algodão já foi a principal cultura econômica do 
Município, mas entrou em decadência.  
 

14.  Existem vários tipos de lixo: o lixo das casas, dos 
hospitais, das fábricas, das escolas, dos escritórios, das 
lojas, dos restaurantes, da cidade. Alguns tipos de lixo são 
especiais e podem trazer riscos para a nossa saúde e para a 
nossa vida. É preciso cuidado com o material que jogamos 

fora, por muitos motivos, principalmente porque ele pode 
trazer danos à saúde de toda a comunidade.  

(http://www.drashirleydecampos.com.br) 
 

Sobre os cuidados e os problemas causados pelo lixo, 
assinale a opção INCORRETA. 

 
A. Quando é deixado a céu aberto e se transforma em uma 

“fábrica de doenças”, aumenta o número de moscas, 
mosquitos, ratos e baratas além do mau cheiro. 

B. Quando é queimado sem os cuidados necessários, lança 
substâncias que poluem o ar e provocam sérios problemas 
de saúde. A queima de restos plásticos, borracha de pneus 
e outras substâncias podem produzir fumaça tóxica. 

C. Quando é jogado nas encostas evita deslizamentos e não 
causa prejuízos nem sofrimento para o homem e para a 
natureza. 

D. Quando é deixado em terrenos baldios e lá fica 
acumulado, produz um líquido altamente prejudicial e 
nocivo chamado chorume, que polui o solo e contamina os 
lençóis d’água, que ficam embaixo da terra. 

E. Quando é jogado e fica acumulado nos canais, rios, 
córregos, não permitindo a passagem das águas, provoca 
entupimentos e inundações nos períodos de chuvas.  

 
15. O Poder Executivo é um dos poderes constituídos no 

Brasil. É também o conjunto dos órgãos e autoridades 
públicas aos quais a Constituição Federal brasileira (a 
atual é de 1988) atribui a função poder político, 
teoricamente, pertence ao povo e é exercido em nome 
deste por órgãos constitucionalmente definidos. (Origem: 
Wikipédia, a enciclopédia livre) 

 
Assinale a opção INCORRETA . 

 
A. O Poder Executivo é regulado pela Constituição Federal.  
B. O Poder Executivo é exercido, no âmbito federal, pelo 

Presidente da República. 
C. O Presidente da República é eleito por voto popular e 

direto. 
D. As eleições para Presidente da República do Brasil podem 

acontecer em dois turnos.  
E. O Presidente da República é insubstituível em seus 

impedimentos pelo Vice-Presidente. 
 

16. Muitas infecções comuns do intestino são transmitidas de 
uma pessoa para outra pela falta de higiene e saneamento. 
Micróbios e vermes (ou seus ovos) são transmitidos, em 
grande quantidade, através das fezes de pessoas 
infectadas. Os micróbios e os ovos são levados das fezes 
de uma pessoa para a boca da outra pessoa, através das 
mãos sujas ou através de alimento ou água contaminados.   

 
Assinale a opção que NÃO é regra de higiene pessoal. 

 
A. Sempre lavar as mãos com sabão quando você levanta de 

manhã, após ter evacuado e antes de comer. 
B. Tomar banho todos os dias. Tome banho depois de 

trabalhar ou ter suado. Banhos frequentes ajudam a 
prevenir doenças da pele, coceira, caspas, espinhas e 
erupções.  
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C. Pessoas doentes, mesmo os bebês, não devem tomar 
banho todos os dias. 

D. Escovar os dentes todos os dias, após cada refeição e cada 
vez que comer doce. 

E. Em lugares em que o amarelão é comum, não andar 
descalço e não deixar as crianças descalças. 
 

 17. A cultura nordestina é um atrativo à parte para o turista. 
Em cada estado, há danças e hábitos seculares 
preservados. As rendas de bilros e a cerâmica são as 
formas mais tradicionais de artesanato da região. As festas 
juninas em Caruaru (PE) e Campina Grande (PB) são as 
mais populares do país. O nordeste é a região brasileira 
que abriga o maior número de Patrimônios Culturais da 
Humanidade, título concedido pela UNESCO. Alguns 
exemplos são a cidade de Olinda, São Luís e o centro 
histórico do Pelourinho, em Salvador. 

(http://www.portalbrasil.net) 
  
As cidades de Olinda, São Luís e o centro histórico do 
Pelourinho estão localizados respectivamente nos estados 
de: 

 
A. Pernambuco, Piauí e Bahia. 
B. Pernambuco, Maranhão e Bahia. 
C. Piauí, Sergipe e Maranhão. 
D. Pernambuco, Sergipe e Ceará. 
E. Alagoas, Maranhão e Ceará. 

 
 18. Em rios como o Negro, é comum o grande fluxo de 

gêneros alimentícios, eletrodomésticos, peças de tratores e 
automóveis, material de construção, medicamentos e 
muitas outras coisas. Além das mercadorias, há 
diariamente um grande fluxo de pessoas. Os portos 
existentes na região embarcam simultaneamente 
mercadorias de todas as espécies e pessoas. Os 
passageiros viajam acomodados em redes, que deixam o 
convés dos barcos totalmente colorido. 

 
O principal meio de transporte para a população da região 
Norte são: 

 
A. Embarcações fluviais.  
B. Transportes rodoviários. 
C. Caminhões transportadores de carga. 
D. Aviões com vôos domésticos. 
E. Transporte animal. 

 
19. O presidente da Assembleia Legislativa (AL) deve 

receber, nesta sexta-feira, dia 12, das mãos do primeiro 
secretário do Senado Federal, senador Cícero Lucena 
(PSDB), exemplares em braile da Constituição do Estado, 
da Constituição Federal e da Lei Orgânica do Município 
de João Pessoa. Esta é mais uma parceria entre a AL e o 
programa Interlegis, dirigido por Cícero, e que será 
apresentado durante o Encontro Legislativo, no Fórum 
Cível Desembargador Mário Moacyr Porto, em João 
Pessoa.  

(http://www.onorte.com.br, 12/08/2011) 

 
O presidente da Assembleia Legislativa (AL) da Paraíba a 
que a notícia faz referência é:  

A. Manoel Ludgério. 
B. Márcio Roberto. 
C. Hervázio Bezerra. 
D. Trócolli  Júnior. 
E. Ricardo Marcelo. 
 
20. O governo federal lançou, na quinta-feira, dia 11, o 

programa ..........,  que  pretende formar e inserir 100 mil 
mulheres no mercado de trabalho até 2014. O programa, 
que faz parte do Plano Brasil sem Miséria, quer dar acesso 
à educação profissional a mulheres em situação de 
vulnerabilidade social, como mães solteiras, ou chefes de 
família, que não tiveram oportunidade de estudar e nem de 
ser inseridas no mercado formal. (http://www.onorte.com.br, 
12 /08/2011) 

 
Assinale a opção que completa corretamente a lacuna da 
notícia acima. 

 
A. Mulheres Mil 
B. Mulheres Cem. 
C. Mulheres Profissionais. 
D. Mulheres com Educação. 
E. Mulheres 100% Profissionais. 
 
21. São atribuições do Coveiro, EXCETO : 
 
A. Conservar e reparar instalações elétricas da área interna e 

externa do cemitério.  
B. Fazer reparos em túmulos e dependências. 
C. Providenciar e executar a capina e limpeza do local de 

trabalho. 
D. Orientar e atender a população, divulgando o que as 

famílias e responsáveis devem fazer para zelar suas 
sepulturas.  

E. Fazer transferência de ossadas para outros túmulos 
(devidamente autorizado). 

 
22. Assinale a opção que apresenta a ferramenta adequada 

para remoção de terra na abertura de covas em cemitérios. 
 
A. Colher de pedreiro. 
B. Ancinho. 
C. Pá. 
D. Picareta. 
E. Marreta. 
 
23. Considerando o clima do sertão, é correto afirmar que o 

coveiro, na sua rotina diária de trabalho, deve: 
 
A. Usar apenas calça sem camisa. 
B. Usar roupas frescas, chapéu e beber água em intervalos 

curtos. 
C. Tomar bebidas quentes ou alcoólicas. 
D. Usar sandálias de dedo e beber água somente na entrada e 

saída do local de trabalho. 
E. Usar chapéu e beber água somente ao sair do local de 

trabalho. 
 
24. O Coveiro deve no momento do sepultamento: 
 
A. Confortar aos familiares do falecido. 
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B. Procurar saber a causa da morte do falecido. 
C. Aguardar os familiares irem embora para proceder ao 

sepultamento. 
D. Realizar o sepultamento rapidamente e deixar as 

ferramentas utilizadas no local. 
E. Utilizar equipamento de proteção individual, ferramentas 

adequadas, limpá-las e guardá-las  ao término do trabalho. 
 
25. A autorização para a exumação de corpos enterrados, em 

casos de perícias policiais, é dada:   
 
A. Pelo Prefeito da cidade. 
B. Pela Administração do Cemitério local. 
C. Pelo Coveiro. 
D. Pela Família do falecido. 
E. Pela Justiça. 
 
_______________________________________________ 
 
 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




