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Língua Portuguesa
TEXTO 1
TRABALHADOR NÃO É MÁQUINA
A vida de um desempregado é horrível, porque na nossa sociedade tudo depende do
trabalho: salário, contatos profissionais, prestígio e (quando se é católico) até o resgate do
pecado original e o bilhete de ingresso para o paraíso. Portanto, se falta o trabalho, falta tudo.
Mas corre-se o risco de que o problema
do desemprego coloque em segundo plano o
problema de quem tem um emprego. Com
uma frequência sempre maior, a vida do
trabalhador é transformada num inferno,
porque as organizações das empresas se
preocupam em multiplicar a quantidade de
produtos, mas não dão a mínima para a
felicidade de quem os produz.

(Adaptado: Ernani Terra. P.209. Figura ilustrativa de Charles
Chaplin em cena do filme “Tempos modernos”)

01. Ao

levar em consideração os seus elementos
constituintes, pode-se afirmar que o texto 1 é:
A)
B)
C)
D)
E)

D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

tudo depende do trabalho.
falta o trabalho, falta tudo.
as empresas se preocupam em multiplicar o
produto.
não ter emprego é problema, mas tê-lo também é
um problema.
a transformação da vida do empregado em
inferno.

03. Quanto

à acentuação das palavras, a justificativa
adequada é:
A)
B)
C)
D)
E)

“A vida de um desempregado é horrível, porque
nossa sociedade...”, o termo em destaque tem valor
de:

narrativo
descritivo
argumentativo
injuntivo
explicativo

02. O autor apresenta como ideia global que:
A)
B)
C)

04. Em

adição
comparação
conclusão
oposição
explicação

05. Sobre o uso dos dois-pontos em:

“...tudo depende do
trabalho: salário, contatos profissionais,...”, é
pertinente afirmar que foi utilizado para introduzir:

A)
B)
C)
D)
E)

uma citação.
uma oração subordinada substantiva apositiva.
uma enumeração.
a fala de alguém.
uma oração adjetiva.

06. A linguagem utilizada no texto é:

até – acentua-se palavra paroxítona terminada
em e
paraíso – acentua-se o i tônico do hiato
horrível – acentua-se palavra oxítona terminada
em el
frequência – acentua-se toda palavra oxítona
terminada em cia
salário – acentua-se palavra
paroxítona
terminada em o

A)
B)
C)
D)
E)

coloquial
informal
não padrão
padrão formal
rebuscada
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07. Na elaboração do texto 1, levou-se em consideração a
variação:
A)
B)
C)
D)
E)

estilística.
histórica.
regional.
social.
socioeconômica.

08. A

ideia expressa em: “... mas não dão a mínima...”
apresenta um valor semântico de:
A)
B)
C)
D)
E)

condição
hipótese
oposição
causa
consequência

09. Em

- “Portanto, se falta o trabalho, falta tudo.” - A
construção apresenta:

A)
B)
C)
D)
E)

um período simples
um período composto apenas por subordinação.
uma oração dependente
uma oração reduzida
um período composto por coordenação e
subordinação

10. A justificativa para a colocação pronominal em: “...mas
não dão a mínima para
produz.”, é:
A)
B)
C)
D)
E)

a felicidade de quem os

ocorre ênclise por conta da conjunção mas.
ocorre mesóclise por conta do verbo dão
flexionado no futuro.
ocorre ênclise por conta do verbo produz
flexionado no imperativo.
ocorre próclise por conta da palavra atrativa
quem.
ocorre próclise por conta da palavra atrativa de
sentido negativo não.
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16. Um famoso astro da música pop vai iniciar sua turnê por

Matemática

três cidades brasileiras: Recife, Salvador e Florianópolis.
Ao todo, foram vendidos 165 mil ingressos. O número
de ingressos vendidos no Recife foi o triplo do número
de ingressos vendidos em Florianópolis. Já em
Salvador, foram vendidos 15 mil ingressos a mais que
em Florianópolis. De acordo com esses dados, quantos
ingressos foram vendidos em Florianópolis?

11. Por

conta de pressões socioambientalistas, a área
inundada da hidrelétrica de Belo Monte, que estava
prevista para 1 220 quilômetros quadrados, teve uma
redução de 50%. De acordo com esses dados, quanto
mede a atual área inundada da hidrelétrica de Belo
Monte?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

244 quilômetros quadrados.
600 quilômetros quadrados.
610 quilômetros quadrados.
940 quilômetros quadrados.
1 098 quilômetros quadrados.

12. Densidade demográfica

é a razão entre o número de
habitantes e a área da região em que eles vivem. Um
país tem 2,16 milhões de habitantes, e área de 360 mil
km 2. Qual a densidade demográfica desse país?
A)
B)
C)
D)
E)

cidade de Roma foi fundada no ano – 750, e a
divisão do Império Romano aconteceu no ano + 395.
Quantos anos se passaram entre a fundação de Roma
e a divisão do Império Romano?
A)
B)
C)
D)
E)

17. Em seu treino diário para a meia maratona, Danilo faz
o percurso de ida a 6,0 km/h com o tempo de 1h
40min. No percurso de volta, ele aumenta a velocidade
para 8,0 km/h. Mantendo essa velocidade constante,
em quanto tempo Danilo faz o percurso de volta?

6,0 hab/km2
5,7 hab/km2
3,6 hab/km2
2,1 hab/km2
1,6 hab/km2

13. A

30 mil ingressos.
45 mil ingressos.
55 mil ingressos.
75 mil ingressos.
90 mil ingressos.

18.

A) 1 h 20 min
B) 1 h 15 min
C) 1 h
D) 50 min
E) 40 min
Josely vai comprar um fogão que custa R$ 420,00 à
vista. Ela vai pagar em quatro parcelas iguais, com
juro total de 6%. Qual o valor de cada uma das
parcelas?
A)
B)
C)
D)
E)

1 400 anos.
1 145 anos.
1 045 anos.
445 anos.
355 anos.

R$ 100,80
R$ 103,50
R$ 106,50
R$ 111,30
R$ 125,20

19. Uma

grande empresa de alimentos pretende, nos
próximos quatro anos, elevar seu faturamento dos
atuais 30 bilhões de reais para 51 bilhões de reais.
Isso significa um percentual de crescimento de

14. Em

Amsterdã, 2/5 dos deslocamentos feitos por uma
pessoa são feitos em bicicleta. Mantendo essa
relação, uma pessoa que faça 80 percursos por mês,
entre trabalho e lazer, fará quantos deles em bicicleta?
A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

16 percursos.
32 percursos.
40 percursos.
50 percursos.
64 percursos.

51 %
60 %
70 %
75 %
81 %

20. Nos últimos três meses, 57 mil cachorros foram mortos
15. No

loteamento Morakaro os terrenos estão sendo
vendidos por 600 reais o metro quadrado. Quanto
custa um terreno retangular com 15 metros de largura
e 32 metros de comprimento nesse loteamento?
A)
B)
C)
D)
E)

90 mil reais.
192 mil reais.
288 mil reais.
320 mil reais.
480 mil reais.

em Bogodan. Os animais foram exterminados a mando
do prefeito, que vê os vira-latas como problema. Ele
afirma que há 1,14 milhão deles perambulando pela
cidade. Caso o plano do prefeito seja exterminar todos
os cães de rua da cidade, e mantendo a mesma taxa
de extermínio todos os meses, qual o tempo total
necessário para o prefeito atingir seu objetivo?
A)
B)
C)
D)
E)

20 meses.
38 meses.
54 meses.
57 meses.
60 meses.
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25. Evento

Atualidades

tradicional que ocorre em Caruaru e que
movimenta a economia estadual e local, sendo um
importante difusor da cultura local. Que evento é esse?

21. Nas

próximas eleições municipais, os que pretendem
candidatar-se devem obedecer às regras de uma lei
que foi recentemente aprovada e que impedem
políticos que tenham condenação judicial de serem
candidatos. O nome pelo qual essa lei é conhecida é:

A)
B)
C)
D)
E)

Lei Maria da Penha.
Lei da Ficha Limpa.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Leis Trabalhistas.
Lei Contra o Racismo.

A)
B)
C)
D)
E)

26. O

Governo de Pernambuco anunciou recentemente a
vinda de uma indústria a ser instalada no Distrito
Industrial de Caruaru, que deve gerar mais de mil
empregos diretos. Assinale a alternativa que descreve
corretamente o tipo de indústria a ser instalada:

22. Recentemente,

o Supremo Tribunal Federal decidiu
que o sistema de cotas raciais nas universidades
públicas é constitucional. Assinale a alternativa que
explica o que vem a ser esse sistema.
A)
B)
C)
D)
E)

Manter reservas de vagas para estudantes
negros, pardos e índios nas universidades.
Ter vagas reservada para idosos.
Disponibilizar um percentual de vagas para
deficientes.
Reservar vagas para alunos de escolas públicas.
Garantir um número de vagas para mulheres.

A)
B)
C)
D)
E)

governos federal e estaduais têm buscado
soluções para combater uma droga que vem se
alastrando no Brasil, inicialmente nas grandes cidades,
mas que já atingiu as cidades do interior. Tal droga
tem trazido efeitos sociais e pessoais muito graves e
causa uma dependência muito elevada. A que droga
se está referindo?

cidade de Caruaru se destaca no Estado de
Pernambuco, juntamente com outras cidades
próximas, por uma atividade econômica que hoje é
responsável por gerar emprego e renda para muitos
moradores. Assinale a alternativa que apresenta essa
atividade econômica.
Agricultura.
Moda e confecções.
Indústria.
Laticínios.
Educação.

A)
B)
C)
D)
E)

ano ocorrerão eleições no Brasil. Assinale a
alternativa que indica corretamente quais serão os
cargos a serem preenchidos nessas eleições.

A)
B)
C)
D)
E)

realizaram em maio o sorteio da numeração de 500
casas do loteamento Juiz Demóstenes Veras, que
compõem o Programa Minha Casa Minha Vida. Qual o
objetivo desse programa?

B)
C)
D)
E)

Álcool.
Cocaína.
Crack.
Maconha.
Heroína.

28. Este

24. A Caixa Econômica Federal e a Prefeitura de Caruaru

A)

Fábrica de ônibus e caminhões.
Fábrica de produtos químicos.
Fábrica de laticínios.
Fábrica de hemoderivados.
Fábrica de tecidos.

27. Os

23. A

A)
B)
C)
D)
E)

Festa de São João.
Feira da Sulanca.
Campeonato de Futebol.
Festejos natalinos.
Carnaval.

Financiamento
de unidades
habitacionais
destinadas às famílias com renda de até
R$ 1.600, 00.
Ajuda de custo para famílias de baixa renda
alugar imóveis.
Recebimento mensal de ajuda de custo em
dinheiro para compra de alimentos.
Financiamento de bolsas de estudo para jovens
de até 18 anos.
Financiamento de compra de imóveis para
famílias com qualquer renda familiar.

Presidente da República.
Senadores e Deputados Federais.
Deputados Estaduais e Prefeitos.
Prefeitos e Vereadores.
Deputados Estaduais e Federais.

29. Este

porto possui grande importância na economia
pernambucana, recebendo investimentos da ordem de
US$ 17 bilhões. São mais de 100 empresas instaladas
e outras 35 em fase de implantação nos seus 30 anos
de existência. A que porto o trecho se refere?
A)
B)
C)
D)
E)

Pecém.
Santos.
Suape.
Cabedelo.
Mucuripe.

Página 4/5
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte.

Prefeitura Municipal de Caruaru
Concurso Público 2012
Cargo: Auxiliar de Lactarista / Nível Fundamental

30. O Governo Federal, por meio da Secretaria de Direitos
Humanos, criou um serviço chamado de Disque 100.
Qual o objetivo desse serviço?
A)
B)
C)
D)
E)

Receber e acolher denúncias de violência sexual
contra crianças e adolescentes.
Receber denúncias de violência contra a mulher.
Prestar informações sobre programas sociais do
governo.
Prestar esclarecimentos sobre o PROUNI.
Receber denúncias de violência contra o idoso.
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