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Língua Portuguesa 

TEXTO 1 
 

Para grande parte das pessoas, o trabalho é 
apenas uma forma de conseguir comida e moradia. Muitos 
vivem sem uma verdadeira ambição profissional que leve à 
sua realização pessoal. Contentam-se em satisfazer as 
necessidades básicas e não percebem que existem 
tesouros além do horizonte.  

Aqueles que usam o trabalho somente pensando 
em acumular dinheiro desperdiçam o prazer de resolver 
problemas que vão melhorar a vida de outros seres 
humanos, de ajudar alguém a aprender, de construir uma 
casa ou de salvar uma vida porque estão interessados 
apenas na remuneração. Todos nós conhecemos pessoas 
assim: vivem juntando dinheiro para não terem 
preocupações na velhice e, no fim de suas vidas, 
descobrem que precisam de tantas coisas que o dinheiro 
não compra... 

Lógico que o trabalho é o melhor instrumento para 
realizarmos as nossas conquistas materiais, mas, além 
disso, ele é um grande caminho para a realização pessoal. 
Trabalhar desenvolve a capacidade de pensar, de tomar 
decisões, de encontrar soluções, de construir projetos e de 
aprender a lidar com gente. 

A força do trabalho como meio de estimular o 
desenvolvimento pessoal é tão importante que, quando não 
trabalhamos com esse objetivo, a aposentadoria vem e 
revela a verdadeira face de uma vida sem sentido. O 
aposentado que não cresceu através do trabalho envelhece 
rapidamente. Não tem mais razão para realizar algo sem a 
motivação do dinheiro. Quem, ao contrário, se realizou 
como ser humano através do trabalho jamais envelhece e, 
mesmo aposentado, continua atuante. 

 
Roberto Shinyashiki. Disponível em: 

http://www.aceguarulhos.com.br/content.php?m=20020702113905. 
Acesso em 27/07/2012. Adaptado. 

 

01. O Texto 1 é: 

A) uma carta. 
B) um anúncio. 
C) um ofício. 
D) um comentário. 
E) um relatório. 

02. O título mais adequado para o Texto 1 é:  

A) Trabalho: meio para acumular riquezas. 
B) Como ter dinheiro na aposentadoria. 
C) Trabalho: fonte de realização pessoal. 
D) Velhice sem preocupações financeiras. 
E) Como envelhecer sem parar de trabalhar.  

03. No Texto 1, a principal ideia defendida pelo autor é a de 
que o trabalho deve: 

 

A) apenas nos prover de comida e moradia. 
B) nos fazer querer acumular muito dinheiro. 
C) despertar nosso interesse por boa remuneração. 
D) nos motivar a cada vez ganhar mais dinheiro. 
E) ser o caminho para nossa realização pessoal. 

04. Na opinião do autor, a condição para alguém se tornar 
um “aposentado atuante” é a de: 

A) ter-se realizado como ser humano pelo trabalho. 
B) ter conseguido acumular muitos bens e riquezas. 
C) ter feito uma boa poupança ao longo da vida. 
D) ter guardado dinheiro para garantir boa saúde. 
E) ter tido bons empregos, com boa remuneração. 

05. “Para grande parte das pessoas, o trabalho é apenas 
uma forma de conseguir comida e moradia.” O trecho 
sublinhado equivale a: 

A) Para todas as pessoas. 
B) Para a maioria das pessoas. 
C) Para uma parte especial de pessoas. 
D) Para pessoas em grande parte. 
E) Para pequena parcela da população. 

06. “Lógico que o trabalho é o melhor instrumento para 
realizarmos as nossas conquistas materiais [...].” Nesse 
trecho, a palavra “instrumento” pode ser substituída por: 

A) órgão. 
B) material. 
C) método. 
D) modelo. 
E) meio. 

07. “Quem, ao contrário, se realizou como ser humano 
através do trabalho jamais envelhece”. Nesse trecho, a 
palavra destacada indica: 

A) modo. 
B) tempo. 
C) companhia. 
D) afirmação. 
E) intensidade.  

08. “Quem, ao contrário, se realizou como ser humano 
através do trabalho jamais envelhece e, mesmo 
aposentado, continua atuante.” Nesse trecho, o 
segmento sublinhado corresponde a: 

A) ainda que esteja aposentado. 
B) além de estar aposentado. 
C) porque está aposentado. 
D) devido a estar aposentado. 
E) já que está aposentado. 
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09. Analise a concordância verbal dos enunciados abaixo. 

1) Pessoas muito preocupadas em ganhar dinheiro 
tem problemas na velhice. 

2) Nunca faltará alegrias para aqueles que sabem 
valorizar o trabalho. 

3) Aquelas pessoas que vive juntando dinheiro são 
as mais infelizes na velhice. 

4) Eu não sabia que havia tantas pessoas 
descontentes com seu trabalho. 

 
Está(ão) correto(s): 

A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 1, 2 e 4, apenas. 
D) 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 

10. Assinale a alternativa em que as regras de regência 
verbal foram atendidas. 

A) Decidiu abandonar o trabalho de que estava tão 
acostumado.  

B) O assunto em que o texto faz referência é 
bastante atual.  

C) Acho que nunca vou deixar o emprego de que 
gosto tanto. 

D) Bons empregados, os quais podemos confiar, 
são cada vez mais raros.  

E) Sempre há profissionais qualificados nos quais as 
empresas podem dispor. 

11. “Trabalhar desenvolve a capacidade de pensar, de 
tomar decisões, de encontrar soluções, de construir 
projetos e de aprender a lidar com gente.” Nesse trecho, 
as vírgulas são: 

A) obrigatórias; introduzem segmentos explicativos. 
B) facultativas; isolam os termos de uma listagem. 
C) obrigatórias; indicam uma pausa longa. 
D) facultativas; sinalizam entonação ascendente.  
E) obrigatórias; separam termos numa enumeração. 

12. Observe a palavra destacada no trecho: “Muitos vivem 
sem uma verdadeira ambição profissional”. Assinale a 
única palavra que NÃO se escreve com Ç. 

A) compreenção. 
B) vegetação. 
C) rejeição. 
D) ambição. 
E) relação. 

 

 

 

TEXTO 2 

 
(Imagem disponível em: peti-samontemg.blogspot.com.  

Acesso em 27/07/2012.) 

13. “COM O TRABALHO INFANTIL, A INFÂNCIA 
DESAPARECE”. Nesse trecho, o segmento sublinhado 
expressa: 

A) condição.  
B) tempo. 
C) finalidade. 
D) causa. 
E) comparação. 

14. O Texto 2 é um apelo a favor: 

A) da liberdade de expressão. 
B) de mais proteção aos trabalhadores. 
C) da erradicação do trabalho infantil. 
D) de educação para as crianças carentes. 
E) do aumento da segurança das crianças. 

15. O Texto 2 é dirigido, principalmente: 

A) aos pais. 
B) aos prefeitos. 
C) aos professores. 
D) aos donos de empresas. 
E) aos governadores. 
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Matemática 

16. Na cidade de São Paulo, 2/5 das pessoas que moram 
sozinhas são homens, e há, nesta capital, 300 mil 
mulheres morando sozinhas. De acordo com esses 
dados, quantas pessoas, ao todo, moram sozinhas em 
São Paulo? 

A) 100 mil pessoas. 
B) 200 mil pessoas. 
C) 300 mil pessoas. 
D) 500 mil pessoas. 
E) 600 mil pessoas. 

17. Recentes medidas econômicas para baixar os juros 
deverão reduzir os ganhos dos bancos oficiais em 2,4 
bilhões de reais em 2012. Isso equivale a 15% do 
orçamento do programa Bolsa Família. De acordo com 
esses dados, qual o valor do orçamento do Bolsa 
Família para 2012? 

A) 9 bilhões de reais. 
B) 16 bilhões de reais. 
C) 24 bilhões de reais. 
D) 39 bilhões de reais. 
E) 48 bilhões de reais. 

18. Três amigos fizeram uma cota para jogar na Mega 
Sena, que terá um prêmio de 2 milhões de reais, 
ficando acertado que, se ganhassem, o prêmio seria 
dividido de forma proporcional ao que cada um 
contribuiu. André entrou com 20 reais, Beto com 30 
reais e Carlos com 50 reais. Se eles ganharem esse 
prêmio, qual será a parte de Beto? 

A) 100 mil reais. 
B) 400 mil reais. 
C) 600 mil reais. 
D) 800 mil reais. 
E) 1 milhão de reais. 

19. A 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) 1 400 anos. 
B) 1 145 anos. 
C) 1 045 anos. 
D) 445 anos. 
E) 355 anos. 

 
 
 
 

20. 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) 16 percursos. 
B) 32 percursos. 
C) 40 percursos. 
D) 50 percursos. 
E) 64 percursos. 

21. Um lojista quer colocar cerâmica na região de exposição 
losangular representada abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto mede a área dessa região? 

A) 4,0 m
2
 

B) 4,5 m
2
 

C) 6,0 m
2
 

D) 8,5 m
2
 

E) 10,0 m
2
 

22. Alexandre quer cercar seu terreno retangular com 4 
linhas de arame farpado. Sabendo que o terreno de 
Alexandre tem 15 m de largura e 32 m de comprimento, 
quanto ele vai gastar de arame farpado? 

A) 980 m 
B) 940 m 
C) 480 m 
D) 476 m 
E) 376 m 

23. Um famoso astro da música pop vai iniciar sua turnê por 
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? 

A) 30 mil ingressos. 
B) 45 mil ingressos. 
C) 55 mil ingressos. 
D) 75 mil ingressos. 
E) 90 mil ingressos. 

4,0m 

2,0m 

2,5m 
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24. O frasco de 75 ml de certa marca de perfume custa 495 
reais. Mantendo-se a mesma relação, quanto deveria 
custar um frasco de 50 ml desse perfume? 

A) 165 reais. 
B) 250 reais. 
C) 330 reais. 
D) 405 reais. 
E) 420 reais. 

25. Recentemente, um órgão público comprou 28 lanchas 
que custaram, ao todo, 31,36 milhões de reais. Se todas 
as lanchas custaram o mesmo valor, qual foi o preço de 
cada lancha? 

A) 3,36 milhões de reais. 
B) 3,18 milhões de reais. 
C) 2,80 milhões de reais. 
D) 1,21 milhão de reais. 
E) 1,12 milhão de reais. 

26. Josely vai comprar um fogão que custa R$ 420,00 à 
vista. Ela vai pagar em 4 parcelas iguais, com juro total 
de 6%. Qual o valor de cada uma das parcelas? 

A) R$ 100,80 
B) R$ 103,50 
C) R$ 106,50 
D) R$ 111,30 
E) R$ 125,20 

27. Um bloco de concreto tem as dimensões mostradas na 
figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quanto mede o volume desse bloco? 
A) 150 ml 
B) 250 ml 
C) 600 ml 
D) 750 ml 
E) 900 ml 

 
 
 

28. Nos últimos três meses, 57 mil cachorros foram mortos 
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) 20 meses. 
B) 38 meses. 
C) 54 meses. 
D) 57 meses. 
E) 60 meses. 

29. Está sendo testado um sistema de produção de cimento 
que reduz bastante a emissão de CO2 na atmosfera. 
Com esse sistema, 550 toneladas de CO2 deixam de 
ser lançadas na atmosfera na produção de 1,1 mil 
toneladas de cimento por dia. De acordo com esses 
dados, a razão entre a quantidade de CO2 que deixa de 
ser lançada na atmosfera e a quantidade de cimento 
produzida por dia é de 

A) 1 para 1,0 
B) 1 para 1,1 
C) 1 para 1,5 
D) 1 para 2,0 
E) 1 para 5,0 

30. Em uma corrida, a pulsação ideal do atleta deve ser de 
75% da frequência máxima cardíaca. Para calcular essa 
frequência, basta subtrair a idade do atleta de 220. Para 
um atleta de 20 anos, qual seria a pulsação ideal? 

A) 110 batimentos por minuto. 
B) 145 batimentos por minuto. 
C) 150 batimentos por minuto. 
D) 175 batimentos por minuto. 
E) 200 batimentos por minuto. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15cm 
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Atualidades 

31. Este evento, que aconteceu durante o mês de julho de 
2012 em Caruaru, tem como objetivo discutir a garantia 
da qualidade das políticas de educação infantil junto aos 
99 municípios de compõem o polo de Pernambuco, 
sendo esta ação regional parte de um programa do 
Governo Federal. 

A) 1º Encontro Proinfância.  
B) 2º Fórum de Educação Infantil.  
C) Fórum Pernambucano de Combate ao Trabalho 

Infantil.  
D) Jornada  de Saúde Mental.  
E) Fórum Pernambuco Criativo.   

32. O município de Caruaru é um dos possíveis 
beneficiários do Programa de Aceleração do 
Crescimento (PAC) da Mobilidade das Médias Cidades, 
do Governo Federal, visando a melhoria da locomoção 
dentro das médias cidades.  A prefeitura de Caruaru 
anunciou que irá realizar qual tipo de projeto?  

A) Construção de um novo aeroporto. 
B) Construção de ciclovias. 
C) Ampliação de ruas e avenidas. 
D) Implantação de uma linha de Veículo Leve sobre 

Trilhos (VLT). 
E) Transporte fluvial. 

33. Assinale a alternativa que corresponde ao nome do tipo 
de literatura popular muito utilizada no Nordeste, que 
recentemente foi utilizada para a construção de 
informativo para tirar dúvidas dos trabalhadores rurais 
acerca de seus direitos junto ao INSS, na cidade de 
Caruaru.  

A) Revista em quadrinhos. 
B) Cordel. 
C) Literatura infantil. 
D) Poesia. 
E) Fanzine.   

34. No mês de julho de 2012 comemora-se os 103 anos de 
nascimento de um importante representante da cultura 
popular de Caruaru. De quem se trata? 

A) Luis Gonzaga. 
B) Mestre Vitalino.  
C) J. Borges. 
D) Petrúcio Amorim. 
E) Mestre Galdino. 

 

 

 

 

 

35. Recentemente foi entregue à população caruaruense o 
Parque das Rendeiras, que utilizou em sua concepção 
materiais reciclados, como garrafas pet, pneus e tronco, 
respeitando assim que princípio na sua concepção?  

A) Exploração capitalista. 
B) Sustentabilidade ambiental. 
C) Economia solidária. 
D) Socialista. 
E) Economia criativa.  

36. Em recente tentativa de adiar o depoimento no caso 
Cachoeira, foi solicitado um tipo de procedimento que 
diria se Carlos Cachoeira teria condições ou não de 
prestar o referido depoimento na cidade de Goiânia. A 
que procedimento se está referindo? 

A) Laudo psiquiátrico 
B) Laudo médico sobre condições gerais de saúde 
C) Atestado de saúde ocupacional 
D) Laudo psicológico 
E) Avaliação ergométrica  

37. Com relação às eleições municipais de 2012, em 
Caruaru, assinale a alternativa incorreta. 

A) José Queiroz (PDT) é o atual prefeito, sendo 
candidato à reeleição.  

B) A candidata a prefeita Miriam Lacerda (DEM) 
declarou junto ao TSE um patrimônio de mais de 
R$ 1,5 milhão, entre imóveis, títulos de 
capitalização, saldo em conta e ações. 

C) Fabio José (PSOL) declarou junto ao TSE que 
possui patrimônio de mais de R$ 1 milhão e 300 
mil, entre imóveis, ações no banco, empresa de 
telefonia, fundo de aplicação e dinheiro em 
espécie.  

D) Foi lançada no município uma cartilha para 
orientar os servidores públicos sobre sua atuação 
no período eleitoral, contendo dentre outras, 
informações sobre publicidade, abuso de poder, 
distribuição de bens e inauguração de obras 
públicas.  

E) São cerca de 300, o número de candidatos a 
vereador.  

38. No dia 22/07/12 foram postas em circulação pelo Banco 
Central novas cédulas da segunda família do real. 
Assinale a alternativa que contém os valores corretos 
dessas cédulas. 

A) R$ 1,00 e R$ 5,00 
B) R$ 10,00 e R$ 20,00 
C) R$ 1,00 e R$ 2,00 
D) R$ 50,00 e R$ 100,00 
E) R$ 10,00 e R$ 2,00 
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39. Importante programa do Governo Federal para todo o 
Brasil, o Mulheres Mil tem como um de seus objetivos:  

A) permitir o acesso à educação e ao emprego, 
garantindo uma renda para o sustento de 
mulheres e suas famílias. 

B) diminuir a violência sexual contra a criança e o 
adolescente. 

C) estabelecer um sistema de cotas em 
universidades públicas para mulheres. 

D) ampliar o programa de atenção em saúde pra 
mulheres. 

E) garantir os direitos reprodutivos das mulheres.   

40. Com relação à violência urbana em Caruaru, é correto 
afirmar que:  

A) foi registrada uma diminuição no número de 
homicídios no primeiro semestre de 2012. 

B) foi registrada uma elevação no número de 
homicídios no primeiro semestre de 2012. 

C) o Pacto pela Vida, programa do Governo Federal, 
atua na busca de combater a violência urbana.   

D) o monitoramento eletrônico de ruas feito por 
câmeras, já foi implantado pela Secretaria de 
Defesa Social.  

E) o número de homicídios é o mesmo do segundo 
semestre de 2011.  




