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LÍNGUA PORTUGUESA – QUESTÕES 

DE  1  A  10 
 

INSTRUÇÃO: 
Para responder a essas questões, assinale 
APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e 
marque o número correspondente na Folha de 
Respostas. 
 

                             
                                            
 

    TEXTO 1 

 

Bullying leva estudante a cometer suicídio 

 

Por Abelha  

 

Fiquei impressionada com uma notícia que só 

soube hoje: um garotinho de apenas 12 anos se 

suicidou em Vitória/ES, por não suportar mais ser 

vítima de bullying na escola. O menino era gordinho e 

recebia os piores apelidos, além de apanhar 

constantemente. 

Os diversos artigos que li dão conta de que ele 

sofria de bullying desde os 9 anos de idade, sendo que 

a mãe mudou o menino de turma, de horário e nada 

resolveu. Depois tentou mudá-lo de escola e não 

conseguiu (apenas seus 2 irmãos foram transferidos e 

ele ficou pra trás). 

O menino se matou enforcado, deixou carta de 

despedida para mãe, pai e irmãos e ainda fez o 

desenho do seu caixão, demonstrando como ele queria 

ser enterrado.  

Há muito tempo não lia nada tão triste em se 

tratando de criança. 

Seria relevante a discussão, pois muitos por aqui 

são pais. Sem contar que o que a gente acha 

irrelevante, para uma criança em formação pode ter um 

imenso valor, a ponto de tirar a própria vida. 

Também cabe a discussão sobre pais que não 

educam seus filhos para evitar que se tornem um 

"bully" (o valentão que pratica o bullying). 

Este assunto é mesmo muito sério e pode causar 

tragédias como a desde menininho. 

Do UOL 

 

 

 

TEXTO 2:  

 

Estudante de 12 anos comete suicídio em Vitória 

após sofrer bullying na escola 

 

Um menino de 12 anos se suicidou em Vitória, no 

Espírito Santo, após ser alvo de bullying na escola. 

Segundo relatos, o aluno era humilhado, empurrado e 

xingado de "gay", "bicha" e "gordinho" pelos colegas. 

As informações são da Folha Vitória. 

O delegado Josemar Antonio Sperandio, da 

Delegacia de Homicídios de Vitória, disse que a polícia 

não confirma se a motivação do suicídio foi mesmo 

bullying, uma vez que o caso ainda está sendo 

investigado. 

O suicídio aconteceu no dia 17 de fevereiro. De 

acordo com um aluno da escola, as crianças fizeram 

uma roda ao redor de Roliver de Jesus dos Santos e 

começaram a hostilizar o garoto. Quando voltou para 

casa, o estudante se enforcou com o cinto da mãe. Ele 

foi encontrado desacordado pelo pai, chegou a ser 

socorrido, mas não resistiu. 

Os pais do garoto já haviam pedido transferência 

de escola para ele e os outros dois filhos, porém a mãe 

não efetuou a troca, pois a secretaria de educação 

disponibilizou uma unidade escolar diferente para cada 

um. 

Segundo informações da Folha Vitória, Roliver 

deixou uma carta pedindo desculpas pelo ato e disse 

que não entendia por que era alvo de tantas 

humilhações. 

 

 

FONTE: Extraído de: 

 

<http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-

a-cometer-suicidio>, Acesso em: 4/03/2012. 

 

 

 
 

 

 

 

http://www.advivo.com.br/blog/luisnassif/bullying-leva-estudante-a-cometer-suicidio
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
http://educacao.uol.com.br/noticias/2012/03/02/estudante-de-12-anos-comete-suicidio-em-vitoria-apos-sofrer-bullying-na-escola.htm
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Os dois textos acima abordam o mesmo fato de duas 

formas diferentes, um com aspectos opinativos e o 

outro com aspectos jornalísticos. Sobre esses dois 

textos responda as questões de 1 a 4. 

 

 

 

 

Julgue os itens a seguir: 

 

I- Primeiro texto não se limita apenas a narrar o fato 

ocorrido, mas acrescenta a impressão pessoal da 

autora. 

II- O segundo texto demonstra seu caráter subjetivo 

ao trazer expressões como “gay”, “bicha” e 

“gordinho”. 

III- Conforme relata o texto 2, o delegado Josemar 

Antonio Sperandio concluiu que a causa do 

suicídio foi o bullying. 

IV- Enquanto o texto 1 demonstra uma preocupação 

quanto à prática de bullying nas escolas, o texto 2 

não revela opinião explícita sobre o tema. 

 

a) Somente I e III estão corretas. 

b) Somente II e IV estão corretas. 

c) Somente III e I estão incorretas. 

d) Somente I e IV estão corretas. 

 

 

 
 

 

Conforme se extrai da leitura do texto 1, podemos 

afirmar que todas as alternativas estão corretas, 

exceto: 

 

a) A autora afirma que a carta de despedida da 

criança suicida foi a coisa mais triste já leu em se 

tratando de criança. 

b) A autora demonstra a necessidade dos pais 

discutirem com seus filhos a questão do bullying. 

c) A autora defende que assuntos tidos como 

“irrelevantes” para os pais podem ter imenso valor 

na vida das crianças. 

d) A autora ficou impressionada com a notícia a ponto 

de pesquisar sobre o fato em diversos artigos. 

 

 

 

 

 

Sobre o texto 2, assinale a opção CORRETA: 

 

a) O delegado ainda está investigando o caso, mas 

adiantou que a motivação do suicídio seria mesmo 

o bullying. 

b) O estudante se enforcou com o cinto da mãe e foi 

encontrado morto pelo pai. 

c) Em sua carta de despedida, o menino pediu 

desculpas pelo ato e disse que não entendia 

porque era chamado de “gay”, “bicha”, e 

“gordinho”.  

d) Os pais do garoto eram cientes do problema 

enfrentado pelo seu filho, mas não conseguiram 

transferi-lo para outra escola.  

 

 

 
 

 

A partir da leitura atenta dos dois textos, qual seria a 

melhor definição para a expressão bullying: 

 

a) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima. 

b) Perseguições e agressões físicas repetitivas que 

atingem o íntimo e a honra da vítima. 

c) Perseguições e agressões psicológicas ou físicas 

repetitivas que atingem o íntimo e a honra da 

vítima, apenas no ambiente escolar. 

d)  Perseguições e agressões ou físicas repetitivas 

que atingem o íntimo e a honra da vítima, apenas 

no ambiente escolar. 

 

 

 
 

 

Em “Chorou tanto que os olhos ficaram vermelhos por 

dias e dias”, a palavra QUE é:  

 

a)  Conjunção causal. 

b)  Pronome relativo – sujeito. 

c)  Conjunção Consecutiva. 

d) Pronome relativo – objeto direto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Assinale o exemplo de antítese:  

a) Dizem que os piauienses somos pouco dados aos 

passeios públicos. 

b) Longe, uma tropa trota pela estrada. 

c) Trago no meu peito um demônio que atenta e um 

deus que acalenta. 

d) Lá fora a noite é uma criança sem limites. 

 

 
 

Coloque C (certo) ou E (errado) e anote a alternativa 

correspondente. 

( ) altos-falantes 

( ) bem-me-queres 

( ) recos-recos 

( ) pés-de-moleque 

a) C – C – E – C  

b) C – E – C – C 

c) E – C – E – E 

d) E– C – E – C 

 

 
 

Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 

corretas conforme as novas regras de acentuação 

gráfica: 

a) Heróico, Baiúca, Abençoo. 

b) Feiura, Asteroide, Enjoo 

c) Estréia, Lingüiça, Polo. 

d) Saúde, Platéia, Jóia.  

 

 
 

Aponte o exemplo de palavra formada por justaposição:  

a) Passaporte. 

b) Planalto. 

c) Infeliz. 

d) Florista. 

 

 
 

Alguém se queixou ao diretor do colégio. Qual a 

predicação do verbo nesta frase?  

a) Transitivo direto. 

b)  Intransitivo. 

c) Transitivo indireto.  

d)  Bitransitivo. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E 
LEGISLAÇÃO PEDAGÓGICA – 

QUESTÕES DE  11  A  30 
 

 

 

 

 

Leia o enunciado atentamente: 

 

A proposta de trabalhar temas transversais é um 

compromisso que deve ser partilhado por professores 

das diferentes áreas, uma vez que é o tratamento dado 

aos conteúdos que faz o aluno compreender tais 

questões, possibilitando a aprendizagem de conceitos, 

procedimentos e o desenvolvimento de atitudes. Todo 

professor tem de se preparar para ir além das estritas 

fronteiras de sua disciplina. 

Concepções valores e atitudes marcam o trabalho 

educativo praticado na escola. Então, os professores 

fundamentalmente devem planejar a abordagem das 

questões sociais e a forma como serão tratadas no 

convívio escolar. 

 

Associe CORRETAMENTE o Tema Transversal à 

descrição do que possibilita estudar em 

matemática; 

 

(A) Consumo 

(B) Ética 

(C) Saúde 

(D) Meio ambiente 

(E) Orientação sexual 

 

(  ) A Matemática possibilita muitos trabalhos 

relacionados a     este tema, já  que por meio dela é 

possível compreender a análise dos dados  estatísticos 

sobre o aumento de incidência de gravidez prematura 

entre jovens e adolescentes, o comportamento em face 

de doenças sexualmente transmissíveis, além de 

discutir e avaliar a eficiência das políticas voltadas para 

essas questões. 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 
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(   ) Trabalhar questões como: poluição, desmatamento, 

limite para o uso dos recursos naturais, 

sustentabilidade, desperdício, camada de ozônio, 

dentre outras, pressupõem que o aluno tenha 

construído determinados conceitos matemáticos (áreas, 

volumes, proporcionalidade etc.) e procedimentos 

(coleta, organização de cálculos, interpretação de 

dados estatísticos, formulação de hipóteses, realização 

de cálculos, prática de argumentação etc.) 

 

 

(    ) A Matemática visa o desenvolvimento de atitudes – 

como a confiança dos alunos na própria capacidade e 

na dos outros para construir conhecimentos, o 

empenho em participar ativamente das atividades em 

sala de aula e o respeito ao modo de pensar dos 

colegas – e contribuir para a formação ética dos alunos. 

 

 

(    ) Em matemática é possível estudar as causas que 

determinam o aumento/diminuição de empregos; as 

previsões sobre o mercado de trabalho e ainda 

pesquisar oferta/procura de emprego. A Matemática 

também é necessária para compreender aspectos 

como analisar a composição e a qualidade dos 

produtos ou analisar a razão entre menor preço/maior 

qualidade. 

 

 

(    ) O trabalho matemático relacionado a essa tema 

pode, no Brasil pode ser abordado em face da 

variedade de questões que suscita, por exemplo, 

informações sobre a média de nossos padrões de 

saúde recomendada pela Organização Mundial de 

Saúde (OMS), sobre o desenvolvimento físico da 

população, levantamento de dados sobre saneamento 

básico, acompanhamento do próprio desenvolvimento 

físico: altura, peso e estudo dos elementos que 

compõem a dieta básica etc. 

 

a) E, D, B, A, C 

b) D, A.C. B. E 

c) E. D. C. A. B 

d) E, B. A. C. D 

 

 
 

 

 

 

 

A avó de Ana foi viajar em uma excursão com a turma 

da melhor idade da sua cidade. Quantos havia na 

viagem, se podemos contá-los de 8 em 8 ou de 10 em 

10? 

 

a) 30 Pessoas 

b) 60 Pessoas 

c) 40 Pessoas 

d) 50 Pessoas 

 

 

 

 

Um número tem três algarismos. O número das 

centenas é 2 e o das unidades é 5. Trocando o 2 e o 5 

de lugar, obtemos um novo número que é maior que o 

anterior em: 

 

 

 

 

 

 

a) 297 Unidades 

b) 303 Unidades 

c) 197 Unidades 

d) 203 Unidades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 5 

5 2 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

RASCUNHO 
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Os resultados de 15
2
, 17

2
 e 30

3
 são respectivamente: 

 

a) 225, 289 e 900 

b) 225, 189 e 900 

c) 225, 289 e 2.700 

d) 225, 289 e 27.000 

 

 

 

 

O número     16  é:         

 

a) Igual a 8 

b) Igual a 4 

c) Maior que 4 

d) Menor que 4 

 

 

 

 

Se X =      e Y =    +    -   ·, então: 

 

a) X = Y 

b) X   Y 

c) X   

d) X = 2Y 

 

 

 

 

Dentre as alternativas marque a CORRETA. 

 

a) 5 é primo e 9 é primo 

b) 5 e 9 são primos entre si 

c) 5 e 9 não têm divisores comuns 

d) 5 e 9 têm dois divisores comuns 

 

 

 

 

A média Aritmética de dois números é 60, um dos 

números é 25. Qual é o outro número? 

a) 95 

b) 75 

c) 45 

d) 105 

 

 

 

 

 

Sabe-se que (3, 1) é a solução do sistema,                   

nas incógnitas x e y. O valor de a é: 

 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ax– y = 5 

  x + by = 4 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

RASCUNHO 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   6 

 

 

 

 
 

Leia o trecho abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para que se alcancem as mudanças descritas no 

trecho acima é fundamental que se adotem estratégias 

adequadas de ensino. Portanto ao professor compete: 

I. Conhecer não apenas o que ensina, mas também 

para quem ensina; 

II. Colocar a Matemática ao alcance de todos, tendo 

consciência de que a Matemática escolar não é 

“olhar para as coisas prontas e definitivas”, mas a 

construção e apropriação de um conhecimento pelo 

aluno, que se servirá dele para compreender e 

transformar a realidade; 

III. Estabelecer conexões significativas entre a 

Matemática e as demais disciplinas; 

IV. Reconhecer que o erro faz parte do processo de 

aprendizagem. 

Está (ao) correta(s) 

a) Todas estão corretas 

b) Apenas a I e II 

c) Apenas a I, II e III 

d) Apenas a II e IV 

 

 
 

 

O FUNDEB – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 

dos Profissionais da Educação financia ações de 

manutenção e desenvolvimento da educação básica 

pública. Sobre esse fundo é CORRETO afirmar que: 

a) Os municípios não podem utilizar recursos do 

FUNDEB na educação infantil e no ensino 

fundamental e os Estado no ensino fundamental e 

médio. 

b) Dos recursos devem ser empregados, no mínimo 

60%, na remuneração dos profissionais do 

magistério da educação básica pública e o restante 

dos recursos em outras despesas de manutenção 

e desenvolvimento da Educação Básica pública. 

c) Não tem recursos da União, apenas dos estados e 

dos municípios e, excepcionalmente, recursos 

oriundos de apreensões de contravenções 

ocorridas nas localidades. 

d) Os municípios não podem utilizar recursos do 

FUNDEB no ensino fundamental e os Estados no 

ensino fundamental e médio. 

 

 
 

Considerando o Plano Nacional de Educação, Julgue 

os itens a seguir: 

I. A erradicação do analfabetismo faz parte da 

garantia de ensino fundamental a todos os que a ele 

não tiveram acesso na idade própria ou que não 

concluíram considerando-se a alfabetização de 

jovens e adultos como ponto de partida e parte 

intrínseca deve nível de ensino. 

II. Os municípios poderão optar, por se integrar ao 

sistema estadual de ensino ou compor com ele um 

sistema único de educação básica. 

III. Está prevista a extensão da escolaridade obrigatória 

para crianças de seis anos de idade, quer na 

educação infantil, quer no ensino fundamental, e a 

gradual extensão do acesso ao ensino médio para 

todos os jovens que completam o nível anterior, 

como também para os jovens e adultos que não 

cursaram os níveis de ensino nas idades próprias. 

 

O artigo 22 da Lei de Diretrizes e Bases afirma 

que a educação deve assegurar a todos “a formação 

com indispensável para o exercício da cidadania e 

fornecer-lhes meios para progredir no trabalho e em 

estudos posteriores”. 

Os alunos trazem para a escola conhecimentos, 

ideias e intuições construídas através das 

experiências que vivenciam em seu grupo 

sociocultural. A pluralidade de etnias no Brasil 

possibilita esses diferentes modos de vida. Por 

exemplo, os alunos chegam à sala de aula com 

diferenciadas ferramentas básica para classificar, 

ordenar, quantificar e medir. 

A compreensão e a tomada de decisões diante de 

questões políticas e sociais também dependem da 

leitura e interpretação de informações complexas, 

que incluem dados estatísticos e índices divulgados 

por meios de comunicação. 

Diante dessa realidade a Matemática deve 

procurar contribuir para a valorização da pluralidade 

sociocultural, criando, para isso, condições para que 

o aluno transcenda um modo de vida restrito a um 

determinado espaço social e se torne ativo na 

transformação de seu ambiente. 

 

QUESTÃO 20 QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 



PREFEITURA MUNICIPAL DE PALMEIRAIS                                                                             CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA 

Instituto Machado de Assis – IMA                                                                                                                                                                   7 

 

 

Pode-se afirmar que estão corretas: 

 

a) Apenas a II 

b) Apenas a I e II. 

c) Apenas a II e III. 

d) A I, II e III. 

 

 

 

 

Segundo essa teoria, o homem não nasce com ideias 

prontas nem com inteligência, mas as constrói a partir 

de um processo adaptativo, no qual age sobre os 

objetos, coordena e reorganiza suas ações, criando e 

recriando suas estruturas cognitivas. 

 

a) Pedagogia da pergunta de Paulo Freire 

b) Epistemologia Genética de Piaget  

c) Método Paulo Freire 

d) Método Vigotski 

 

 

 

 

O Plano Nacional de Educação, segundo a 

Constituição da República tem o objetivo de: 

 

a) Conduzir a minimização do analfabetismo; 

b) Universalizar o atendimento escolar; 

c) Aumentar a quantidade de dias letivos; 

d) Formar o educando para uma profissão; 

 

 

 
 

 

A lei nº 10.639/2003 determina que os conteúdos 

referentes à História e Cultura Afro-Brasileira e dos 

povos indígenas brasileiros serão ministrados no 

âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas 

áreas de: 

 

a) História Brasileira, Literatura e Filosofia. 

b) Educação Artística, Literatura e História Brasileira. 

c) História Brasileira, Geografia Brasileira e Filosofia. 

d) Educação Artística, Língua Portuguesa e História 

Brasileira. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda escola tem objetivos que deseja alcançar, metas 

a cumprir e sonhos a realizar. O conjunto dessas 

aspirações, bem como os meios para concretizá-las, é 

o que dá forma e vida ao chamado: projeto político-

pedagógico - o famoso PPP. 

 

 

a) Plano de curso 

b) Planejamento 

c) Projeto Político-Pedagógico 

d) Relatório de desempenho 

 

 

 
 

 

O Projeto Político – Pedagógico precisa ser completo o 

suficiente para não deixar dúvidas sobre essa rota e 

flexível o bastante para se adaptar às necessidades de 

aprendizagem dos alunos, por isso, dizem os 

especialistas, que a sua elaboração precisa contemplar 

os seguintes tópicos:  

 

a) Missão, Clientela, Dados sobre a aprendizagem, 

Relação com as famílias, Recursos, Diretrizes 

pedagógicas, Plano de ação.  

 

b) Missão, Clientela, Histórico do nome da escola, 

Dados dos funcionários da Secretaria de 

Educação, Recursos, Diretrizes pedagógicas, 

Plano de ação. 

 

c) Missão, Clientela, Dados Estatístico da Cidade, 

Relação com as famílias, Recursos, Diretrizes 

pedagógicas, Plano de viagem. 

 

d) Missão, Dados sobre a aprendizagem, Relação 

com as famílias, Recursos, Diretrizes da Formação 

Continuada, Plano capacitação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 
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Ao elaborar um esquema sobre as tendências 

pedagógicas no Brasil faltou energia e não foi possível 

completá-lo. Marque a alternativa que completa os 

quadros que ficaram em branco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Libertadora, Libertária, “Crítico social dos 

conteúdos” ou “Histórico crítica” 

 

b) Escolanovismo, Epistemologia Genética, Libertária 

 

c) Esperimentalismo, cognitivismo, Racionalismo 

 

d) Psicanalismo, Libertária, Behaviorismo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na última Conferência Nacional de Educação (Conae), 

realizada no primeiro semestre deste ano, o projeto 

político - pedagógico foi um dos temas em destaque. 

Os debatedores lembraram e reforçaram a ideia de que 

sua existência é um dos pilares mais fortes na 

construção de uma gestão democrática. No entanto 

alguns descuidos no processo de elaboração do projeto 

político-pedagógico podem prejudicar sua eficácia e 

devem ser evitados, entre eles:  

I. Comprar modelos prontos ou encomendar o Projeto 

Político - Pedagógico a consultores externos.  

II. Com o passar dos anos, revisitar o arquivo somente 

para enviá-lo à Secretaria de Educação sem 

analisar com profundidade as mudanças pelas quais 

a escola passou e as novas necessidades dos 

alunos.  

III. Deixar o Projeto Político – Pedagógico guardado em 

gavetas e em arquivos de computador. 

IV. Ignorar os conflitos de ideias que surgem durante os 

debates.  

V. Confundir o PPP com relatórios de projetos 

institucionais - portfólios devem constar no 

documento, mas é apenas uma parte dele. 

a) Apena em I e II 

b) Apenas em II, III e IV 

c) Em I, II, III, IV e V 

d) Apenas em III e IV 

 

 

 
 

Considerando que o acesso ao ensino fundamental é 

direito público subjetivo, caso não haja vagas 

disponíveis nesse nível de ensino nas escolas públicas, 

o prejudicado: 

a) Deverá aguardar na fila de espera uma baga para 

o ano letivo seguinte; 

b) Deverá pleitear uma bolsa de estudo em 

estabelecimento de ensino privado; 

c) Poderá impetrar ação junto ao Poder Judiciário 

para exigir do Poder Público a matrícula desejada; 

d) Poderá ser punido por negligência quando ao 

dever educacional. 

Tendências 

Pedagógicas 

brasileira 

Renovada 

Não diretiva 

(Escola 

Nova) 

Tecnicista Renovada 

progressiva 

Tendências 

Liberais 

Tendências 

Progressistas 

Tradicional 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 
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CONHECIMENTOS GERAIS / 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE  

31  A  35 
 
 

 
 

O atual presidente é Bashar al-Assad. O país tem uma 
grande participação regional, particularmente através 
do seu papel central no conflito árabe com Israel, que 
desde 1967 ocupou as Colinas de Golã, e pelo 
envolvimento ativo nos assuntos libaneses e palestinos. 
A população predominante é de muçulmanos sunitas, 
mas com uma significante população de Alauitas, 
Drusos e minorias cristãs. Desde a década de 1960, 
oficiais militares Alauitas tem dominado o cenário 
político do país. Etnicamente, cerca de 90% da 
população é árabe, e o estado é governado pelo 
Partido Baath de acordo com princípios nacionalistas 
árabes, dos quais aproximadamente 10% pertencem à 
minoria curda. 
 

O texto acima faz referência a um país que tem sido 

alvo de atenção da mídia internacional devido a 

conflitos civis e constantes desrespeitos a direitos civis. 

Que país é esse? 

 

a) Arábia Saudita.  

b) Síria. 

c) Afeganistão. 

d) Egito. 
 

 
 

O governo de Dilma Rousseff tem sofrido com 

denúncias de corrupção ou escândalos envolvendo 

ministros de Estados, o que já levou a derrubada de 

vários ocupantes destes cargos de confiança da 

presidenta. Qual das alternativas abaixo traz uma 

afirmativa incorreta quanto à saída destes Ministros? 

a) Antônio Palocci deixou a Casa Civil após suspeitas 

sobre o seu patrimônio. 

b) Alfredo Nascimento deixou o Ministério dos 

Transportes após ter seu nome envolvido em 

suspeitas de corrupção. 

c) Nelson Jobim deixa o Ministério da Defesa por 

conta de declarações que desagradaram Dilma, 

como a revelação de que votou em Serra em 2010. 

d) A mais recente baixa no governo foi no Esporte, 

com a saída de Wagner Rossi, suspeito de 

participação num esquema de desvio de recursos 

do programa Segundo Tempo, que dá verba a 

ONGs para incentivar jovens a praticar esportes. 

 

 
 

Sobre tecnologia, julgue os itens a seguir e marque a 

opção correta: 

I – Wireless é sinônimo de comunicação sem fio, ou 

seja, a transferência de informação (dados) sem a 

utilização de cabos. 

II – Touch screen é um tipo de tela sensível à pressão, 

dispensando assim a necessidade de outro periférico 

de entrada de dados, como o teclado, estando hoje 

presente em computadores, monitores, celulares e 

outros. 

III – Blu-ray Disc é um formato de disco óptico da nova 

geração com 12 cm de diâmetro (igual ao CD e ao 

DVD) para vídeo e áudio de alta definição e 

armazenamento de dados de alta densidade, sendo 

capaz de armazenar filmes até 1080p Full HD de até 4 

horas sem perdas. 

IV – Tablet é uma tecnologia inovadora representada 

unicamente pelos famosos i-pads. 

a) Somente os itens I e IV estão incorretos. 

b) Somente II e III estão incorretas. 

c) Somente I e II estão corretas. 

d) Somente o item IV está incorreto. 

 

 

 

Um dos maiores sites hospedeiros de arquivo do 

mundo, o Megaupload, foi acusado pelos crimes de 

pirataria e de lavagem de dinheiro, sendo assim, 

fechado pelo FBI em 19 de Janeiro de 2012. O 

fundador e sete funcionários do site foram presos e 

indiciados por violações de leis relacionadas à pirataria. 

 

A medida gerou discussões acaloradas nos meios de 

comunicação e trouxeram a tona duas políticas norte-

americanas que tinham como escopo diminuir ou 

mesmo encerras as atividades ditas “piratas” na 

internet. Que políticas eram essas, que ficaram 

mundialmente conhecidas por suas siglas? 

a) S.O.P.A e e-bay. 

b) Torrent e S.O.P.A. 

c) P.I.P.A. e Anonymous. 

d) S.O.P.A . e P.I.P.A. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 
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As sacolinhas plásticas usadas para carregar as 

compras nos supermercados das cidades de 

Itapecerica, Embu das Artes e Taboão da Serra, além 

de toda São Paulo estão com os dias contados. A partir 

de quarta-feira, dia 25 de janeiro, as embalagens 

começam a ser vendidas.  

 

A medida divide e provoca muita discussão entre as 

pessoas que estão acostumadas a utilizar a sacola 

para outras coisas, além das compras, como sacos de 

lixo, por exemplo, e tem como objetivo proteger a 

natureza uma vez que as sacolas demoram um tempo 

consideravelmente grande para se decompor. Qual das 

alternativas abaixo possui um número mais aproximado 

do tempo necessário para completar a decomposição 

de uma sacola plástica no meio ambiente? 

 

 

a) 3 meses. 

b) 3 anos.  

c) 30 anos. 

d) 300 anos. 

 

CONHECIMENTOS LOCAIS – 

QUESTÕES DE 36 A 40 
 

 
 

 

 

São cursos d’água que drenam o município de 

Palmeirais-PI, exceto: 

 

a) Rio Parnaíba e riacho Santa Tereza. 

b) Riacho Fundo e Cadoz 

c) Riacho do Candonga e dos Negros 

d) Riacho São Vicente de Fora e São Joaquim 

 

 

 
 

 

Palmeirais surgiu do povoamento denominado Porto 

das Queimadas, outrora habitado pela tribo de São 

Gonçalo, lugarejo do Município de Amarante que teve 

como primeiro desbravador Almir Soares do 

Nascimento que era descendente de:  

 

a) portugueses e cearenses 

b) portugueses e maranhenses  

c) holandeses e cearenses 

d) holandeses e pernambucanos  

 

 

 

O nome Palmeirais faz alusão a uma importante 

atividade econômica responsável pelo crescimento 

econômico do Piauí entre as décadas de 1910 e 1940. 

Estamos falando do (a): 

 

a) Piscicultura 

b) Extrativismo 

c) Pecuária 

d) Indústria 

 

 

 

Por disposição da Lei Estadual nº 720, de 19 de julho 

de 1912, o município de Belém perdeu sua autonomia 

administrativa sendo anexado ao município de: 

 

a) Curralinhos 

b) Demerval Lobão 

c) São Francisco 

d) São Pedro 

 

 
 

 

No século XIX a navegação pelo rio Parnaíba garantia 

a ligação comercial entre as várias vilas e municípios 

do Piauí. O então povoado de Porto das Queimadas 

beneficiou-se desse comércio graças a sua 

proximidade com a cidade de: 

 

a) Amarante 

b) São Pedro 

c) Parnarama 

d) Curralinhos 

 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




