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Língua Portuguesa 

 
Com base no poema responda as questões de 01 a 05: 
 

Pequena crônica policial 
  
Jazia no chão, sem vida, 
E estava toda pintada! 
Nem a morte lhe emprestara 
A sua grave beleza... 
Com fria curiosidade, 
Vinha gente a espiar-lhe a cara, 
As fundas marcas da idade, 
Das canseiras, da bebida... 
Triste da mulher perdida 
Que um marinheiro esfaqueara! 
Vieram uns homens de branco, 
Foi levada ao necrotério. 
E quando abriam, na mesa, 
O seu corpo sem mistério, 
Que linda e alegre menina 
Entrou correndo no Céu?! 
Lá continuou como era 
Antes que o mundo lhe desse 
A sua maldita sina: 
Sem nada saber da vida, 
De vícios ou de perigos, 
Sem nada saber de nada... 
Com a sua trança comprida, 
Os seus sonhos de menina, 
Os seus sapatos antigos!” 
 

(QUINTANA, Mário. Prosa & verso. São Paulo: Globo, 1978.) 

 
01) Sobre o poema: 
 

1. O eu lírico excede o limite da realidade ao imaginar 
a mulher volvendo a pureza da infância. 

2. A vítima não recebeu nem a beleza da morte pela 
vida que supostamente levava. 

3. Apresenta informações que permitem comprovar a 
veracidade de todos os fatos. 

 
a) Somente 1 e 2 estão corretas. 
b) Somente 1 e 3 estão corretas. 
c) Somente 1 está correta. 
d) Somente 2 está correta. 
e) Somente 2 e 3 estão corretas. 
 
02) “Nem a morte lhe emprestara”; “Vinha gente a 

espiar-lhe a cara,” Os fragmentos apresentam, em 
relação a colocação pronominal, respectivamente: 
 
a) Mesóclise e ênclise. 
b) Ênclise e mesóclise. 
c) Próclise e ênclise. 
d) Ênclise e próclise. 
e) Próclise e mesóclise. 

03) “Jazia no chão, sem vida” Em qual das assertivas 
abaixo o verbo destacado está conjugado 
erroneamente: 
 
a) O mapa jazeu esquecido no fundo de um armário. 
b) O povo jazeria nas trevas se não visse a luz. 
c) Ali jazeram os feridos da última guerra. 
d) Se vós jazeres na infância os anjos lamentarão.  
e) Nós jazeremos no fundo da sepultura. 
 
04) Nos fragmentos: “E quando abriam...”; “Vieram uns 

homens de branco”, os termos sublinhados classificam-
se, pela ordem em que aparecem, como: 
 

a) Conjunção subordinativa concessiva e artigo definido. 
b) Conjunção subordinativa integrante e artigo definido. 
c) Conjunção subordinativa proporcional e artigo 

indefinido. 
d) Conjunção subordinativa final e artigo indefinido. 
e) Conjunção subordinativa temporal e artigo 

indefinido. 
 
05) “Com a sua trança comprida,” Comprida é 
parônima de cumprida. Identifique o par de palavras 
que NÃO se constitui como parônima: 
 
a) Vultoso e vultuoso. 
b) Degladiar e digladiar. 
c) Atoar e atuar. 
d) Infligir e infringir. 
e) Tetânico e titânico. 
 

Matemática 

 
06)  Dadas  as  funções  f(x) = 3x2-4x+2  e  g(x) = 2x-3  e 
h(x) = f(g(x)). Então 2h(x)-3g(x) é igual a: 
 
a) 35x2-38x+8 
b) 22x2-77x 
c) 93x2-13x+2 
d) 24x2-94x+91 
e) 36x2-96x+97 
 
 
 
 
 
07) A soma dos 6 primeiros termos da Progressão 
Aritmética (PA) dada por (5 ; 3 ....) é igual a: 
 
a) 0 
b) -3 
c) 5 
d) 7 
e) 19 
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08) O valor da expressão matemática (0,5)2+(0,25)-2 é 
igual a: 
 
a)  4  

75 
b) 65 

 4 
c) 5 

7 
d) 8 

7 
e) 5 

4 
 
 
 
09) Dada a função f(x) = 2x2+8x+2 e sendo s e p a soma 
e o produto de suas raízes respectivamente, então  p  é 
                                    s 
igual a: 
 
a) -0,25 
b) 4,5 
c) -3,5 
d) 0,5 
e) -0,75 
 
 
 
 

10) Sendo a equação exponencial 9x-2 =    1  , x é igual a: 
        243 
 
a) -0,25 
b) 1,75 
c) -0,5 
d) 0,75 
e) -2,5 
 

 

 

 

Conhecimentos Gerais 

 
11) A colonização do Município de Santa Terezinha do 
Progresso (SC) começou na década de: 
 
a) 1930. 
b) 1940. 
c) 1950. 
d) 1960. 
e) 1970. 
 
12) Santa Terezinha do Progresso (SC) desmembrou-se 
de Campo Erê (SC) em: 
 
a) 19 de julho de 1995. 
b) 11 de abril de 1996. 

c) 19 de julho de 1985. 
d) 11 de abril de 1986. 
e) 08 de dezembro de 1996. 
 
13) As Capitanias hereditárias foram um sistema de 
administração territorial criado pelo rei de Portugal D. 
João III, em 1534. Este sistema consistia em dividir o 
território brasileiro em grandes faixas e entregar a 
administração para particulares, principalmente nobres 
com relações com a Coroa Portuguesa. Acerca das 
Capitanias hereditárias, podemos afirmar que: 
 

I. Este sistema foi criado pelo rei de Portugal com o 
objetivo de colonizar o Brasil, evitando assim 
invasões estrangeiras. Ganharam o nome de 
Capitanias Hereditárias, pois eram transmitidas de 
pai para filho (de forma hereditária). 

II. O sistema não funcionou muito bem. Apenas as 
capitanias de São Vicente e Pernambuco deram 
certo. Pode-se citar como motivos do fracasso: a 
grande extensão territorial para administrar (e 
suas obrigações), falta de recursos econômicos e 
os constantes ataques indígenas. 

III. O sistema de Capitanias Hereditárias vigorou até o 
ano de 1759, quando foi extinto pelo Marquês de 
Ceará. 

 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente II e III estão corretas. 
c) Somente I e II estão corretas. 
d) Somente III está correta. 
e) Todas estão corretas. 
 
14) Recentemente uma tragédia ocorrida deixou o país 
chocado, quando mais de 200 pessoas vieram a falecer 
vítimas de um incêndio no Rio Grande do Sul. A 
tragédia atingiu principalmente jovens na faixa dos 18 
aos 30 anos que frequentavam uma boate em um 
bairro de classe média na cidade de: 
 
a) Santa Maria (RS). 
b) Santiago (RS). 
c) Santo Ângelo (RS). 
d) Porto Alegre (RS). 
e) Cruz Alta (RS). 
 
15) A abolição da escravatura no Brasil ocorreu 
somente em 13 de maio de 1888, através da Lei Áurea, 
com a qual a liberdade total e definitiva finalmente foi 
alcançada pelos negros brasileiros. Esta lei foi assinada 
pela: 
 
a) Imperatriz Amélia. 
b) Princesa Isabel. 
c) Santíssima Januária. 
d) Rainha Leopondina. 
e) Baronesa Paola. 
 

www.pciconcursos.com.br
 




 

Conteúdos Específicos 

 
Lee el texto y contesta a las preguntas 16 a 20: 
 

Bernd sigue mimando a Robinho 
 

Dos aciertos plenos del presidente y del entrenador 
del Real Madrid. El primero dejó claro a sus 
subordinados que no sirve de nada multar a un jugador 
por irse de juega o llegar tarde. Menos mal, porque 
algún deslenguado ya había filtrado hasta la cuantía  
económica del castigo. El segundo, el técnico, fue 
valiente dando la cara por el jugador y piden do un 
margen de confianza. Los dos querían proteger al 
futbolista con más talento de la plantilla, al único capaz 
de hacer cosas inverosímiles. 

Estamos hablando de Robinho. Y todo eso no 
significa que pueda ir a su libre albedrío. Pero seguro 
que por el camino escogido acabaremos disfrutando con 
su juego.  El brasileño ha nacido para sonreír. 

Ayer empezó a devolver esa confianza. A estas 
horas, sin su inspiración y sin los milagros del portero 
Casillas, el Real Madrid estaría medio fuera de la 
Champions League. Ese es el valor añadido de las 
grandes estrellas. Desde el principio se vio que estaba 
suelto, ágil, fresco de ideas. Una primera bicicleta, que 
acabó en nada, presaguabalo que iba a venir después. Y 
esos fueron goles, oportunidades, regates y el destrozo 
de una defensa del equipo griego que, por momentos, 
parecía de aficionados. 

Desde su debuten Cádiz, hace ya tres años, no había 
tenido una actuación tan completa. Aunque sea un 
exceso, y a lo apunta a un aficionado a las puertas del 
hotel antes del partido: “Robinho, vete de fiesta cada 
vez que quieras, que estamos contigo”. Bernd Schuster, 
el entrenador, piensa de forma parecida. 
         

José Javier Santos, Diário As, 25 de octubre de 2007. 

 
16) Una vez leído el primer párrafo del texto, podemos 
afirmar que: 
 
a) El autor del texto opina que Robinho debe ser 

sancionado por el Real Madrid. 
b) Robinho puede hacer lo que quiera: juega muy bien 

al fútbol. 
c) José Javier Santos piensa que la decisión adoptada 

por el presidente y el entrenador del Real Madrid es 
acertada.    

d) La actitud de Bernd Schuster ha sido cobarde: no se 
ha atrevido a sancionar al jugador. 

e) No es bueno proteger a Robinho; se trata de un 
jugador más de la plantilla de Real Madrid. 

 
17) Según lo expuesto en el segundo párrafo del texto: 
 
a) El juego de Robinho fue decepcionante: sus bicicletas 

acabaron en nada. 

b) El Real Madrid ha sido eliminado de la Champions 
League porque el rendimiento de Robinho ha sido 
muy bajo. 

c) Robinho no ha sabido responder a la confianza que 
en él habían depositado los directivos y el 
entrenador. 

d) Robinho jugó ante los gringos como una estrella: fue 
una forma de devolver la confianza. 

e) El día del debut de Robinho con el Real Madrid, en 
Cádiz, su rendimiento fue mucho mayor. 

 
18) Relacione las columnas que aparecen a 
continuación indicando qué palabra o expresión del 
portugués equivale a la forma correspondiente 
española, considerando el sentido que cada una tiene 
en el texto: 
 

1. Hasta.                                     (     ) Mas. 
2. Debut.                                     (     ) Amador 
3. Pero.         (     ) Até. 
4. Juerga.         (     ) Farra. 
5. Aficionado.        (     ) Estreia. 

 
a) 3, 5, 1, 4, 2. 
b) 1, 2, 3, 4, 5. 
c) 5, 4, 1, 3, 2. 
d) 3, 1, 5, 2, 4. 
e) 3, 2, 1, 4, 5. 
 
19) En el primer párrafo del texto aparece la siguiente 
frase: “Los dos querían proteger al futbolista con más 
talento de la plantilla”. En la expresión “los dos” se 
refiere a: 
 
a) Algún deslenguado y el técnico del Real Madrid. 
b) El presidente y el entrenador del Real Madrid.  
c) El portero del Real Madrid y Robinho. 
d) El entrenador del Real Madrid y Robinho. 
e) El presidente del Real Madrid y Robinho. 
 
20) Considere el siguiente pasaje, que aparece en el 
primer párrafo del texto: “...porque algún deslenguado 
ya había filtrado hasta la cuantía económica...”. Indique 
cuál de las siguientes opciones, en las que se sustituye 
la forma subrayada por otra, mantiene el mismo 
sentido que la original: 
 
a) Porque cierto deslenguado ya había filtrado hasta la 

cuantía económica. 
b) Porque el deslenguado ya había filtrado hasta la 

cuantía económica. 
c) Porque ese deslenguado ya había filtrado hasta la 

cuantía económica. 
d) Porque aquel deslenguado ya había filtrado hasta la 

cuantía económica. 
e) Todos los anteriores son correctas. 
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21) Compruebe la alternativa en la que se escribe la 
palabra subrayada correctamente: 
 
a) Las dieziciete chicas estudian en la misma escolla. 
b) El Lunnes tengo que entregar mi trabajo de Historia. 
c) El veran es muy caluroso. Hay mucho sol y las 

personas prefieren ir a la playa. 
d) La última escena de la telenovela fue emocionante. 
e) Brandi tiene una gran creación de galliña. 
 
22) Nos termos do art. 18 da LDB, os sistemas 
municipais de ensino compreendem: 
 

I. As instituições do ensino fundamental, médio e 
superior mantidas pelo Poder Público municipal. 

II. As instituições de educação infantil criadas e 
mantidas pela iniciativa privada. 

III. Os órgãos municipais de educação. 
 
a) Somente I e III estão corretas. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente II e III estão corretas. 
d) Somente II está correta. 
e) Somente III está correta. 
 
23) Segundo o art. 8º da Lei de Diretrizes e Bases da 
Educação Nacional – LDB, a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios organizarão, em 
regime de colaboração, os respectivos sistemas de 
ensino. Os Municípios incumbir-se-ão, dentre outros 
princípios de: 
 

I. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino, 
integrando-os às políticas e planos educacionais 
da União e dos Estados. 

II. Exercer ação redistributiva em relação às suas 
escolas. 

III. Baixar normas complementares para o seu 
sistema de ensino. 

IV. Autorizar, credenciar e supervisionar os 
estabelecimentos do seu sistema de ensino. 

 
a) Somente I, II e III estão corretas. 
b) Somente I, II e IV estão corretas. 
c) Somente I, III e IV estão corretas. 
d) Somente I e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
 
24) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, considera-se: 
 
a) Criança a pessoa até dezesseis anos de idade 

incompletos e adolescente aquela entre dezesseis e 
dezoito anos de idade. 

b) Criança a pessoa até doze anos de idade incompletos 
e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de 
idade. 

c) Criança a pessoa até quatorze anos de idade 
incompletos e adolescente aquela entre quatorze e 
dezesseis anos de idade. 

d) Criança a pessoa até onze anos de idade incompletos 
e adolescente aquela entre onze e dezoito anos de 
idade. 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta. 
 
25) De acordo com o Estatuto da Criança e do 
Adolescente - ECA, podemos afirmar que: 
 

I. É dever de todos prevenir a ocorrência de ameaça 
ou violação dos direitos da criança e do 
adolescente. 

II. A criança e o adolescente têm direito a 
informação, cultura, lazer, esportes, diversões, 
espetáculos e produtos e serviços que respeitem 
sua condição peculiar de pessoa em 
desenvolvimento. 

III. A inobservância das normas de prevenção 
importará em responsabilidade da pessoa física ou 
jurídica nos termos da Lei. 

 
a) Somente III está correta. 
b) Somente I e II estão corretas. 
c) Somente I e III estão corretas. 
d) Somente II e III estão corretas. 
e) Todas estão corretas. 
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