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As questões 1 a 8 referem-se ao texto seguinte. 
 

INTERNETÊS: A LINGUAGEM DA INTERNET 
DIVERSIDADES LINGUÍSTICAS NA COMUNICAÇÃO 

 
Simultaneamente com o surgimento da Internet iniciou-se 

também uma nova forma de comunicação: a linguagem da Internet. 
A comunicação a partir da Internet passou a ser invadida 

por símbolos, abreviaturas, ícones e outros elementos que 
permeiam a linguagem nos chats e e-mails. 

Alguns estudiosos envolvidos com as áreas da linguística 
e da comunicação ficam receosos com esta nova linguagem, com 
medo de que isso possa empobrecer a língua portuguesa e 
comprometer a norma culta, uma vez que nesta nova situação 
comunicativa os interlocutores não se preocupam com regras 
gramaticais, pontuação, ortografia, etc. Na realidade não há 
necessidade desta preocupação tão intensa. Esta linguagem da 
Internet chamada de “internetês” surgiu em função da necessidade 
de o internauta se adaptar melhor ao teclado e pudesse ter uma 
comunicação via computador mais rápida. Porém, a utilização desta 
linguagem fica restrita à Internet, a maioria das pessoas não a 
utiliza em outro meio, pois sabem que esta nova comunicação nada 
mais é do que um código próprio da rede e que não é eficaz para 
uma comunicação formal. 

Um internauta não esquecerá da norma culta da língua 
portuguesa somente por usar o internetês quando se comunica via 
computador, pois, se caso isso acontecesse, uma pessoa, ao 
aprender uma língua diferente, também se esqueceria de sua língua 
mãe. 

O processo de aprendizagem linguística é cumulativo e 
simultâneo. O conhecimento de gírias também não é tão prejudicial 
assim; o importante é que a pessoa saiba que tipo de linguagem 
deve usar para cada situação. Em uma conversa informal, com 
amigos, o uso de gírias é normal e aceitável, mas em reuniões, 
apresentações ou ambiente de trabalho é recomendável a utilização 
de uma comunicação formal. O problema existe quando um falante 
insiste em usar uma modalidade linguística fora de seu ambiente 
natural. Isso ocorre bastante quando um profissional de certa área 
costuma utilizar-se sempre de termos técnicos pertinentes a sua 
atividade, como por exemplo, um profissional de economia que 
somente fala utilizando o economês. 

Sem dúvida, o que se deve ter em mente, para saber se 
comunicar, é que o importante é ser entendido e, para isso, é 
necessário saber definir a maneira como falar em relação ao 
ambiente e para quem se está falando. 

 Rodrigo Carvalho 

 
01. Em todas as alternativas abaixo foram citados argumentos que 

procuraram defender a tese proposta no texto acima, exceto: 
a) “Esta linguagem da Internet chamada de “internetês” surgiu 

em função da necessidade de o internauta se adaptar 
melhor ao teclado e pudesse ter uma comunicação via 
computador mais rápida.” 

b) “...a utilização desta linguagem fica restrita à Internet, a 
maioria das pessoas não a utiliza em outro meio, pois 
sabem que esta nova comunicação nada mais é do que um 
código próprio da rede e que não é eficaz para uma 
comunicação formal.” 

c) “Um internauta não esquecerá da norma culta da língua 
portuguesa somente por usar o internetês quando se 
comunica via computador, pois, se caso isso acontecesse, 
uma pessoa, ao aprender uma língua diferente, também se 
esqueceria de sua língua mãe.” 

d) “...ocorre bastante quando um profissional de certa área 
costuma utilizar-se sempre de termos técnicos pertinentes a 
sua atividade, como por exemplo, um profissional de 
economia que somente fala utilizando o economês.” 

 
02. A respeito do terceiro parágrafo, convém afirmar que é 

constituído por: 
a) quatro períodos; sendo dois simples e dois compostos. 
b) quatro períodos; sendo um simples, e os demais compostos. 
c) treze períodos; sendo todos simples. 
d) treze orações; sendo formado por quatro períodos 

compostos. 

03. Pode-se afirmar que o texto: 
a) tem por finalidade expor um ponto de vista ao leitor, de 

modo a convencê-lo de que sua forma de considerar o 
assunto é a verdadeira. 

b) tem a função de vender e divulgar produtos. 
c) quer mostrar que a praticidade e a velocidade da internet 

mudaram a forma de comunicação entre as pessoas. 
d) fornece informações sobre o surgimento da internet, seu 

desenvolvimento e aprimoramento, fazendo uma breve 
retrospectiva histórica até chegar ao enorme uso desta 
tecnologia. 

 
04. Considere o seguinte trecho: “Alguns estudiosos envolvidos com 

as áreas da linguística e da comunicação ficam receosos com 
esta nova linguagem, com medo de que isso possa empobrecer 
a língua portuguesa e comprometer a norma culta...”. O termo 
“isso”, em destaque no texto, refere-se: 
a) à língua portuguesa. 
b) aos estudiosos. 
c) às áreas da linguística e da comunicação. 
d) à nova linguagem. 

 
05. Transpondo para a voz passiva analítica a frase: 

“Simultaneamente com o surgimento da Internet iniciou-se 
também uma nova forma de comunicação...”, obtém-se a forma 
verbal: 
a) é iniciada. 
b) foi iniciada. 
c) fora iniciada. 
d) será iniciada. 

 
06. “Porém, a utilização desta linguagem fica restrita à Internet, a 

maioria das pessoas não a utiliza em outro meio, pois sabem 
que esta nova comunicação nada mais é do que um código 
próprio da rede e que não é eficaz para uma comunicação 
formal.” 
Nas suas quatro ocorrências do período acima, a palavra “a” 
classifica-se, respectivamente, como: 
a) artigo _ artigo _ artigo _ artigo. 
b) artigo _ combinação _ preposição _ preposição. 
c) combinação _ pronome _ artigo _ preposição. 
d) artigo _ contração _ artigo _ pronome. 

 
07. Assinale a alternativa que contém uma afirmação correta: 

a) Na palavra linguística ocorre um grupo consonantal e um 
hiato. 

b) Na palavra linguagem ocorre um ditongo oral decrescente.  
c) Na palavra internauta há quatro sílabas e nove fonemas. 
d) Em computador ocorre um dígrafo e um encontro 

consonantal. 
 
08. Indique a alternativa em que todas as palavras são acentuadas 

graficamente, segundo a mesma regra. 
a) símbolos, ícones, aceitável. 
b) também, internetês, há. 
c) rápida, linguística, área. 
d) necessário, gírias, simultâneo. 

 
09. Assinale a alternativa que contenha emprego incorreto da vírgula. 

a) “A linguagem por abreviações tem sido muito utilizada por 
jovens e crianças, devido aos meios de comunicação 
virtuais, como celulares, MSN, Orkut, dentre outros”. 

b) “Mesmo sendo numa linguagem sem regras, crianças e 
jovens apresentam maior criatividade ao produzirem um 
texto”. 

c) “Basta ter criatividade para aproveitar o conhecimento 
adquirido pelos alunos, a fim de valorizar as aprendizagens 
que já possuem”.  

d) “O papel da escola é valorizar, a comunicação formal, com 
as normas corretas de escrita, não aceitando tais modelos 
em trabalhos e provas”. 

 
10. Assinale a alternativa sem erro de grafia: 

a) Atraso, pesquisa, estrangeiro, exceção, oscilação. 
b) Jeito, atravez, magestade, jiboia, estenção. 
c) Mágua, táboa, sargeta, gorgeta, ogeriza. 
d) Beneficiência, cabeleleiro, impecillho, úmido. 

 

PORTUGUÊS 
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As questões 11 a 13 referem-se ao texto seguinte. 
 
Congresso internacional do medo 
 
Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio, porque esse não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da morte, 
depois morreremos de medo e sobre nossos túmulos nascerão 
flores amarelas e medrosas. 
CARLOS DRUMMOND DE ANDRADE. Poesia Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2001. 

 
11. Analise as ideias apresentadas a seguir. 
 

I. O eu lírico situa uma época de dor e conflitos, em que o 
medo está presente em tudo e em todos, dominando o 
mundo. 

II. De acordo com o texto, somente o amor não dá lugar ao 
medo. 

III. É sentido medo dos ditadores por não respeitarem a 
liberdade nem os direitos humanos, dominando com base na 
repressão.  

 
São condizentes com o texto APENAS: 
a) I e II. 
b) I e III. 
c) II e III. 
d) II. 

 
12. No poema, em que verso se percebe que o medo faz parte do 

cotidiano das pessoas? 
a) “Provisoriamente não cantaremos o amor...” 
b) “...que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos...” 
c) “...não cantaremos o ódio, porque esse não existe...” 
d) “...existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro...” 

 
13. A classificação que não corresponde à palavra em destaque é: 

a) “Provisoriamente não cantaremos o amor...” (verso 1) – 
(advérbio) 

b) “Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços...” (verso 3) 
– (pronome relativo) 

c) “existe apenas o medo, nosso pai e nosso companheiro” 
(verso 5) – (pronome substantivo) 

d) “... e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e 
medrosas.” (verso 11) – (preposição) 

 
14. Na forma verbal “morreremos”(futuro do presente do indicativo): 

a) a desinência número-pessoal da primeira pessoa do singular 
é idêntica à da terceira. 

b) a vogal temática e aparece em todas as pessoas 
gramaticais. 

c) a desinência modo-temporal indica a pessoa gramatical do 
verbo. 

d) o tema se faz presente apenas na 1ª, 2ª e 3ª pessoas do 
singular. 

 
 
 
 
 

15. O que deve ser feito com o número “7056” de modo que o “7” 
diminua seu valor em mil vezes. Qual o valor encontrado? 
a) 5.760 
b) 6.057 
c) 7.650 
d) 6.570 

 
16. Se eu trocar 16 notas de R$ 50,00 por notas de R$ 100,00, 

quantas notas de R$ 100,00 devo receber? 
a) 4 notas 
b) 8 notas 
c) 12 notas 
d) 16 notas 

17. Uma Instituição Pública recebeu uma caixa de maçãs para a 
merenda das crianças carentes. Essa quantidade foi repartida 
igualmente entre as 8 salas da Instituição, sendo que cada sala 
recebeu 36 maçãs e ainda restaram 6 na caixa. Quantas maçãs 
havia inicialmente na caixa? 
a) 242 
b) 224 
c) 294 
d) 249 

 
18. Todas as alternativas sobre números racionais estão corretas, 

exceto: 
a) a fração 7/50 equivale a um decimal exato. 
b) a geratriz de 0,555... é a fração 5/9. 
c) a soma de dois números racionais é sempre racional. 
d) a fração geratriz da dízima periódica 15,1333... é = 227/14. 

 
19. Ao decompor 1200 em fatores primos obtém-se 22 X 3 X n. Qual 

é o fator que deve ser colocado no lugar de n para que a forma 
fatorada represente o número 1200? 
a) 50 

b) 51 

c) 52 

d) 53 

 
20. Um representante de vendas gasta 1/6 do seu salário com o 

aluguel da casa onde mora, 1/2 com gastos referentes à 
alimentação e o restante com atividades de lazer. Que fração do 
salário cabe às atividades de lazer? 
a) 1/3 
b) 2/8 
c) 6/8 
d) 1/2 

 
21. Qual é o valor da seguinte expressão? 

 
4 −  −  

1
2
 

3 +   −  
3
2
 
 

−1

 

a) 1 
b) 1/3 
c) 3 
d) -3 

 
22. Inscreveram-se para um concurso 1.380 candidatos, porém a 

taxa de reprovação foi de 15%. Qual o número de candidatos 
aprovados e reprovados, respectivamente, no concurso? 
a) 678 e 702. 
b) 702 e 678. 
c) 207 e 1.173. 
d) 1.173 e 207. 

 
23. O funcionário de uma empresa recebeu seu 13º salário e 

colocou R$ 1.000,00 em uma aplicação que rendia 1% ao mês 
de juro. Após 6 meses, qual a quantia que o funcionário terá na 
aplicação? 
a) R$ 1.040,00 
b) R$ 1.400,00 
c) R$ 1.060,00 
d) R$ 1.600,00 

 
24. Indique a única alternativa verdadeira no tocante à geometria: 

a) O triângulo equilátero possui todos os lados diferentes. 
b) Um polígono que possui 11 lados é denominado 

“dodecágono”. 
c) Dois ângulos adjacentes são suplementares quando a soma 

de suas medidas é igual a 900. 
d) Um ângulo é denominado reto quando a sua medida vale 

metade da medida do ângulo de meia-volta. 
 
25. Qual é o polígono cuja medida do ângulo interno é igual a 1620. 

a) decágono. 
b) icoságono 
c) pentágono. 
d) pentadecágono. 

 

MATEMÁTICA 
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26. Sendo A =  𝑥 ∈ ℝ| − 1 ≤ 𝑥 <  3 , B =   𝑥 ∈  ℝ  𝑥 > 1} 𝑒 𝐶 =
] − ∞,  2], podemos afirmar que: 

a) A U B = [-1, + [ 

b) A U C = ]1, 2] 

c) B U C = ]-∞, 2[ 
d) A U B U C = ℝ_ 

 
27. Dada a imagem abaixo, encontre as medidas x e y indicadas na 

figura, respectivamente: 

 
a) 600 e 300. 
b) 30o e 600. 
c) 300 e 450. 
d) 450 e 300. 

 
28. 50% de 60% de 70% de um número representa quantos por 

cento do número? 
a) 1% 
b) 7% 
c) 14% 
d) 21% 

 
 
 

 
29. Sobre o município de Pariconha, assinale a alternativa 

CORRETA. 
a) Foi criado com a Constituição Federal de 1988. 
b) É um dos municípios mais novos do Estado de Alagoas. 
c) Foi criado pela atual constituição estadual, em 05 de outubro 

de 1989. 
d) Desmembrou-se de Mata Grande, mas sua instalação 

aconteceu somente em 01 de janeiro de 1993. 
 
30. Segundo dados históricos, em que século Pariconha teve início 

de povoamento, em seu território? 
a) Século XIX. 
b) Século XXI. 
c) Século XVII. 
d) Século XVIII. 

 
31. Qual lei criou o Distrito Judiciário de Pariconha? 

a) Lei 2.204 de 1º de maio de 1962. 
b) Lei 2.420 de 1º de maio de 1962. 
c) Lei 2.240 de 1º de maio de 1962. 
d) Lei 2.042 de 1º de maio de 1962. 

 
32. Em que ano foi criado o primeiro cartório civil de Pariconha? 

a) 1965. 
b) 1964. 
c) 1963. 
d) 1962. 

 

33. Qual a principal manifestação de folclore do município de 
Pariconha? 
a) Toré. 
b) Reisado. 
c) Quadrilha. 
d) Romarias. 

 
34. Assinale a alternativa CORRETA, sobre o município de 

Pariconha. 
a) Situa-se sobre as rochas cristalinas representadas pelos 

granitoides dos tipos Mata Grande e Águas Belas. 
b) Além da Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição, 

centro religioso do município, possui belíssimos e atraentes 
recursos naturais. 

c) Tem uma área de 574,563 Km2 . 
d) O primeiro núcleo de população, localizado onde hoje se 

encontra a sede do município, foi uma fazenda de gado 
instalada por João Gonçalves Teixeira. 

35. Qual a média térmica anual do município de Pariconha? 
a) 25,6º C. 
b) 26,5º C. 
c) 24,5º C. 
d) 23,0º C. 

 
36. Assinale a alternativa que não indica uma via de acesso à 

cidade de Pariconha. 
a) AL 220. 
b) BR 101. 
c) AL 145. 
d) BR 423. 

 
37. Assinale a alternativa INCORRETA. 

a) Pariconha depende de uma agricultura baseada no feijão, 
milho, mandioca e algodão. 

b) A pecuária tem seu rebanho majoritariamente de suínos e 
equinos. 

c) A cidade é pequena, sem industrias, com um comércio 
inexpressivo. 

d) O potencial da economia está voltado para a diversificação 
das atividades primárias, a exemplo da apicultura. 

 
38. Qual a extensão territorial do município de Pariconha, de acordo 

com o Censo IBGE 2010? 
a) 258, 524 km2. 
b) 376,853 km2. 
c) 547,563 km2. 
d) 408,105 km2.   

 
39. Quantos quilômetros o município de Pariconha fica equidistante 

da cidade de Maceió? 
a) 318 km. 
b) 317 km. 
c) 315 km. 
d) 314 km. 

 
40. O município de Pariconha faz limitação com o estado de 

Pernambuco nas seguintes direções: 
a) Norte e Sul. 
b) Leste e Oeste. 
c) Norte e Oeste. 
d) Sul e Leste. 
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