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ATENÇÃO
Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova.
Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 40 (quarenta) questões objetivas de múltipla
escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez)
questões de Matemática e 20 (vinte) questões de Estudos Sociais.
Se o Caderno estiver incompleto ou com algum defeito gráfico que lhe cause dúvidas, informe,
imediatamente, ao Fiscal.
Uma vez dada a ordem de início da Prova, preencha, nos espaços apropriados, o seu Nome completo, o
Número do seu Documento de Identidade, a Unidade da Federação e o Número de Inscrição.
Para registrar as alternativas escolhidas nas questões objetivas de múltipla escolha, você receberá um
Cartão-Resposta de Leitura Ótica. Verifique se o Número de Inscrição impresso no Cartão coincide
com o seu Número de Inscrição.
As bolhas constantes do Cartão-Resposta devem ser preenchidas, totalmente, com caneta esferográfica
azul ou preta.
Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal, juntamente com este Caderno e deixe a sala em
silêncio.

BOA SORTE !

LÍNGUA PORTUGUESA

Você sabe o que significa acordar?
Ana Lúcia Santa Isabel
Vamos fazer uma brincadeira e separar em sílabas a palavra acordar: a-cor-dar.
Viu? Significa dar a cor, colocar o coração em tudo o que faz. Existem pessoas que acordam às 6h da
tarde. É isso mesmo! Pela manhã caem da cama, são jogadas da cama, mas passam o dia todo dormindo. E existem
alguns, acredite, que passam a vida toda e não conseguem acordar. Eu tive um amigo que acordou aos 54 anos de
idade. Ele me disse:
- Ana, descobri que estou na profissão errada!
E ele já estava se aposentando… Imagine o trauma que esse amigo criou para si, para os colegas de
trabalho, para a sua família! Foi infeliz durante toda sua vida profissional, porque simplesmente não “acordou”.
Eu, na época, era muito jovem, mas compreendi bem o que ele estava me ensinando naquele momento.
Por mais cinzento que possa estar sendo o dia de hoje, ele tem exatamente a cor que dou a ele. Sabe por
quê? Por que a vida tem a cor que “a gente pinta”.
O engraçado é que os dias são todos exclusivos. Cada dia é um novo dia, ninguém o viveu. Ele está ali,
esperando que eu e você façamos com que ele seja o melhor da nossa vida. Os meus dias são os mais lindos da face
da Terra, porque eu os faço ser os mais lindos da face da Terra.
Acredite em você! O universo é o limite!
Dê a você a oportunidade de “a-cor-dar” todos os dias e compartilhar com os outros o que Deus nos dá
de melhor: o privilégio de ser e fazer os outros felizes.
Disponível em: http://www.umtoquedemotivacao.com/motivacao/voce-significa-palavra-acordar.

01. De acordo com o texto, Acordar significa
A) levantar da cama e não ter um objetivo a ser atingido.
B) passar a vida inteira sem se encontrar consigo e com os outros.
C) achar que todos os dias são iguais.
D) fazer as coisas sem amor, fazer por fazer.
E) fazer com que cada dia seja único e o melhor possível.
02. Lendo o 6º parágrafo, concluímos que
A) a nossa vida é sempre bela e maravilhosa.
B) devemos colorir os nossos dias de cinza, por ser a nossa cor preferida.
C) a cor da nossa vida independe de nossa vontade.
D) os dias serão coloridos de acordo com as nossas ações.
E) a nossa vida será sempre cinzenta.
03. Assinale a alternativa que contém as palavras cujas justificativas de seus acentos sejam as mesmas das palavras
sílaba - família – você, respectivamente.
A) Época – privilégio – está.
B) Lúcia – estratégia – dá.
C) Diálogo – juízo – após.

D) Fátima – experiência – dê.
E) Início – próprio – já.

04. Qual das afirmativas abaixo apresenta o termo em destaque grafado INCORRETAMENTE?
A) Sempre comemore os resultados alcançados. Mesmo não sendo o esperado, comemore o aprendizado.”
B) Felicidade, liderança, sucesso são jornadas, não, destinos.
C) O seu destino é de sua responsabilidade, não, do outro.
D) Acordar significa despertar.
E) Quando se sabe aonde quer chegar, tem-se grande chanse de conseguir.
05. Analisando o fragmento Pela manhã caem da cama, são jogadas da cama, mas passam o dia todo dormindo..., podemos
substituir, sem mudar o sentido, o conectivo sublinhado por
A) logo.

B) portanto.

C) todavia.

D) porque.

E) à medida que.
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06. Dados os fragmentos textuais abaixo e as respectivas justificativas, coloque F para as falsas e V para as verdadeiras.
( )
( )
( )

Acredite em você!
Frase imperativa, logo está correto o emprego do ponto de exclamação.
Sabe por quê?
Frase em que existe uma indagação, daí o emprego do ponto de interrogação.
...o que Deus nos dá de melhor: o privilégio de ser e fazer os outros felizes.
Empregaram-se os dois-pontos para introduzir uma oração que esclarece o que se disse anteriormente.

Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA.
A) F – F – V.

B) V – V – V.

C) F – F – F.

D) V – V – F.

E) V – F – V.

07. Analise as proposições abaixo.
I.
II.
III.

Em ...acordam às 6h da tarde., a crase é facultativa.
Em Dê a você a oportunidade de “a-cor-dar” todos os dias... , a crase poderia ocorrer em a você.
Em ...ele tem exatamente a cor que dou a ele., se substituíssemos o termo sublinhado por ela, a crase ocorreria.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Apenas I e II estão incorretas.

D) Apenas II e III estão corretas.
E) Apenas I e III estão incorretas.

08. Em Existem pessoas que acordam às 6h da tarde,
I.
II.
III.

o verbo existem poderia ser substituído pelo verbo hão, sem infringir as normas da língua culta.
o verbo existem não tem sujeito.
o verbo acordam concorda com o antecedente do pronome relativo que - pessoas.

É CORRETO afirmar que
A) todos os itens estão corretos.
B) todos os itens estão incorretos.
C) apenas o item I está incorreto.

D) apenas o item II está incorreto.
E) apenas o item III está correto.

09. Baseando-se no fragmento: -Ana, descobri que estou na profissão errada!, analise as proposições.
I.
II.
III.

O termo Ana nomeia um ser em particular, logo se classifica como substantivo próprio.
O termo errada caracteriza outro termo - profissão, logo se classifica como adjetivo.
O termo descobri exprime uma ação, logo se classifica como verbo.

Assinale a alternativa CORRETA.
A) Todas estão corretas.
B) Todas estão incorretas.
C) Somente I está incorreta.

D) Somente II está correta.
E) Somente II e III estão corretas.

10. Em Foi infeliz durante toda sua vida profissional, porque simplesmente não “acordou.”, a primeira oração liga-se à
segunda por meio da conjunção porque que estabelece uma relação de
A) proporção.

B) causa.

C) concessão.

D) consequência.

E) condição.

MATEMÁTICA

11. Seja a soma infinita, S = 3 + 0,25 + 0,0025 + 0,000025 + . . . , então S é igual a
A) 322/99
B) 25/9
C) 325/99

D) 75/99
E) 187/99
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12. O valor da expressão:
1
A) 49/19
B) 19/96
C) 194/169

1
2
1
3

2
2

1
3
1
4

3
3

1
4 é igual a
1
5
D) 91/61
E) 97/84

13. Em uma indústria farmacêutica, a relação entre o valor de 1 grama de um certo medicamento e 1 dólar é de 1 para
12, isto é, 1 grama do medicamento equivale a 12 dólares. Caso ocorra um aumento de 20% no preço do dólar e de
40% no preço do grama do medicamento, então a nova relação entre o valor do grama do medicamento e do dólar
passa a ser de 1 para
A) 24
B) 14
C) 12

D) 6
E) 4

14. O quociente de 0,36 por 7,2 é igual a
A) 0,5
B) 0,7
C) 0,05

D) 0,07
E) 5/7

15. Um total de R$6.000,00 será investido em um mês, parte a 3,5% ao mês, e parte a 6% ao mês. Se o rendimento total
esperado no final de um mês é, no mínimo, de R$300,00, o valor máximo que pode ser investido a 3,5% é
A) R$ 210,00
B) R$ 360,00
C) R$ 570,00

D) R$ 2.400,00
E) R$ 3.600,00

16. Em um determinado país, as eleições para presidente ocorrem de 6 em 6 anos, para governador dos estados, a cada
4 anos e para deputado federal, a cada 8 anos. Se, em 2009, haverá eleições para todos esses cargos, em que ano
novamente haverá eleição conjunta para todos os três cargos?
A) 2015
B) 2025
C) 2014

D) 2024
E) 2033

17. Carlos comprou quatro lápis e três cadernos por R$ 34,00. Pedro foi à mesma loja e comprou cinco lápis e dois
cadernos, iguais aos que Carlos comprou, por R$ 25,00. O valor de um caderno é
A) R$ 5,00
B) R$ 7,00
C) R$ 8,00

D) R$ 10,00
E) R$ 11,00

18. O produto do MDC pelo MMC de dois números inteiros positivos e consecutivos é 342. É CORRETO afirmar que
A) os números são primos.
B) o maior é múltiplo de 4.
C) o maior é divisor de 72.

D) o menor é múltiplo de 4.
E) a soma dos números é 37...

19. Um número N é dividido em 3 partes a, b e c, diretamente proporcionais a 2, 3 e 7. Então, se a é igual a 20, é
CORRETO afirmar que N é igual a
A) 240
B) 120
C) 80

D) 100
E) 180

20. Resolva a expressão E e dê o resultado em litros.
E = 10 L + 100 dm3 + 1m3 – 9000 cm3.
A) 1250 L
B) 1320 L
C) 1211 L

D) 1110 L
E) 1101 L
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ESTUDOS SOCIAIS

GEOGRAFIA
21. São características da Amazônia, EXCETO.
A) Apresenta população absoluta, relativamente pequena.
B) Apresenta baixíssima densidade demográfica.
C) Entre os principais elementos, existe a presença de um extenso planalto e clima subtropical.
D) Apresenta o principal reduto de povos indígenas é palco de graves problemas fundiários.
E) Intenso desmatamento em conseqüência da intensa ocupação populacional.

22. Sobre os movimentos da Terra, assinale a alternativa INCORRETA.
A) O movimento de rotação dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos.
B) Com base no movimento de translação, os seres humanos determinam as horas e os fusos horários.
C) No movimento de translação, a Terra e os demais planetas executam movimentos ao redor do sol.
D) A principal conseqüência do movimento de translação é a ocorrência das estações do ano.
E) Com base no movimento de rotação, os seres humanos determinam as horas e os fusos horários.

23. Sobre a hidrografia brasileira, analise as proposições abaixo.
I.
II.
III.
IV.

A Bacia do São Francisco é a segunda maior bacia hidrográfica totalmente brasileira.
A Bacia do Paraná localiza-se na principal região geoeconômica do país (Centro Sul), destacando-se pela
grande produção de hidroeletricidade.
A Bacia do Tocantins–Araguaia é a menor bacia totalmente brasileira.
A Bacia Amazônica é genuinamente brasileira e tipicamente de planalto, destacando-se pelo aproveitamento de
seus rios para a produção hidroelétrica.

Estão CORRETAS apenas
A) I.

B) II e III.

C) I e II.

D) II e IV.

E) II, III e IV.

24. A ocupação do território brasileiro é extremamente desigual. Sobre a distribuição da população, é INCORRETO
afirmar.
A) O Sudeste é a região de menor concentração populacional.
B) O município de Atalaia no Norte da Amazônia apresenta menos de 1/km².
C) Salvador e Fortaleza são polos atrativos na região Nordeste.
D) Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte já estão saturados e apresentam crescimento abaixo da média
nacional.
E) Apesar de ser um dos países mais populosos do mundo, o Brasil continua a ser um país de baixa densidade demográfica.

25. Entre as principais unidades do relevo brasileiro, estão, EXCETO.
A) Planalto.

B) Planície.

C) Depressão.

D) Bacia Sedimentar.

E) Dobramento Moderno.

26. O clima do sertão é
A) Tropical de Altitude.
B) Subtropical.
C) Equatorial.

D) Semiárido.
E) Tropical Litorâneo.

27. Sobre as regiões geográficas do espaço pernambucano, analise as proposições abaixo.
I.
II.
III.

O Sertão pernambucano compreende mais de sessenta por cento do território do Estado.
A zona da Mata é a área situada nas proximidades do sertão com clima tropical úmido.
O agreste compreende a porção sobre Borborema, onde há variação do clima úmido e subúmido.

Somente está CORRETO o que se afirma em
A) I.

B) II.

C) I e II.

D) I e III.

E) III.
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28. Se a idade das rochas magmáticas é de, no mínimo, 500 milhões de anos e até mais de 2 bilhões, é mais provável que
elas se formaram nas Eras
A) Arqueozoica e Proterozoica.
B) Arqueozoica e Cenozoica.
C) Proterozoica e Mesozoica.

D) Mesozoica e Cenozoica.
E) Cenozoica e Proterozoica.

29. Solo pedregoso, clima semi-árido e temperatura elevada. Identifique a paisagem vegetal própria desse meio.
A) Caatinga.

B) Cerrado.

C) Floresta.

D) Mata Atlântica.

E) Mata dos cocais.

30. Sobre atividade industrial do Brasil, analise as proposições abaixo.
I.
II.
III.

A descentralização espacial da indústria reduz a participação da região Nordeste como força de trabalho
industrial.
A grande arrancada industrial ocorreu a partir da década de 50 com o plano de metas, como: energia,
transporte, abertura do capital estrangeiro.
A indústria localizou-se, principalmente, nas áreas onde já havia forte concentração de capitais como no
Nordeste.

Está(ão) CORRETA(S)
A) I, apenas.

B) II, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

E) I e III, apenas.

HISTÓRIA
31. A Exploração do Pau-Brasil teve início nos primeiros anos da colonização brasileira. Como resultado da intensa
extração,
A) ocorreu uma grande urbanização, porque a atividade forçava a sedentarização dos madeireiros.
B) a coroa portuguesa criou leis que preservavam a Mata Atlântica.
C) para desenvolver o sistema de transporte da madeira, houve intensificação da pecuária.
D) o Pau-Brasil começou a escassear em poucas décadas.
E) o governo português estabeleceu o monopólio sobre a atividade madeireira e instituiu a monocultura do pau–brasil.

32. Em 1532, com o objetivo de estabelecer núcleos de povoamento, Martin Afonso de Souza fundou a primeira vila do
Brasil, que foi
A) Olinda.
B) Salvador.
C) São Vicente.

D) Porto Seguro.
E) São Sebastião do Rio de Janeiro.

33. O primeiro Governador Geral do Brasil foi
A) Tomé de Souza.
B) Fernão de Noronha.
C) Duarte Coelho.

D) Maurício de Nassau.
E) José de Anchieta.

34. O mais famoso e duradouro quilombo do período colonial foi o de
A) Castanhinho.

B) Palmares.

C) Tabunga.

D) Pericumã.

E) Urubui.

35. O movimento que determinou a definitiva expulsão dos holandeses de Pernambuco foi o(a)
A) Guerra dos Farrapos.
B) Confederação do Equador.
C) Guerra dos Emboabas.

D) Revolta de Beckman.
E) Insurreição Pernambucana.

36. São algumas transformações ocorridas no Brasil com a chegada da Família Real em 1808, EXCETO.
A) Fundação do Banco do Brasil.
B) Criação da Imprensa Régia.
C) Abertura de duas escolas de medicina na Bahia e no Rio de Janeiro.
D) Instituição da derrama, com a finalidade de obrigar os mineiros a pagarem os impostos atrasados.
E) Implantação do Jardim Botânico.
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37. Dentre os fatores que contribuíram para a crise do Segundo Reinado, é correto citar, EXCETO.
A) O processo abolicionista.
B) O conflito com a Igreja Católica.
C) O movimento republicano.

D) A Guerra da Cisplatina.
E) O conflito com o exército.

38. Na Primeira República, os dois principais movimentos de caráter messiânico foram o de Canudos e o do
Contestado, caracterizados pela religiosidade e pelo sentimento de revolta dos sertanejos. O líder messiânico de
Canudos foi
A) Pe. Cícero.
B) Frei Damião.
C) Antônio Conselheiro.

D) Virgulino Ferreira.
E) Frei Caneca.

39. O Estado Novo foi o período de governo ditatorial de
A) Deodoro da Fonseca.
B) Campos Sales.
C) Fernando Henrique Cardoso.

D) Fernando Collor de Melo.
E) Getúlio Vargas.

40. Constitui-se como um dos fortes motivos para o apoio popular ao Governo Lula:
A) Plano Real.
B) Programa Fome Zero.
C) Movimento das Diretas-Já.

D) Plano Cruzado.
E) Movimento Revolucionário 8 de Outubro.
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