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AATENÇÃO 
 

�� Abra este Caderno, quando o Fiscal de Sala autorizar o início da Prova. 

�� Observe se o Caderno está completo. Ele deverá conter 30 (trinta) questões objetivas de múltipla 

escolha com 05 (cinco) alternativas cada, sendo 10 (dez) questões de Língua Portuguesa, 10 (dez) 

questões de Matemática e 10 (dez) questões de Conhecimentos Gerais.   

�� 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 ! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

RECADO AO SENHOR 903 
 
Vizinho __ 
Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou 

a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita 
pessoal – devia ser meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou desolado com tudo 
isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu 
lado a Lei e a Polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 
quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor: é impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita: pois 
como não sei o seu nome nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números, dois números 
empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito, a Leste pelo 1005, a Oeste pelo 1103 e embaixo pelo 
903 – que é o senhor. Todos esses números são comportados e silenciosos; apenas eu e o Oceano Atlântico 
fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis; nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor 
da maré, dos ventos e da lua. Prometo sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, um 
comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier “a minha casa (perdão; ao meu número) será 
convidado a se retirar às 21:45, e explicarei: o 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8:15 deve deixar o 783 
para tomar o 109 que o levará até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa vida, vizinho, está 
toda numerada; e reconheço que ela só pode ser tolerável quando número não incomoda outro número, mas o 
respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. Peço-lhe desculpas – e prometo silêncio. 

...Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, em que um homem batesse à porta 
do outro e dissesse: “Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em tua casa. Aqui estou”. E o outro 
respondesse “Entra vizinho, e come de meu pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a bailar e cantar, pois 
descobrimos que a vida é curta e a lua é bela”. 

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho entoando 
canções para agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa nas árvores, e o dom da vida, e a 
amizade entre os humanos, e o amor e a paz. 

 
BRAGA, Rubem – In: ANDRADE, Carlos Drummond de, et. alii. Para gostar de ler; crônicas. São Paulo, Ática, 

1975. Vol 1. p. 74-5.  
 
01. Após ler o texto I, é CORRETO afirmar que 
 

I.  há dois vizinhos que se conhecem pelo nome. 
II.  o 903 responde uma carta ao 1003. 
III. apesar de dar razão ao seu vizinho, o 1003 se dá o direito de sonhar com um mundo onde não existam as 

imposições em que se vive. 
 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
A) I, II e III. B) II e III, apenas. C) II, apenas. D) III, apenas. E) I e III, apenas. 
 
02. Leia os itens abaixo e responda: 
 

I.  Os vizinhos se chamam pelos números dos respectivos apartamentos. 
II. O 1003 está em desacordo com o regulamento do prédio e com as leis da sociedade em que vive. 
III. O 903 exige que o 1003 siga o regulamento do prédio. 
IV.  O 1003 escreve uma carta ao 903, reconhecendo as reclamações deste contra o barulho que ele (1003) faz em 

seu apartamento.   
 
Estão CORRETOS os itens 
 
A) I e II, apenas. B) I e III, apenas.  C) I e IV, apenas.  D) I, II e III, apenas. E) I, II, III e IV. 
 
03. Com base no texto, todas as opções estão CORRETAS, EXCETO. 
 
A) O 1003 faz barulho em seu apartamento no horário em que todos estão dormindo. 
B) O 1003 age de acordo com a espontaneidade dos próprios impulsos. 
C) O 1003 depois de ter recebido a carta e a visita do 903 promete mudar sua forma de viver. 
D) O 1003 se limita a oeste com o 1005. 
E) O 1003 reconhece que a vida está toda numerada e só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número.  
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04. A compreensão das afirmativas abaixo nos faz ver que a norma da concordância verbal NÃO foi respeitada em 
 
A) Só eu e Antonio ficamos calados, à margem. 
B) A maior parte deles já não vai à fábrica!  
C) Fui eu que lhe pedi que não visse.  
D) Uma porção de moleques me olhavam admirados. 
E) Não faltou, durante aquele ruidoso episódio, demissões e dispensas.  
 
05. Considerando a norma padrão, observe a regência dos verbos nas setenças abaixo. 
 

1. O homem respondeu qualquer coisa ininteligível.  
2.  Ele nunca aspirou o cargo que ocupa.   
3.  Maria assistia o filme entusiasmada. 
4. Perdoai o nosso erro. 
5. Aspiramos ao ar puro dessa fazenda. 

 
Estão CORRETAS apenas 
 
A) 2, 3 e 4. B) 1 e 4. C) 1, 4 e 5. D) 1 e 2. E) 3 e 5. 
 
06. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto ao uso da crase, está(ão) CORRETA(S) 
 
A) 1, 2 e 3. B) 2 e 3, apenas. C) 2, apenas. D) 3, apenas. E) 1 e 3, apenas. 
 
07. Marque o grupo que apresenta todas as palavras CORRETAS, segundo as normas ortográficas.  
 
A) Friorento – estupro. 
B) Estrupo – friolento.  D) Dibrar– perspicaz. 
C) Perpicaz – driblar. E) Friorento – cabeçário. 
 
08. Assinale a alternativa cuja lacuna NÃO é preenchida por SC. 
 
A) Na.....er.  
B) Fa.....ista. D) Ob....eno. 
C) En....ebado. E) Fa...ículo. 
 
09. Marque a sequência em que ambos os vocábulos devem ser ACENTUADOS por serem paroxítonos. 
 
A) Ima – album.  
B) Cafe – assembleia.  D) Orfao – biceps. 
C) Apos – lampada. E) Sauva – caja.  
 
10. Os períodos abaixo apresentam diferenças de pontuação. Assinale a alternativa que corresponde ao período que 

apresenta pontuação CORRETA. 
 
A) Marcela recifense, 21 anos vive no Rio Grande do Norte. 
B) Marcela recifense 21 anos, vive no Rio Grande do Norte.  
C) Marcela, recifense 21, anos vive no Rio Grande do Norte. 
D) Marcela, recifense 21 anos vive, no Rio Grande do Norte. 
E) Marcela, recifense, 21 anos, vive no Rio Grande do Norte.  
 
 

1                                          2                                 
 
 
 
 
                                             3 
 

PERIGO À 100M PROIBIDO ANDAR À 
CAVALO. 

PROIBIDO VIRAR À 
DIREITA 

 



 4

MATEMÁTICA 

 
11. Seja a equação ax2 + bx + c = 0, com a, b e c números reais, e a não nulo. Analisando as proposições abaixo, 
 

I.  Sempre que a > 0 e b > 0, a equação admite raízes reais e iguais.  
II.  Sempre que a > 0 e c > 0, a equação não admite raízes reais. 
III. Sempre que a > 0 e c < 0, a equação admite raízes reais e distintas. 

 
é CORRETO afirmar que 
 
A) I e II são verdadeiras. 
B) I e III são verdadeiras.  D) somente III é verdadeira. 
C) somente I é verdadeira. E) todas são falsas. 
 

12. Resolvendo o sistema 
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, é CORRETO afirmar que x + y é igual a 

 
Sugestão: Para resolver esse sistema, faça 1/x = u e 1/y = v 

 
A) 5/6 
B) 1/5  D) 5 
C) 1/6 E) 4 
 

13. Seja  �
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12...666,08x , então x é igual a 

 
A) 12  

B) 12 + 2   D) 24 + 2  
C) 24 E) 4 
 
14. Uma obra foi executada por 30 operários, trabalhando 8 horas por dia, durante 15 dias. Quantos operários serão 

precisos para realizar uma outra obra com o dobro de dificuldade da primeira, em 18 dias, trabalhando 10 horas 
diárias? 

 
A) 10 
B) 50  D) 40 
C) 30 E) 20 
 

15. Sejam a e b raízes da equação 2x2 – 5x + m = 3. Se 
3
411

��
ba

, o valor de m é igual a 

 
A) 1/3 
B) 45/5  D) 55/13 
C) 32/7 E) 27/4 
 
16. Carlos aplicou o seu capital a juros simples do seguinte modo: 1/3 à taxa 3% ao mês, e o restante, à taxa de 2,5% ao 

mês.  No fim de três meses, Carlos recebeu R$ 196,00 de juros. Qual o capital empregado por Carlos? 
 
A) R$ 3500,00 
B) R$ 2800,00 
C) R$ 4200,00 
D) R$ 1580,00 
E) R$ 3240,00 
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17. Dois apostadores das cidades de Carpina e Arcoverde foram sorteados com o prêmio da loteria. Na cidade de 
Arcoverde, o prêmio foi dividido por 7 apostadores, pois cada um contribuiu com a mesma quantia. Na divisão do 
prêmio, que fração do valor coube a cada sorteado de Arcoverde? 

 
A) 1/7 
B) 2/7  D)1/14 
C) 3/14 E) 1/8 
 
18. Paulo recebeu um aumento de 20% no mês de maio e 22%, em junho. Qual o total de aumento de Paulo? 
 
A) 42,3% 
B) 45,21% 
C) 43,5% 
D) 42% 
E) 46,4% 
 
19. Um aluno ganha 4 pontos em cada exercício que acerta e perde 2 pontos em cada exercício que erra. Ao fim de 50 

exercícios, ele obteve 80 pontos. Quantos exercícios ele errou? 
 
A) 20 
B) 12  
C) 30 
D) 22 
E) 32 
 
20. Sobre uma dívida de R$ 60.000,00, o primeiro desconto foi de 10%, e, sobre o restante, um outro desconto que 

reduziu a dívida para R$ 43. 200,00. O segundo desconto foi de 
 
A) 80% 
B) 28% 
C) 25% 
D) 20% 
E) 18% 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

21. “Política fundamentada no aliciamento das classes sociais de menor poder aquisitivo, pretendendo representar os 
interesses do cidadão comum. Inspirava-se na Carta Del Lavoro do fascismo italiano”. O texto se refere ao 

 
A) Anarquismo. 
B) Marxismo.  D) Liberalismo. 
C) Socialismo Utópico. E) Populismo. 
 
22. O período dos governos militares foi caracterizado por, EXCETO. 
 
A) Ausência de liberdade de imprensa. 
B) Quase inexistência de organizações sindicais e estudantis. 
C) Enfraquecimento dos partidos políticos. 
D) Fortalecimento do poder legislativo e extinção do poder executivo. 
E) Restrição às instituições democráticas por meio dos atos institucionais. 
 
23. Sobre o governo do General Emílio Garrastazu Médici, analise as seguintes afirmativas. 
 

I. Seu governo foi considerado o de maior repressão aos movimentos sociais. 
II. Foi a época do “milagre econômico brasileiro”. 
III. Criou um espírito de euforia, utilizando-se das vitórias nos esportes. 
IV. Iniciou o processo de “distensão” ou “abertura” política que, segundo o presidente, levaria o Brasil, de forma 

“lenta, segura e gradual”, à democracia. 
 
Estão CORRETAS 
 
A) I, II e III, somente. 
B) I, II e IV, somente.  D) II, III e IV, somente. 
C) I, III e IV, somente. E) I, II, III e IV. 
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24. Por ser uma expressão política do tempo da ditadura militar, o governo de José Sarney foi marcado por constantes 
crises ministeriais. O momento de consagração desse governo foi o(a) 

 
A) lançamento do “Pacote de Abril” que ampliava o mandato do presidente para 6 anos. 
B) revogação do ato institucional N° 5, o AI-5. 
C) apresentação no Congresso de uma emenda constitucional que deu origem à campanha das diretas-já. 
D) implantação do Plano Cruzado, baseado no congelamento de preços, que prometia livrar o país da inflação. 
E) criação dos Departamentos de Operações Internas e os Centros de Operações de Defesa Interna, fundamentais para o 

fortalecimento das forças sindicais. 
 
25. Fernando Henrique Cardoso tomou posse em 1º de janeiro de 1995. Seu governo 
 
A) promoveu uma série de reformas envolvendo a previdência social, a administração pública e a privatização econômica. 
B) projetava a imagem de político renovador preocupado em combater os marajás e as mordomias dos servidores públicos. 
C) criou o Movimento Brasileiro de alfabetização para erradicar as injustiças sociais e fundamentar o neoliberalismo. 
D) instituiu reformas nos poderes legislativo e judiciário, consolidando o bipartidarismo político. 
E) promulgou a Lei de Anistia que culminou com a libertação de praticamente todos os presos políticos, inclusive os 

condenados pela prática de crimes de terrorismo, e com a condenação dos militares que se envolveram em atos de tortura a 
presos políticos. 

 
26. Sobre o desmatamento da Amazônia, é CORRETO afirmar. 
 
A) Melhora a condição de uso sustentável da floresta. 
B) Sacrifica a oportunidade de capturar o valor dos serviços ambientais da floresta. 
C) Atualmente, a área original da Amazônia é de 5% . 
D) É provocado pela intensa atividade industrial. 
E) Aumenta a quantidade de água que se infiltra no solo.  
 
27. Após a Segunda Guerra Mundial, os países europeus se unificaram, criando diversos blocos econômicos. Entre eles, 

estão, EXCETO.  
 
A) Benelux. B) MCE. C) Ceca. D) EU. E) Apec. 
 
28. Com o aquecimento global, graves consequências podem ocorrer, EXCETO. 
 
A) Ilhas e cidades inteiras podem desaparecer, já que com a baixa da temperatura, o nível do mar pode subir. 
B) O gelo do Polo Norte e do Polo Sul pode derreter. 
C) Animais e plantas podem desaparecer. 
D) Aumento da temperatura. 
E) Provoca impactos ambientais que afetam todo o planeta e devem ter soluções globais. 
 
29. Sobre o objetivo e os princípios do NAFTA, analise as proposições abaixo. 
 

I. A livre circulação de mercadoria e de dólares entre os países  integrantes. 
II. Ampliação do fluxo de mexicanos para os Estados Unidos, visando ao aproveitamento da mão-de-obra farta e 

barata desses imigrantes. 
III. As tarifas alfandegárias internas entre os países membros serão gradativamente eliminadas.  
IV. A eliminação de tarifas alfandegárias de centenas de produtos.  

 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I. B) II e III. C) I, II e IV. D) I, III e IV. E) II, III e IV. 
 
30. Entre as grandes catástrofes ambientais, estão as chuvas ácidas. Assinale a alternativa que NÃO apresenta as 

consequências desse efeito. 
 
A) Provocam acidificação do solo, o que prejudica o crescimento de certos vegetais. 
B) Os solos podem perder nutrientes, causando sérios danos à vegetação. 
C) Só atingem lugares próximos às fontes poluidoras.  
D) As grandes indústrias desenvolvidas no hemisfério Norte, que são grandes emissores de poluentes, são as mais afetadas. 
E) Causam diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia 

alimentar. 
 
 


