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                                                                                                           PROCESSO SELETIVO PÚBLICO 
 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 
 

Não deixe de preencher as informações a seguir. 
 

Prédio                                                                                                                                                                     Sala 

                             

 

Nome  

                              

 

Nº de Identidade                                             Órgão Expedidor            UF                                             Nº de Inscrição          

 
 

EENNSSIINNOO  FFUUNNDDAAMMEENNTTAALL  
 
 

AATENÇÃO 
 
� 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 questões de Língua Portuguesa, 10 questões de 

Matemática e 20 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 Nome do Prédio e o 

Número da Sala, 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 das provas, você receberá um Cartão-Resposta 

(Leitura Ótica). Verifique se o Número de Inscrição impresso, em ambos os cartões, coincide com o seu 

Número de Inscrição. 

� As bolhas do Cartão-Resposta (Leitura Ótica) devem ser preenchidas, totalmente, com caneta 

esferográfica azul ou preta.  

� O tempo de Prova está dosado, de modo a permitir fazê-la com tranquilidade. 

� Preenchido o Cartão-Resposta, entregue-o ao Fiscal juntamente com este Caderno e deixe a sala em 

silêncio. 

 
 
 

BOA SORTE ! 
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LLÍÍNNGGUUAA  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  
 

Texto 1 para as questões de 1 a 05. 
 

Escola é 
Paulo Freire 

 
...o lugar que se faz amigos. 

Não se trata só de prédios, salas, quadros, 
Programas, horários, conceitos... 

Escola é, sobretudo, gente 
Gente que trabalha, que estuda 

Que alegra, se conhece, se estima. 
O diretor é gente, 

O coordenador é gente, 
O professor é gente, 

O aluno é gente, 
Cada funcionário é gente. 

E a escola será cada vez melhor 
Na medida em que cada um se comporte 

Como colega, amigo, irmão. 
Nada de “ilha cercada de gente por todos os lados” 

Nada de conviver com as pessoas e depois, 
Descobrir que não tem amizade a ninguém. 

Nada de ser como tijolo que forma a parede, indiferente, frio, só. 
Importante na escola não é só estudar, não é só trabalhar, 

É também criar laços de amizade, 
É criar ambiente de camaradagem, 
É conviver, é se “amarrar nela”! 

Ora é lógico... 
Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer, 

Fazer amigos, educar-se, ser feliz. 
É por aqui que podemos começar a melhorar o mundo. 

 
Disponível em: http://br.answers.yahoo.com/question/index?qid=20070521112614AAduwwK. Acessado em: 18 de fev. de 2010. 

 
01. Diante da leitura realizada, concluímos que  
 
A) a escola é um ambiente em que cada um deve fazer sua parte isoladamente. 
B) todos os que compõem a escola exercem funções diferentes, porém são todos iguais.  
C) os que fazem parte da escola devem primar pelo espaço físico, esquecendo-se do lado humano. 
D) escola é um espaço onde se busca um mundo melhor através do individualismo de cada um de seus membros. 
E) a escola é um ambiente de camaradagem e aprendizagem, as quais acontecem independentemente do modo como as pessoas 

que a integram se relacionam. 
 
02. De acordo com o texto, o autor nos revela que  
 
A) o mundo será bem melhor quando todos forem ilhas. 
B) devemos ser solitários, pois, somente assim, faremos parte de um mundo mais feliz.  
C) só seremos felizes, se mantivermos a nossa individualidade. 
D) somente, através da solidariedade e fraternidade, seremos capazes de vivenciar um mundo melhor. 
E) somos felizes, à medida que procuramos ser indiferentes com os outros.  
 
03. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I. Escrevemos laço, laçarote e laçinho. 
II. Acentuamos “horário” e “só” pelo mesmo motivo de “prédios” e avó, respectivamente. 
III. Em “Numa escola assim vai ser fácil! Estudar, trabalhar, crescer,...”, as vírgulas foram utilizadas para 

separar termos de mesma função sintática. 
 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I. B) II.  C) III.  D) nenhuma. E) todas. 
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04. No trecho “Descobrir que não tem amizade a ninguém”, se substituirmos a palavra “ninguém” por escola,  
 
A) haverá crase, uma vez que existe a fusão da preposição “a”, exigida pelo termo amizade, com o artigo a que determina o 

termo “escola”. 
B) a crase será facultativa. 
C) não haverá crase, pois não existe nenhuma exigência dos termos regentes. 
D) haverá crase, pois existe, apenas, a exigência da preposição “a” pelo termo “amizade”. 
E) haverá crase, uma vez que se está diante de uma palavra feminina. 
 
05. Encontra-se no texto  
 
A) uma narração sobre a escola ideal. 
B) o elemento de coesão “na medida em que” cujo valor semântico é de tempo. 
C) a palavra “indiferente” que concorda em gênero e número com o termo a que se refere – parede. 
D) o termo “conceitos” que significa definições. 
E) um verbo intransitivo no trecho “Nada de conviver com as pessoas...” 
 
Texto 2 para as questões de 06 a 10. 
 

 
http://revistaescola.abril.com.br/lingua-portuguesa/coletaneas/calvin-seus-amigos-428892.shtml 

 
06. Ao dialogar com o filho, o pai utilizou-se de verbos, como “vimos”, “achamos”, “leu” e “aprendeu”.  
 Quanto a estes verbos, é CORRETO afirmar que 
 
A) transmitem a ideia de uma ação não concluída. 
B) expressam uma ação que está ocorrendo no momento do diálogo. 
C) indicam um fato incerto. 
D) expressam a ideia de um acontecimento no futuro. 
E) transmitem a ideia de uma ação completamente concluída. 
 
07. No 1o quadrinho da tira, o verbo  
 
A) “vimos” encontra-se no plural, porque tem como sujeito “Calvin, sua mãe e eu”. 
B) “achamos” encontra-se no plural, porque tem como sujeito “sua mãe e eu”. 
C) “gosto” tem como sujeito “escola”, daí se encontrar no singular. 
D) “achamos” encontra-se no plural, porque tem como sujeito “notas”. 
E) “achamos” tem sujeito diferente do verbo “vimos”. 
 
08. No 3o quadrinho, existe o termo “muito” que acompanha o verbo, expressando circunstância de 
 
A) dúvida. B) modo. C) intensidade. D) negação. E) afirmação. 
 
09. Segundo a tirinha,  
 
A) Calvin gostava da escola, porque lia muito e aprendia muito. 
B) a escola era os amores do Calvin, embora tirasse notas baixas. 
C) a escola era o local preferido por Calvin, uma vez que nela podia ler tudo sobre os dinossauros. 
D) Calvin queria uma escola onde ele pudesse ler o que apreciava. 
E) para Calvin, a escola tinha que ir de encontro aos interesses do aluno. 
 
10. Conclui-se do diálogo que a escola 
 
A) é o único local ideal para a aprendizagem. 
B) precisa fazer com que o aluno leia mais, a fim de que aprenda mais. 
C) prejudica o diálogo entre pais e filhos. 
D) não se torna interessante, uma vez que não se volta ao mundo do aluno. 
E) está sempre preocupada em atender os interesses do aluno. 
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MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA  
 
11. Resolvendo a expressão. -2 + { 4 -3 - [5 +2 – 3 . (8 – 4 : 2 – 5) +1 ] + 3}, obtemos por resultado 
 
A) – 3 B) 3 C) 1 D) – 1 E) 0 
 

12. Resolvendo a expressão  
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, obtemos como resultado o número 

 

A) 
267

314
 

B) 
324

467
  D) 

457

264
 

C) 
264

425
 E) 1 

 
13. Em uma pequena cidade do interior de Pernambuco dois candidatos, A e B, postulam a eleição para prefeito. Foi 

contratado um Instituto de Pesquisa de Estatística para avaliar as possibilidades de cada candidato. A amostra da 
pesquisa revelou o seguinte resultado: 

 
3600 dos entrevistados votariam no candidato A. 
4400 dos entrevistados votariam no candidato B. 
60% dos entrevistados não tinham decidido em quem votar. 

 
É CORRETO afirmar que a porcentagem de adultos que votariam no candidato A em relação ao total de entrevistados 
é igual a 
 
A) 12% 
B) 18% D) 14% 
C) 20% E) 32% 
 
14. João e Carlos eram sócios de uma loja que vendia maçãs. Numa caixa, existiam x maçãs. João retirou da caixa 

metade das maçãs mais meia maçã; em seguida, Carlos retirou da caixa a metade das maçãs que sobraram mais 
meia maçã. Ao verificar a caixa, foi constatado que a caixa estava vazia. É CORRETO afirmar que x é igual a 

 
A) um número par e primo. 
B) um número par não primo D) um número ímpar não primo. 
C) um número ímpar primo. E) um número não inteiro de laranjas. 
 
15. Augusto, certo dia, fez compras em 5 lojas. Em cada loja, gastou a metade do que possuía e, na saída, pagou R$ 3,50 

de estacionamento. Se no fim de toda essa atividade, ainda lhe restaram R$ 22,50, que quantia possuía 
inicialmente? 

 
A) R$ 632,00 
B) R$ 928,00  D) R$ 543,00 
C) R$ 832,00 E) R$ 724,00 
 
16. Uma torneira A enche um reservatório de água em 4 horas. Se uma torneira B, de mesma vazão que a torneira A, 

enche o taque em 6 horas, em quanto tempo, as duas torneiras juntas encherão o tanque? 
 
A) 3h 
B) 2 h  D) 2,4 h 
C) 2,5 h E) 3,2 h 
 
17. O juro simples produzido por um capital de R$ 60 000,00, empregado à taxa de de 6% ao ano durante 2 anos e 6 

meses, é 
 
A) R$ 8 350,00 
B) R$ 9 000,00  D) R$ 9 350,00 
C) R$ 7 350,00 E) R$ 10 000,00  
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18. Pedro comprou um carro por R$ 12 000,00. Sabendo-se que o carro tem uma desvalorização de 12% ao ano, qual o 

valor do carro de Pedro 1 ano após a compra? 
 
A) R$ 10 560,00  
B) R$ 9 820,00  D) R$ 10 420,00 
C) R$ 11 510,00 E) R$ 9 320,00 
 
19. O número 3 + 0,25 + 0,0025 + 0,000025 + 0,00000025 +�  é escrito em forma de fração por: 
 

A) 
50

75
 

B) 
99

322
  D) 

9

33
  

C) 
129

425
 E) 

77

425
 

 
20. Certo dia, que antecipava um feriado, nas salas da 8ª série de um determinado colégio, o número de faltosos foi de 

34%. Sabendo-se que o número de alunos que compareceram neste dia foi de apenas 99 alunos, é CORRETO 
afirmar que o número de alunos matriculados na 8ª série deste colégio é 

 
A) 150 
B) 133  D) 200 
C) 169 E) 142 
 

EESSTTUUDDOOSS  SSOOCCIIAAIISS  
 
21. A primeira concessão da Coroa Portuguesa foi dada ao comerciante português Fernão de Noronha para explorar 
 
A) a pecuária. 
B) o comércio de especiarias.  D) as minas de prata. 
C) a cana-de-açúcar. E) o Pau-Brasil. 
 
22. Para interagir mais diretamente no processo de colonização, devido ao pouco sucesso das capitanias hereditárias, a 

Coroa Portuguesa decidiu 
 
A) enviar as expedições guarda-costas. 
B) fundar as feitorias para aumentar a população.  D) fortalecer o regime do padroado. 
C) implantar o Governo–Geral no Brasil. E) criar o primeiro bispado, chefiado por Manuel da Nóbrega. 
 
23. Em 1645, começou uma guerra financiada pelos senhores de engenho do Nordeste, para recuperar as terras do 

domínio holandês. Essa guerra recebeu o nome de 
 
A) União Ibérica. 
B) Guerra dos Mascates.  D) Insurreição Pernambucana. 
C) Guerra dos Emboabas. E) Batalha do Tejucupapo. 
 
24. Sobre o Brasil colonial, analise as afirmativas abaixo: 
 

I. A Igreja Católica era, ao lado da monarquia, a instituição que articulava o processo de colonização, 
exercendo uma gama de poderes; 

II. O escravo africano foi a base das atividades econômicas no Brasil colonial, responsável por quase todos os 
trabalhos; 

III. Desde o início, a economia Brasil colônia assumiu um caráter exportador ou agroexportador, baseada na 
monocultura; 

IV. Os índios, proprietários de grandes extensões de terra, foram responsáveis pelo desenvolvimento da 
pecuária. 

 
Estão CORRETAS: 
 
A) somente I, II e III. 
B) somente I, II e IV.  D) somente II, III e IV. 
C) somente I, III e IV. E) I, II, III e IV. 
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25. Sobre a Inconfidência Mineira, assinale a alternativa CORRETA. 
 
A) Foi um movimento liderado por Joaquim Silvério dos Reis. 
B) Foi um movimento contra as autoridades portuguesas e a cobrança da derrama. 
C) Os inconfidentes pertenciam às camadas mais pobres da sociedade mineira. 
D) Os confederados criaram uma nova bandeira, na qual estava escrita a palavra NEGO. 
E) Os inconfidentes foram condenados à morte e executados na cidade do Rio de Janeiro.    
   
26. A independência do Brasil foi um processo liderado, em grande parte, pelos grupos que tiveram os maiores 

benefícios com a separação entre o Brasil e Portugal. Esses grupos foram os 
 
A) índios e os escravos. 
B) produtores de café e os industriais de São Paulo.  D) militares do exército e da marinha. 
C) grandes proprietários de terra e os grandes comerciantes. E) fabricantes de tecidos e os banqueiros. 
 
27. O comandante militar Pedro Ivo foi um dos líderes de uma revolta liberal conhecida como 
 
A) Sabinada. B) Balaiada. C) Cabanagem. D) Praieira. E) Farroupilha. 
 
28. Na segunda metade séc. XIX, aconteceram transformações na economia do Brasil. Nesse período, os centros 

econômicos deslocam-se das antigas áreas econômicas do Nordeste para o centro-sul em função da produção do(a) 
 
A) Milho. B) Café. C) Açúcar. D) Cacau. E) Algodão. 
 
29. A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), importante marco na história da legislação trabalhista no Brasil, foi 

implantada no governo de 
 
A) Deodoro da Fonseca. 
B) Floriano Peixoto.  D) Júlio Prestes. 
C) Campos Sales. E) Getúlio Vargas. 
 
30. O presidente Fernando Henrique Cardoso foi substituído no dia 1º de janeiro de 2003, dia da posse de 
 
A) Fernando Collor de Mello. 
B) Itamar Franco.  D) Luís Inácio Lula da Silva. 
C) Tancredo Neves. E) José Sarney. 
 
31. São características  do Nordeste, EXCETO: 
 
A) Área ocupada desde o norte de Minas Gerais até  o oeste do Maranhão. 
B) O Sertão é a mais extensa sub-região e corresponde ao domínio do clima semiárido e da vegetação de caatinga. 
C) A Zona da Mata foi a primeira área do Brasil ocupada pelo colonizador europeu; sempre foi e continua sendo a mais 

importante do espaço nordestino.  
D) O Meio-Norte, formado pelos estados do Maranhão e do Piauí, se constitui em uma área de transição entre a Zona da Mata 

e o Sertão. 
E) Concentra cerca de 30% da população do país, constituindo-se em uma região-problema em virtude da grave situação social 

e econômica marcada por: fome, subnutrição e elevadas taxas de natalidade. 
 
32. São consequências do movimento de rotação da Terra, EXCETO: 
 
A) A sucessão das estações do ano. 
B) A hora local de uma cidade pelo fuso horário.  D) A sucessão dos dias e das noites. 
C) O movimento aparente do sol. E) A formação das correntes marítimas. 
 
33. Sobre a hidrografia brasileira, analise as proposições abaixo. 
 

I. A Bacia Amazônica é genuinamente brasileira e tipicamente de planalto. Destaca-se pelo aproveitamento de 
seus rios para a produção hidroelétrica. 

II. O rio São Francisco é o único rio perene que atravessa o sertão nordestino. 
III. A Bacia do Paraná é a segunda maior em área assim como em potencial hidroelétrico. 
IV. A Bacia do Paraguai, tipicamente de  planície, destaca-se pelo aproveitamento de seus rios para a 

navegação. 
 
Somente está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I. B) II e III. C) II, III e IV. D) II e IV. E) I, II e III. 
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34. A ocupação do território brasileiro é extremamente desigual. Sobre a distribuição da população, é INCORRETO 
afirmar que 

 
A) o Sudeste é a região de maior concentração populacional. 
B) enquanto a densidade demográfica do Rio de Janeiro é de 314hab/km2, a de Roraima é de 1hab/km. 
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) além de populoso, o Brasil apresenta alta densidade demográfica. 
 
35. Dentre as principais formas e unidades do relevo brasileiro, estão EXCETO: 
 
A) Serra. 
B) Dobramento Moderno.  D) Cuesta. 
C) Chapada. E) Bacia Sedimentar. 
 
36. Assinale a alternativa que contém o clima da região amazônica. 
 
A) Tropical de Altitude. 
B) Subtropical.  D) Semiárido. 
C) Equatorial. E) Tropical Litorâneo. 
 
37. Analise as proposições abaixo sobre as regiões geográficas do espaço pernambucano: 
 

I. O Sertão pernambucano compreende mais de sessenta por cento do território do Estado; 
II. A zona do Agreste é a área situada nas proximidades do sertão; 
III. O agreste compreende a porção sobre Borborema, onde há variação do clima úmido e subúmido. 

 
Está(ão) CORRETA(S) 
 
A) I, apenas. B) II, apenas. C) I e II, apenas. D) I, II e III. E) III, apenas. 
 
38. Sobre as coordenadas geográficas, é INCORRETO afirmar que 
 
A) o Equador tem 0º de latitude, sendo considerado o ponto de partida para se calcular a latitude de um lugar. 
B) Meridianos são círculos imaginários que cortam perpendicularmente os paralelos e vão de um polo a outro. 
C) Latitude é a distância, medida em graus, de qualquer lugar da superfície terrestre ao Equador. 
D) o antimeridiano do meridiano de Greenwich é a Linha Internacional de Data. 
E) o meridiano de Greenwich e seu antimeridiano dividem a Terra em Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. 
 
39. Identifique a paisagem vegetal própria do meio citado abaixo. 
 

Clima tropical; pequenas árvores com troncos retorcidos; corresponde à vegetação das savanas. 
 
A) Caatinga. B) Cerrado. C) Floresta. D) Mata Atlântica. E) Mata  dos cocais. 
 
40. Sobre os fatores que contribuíram para São Paulo ser o estado de maior concentração industrial, analise os itens 

abaixo. 
 

I. A mão-de-obra assalariada imigrante. 
II. Ferrovias que ligavam o interior ao Porto de Santos. 
III. O mercado consumidor que se formou na capital paulista e em seus arredores. 
IV. A indústria localizou-se, principalmente, nas áreas onde já havia forte concentração de capitais, como no 

Nordeste. 
 
Somente está(ão) CORRETA(S) 
 
A) I. B) II e IV. C) I, II e III. D) II e III. E) I, III e IV. 
 
 
 
 


