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Você está recebendo do fiscal um caderno de questões com 50 (cinqüenta) questões que compõem a prova escrita objetiva
numeradas seqüencialmente.
E receberá também uma Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas da prova objetiva.

$7(1d2
1-

234567891011-

Observe no quadro acima se o caderno de questões é o correspondente ao cargo no qual você fez a inscrição. Caso não esteja
correto solicite a substituição para o fiscal de sala, o qual deverá lhe fornecer o caderno de questões correto.
Verifique se esse caderno está completo e se a numeração das questões está correta.
Confira seu nome completo, o número de seu documento e a sua data de nascimento na Folha de Respostas, e caso encontre
alguma irregularidade, solicite a um dos fiscais que faça a correção.
O candidato deverá transcrever as respostas das provas objetivas para a folha de respostas, que será o único documento válido
para a correção das provas. O preenchimento da folha de respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
Leia atentamente cada questão da prova e assinale na Folha de Respostas a opção que a responda corretamente.
A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às
respostas.
Na correção do cartão resposta será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa marcada, emenda ou rasura, ainda que legível.
Você dispõe de
para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça com tranqüilidade,
mas controle seu tempo.
O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas depois de decorrido 45 (quarenta e cinco) minutos do
seu início.
O candidato, ao encerrar a prova objetiva, entregará ao fiscal de sua sala, a folha de resposta devidamente assinada e o
caderno de provas , podendo reter para si, apenas a folha para demarcação de suas respostas, que se encontra logo abaixo.
Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à polícia federal, que tomará as medidas cabíveis,
inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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L;MN  $O P$Q RST$Q R$UP UO VSRSWR>RPTRU YX$R
Z R$P;[;\;];_^'`>a[O Z> M
a)
b)
c)
d)
e)

A ambulância estava na pista quando a chuva começou.
Os animais que ficavam no Zoológico fugiram.
Há muitas melâncias baratas na promoção do mercado.
A vida é muito breve para se perder tempo.
A secretária trabalha na secretaria.

a)
b)
c)
d)
e)

O copo de agua está meio cheio.
O maior rio do mundo é o Amazonas.
Goiânia é a capital de Goiás.
Esta maquinaria toda serve para quê?
Escápula é o nome de um osso do corpo humano.

a)
b)
c)
d)
e)

A casa foi construida por bons pedreiros.
São as águas de março fechando o verão.
O Brasil é um país muito grande.
Os pais de João e Maria os abandonaram na floresta.
Há muitas espécies em extinção.

bMN  $O P$Q RST$Q R$UP UO VSRSWR>RPTRU YX$R
Z R$P;[;\;];_^'`>a[O Z> M

cMN  $O P$Q RST$Q R$UP UO VSRSWR>RPTRU YX$R
Z R$P;[;\;];_^'`>a[O Z> M

Md+ R$P$efgX$ gQ R$UP UO V hR; `iZ>R$P;U;X$ M;+ _R$P;$P;j
$WR$P>k$eflX$R VR$UO TQ R>V$mZ M R$P; Mn ;$O P$Q Rl
$Q R$UP UO VgRfP];oR; `iZ;R$PUX$

a)
b)
c)
d)
e)

O carro de meu pai ficou economiza muita gazolina.
Os sapatos que eu ganhei no Natal ainda parecem
novinhos.
Era uma vez uma linda menina chamada Chapeuzinho
Vermelho.
A fabrica de chapeus vai contratar mais dez pessoas.
Os amigos de meu amigo querem visitar uma cidade
praiana.

p Md+ R$P$efgX$ gQ R$UP UO V hR; `iZ>R$P;U;X$ M;+ _R$P;$P;j
$WR$P>k$eflX$R VR$UO TQ R>V$mZ M R$P; Mn ;$O P$Q Rl
$Q R$UP UO VgRfP];oR; `iZ;R$PUX$
a)
b)
c)
d)
e)

O Brasil possui grandes cantores.
A empresa pediu para contratarem mais pessoas para
trabalhar na secretaria.
A secretaria da escola ficou fechada durante o periodo de
ferias.
O planeta precisa cuidar melhor da natureza, pois sem
ela, não viveremos muito tempo.
Podemos ver nos jornais tanto coisas boas quanto ruins.

q MN  $O P$Q Rr*$Q R[P>[O VFRr$WR R$P;*$Q ^'$ef)WQ sV
R ZUO hRU;X$ M

a)
b)
c)
d)
e)

Os conselhos municipais estão sempre atentos aos
acontecimentos das cidades.
As vitrines que eu vi estão sempre tão limpas que nem
parece ter vrido nelas!
As casas de repouso ficam lotadas nos meses de junho e
julho.
O tarô é um baralho que serve para adivinhar a sorte das
pessoas.
A gravidez na adolescência está ficando cada vez mais
comum.

tMN  $O P$Q RgoQ R$UP UO VfRfWR ;R$P;_$ef_W$Q >VoZ e
R$U_XRh ^>aUO  M
a)
b)
c)
d)
e)

casa; espaço; escola.
esquerda; paço; piscina.
passoca; doces, abril.
pipoca; peneira; pedregulho.
pistola; epístola; pistão.

u Mv ; O P$Q RwM xQ R$UP UO VwRyP]yWR>RP;wR$UyX$R
 ^sa[O 
a)
b)
c)
d)
e)

Esta sidade é muito bonita.
Os pães desta padaria são muito masios.
Sempre que passamos por aqui, eu me lembro de vossê.
A vida nos levará para lugares que nem imaginamos que
um dia iremos.
Essa é a primeira vez que uma coisa dessas acomtece
comigo.

zMv ; O P$Q RwxQ R$UP UO VwRyP]yWR>RP;wR$UyX$R
 ^sa[O  M
a)
b)
c)
d)
e)

Uma andorinha só não fas verão.
Água mole em pedra dura, tanto bate até qui fura.
Em caza de ferreiro, o espeto é de pau.
Diga-me com qem andas, e eu te direi quem és.
Mais vale um pássaro na mão do que dois voando.

a)

c)
d)
e)

Eu li ontem em um livro que comidas gordurosas
engordam.
Eu já estou com o pé nesta estrada. Qualquer dia a gente
se vê.
Cei que nada será como antes, amanhã.
Que notícias me dão dos amigos?
Peguei a caminhoneta e bati com ela na vitrina da loja.

a)
b)
c)
d)
e)

Verbos.
Substantivos.
Adjetivos.
Artigos.
Advérbios.

a)
b)
c)
d)

Na linha 1, as palavras “ouviu” e “azul” são verbos.
Na linha 2, “lince” é um substantivo.
Na linha 3, “vozes” e “montanha” são adjetivos.
Na linha 4, a seqüência “as cores” são classificadas como
artigo indefinido e adjetivo.
A palavra “sorrir” no fim da linha 2 e a palavra “colorir” no
fim da linha 4 são dois advérbios.

Ls{Mh ; O P$Q RTSQ RUP>[O VT'RT$WR R$P;lR$UYXR
 ^sa[O  M

b)

L L;M| R$O H}R;^O PR1a[>R~o'  |, [>  >
 ;O P$Q R3$Q RUP>[O V3R*ZQ  $O a[O Z JZ;UR>efR$P;RJ 
W$Q  V>g^'UO aX$> M

LsbM| R$O gfURZ$_X$hZ P$\;];  fZ;R gXgV$RP;  M
L
b%2 `hR$`hVO fR/Q `'VO _$eO V$Q O !WPZ>Rh$ifUUOQ h>Q 
cg Z $W %X$Rg VO ;%V$>R fXgeoP;P
 Z eH;gZ;R;gXgV$RP; _Z 'Q 'UO 
 ^j>;;O PQ RhgQ R$UP UO VhZ 'UR> M

e)

LscMh ; O P$Q R11$Q RUP>[O V}R1WR>RP;H$evVR$Ujh$e
$; PUO VoRo$eK;XsR UO VjPR  gefR;efh'X$Re M
a)
b)
c)
d)
e)

gato – pegar – rato
pegar – bonito – gato
bonito – pegar – gato
pegar – gato – bonito
pegar – gato – rato

a)
b)
c)
d)
e)

verde – amarelo – bandeira
esperar – aprender – trabalhar
bode – cabra – mamar
claro – escuro – acender
espinafre – espirrar – espiga

L hM  ; O P$Q Rny$Q R[P>[O VnRe'RX$> WQ sV;
WR$R$PZ ReKgefR;efgZQ  RhXRfW$Q  V  M

L p Mh  $O P$Q Roo$Q R$UP UO V_'RP]$WR R$P;$e¡VR$UP
aU ;R M

b {Mh ; O P$Q Rwx$Q R$UP UO VRxWR>RP;n$efyW$Q  V
;Z;RPUX$hR$UX$ M

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

sofá – está – filé
túnel – régua – égua
saúva – baú – heroi
pá – pé – pó
ímã – história – mamãe

a)
b)
c)
d)
e)

Paulo tem dois filhos.
Paulo tem dois netos.
O texto não fala se Paulo tem irmãos.
Paulo tem uma família unida.
Paulo tem apenas um neto.

a)
b)
c)
d)
e)

João tem um irmão.
João tem dois sobrinhos.
João tem dois filhos.
João tem dois irmãos.
O pai de João se chama Paulo.

a)
b)
c)
d)
e)

Maria e Pedro são netos de João.
Maria e Pedro são netos de Paulo.
Maria e Pedro são netos de Jorge.
Maria e Pedro são sobrinhos de João.
Maria e Pedro não têm família.

a)
b)
c)
d)
e)

Paulo é pai de João que é pai de Jorge.
Jorge é filho de Paulo e tio de Maria.
Maria é irmã de João.
Pedro é pai de Paulo.
Maria e Pedro são casados.

a)
b)
c)
d)

Se Jorge tivesse um filho, Pedro e Maria teriam um primo.
Se Jorge tivesse um filho, Paulo teria mais um neto.
Se Jorge tivesse um filho, João também seria tio.
Se Jorge tivesse um filho, Maria seria mais velha que seu
primo.
Se Jorge tivesse um filho, esse filho seria irmão de Pedro.

O dia está muito bonito!
Este dia é lindo!
Tudo o que eu quero é ser feliz.
Este pato é branco.
Que lindo dia!

 RO hfR;^O PR%Rs¢ M
" W$ aR  X$;KZUO P\>;¡R>; VKZ ed;R$¡$Q P
'" P$X$efhXRQ >_Q R V$P; $£ ;RhRgXO ;R~
£ RP$!VO D'" RP;Re$efDe|Q RR ;>VDeo X$
PU_X$R_ZO ef W$aR  ,;Z^\ _X$o$O [;\;];
Ro+ UO _$e¤WZ; M# $UO j gefM|R$P O PfR>VO X'~
£ ];¥Re¦^\>jWaR>;' e|O ¥;§$UO ¥R¨e|O 
U UO  R M
e¡X$R aR ;gXWaR   j;;UoQ P$oXO  R~
£ " W$aR  R>;`oUO PXWRhRQ R%Re$eo'4WR> M
©  R;XPR; R%Rs¢jR $W'PX$i;gR ;ª$R  L q  L u M
L q Mh $O P$Q RhhQ RUP>[O VhZ;UR  M;( 'Rg|WaR>;'!UO 

a)
b)
c)
d)
e)

Porque o professor é malvado.
Porque foi ele quem matou a mulher.
Porque o correto é dizer que “a mulher estava morta,” e
não “a mulher estava matada”. O professor achou graça
do erro de português e não da morte da mulher.
Porque ele sabe que é mentira.
Nenhuma das alternativas acima.

L>tMh $O P$Q RhhQ RUP>[O VhZ;UR  M

a)
b)
c)
d)
e)

Ao tentar defender o professor, o aluninho também
cometeu outro erro, pois o correto é dizer “humor negro” e
não “humor preto”.
O professor riu porque ele não conseguiu entender o que
as crianças estavam falando.
O professor não gostava da mulher da rua de cima, por
isso ele riu ao saber que ela havia morrido.
As crianças riram também quando viram que o professor
começou a rir.
Todos na história ficaram chorando o tempo todo.

L u Mh $O P$Q RhhQ RUP>[O VhZ;UR  M

a)
b)
c)
d)
e)

Nesta história, muitas pessoas morreram.
O professor riu da notícia que sua aluna da faculdade veio
lhe trazer.
A mulher, ao dar a notícia para seu professor, decidiu
processa-lo.
De tanta raiva do professor, a aluna o matou.
Nenhuma das alternativas acima.

L>zMh« Z>¬V$R`®$O ¢¯Q ^ef>°W$Q >V;±R®R  ];
O PZ;e|WQ R   M_ WR;ZO ¥;RJRs¢$>efR$P;RK;¥Q Mw
R U>
'R²a$Q e³W¯Z e|WQ R>£Q  ´Z [RsefR$P;R  
WQ >V h]4~
 M W¶µ;µ
  M [O ;R¶µ µ
   M ·;µ µ'O Z;
 «/M Rµµ'R X$
 H$Q R[P>[O V H1R^O WR>RP;e¸;R¹¬$PZO X 
Q R U RoaQ e M; ;O P$Q R__$Q R[P>[O M V|RDWR;RPZR
PhXRe¡Z ' R i oQ R>[ g'Ria$Q e

a)
b)
c)
d)
e)

Z – Z – CH – S
Z–S–X–S
Z–Z–X–S
Z–Z–X–Z
S–S–X–S

bL;M| R$O gfR^O P;R%R>¢; M
 H$efºVR }$e»efRe¸ZefX ( $Q ¡'R6UO P
XO 3aUM;O Q "  MG eX$R$Q R>rR  ]; M,"  UrR3Zeo>V
'^$R ef$O hV$RQ XRQ R fR $]jR`fR_Z>;X
RKUO P¤X'O ¡a[O Q ( ¡M;e| §e Mf" ¡a[O Q $¤XR  ]¨M R
Zeoe¡¼iUO iR R;X ;iae_½ Q O i§ge|O |PO X$
 ;O P$Q Rih$Q R$UP UO VoO P$Z [R> M

b bMh ;O P$Q Rih$Q R$UP UO VoO P$Z [R> M

b cMh ;O P$Q Rih$Q R$UP UO VgZ [R> M

b hM  ; O P$Q Rih$Q R$UP UO VgZ [R> M

b p hM  ; O P$Q Rih$Q R$UP UO VoO P$Z [R> M

e)

5)"K+)&ºMEK3312T²)-*G3}¾0*}0º2

b q fM 2 ;R ^'PXTR ; ½ ;UO Z> X  P;;UO [  © >O Q R$O TX$R
E R^>aUO hR   >U½  [O Z ¿  ©E% j
a)
b)
c)
d)
e)

o Brasil é um país predominantemente rural.
o índice de mortalidade infantil brasileiro apenas tem
aumentado com o passar dos anos.
o índice de natalidade brasileiro tem aumentado em
relação aos últimos 30 anos.
o Brasil é um país predominantemente urbano.
o índice de analfabetismo brasileiro tem diminuído em
quase o dobro em relação às duas últimas décadas.

b;tM|( X$Reo$>aUO ef$/R¾$O  RefRZ P$Àe|O Z * $O Q RO 
Pi>[$Q O X$X$Rh§g4~
a)
b)
c)
d)
e)

Capitalismo.
Feudalismo.
Comunismo.
Socialismo.
Terceira via.

b u Mh  $O P$Q R3J$Q R$UP UO V*R*Z;P;Re|WQ *Z [RsefR$P;R3
R;^O ]dReÁ
RÂR>;`dQ Z;$Q O sX$ÂÂZ;WO Q6aR;XR$Q
>O Q R$O  M

a)
b)
c)
d)
e)

Sul.
Sudeste.
Centro-Oeste.
Nordeste.
Norte.

a)
b)
c)
d)
e)

Deputado federal.
Deputado estadual.
Governador
Presidente.
Senador.

a)
b)
c)
d)
e)

Sampaio de Abreu.
Mendes Junior.
Sousa e Silva.
Araújo Neto.
Augusto Vilela.

a)
b)
c)
d)
e)

Garibaldi Alves.
Aldo Rebelo.
Tasso Jereissati.
Guido Mantega.
Dilma Rousseff

2 Rg_Z>   RPP 5  Q R$O oR>WPXh>fR; ª$R>fXR
b z  cL;M
b;zMo" Z>$^R  R$P$P 5 $Q RO $yZWsV$n$P;R X
 a  efR$P; oRg_X$R~

c M¾ÌÍÅÎ   Î [Ï Ð  Î Us Ñ.Ò ÎÎÎ$Ó3Ô N[ ;Ñ  Ï Õ6ÐÖ×$
Ï; ¡$$Ø!U |  [;Ù$ Ú>ÛÅ[  Î Ñ  Ü ;Ù$Î ¨ ²Ý ÞÞ;Ý  ßÉ
 $Û;oà[> Ñ  [hÙo[; Ñ  Ï Õh$ÐÖ   [$ÏÐ>á×$iÏ 
f0 $$iØ!U |> U|;Ù$ Ú>ÛDâ>;Ñ  Ü ;Ù|>ã¶ää;äoå_æ/$Ñ ;åÙ$;ç
O WP½ VRQ
ReD~
è© ; W© ~ é éW M ê O ë;© O WR;X'O  M ^é ê O ë;O é © O ^ µ © © UR µ © >O Q ì MK"
O ^ UR$ >O Qs§%[Pe|O O XP$ >O QW''Q X$;
Re|O >g$$O ¢$R$Q ZO PX$ 
a)
b)
c)
d)
e)

SBT;
Rede TV.
Globo.
Bandeirantes.
Record.

a)
b)
c)
d)
e)

ao carnaval.
ao programa de aceleração do crescimento.
à indústria automobilística.
ao trabalho informal.
ao movimento dos trabalhadores rurais sem-terra.

a)
b)
c)
d)
e)

São Paulo
Santa Catarina
Paraná.
Rio Grande do Sul.
Minas Gerais.

a)
b)
c)
d)
e)

à TAM.
à GOL.
à Varig.
à Japan Airlines.
à American Airlines.

a)
b)
c)
d)
e)

Rio de Janeiro.
Belo Horizonte.
São Paulo.
Porto Alegre.
Curitiba.

c p Mh Z $^$R)$$O ¢$j%WQ O Z>X$}P # Q 6X$R 2 ] ( Q j
R aR$R;£ ;RoWUO PZO WQ efRPR~

c;{M| eÃef §$UO WQ O Z ;X¦WR$Q ®RsVO   « RÄj  R$PP
5 $Q RO _a OZ;XXJR;Z RO efR$P;X$RDR;ZX$R
W$*O P R ef§;XO ÅXwQ O   5 Q `X'O
EefP K[O Rje|'WR$RO R$$O
W;efRP;R¾Z [O Z;ex« FW;^Mm
efR$P;
XÆWR$P;]ÇÈ UPQ O  Á¼iÀPO Z  R$Q   
Re|WR$O R$iR$~

cL Mo"  ;O U vXR  R$P$P 5 $Q RO $j1WR$R$PZ RP;R;
( ¼ 0© ¿ + §~

c;bMh  $O P$Q RÉX $Q R[P>[O V $O ¢v;'RQ É$RÊP];
Z;P;§e²eËVR½ ZQ xXRÅZ;e|PO Z>\ ]xR¥XO aU;]X$R
O P;aef\ ªR g$aUO ZO $O ~

a)
b)
c)
d)
e)

Televisão.
Internet.
Celular.
Telefone.
Rádio.

c;cMf2 'R_J`UO J$ $O Q RO ¾XRgV$R];j$P$Q O R_$DO R$P;|
R;^'O Ri $O P$Q Rih$Q R[P>[O VhZ;UR> M
 MÈ- $X$¥¥R; ;X$w>O Q R$O ];UO ^$X¥
>O Q R$O _XRV$R]; M
  M"X$R$UO`;UO¨`>[OO Q R$O X
$R1VR];¡a OiZ[O XZ em
a[O PQ O X$X$R|X$R_$$efM RP$, ¾ R|XO DW;O
$effPO X;X$R
   M1+Re
oR;^'O ]f$Q>R%X$R; RfP]D`f$`$UO oX$RVR] M

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I está correta.
Apenas I e II estão incorretas.
Apenas II está incorreta.
Todas estão corretas.
Todas estão incorretas.

2 Rgo;ZO XRP;RhZ;e¡gVÀ c;{ p hRe¡Z;P^P j
R>WP$X$i;gR; ª$R gX$R c q  c u M
c q MH [O ^Re¡XgV$ÀoRhoR>;X4~

c tMo" >VO ];_R$P V$Q VO XPoZO X$R$PRfWR$ R$PZO ~

c u Mo" ; RW$ HX$R6Z;P^'P 1R ;`}Q Z;Q O sXHRev'Q
ZO X$XRhXR~

c;zM|+  © $O r·ºRraQ >V6P)eoRFXº;R$PX M, §) 
b;{  b;b e|O P¸P]msVO ÉO X¸Z;P;a[O ef;Xv$O PX$ M6+ >
RW$UO \;ª$R KWíQ O Z ;j%R ;X$O RHe|PO ZO W$O $j.·KR
aQ >VPO ; M¤G eîX$Ëeo$O »aeo»RPXR>
O P$g$Rgeo R_RZ>R$P;RefR$P;RiaO ~
a)
b)
c)
d)
e)

Jacques Wagner.
Antônio Carlos Magalhães.
César Borges.
Álvaro Dias.
Joaquim Barbosa.

a)

d)
e)

No Brasil, as eleições presidenciais ocorrem a cada dois
anos.
Nas últimas eleições, os candidatos que disputaram o
segundo turno foram Geraldo Alckmin e Lula.
O atual presidente da república pertence ao partido
PSDB.
Atualmente, o presidente é José Alencar.
Dilma Rousseff é a atual vice-presidente.

a)
b)
c)
d)
e)

Globo.
SBT.
Record.
Bandeirantes.
Rede Nova.

a)
b)
c)
d)
e)

Bloco econômico.
Plano econômico.
Modelo econômico.
Projeto de unificação de moedas.
País.

a)
b)
c)
d)
e)

Argentina.
Paraguai.
Brasil.
Venezuela.
Estados Unidos.

a)
b)
c)
d)
e)

O ano em que meus pais saíram de férias.
O auto da compadecida.
Tropa de Elite.
Meu nome não é Johnny.
Central do Brasi.

a)
b)
c)
d)
e)

São Paulo.
Brasília.
Espírito Santo.
Rio de Janeiro.
Rio Grande do Sul.

{Mf2 'R¦ ±RQ R$O \;ª$R;° $O Q RO  ±RR$®;;P; 
Z;URQ >  M  ;O PQ Rhh$Q R$UP; UO VfZ [Rs M

b)
c)

L Mh  $O P$Q RÉX $Q R[P>[O V $O ¢v;'RQ É$RÊP];
Z;P;Re|WQ o$efiRe|O 'hX$RhR$Q R>VO ]; M

2 Rh|¼%RZ;$Q jR $W'PX$h gR ;ª$R h b Ri cM
bMo" ¼%R Z Q>§f$e~

cMh  $O P$Q R)X$ ºQ R$UP UO V>º$$O ¢1R$Q )RºZ P§e
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a)
b)
c)
d)
e)

Brasil.
Estados Unidos.
México.
Cuba.
Venezuela.

a)
b)
c)
d)
e)

Alagoas
Ceará
Piauí
Pernambuco
Espírito Santo

a)
b)
c)
d)
e)

Pão de Açúcar
Pelourinho.
Cristo redentor
Jardim Botânico
Farol da barra.

a)
b)
c)
d)
e)

Movimento pela libertação de Angola.
Movimento dos trabalhadores rurais sem terra.
Movimento agora Brasil!
Movimento das camponesas
Movimento rural.

a)
b)
c)
d)
e)

Presidencialismo
Parlamentarismo
Monarquia
Diarquia
República
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