B) Josias
C) Sapateiro
D) Bondade
E) Arquipélago

PORTUGUÊS
Leia o Texto I e responda as questões 01, 02 e 03.
TextoI: Os poderes da mandioca

05 – O plural correto das palavras MÃO, PINTOR e PASTEL é:
Conta uma lenda indígena que, no princípio dos tempos,
a filha de um cacique engravidou sem contato com homem, O
cacique não acreditou na história da filha e ficou bravo, até que,
em sonho, ele recebeu a visita de um homem branco atestando
a inocência da moça. Branca era também, a linda indiazinha que
nasceu meses depois e recebeu o nome de MANI. Ela foi a
alegria da tribo por apenas um ano, quando morreu
repentinamente, sem doença nem dor. Para surpresa de todos,
do túmulo de MANI brotou um arbusto novo que fez a terra
fender. Os índios cavaram e retiraram grossas raízes, brancas
como o corpo da indiazinha. E a planta ficou conhecida como
mandioca que significa “casa de MANI”.
Desde essa época, abençoada planta nascida do corpo
de MANI tem salvado seu povo da fome. Já era um dos principais
alimentos dos indígenas na época do Descobrimento e ainda
hoje marca presença no cardápio dos brasileiros de todo o país.
Com o nome de mandioca, macaxeira ou aipim, cozida, frita ou
torrada na forma de farinha, não há quem resista.

A) mães, pintores, pastels;
B) mãos, pintors, pastéis;
C) mão, pintores, pastéis;
D) mães, pintores, pastéis;
E) mãos, pintores,pastéis.
06 – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão
acentuadas corretamente:
A) fósforo, lâmpada, histôria, café;
B) lámpada, tênis, história, anâlise;
C) ténis, lâmpada, anâlise, história;
D) tênis, lâmpada, análise,fósforo;
E) túmulo, histôria, lampáda, tenís.
07 – De acordo com o Novo Acordo Ortográfico o nosso
alfabeto é formado por:

(Globo Ciência)

01 – O objetivo do texto ao usar a expressão “Os poderes da
mandioca” é :
A) descrever os diversos uso da mandioca;
B) narrar a lenda indígena sobre a origem dos índios;
C) expor seu ponto de vista sobre os poderes da mandioca;
D) informar sobre a origem da mandioca e de seu nome de acordo
com a tradição indígena;
E) descrever as inúmeras receitas culinárias com a mandioca.
02 – MANDIOCA, MACAXEIRA e AIPIM, são termos:
A) que designam produtos diferentes;
B) utilizados para denominar a raiz de MANI em determinadas
regiões do Brasil;
C) usados em todas as regiões do Brasil ao mesmo tempo;
D) usados para denominar pratos típicos em uma única região
brasileira;
E) usados apenas na região Nordeste.
03 – A palavra FENDER que aparece no texto tem o sentido
igual a:
A) molhar;
B) unir;
C) rachar;
D) umedecer;
E) juntar.
04 – Assinale a alternativa em que aparece um substantivo
abstrato.

A) 25 letras;
B) 23 letras;
C) 24 letras;
D) 26 letras;
E) 20 letras.
08 – Qual das palavras abaixo é paroxítona?
A) tônico
B) amedrontado
C) além
D) médico
E) última
09 – A única palavra abaixo que não é completada com SS é:
A) a___inatura
B) in__eto
C) dino__auro
D) a__édio
E) a__ento
10 – Marque a opção que completa corretamente a frase abaixo:
“O __________ não podia __________ o resultado da
ação.”
A) adevogado – adivinhar;
B) advogado – advinhar;
C) adevogado – advinhar;
D) advogado – adivinhar;
E) adivogado - adivinhar.

A) Escada
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Leia o texto II para responder as questões 11, 12 , 13 e 14.
Texto II: A cegonha e a raposa

B) presente do subjuntivo;
C) pretérito imperfeito do indicativo;
D) pretérito perfeito do indicativo;
E) futuro do subjuntivo.
14 – Aponte a alternativa em que todas as palavras estão
escritas corretamente:
A) vizita, também, refeição;
B) ameicha, baú, navio;
C) peneu, condição, concelho;
D) mingau, vizinho, foguete;
E) quezito, curral, seleste.

http://www.nossachacara.com/bruno/fabulas/imagens/a_raposa_e_a_cegonha1.jpg

Um dia a raposa, que era amiga da cegonha,,convidou-a
para jantar.
Mas preparou para a amiga uma porção de comidas
moles, líquidas, que ela serviu sobre uma pedra lisa.
Ora, a cegonha, com seu longo bico, por mais que se
esforçasse, apenas conseguia bicar a comida, machucando-se e
não comendo nada.
A raposa insistia para que a cegonha comesse, mas ela
não conseguiu, e foi para casa com fome.
A cegonha, por sua vez, em outra ocasião, convidou a
raposa para jantar com ela.
Preparou comidas cheirosas e colocou-as em vasos
compridos e altos, onde seu bico entrava com facilidade, mas o
focinho da raposa não alcançava.
Foi a vez de a raposa voltar para casa desapontada.
Fábulas de Esopo. Ruth Rocha. São Paulo:FTD,1992)

15 – As palavras: descobrimento, técnico e hoje, são
respectivamente:
A) polissílaba, dissílaba e trissílaba;
B) trissílaba, polissílaba e dissílaba;
C) dissílaba, trissílaba e polissílaba;
D) polissílaba, trissílaba e dissílaba;
E) dissílaba, polissílaba e trissílaba.
16 – Nas palavras expresso e executou o x tem respectivamente
som de:
A) s e sc;
B) ch e x;
C) s e z;
D) z e sc;
E) s e x.
17 – Observe os quadrinhos e responda:

11 – Observe as afirmativas abaixo e em seguida marque a
resposta correta.
I. A cegonha sentiu-se feliz e satisfeita ao sair da casa da amiga;
II. A raposa sentiu-se grata e realizada com a refeição oferecida
pela amiga e quis retribuir a gentileza;
III. Ambas sentiram-se frustradas por não usufruírem da refeição
oferecida;
IV. As personagens da fábula eram inimigas.
A) Apenas a I está correta;
B) Apenas a II está correta;
C) Apenas a III está correta;
D) Apenas a IV está correta;
E) Todas estão corretas.
12 – A palavra cegonha presente no texto possui:
A) um encontro consonantal;
B) um dígrafo;
C) um dígrafo e um hiato;
D) um tritongo;
E) um hiato.
13 – Na frase “Ela não conseguiu”, o verbo está em que tempo
e modo verbal?
A) presente do indicativo;

O adjetivo que Cebolinha usou para Mônica no terceiro
quadrinho foi:
A) inteligente
B) anjinho
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C) alguém
D) gorda
E) simpática

B) 60º
C) 70º
D) 69º
E) 79º

18 – Relacione as colunas abaixo e depois marque a sequência
correta considerando os pronomes em destaque.
1.
2.
3.
4.

pronome pessoal
pronome possessivo
pronome demonstrativo
pronome interrogativo

(
(
(
(

) Quem está feliz com a notícia?
) Nós chegamos cedo.
) Eu emprestei meu carro ao colega.
) Este assunto é do meu interesse.

A) 4 1 2 3
B) 2 1 3 4
C) 1 2 3 4
D) 3 4 1 2
E) 2 3 1 4

23 – Malaquias está lendo um livro dividido em capítulos. Ele
vai começar o capítulo X. Quantos capítulos faltam para ele
terminar de ler o livro, se a história acaba no capítulo XVII?
A) 7
B) 8
C) 10
D) 17
E) 9
24 – No Sistema de Numeração Romano como é representado
o número 455?
A) XCVII
B) CDLV
C) CXXIX
D) DCCCLX
E) CCCX

19 – Na frase “ Joana tirou o triplo da nota de Celma”, o numeral
em destaque é:
A) ordinal
B) cardinal
C) multiplicativo
D) fracionário
E) decimal
20 – Complete corretamente a frase abaixo com uma das
alternativas a seguir:
Após a _________ de cinema fomos à _________ de
reclamações .
A) sessão/seção
B) cessão/sessão
C) seção/sessão
D) sessão/cessão
E) cessão/seção

25 – A escola de Luana organizou uma viagem ao jardim
Zoológico. Foram alugados dois ônibus para as classes de 3ª
série. Em um ônibus vão viajar 35 alunos e no outro, 24- Quantos
alunos das classes de 3ª série vão ao passeio?
A) 79
B) 49
C) 56
D) 59
E) 69
26 – Cássia comprou uma máquina de lavar roupas por R$
798,00 e um fogão por R$ 356,00. Ela ainda ficou com R$ 62,00.
Quanto Cássia tinha?
A) R$ 1.870,00
B) R$ 2.300,00
C) R$ 1.216,00
D) R$ 1.576,00
E) R$ 2.136,00

MATEMÁTICA
21 – Jonas ganhou um livro de histórias. Já leu 135 páginas
desse livro e ainda faltam 86 para terminar. Quantas páginas tem
o livro?
A) 211
B) 241
C) 231
D) 191
E) 221

27 – Qual o resultado da expressão numérica 386 - 41 -11 + 75?
A) 440
B) 540
C) 409
D) 519
E) 419
28 – O polígono abaixo é denominado como:

22 – Participavam de uma corrida 100 corredores. Renata chegou
logo após o sexagésimo nono colocado.Qual a colocação de
Renata?
A) 80º
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A) pentágono
B) triângulo
C) quadrilátero
D) hexágono
E) octógono
29 – O sucessor de 5.15 e o antecessor de 40 – 25 são,
respectivamente:
A) 16 e 39
B) 76 e 14
C) 30 e 30
D) 14 e 24
E) 70 e 16
30 – O resultado da expressão numérica (35 : 5 + 8) – ( 7 x 6: 3) é:
A) 1
B) 11
C) 2
D) 21
E) 3

D) internet
E) telefone
35 – Todas as alternativas abaixo são requisitos para que uma
área seja considerada de zona urbana, EXCETO:
A) meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
B) abastecimento de água;
C) sistema de esgotos sanitários;
D) ausência de posto de saúde e escola;
E) rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para
distribuição domiciliar.
36 – Segundo a história onde hoje se encontra o município de
Estrela de Alagoas no século XX um animal era muito visto
pela região e por isso foi dado a este lugarejo o então nome, o
animal que ali tinha em abundancia era:
A) tatu-bola;
B) o pato selvagem;
C) as garças;
D) as vacas leiteiras;
E) as formigas-correicão.

CONHECIMENTOS GERAIS
31 – Um juiz federal no uso das suas atribuições é considerado
um:
A) órgão singular;
B) órgão do colegiado;
C) justiça especializada;
D) doutrinador;
E) guardião da justiça federal.
32 – O soldado é um personagem importante em nossa sociedade
e o seu dia é comemorado em:
A) 01 de agosto;
B) 10 de agosto;
C) 25 de agosto;
D) 11 de setembro;
E) 25 de setembro.
33 – Um dos transportes aquáticos mais antigos que se conhece
e que até hoje é muito utilizado para transportar pessoas, é feito
de pedaços de madeira amarradas, e a essas madeiras colocada
e amarrada um pedaço de pano para formar uma vela. Esse
transporte é um(a):
A) barco
B) Jet ski
C) transatlântico
D) lancha
E) jangada
34 – Assinale a única alternativa em que não aparece um meio
de comunicação em massa.
A) rádio
B) televisão
C) teatro

37 – A primeira eleição que houve no município de Estrela de
Alagoas foi realizada em 07 de julho de 1991 a intenção desta
eleição foi realizar:
A) um recadastramento;
B) uma escolha para ser o pároco da cidade;
C) um plebiscito;
D) uma escolha para prefeito e vereadores;
E) uma escolha para governador do estado.
38 – Geograficamente a cidade de Estrela de Alagoas está
situada na microrregião de:
A) Major Isidoro;
B) Palmeira dos Índios;
C) Cacimbinhas;
D) Bom Conselho;
E) Igaci.
39 – Estrela de Alagoas está situada ao leste com:
A) Bom Conselho;
B) Igaci;
C) Palmeira dos Índios;
D) Minador do Negrão;
E) Cacimbinhas.
40 – Segundo e IBGE de 2000 a religião predominante de
Estrela de Alagoas é:
A) evangélica;
B) espírita;
C) budista;
D) católica;
E) afrobrasileira.
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