PORTUGUÊS
Leia a piada e responda as questões 01, 02 e 03.
Um bêbado chega em ziguezague até uma esquina onde
tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e pergunta
para um dos curiosos, ali aglomerados:
- Que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí no chão?
- Foi batida.
- Batida, é? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pura...

Foi daí, depois de uma semana, para surpresa geral, o
leão que voltou foi justamente o que fugira para as matas da
Tijuca. Voltou magro, faminto e alquebrado. Foi preciso pedir a
um certo deputado que arranjasse vaga para ele no Jardim
Zoológico outra vez, porque ninguém via vantagem em
reintegrar um leão tão carcomido assim. E, como o tal deputado
arranja sempre colocação para quem não interessa colocar, o
leão foi reconduzido à sua jaula.

01 – Considerando as informações contidas no texto acima,
assinale a alternativa correta.

Passaram-se oito meses e ninguém mais se lembrava do
leão que fugira para o centro da cidade quando, lá um dia, o
bruto foi recapturado. Voltou para o Jardim Zoológico gordo,
sadio, vendendo saúde. Apresentava aquele ar próspero do
Augusto Frederico Schmidt que, para certas coisas, também é
leão.

A) O bêbado sofreu um acidente.
B) Não havia ninguém no lugar do acidente.
C) O bêbado entendeu a gravidade do acontecido.
D) O bêbado não compreendeu a informação que recebeu.
E) A pessoa estava caída no chão porque estava bêbada.

Mal ficaram juntos de novo, o leão que fugira para as
florestas da Tijuca disse pro coleguinha: — Puxa, rapaz, como
é que você conseguiu ficar na cidade esse tempo todo e ainda
voltar com essa saúde? Eu, que fugi para as matas da Tijuca,
tive que pedir arrego, porque quase não encontrava o que comer,
como é então que você... vá, diz como foi.

02 – A palavra bêbado que aparece no texto é:
A) oxítona;
B) monossílaba átona;
C) proparoxítona;
D) paroxítona;
E) monossílaba tônica.

O outro leão então explicou: — Eu meti os peitos e fui me
esconder numa repartição pública. Cada dia eu comia um
funcionário e ninguém dava por falta dele.
— E por que voltou pra cá? Tinham acabado os
funcionários?

03 – Na frase “Por que esse cara está caído no chão?”, o sinal
de pontuação é:

— Nada disso. O que não acaba no Brasil é funcionário
público. É que eu cometi um erro gravíssimo. Comi o diretor,
idem um chefe de seção, funcionários diversos, ninguém dava
por falta. No dia em que eu comi o cara que servia o cafezinho...
me apanharam.
(texto adaptado)

A) ponto e vírgula;
B) vírgula;
C) interrogação;
D) exclamação;
E) travessão.

05 – O texto acima faz referência a(ao):

04 – Complete a frase abaixo e em seguida assinale a opção
correta:

A) escola pública;
B) saúde pública;
C) desemprego;
D) funcionário público;
E) meio ambiente.

Recife fica____uma hora daqui; minha casa ____cem metros.

06 – Qual o antônimo de magro e faminto respectivamente?

A) há – há
B) a – há
C) há – a
D) a – a
E) à - a

A) esguio – esfomeado
B) baixo – franzino
C) gordo – saciado
D) esquelético – feliz
E) alto – forte

Leia o texto a seguir e responda as questões 05, 06, 07 e 08.

07 – Na frase “(...) o leão que voltou foi justamente o que
fugira para as florestas da Tijuca.”, o verbo em destaque está
em que tempo verbal?

Fábula dos Dois Leões
StanislawPontePreta
(Sérgio Porto)

Diz que eram dois leões que fugiram do Jardim Zoológico.
Na hora da fuga cada um tomou um rumo, para despistar os
perseguidores. Um dos leões foi para as matas da Tijuca e outro
foi para o centro da cidade. Procuraram os leões de todo jeito
mas ninguém encontrou. Tinham sumido, que nem o leite.

A) presente do indicativo;
B) pretérito mais que perfeito do indicativo;
C) futuro do presente do indicativo;
D) futuro do subjuntivo;
E) presente do subjuntivo.
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08 – Assinale a alternativa em que a palavra recapturado está
corretamente separada:

Observe a tira abaixo.

A) re-ca-p-tu-ra-do
B) re-cap-tu-ra-do
C) rec-ap-tu-ra-do
D) re-captu-ra-do
E) re-ca-ptu-ra-do
09 – Assinale a alternativa em que a palavra é corretamente
escrita com G:
A) gor__eta
B) via__ar
C) via__em
D) in__eção
E) can__ica

15 – No primeiro quadrinho encontramos um pronome pessoal.
Qual é?
A) que
B) eles
C) tudo
D) aeroporto
E) e

10 – Observando as palavras abaixo, a única que possui hiato é:

16 – Qual das alternativas abaixo apresenta o verbo no futuro?

A) roubar
B) empório
C) coelho
D) manteiga
E) salário

A) Eu ganhei uma casa do meu pai.
B) O bebê está chorando.
C) Guga se destaca como atleta.
D) Você não ficou bem com essa roupa.
E) O garoto ficará muito feliz com o presente do pai.

11 – A única palavra que é corretamente escrita com CH é:

17 – Considerando o Novo Acordo Ortográfico, todas as
palavras abaixo estão acentuadas corretamente, exceto:

A) abaca___i
B) ___uva
C) ___ícara
D) li__o
E) me___er
12 – “Podemos falar qualquer coisa: estou absolutamente
calmo.” Os dois pontos deste período poderiam ser substituídos
por qual conjunção?
A) e
B) portanto
C) pois
D) mas
E) logo

A) você
B) mágica
C) saída
D) geléia
E) saúde
18 – Marque a única palavra abaixo que devia estar escrita com
letra maiúscula:
A) boneca
B) mesa
C) maria
D) anel
E) coisa

13 – Na oração “Júlia permanece doente”, o verbo indica:

19 – Qual das alternativas abaixo não apresenta a palavra no
aumentativo?

A) ação
B) estado
C) objeto direto
D) fenômeno da natureza
E) alegria

A) meninão
B) garotão
C) portão
D) coração
E) casarão

14 – Em qual das alternativas há um substantivo coletivo?

20 – A palavra pai é :

A) cadeiras
B) elefantes
C) biblioteca
D) ilha
E) João

A) dissílaba
B) monossílaba
C) proparoxítona
D) trissílaba
E) polissílaba
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MATEMATICA

27 – A figura abaixo mostra um:

21 – Os sucessores de 2.000 e 2.001 são respectivamente:
A) 1.099 e 2.000
B) 2.001 e 2.000
C) 2.001 e 2.002
D) 1.099 e 2.002
E) 1.098 e 2.002
22 – O resultado da soma de 5.044 e 9.000 em algarismo romano
fica:
A) MMMMLVI
B) MMMDMXVI
C) MMMMVVI
D) MMMCMLVI
E) MMMCMXVI
23 – Coloque V (verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo.
( ) O numero 1009 é < que 7.
( ) O numero 5 dividido por 3 dá uma dízima periódica;
( ) O numero 5.000 é igual a MMMCM.

A) trapézio retângulo;
B) trapézio músculo;
C) trapézio escaleno;
D) trapézio isósceles;
E) quadrado.
28 – Se uma coxinha de frango custa R$ 0,70. Quanto custará
51 coxinhas?
A) R$ 35,45
B) R$ 35,50
C) R$ 35,60
D) R$ 35,70
E) R$ 36,70
29 – A imagem abaixo indica que são:

A ordem correta é:
A) V V V
B) V V F
C) V F F
D) F V F
E) F V V
24 – Aponte nas alternativas abaixo a única sentença que
aparece falsa.
http://delrei.files.wordpress.com/2009/07/horas-extras-no-congresso-nacional.jpg

A) 100 – 100 = 0
B) 8 x 99 = 792
C) 999 ÷ 6 = 1665
D) 8989 x 7 = 69282
E) 1000 ÷ 1 = 2000
25 – Todas as alternativas abaixo são medidas do sistema métrico
decimal, exceto:
A) km
B) hm
C) dam
D) cam
E) cm

A) 06 horas da manhã;
B) 06 horas da noite;
C) 09 horas da manhã;
D) 08 horas da manhã;
E) 08 horas da noite.
30 – 114 bananas equivalem a:
A) 8 dúzias e meia de bananas;
B) 7 dúzias e meia de bananas;
C) 9 dúzias e meia de bananas;
D) 9 dúzias de bananas;
E) 6 dúzias e meia de bananas.

26 – O métrico cúbico é representado pela sigla:
A) L
B) G
C) M2
D) M3
E) W
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CONHECIMENTOS GERAIS

36 – O padre Antonio Duarte chegou a região de Olho d’Água
das Flores para:

31 – As pessoas que moram na cidade formam a:
A) fundar uma nova cidade;
B) colocar um supermercado;
C) fugir de uma revolta;
D) chegar a capital do estado;
E) passear pela região.

A) comunidade do sítio;
B) comunidade rural;
C) comunidade urbana;
D) comunidade central;
E) comunidade de rua.
32 – A imagem abaixo corresponde a um meio de comunicação
denominado:

37 – Na história de Olho d’Água das Flores o primeiro religioso
a chegar foi o padre Antonio Duarte, mas o primeiro catequizador
da cidade foi:
A) Padre Ibiapina;
B) Ângelo de Abreu;
C) o próprio padre Antonio Duarte;
D) Gil de Abreu;
E) Hermenegildo de Abreu.
38 – Como em toda vila ou povoado a água e a energia é algo
almejado pelos moradores daquela região, e em Olho d’Água
não foi diferente. A energia nesta cidade chegou através de um
gerador por volta de:

http://ic2.blogs.sapo.pt/arquivo/elpais27112005.jpg

A) telefone;
B) jornal escrito;
C) rádio;
D) jornal televisivo;
E) revista.
33 – O transporte tubular leva:
A) pessoas;
B) carros;
C) líquidos e derivados de petróleo;
D) cargas perigosas;
E) carga normal.
34 – No plano estadual o poder executivo é exercido pelo:
A) governador;
B) deputado estadual;
C) deputado federal;
D) senador;
E) chefes de estado.

A) 1900
B) 1916
C) 1920
D) 1926
E) 1936
39 – A emancipação política do município de Olho d’Água das
flores foi dada em:
A) 02 de outubro;
B) 02 de novembro;
C) 02 de dezembro;
D) 02 de janeiro;
E) 02 de fevereiro.
40 – A cidade de Olho d’Água das Flores faz limite a oeste com:
A) São José da Tapera;
B) Major Isidoro;
C) Monteirópoles;
D) Santana de Ipanema;
E) Carneiros.

35 – No dia 21 de março é comemorado:
A) Dia Mundial da água;
B) Dia do Bibliotecário;
C) Dia do vendedor de livros;
D) Dia Internacional Contra a Discriminação Racial.
E) Dia Mundial da Juventude.
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