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A)
B)
C)
D)
E)

R$ 29.000,00
R$ 30.000,00
R$ 31.000,00
R$ 32.000,00
R$ 35.000,00

    



A)

No verão de Goiana, algumas pistas de corridas são liberadas
para competições esportivas de automóveis ou motocicletas.
No ano de 2009, a Prefeitura, promoveu um torneio de motos
tomando por base o seguinte problema: “um motociclista,
rodando 4 horas por dia, percorre em média 200 quilômetros
em 2 dias. Em quantos dias esse motociclista irá percorrer 500
quilômetros, se rodar 5 horas por dia?” O Chefe de Gabinete
Ricardo Vinícius, Coordenador do torneio, resolveu o
problema e corretamente respondeu: Ele percorrerá os 500
quilômetros em:
A)
B)
C)
D)
E)

Numa Escola Municipal de Goiana, o professor de Matemática
Rodrigo Cristian, propôs aos seus alunos da 5ª série, valendo 3
pontos para quem acertasse, a seguinte questão sobre números
racionais: “comparando esses números, qual é a única
alternativa verdadeira dentre as apresentadas abaixo”?
A aluna Joyce Santos, após estudo detalhado, corretamente
respondeu: Professor, a única alternativa verdadeira, é a que
corresponde à letra:

B)
C)
D)
E)

2 dias.
3 dias.
4 dias.
5 dias.
6 dias.

     
A Técnica em Finanças Alana Vasconcelos da Prefeitura de
Goiana, vai a uma papelaria comprar cadernos e canetas para
distribuir entre os alunos da 4ª série de uma Escola Municipal.
Nessa papelaria cada caderno custa R$ 6,00. Se ela comprar 3
cadernos, sobram-lhe R$ 4,00. Todavia, se o seu noivo Zito
lhe emprestar R$ 4,00 ela conseguirá comprar, com o total, 2
cadernos e 7 canetas iguais. Quanto custa cada caneta?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 1,00.
R$ 2,00.
R$ 3,00
R$ 4,00
R$ 5,00

5 3
< +1
2 4
1
3
+1 <
2
4
1 3 1
< −
4 4 2
7 1 3
< +
2 2 4
3 2 1
− =
4 8 2

RAS
CUN
HO

O Chefe da Guarda Municipal de Goiana efetuou uma
aplicação financeira durante 2 meses a uma taxa de 3% ao
mês, que lhe rendeu R$ 1.920,00 de juros simples. Qual foi o
capital aplicado?
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Com a proclamação da república foram criadas muitas
expectativas para o Brasil. Havia esperanças de que a
democracia conseguisse afirmar-se, com partidos eficientes e
combativos. Durante as nossas primeiras décadas
republicanas, tivemos:
A) a prevalência dos privilégio da elite, sem manifestações
populares importantes.
B) a transformação na economia com a industrialização
crescente em várias regiões do país.
C) as mudanças na legislação social que deram mais
liberdades aos sindicatos urbanos.
D) a organização de greves operárias, em cidades populosas,
que afetaram a ordem instituída.
E) a fundação de partidos socialistas, que negaram o poder
das oligarquias e elegeram vários deputados.

     

O socialismo conseguiu espaço político e lutou pelos seus
projetos em várias áreas da Europa durante todo o século XX.
A experiência que aconteceu na União das Repúblicas
Soviéticas foi:
A)
B)
C)
D)
E)

coerente com os projetos de Lênine, em defesa dos
governos da maioria e dos operários.
consagrada com práticas políticas democráticas que
influenciaram na mudanças no sistema educacional do
país.
solidária com os povos mais pobres, destruindo o
czarismo e estabelecendo a igualdade social sem
restrições.
marcada por mudanças importantes na convivência social,
sem contudo haver uma maior socialização na divisão dos
poderes.
decisiva para o avanço do socialismo na Europa,
colaborando para o fim dos sistemas nazistas.

O autoritarismo do nazismo alemão foi violento e levou ao
extermínio de milhões de pessoas. Na Europa, as práticas de
violência autoritária e de censura fascistas foram:
A) comuns, durante muito tempo, em países como a Itália e a
Espanha.
B) atuantes em Portugal na época de Salazar e sua censura à
democracia.
C) constantes nos governos da Península Ibérica, no fim do
século XX.
D) presentes apenas na Espanha de Franco, durante a
2ª Guerra Mundial.
E) constantes nos governo republicanos da França durante o
século XX.

CUN

     

RAS

A) um sistema político baseado no liberalismo, como muita
força das lideranças sindicais no campo.
B) uma prática política como muitos preconceitos e marcada
por comportamentos de lideranças autoritárias.
C) uma forma de governo modernizada e independente, com
uma boa relação com os Estados Unidos.
D) uma vida democrática que negou hierarquias, superando o
autoritarismo das oligarquias.
E) uma convivência políticas cheia de disputas pessoais, sem
propostas que criticassem os governos.

HO

Numa análise política dos governos republicanos durante o
século XX, podemos afirmar que no Brasil prevaleceu:
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Alerta em Recife
A situação em Recife é de alerta nesta quinta-feira, por conta da grande quantidade de chuva que caiu sobre a cidade nos últimos dois
dias. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, entre 9 horas de ontem e 9 horas de hoje a região do Curado acumulou 116,4
milímetros. Foi o maior volume de chuva em 24 horas este ano, superando os 82,4 milímetros acumulados entre terça e quarta-feira. É
muita chuva em pouco tempo e a Grande Recife vem sofrendo com alagamentos. Tradicionalmente, junho é um mês de muita chuva
no litoral de Pernambuco. A chuvarada em Recife esta semana começou com uma frente fria forte que avançou até o litoral da
Paraíba e do Rio Grande do Norte. Poucas frentes frias conseguem alcançar estes estados brasileiros e isto dá uma idéia da força deste
sistema. A frente fria tecnicamente já se afastou da costa leste do Nordeste, mas seus efeitos continuam sendo sentidos na região.
Recife: quinta-feira, 17 de junho de 2010 – Fonte: CLIMATEMPO.
De acordo com o conteúdo do texto, uma frente fria acontece quando:
A)
B)
C)
D)
E)

uma massa de ar frio avança sob uma massa de ar quente.
uma massa de ar quente avança sobre uma massa de ar frio.
um sistema de baixa pressão avança sobre um ciclone extratropical.
um ciclone do Atlântico Norte avança sobre camadas de ar quente.
um obstáculo orográfico causa o resfriamento de uma massa de ar subtropical provocando chuvas.

    

Sobre a densidade demográfica brasileira, revelada no mapa acima, é correto afirmar que:
A) a região Norte do Brasil concentra mais da metade da população brasileira em razão do processo de colonização ter se iniciado
nessa área do país.
B) devido aos intensos fluxos migratórios para o Centro-Oeste do Brasil, esta região possui a mais elevada densidade demográfica
comparada às outras regiões do país.
C) o Litoral brasileiro é a área do Brasil onde a densidade demográfica se apresenta mais acentuadamente.
D) o Ciclo da Borracha foi o período econômico brasileiro que desencadeou uma grande densidade demográfica no Norte e CentroOeste do país.
E) a região Sudeste do Brasil apresenta índices de verdadeiros vazios demográficos em decorrência do intenso processo de
urbanização desencadeado a partir de 1970.
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NOÇÕES DE PRIMEIROS SOCORROS

Sobre os direitos e Deveres Individuais e Coletivos, garantidos
na Constituição Brasileira de 1988, assinale o item que não
está correto:
A) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento
desumano ou degradante.
B) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao
agravo, além da indenização por dano material, moral ou
à imagem.
C) O Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do
consumidor.
D) A lei punirá qualquer discriminação atentatória dos
direitos e liberdades fundamentais.
E) É plena a liberdade de associação para fins ilícitos,
vedada a de caráter paramilitar.

     
São Direitos Sociais garantidos na Constituição Brasileira de
1988:
1.
2.
3.
4.
5.

Educação.
Saúde.
Lazer.
Trabalho.
Segurança.

Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, apenas
1 e 2, apenas.
3, 4 e 5, apenas
2, 3 e 4, apenas
1, 2, 3, 4 e 5.

     
Os procedimentos para a realização da reanimação
cardiopulmonar devem seguir uma sequência lógica. Assinale
a alternativa que corresponde a essa sequência.
A) Realizar massagem cardíaca interna, solicitar ajuda e
colocar a vítima em decúbito ventral.
B) Verificar sinais vitais, assegurar vias aéreas permeáveis e
solicitar socorro.
C) Assegurar a permeabilidade de vias aéreas, manter a
ventilação e oxigenação pulmonar e realizar massagem
cardíaca externa.
D) Manter ventilação e oxigenação pulmonar e verificar os
sinais vitais.
E) Verificar sinais vitais e sinais de anisocoria e ventilar a
vítima.

     
Em relação à ressuscitação cardiopulmonar (RCP), o último
consenso de especialistas sugere que a relação correta para a
compressão/ventilação seja de:
A)
B)
C)
D)
E)

30 ventilações e 2 compressões.
5 ventilações e 10 compressões.
2 ventilações e 15 compressões.
2 ventilações e 30 compressões.
4 ventilações e 30 compressões.

     
Prevenir-se ao prestar socorro a alguém significa:
A)
B)
C)
D)
E)

socorrer somente durante o dia.
evitar riscos pessoais e acidentes secundários.
somente socorrer se estiver acompanhado por alguém.
evitar de ser chamado como testemunha.
não existe a necessidade da prevenção.
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No início do século XXI, foi eleito em Goiana um prefeito que
investiu na estrutura da cidade, valorizando o Matadouro
Municipal e o Aterro Sanitário, além de criar a feira livre do
bairro de Flexeiras. O Slogan deste político era

Durante o século XIX foram fundados vários centros e
institutos de estudo da história ao redor de todo o mundo. Na
década de 1870 foi fundado o Instituto Histórico de Goiana,
cujas funções NÃO incluíam

A)
B)
C)
D)
E)

A) a criação de um concurso para escrever um livro de
metodologia da história.
B) a escrita de uma história de Goiana.
C) a formação de acervos de documentos.
D) a formação de coleções e objetos históricos.
E) a promoção de reuniões e encontros de história.

“Goiana uma nova história”.
“O tostão contra o milhão”.
“Prefeitura, câmara e você trabalhando para você”.
“Unidos por amor a Goiana venceremos”.
“Vem aí o bom tempo”.

     
A vida cultural goianense destaca-se no Estado devido à
riqueza de suas contribuições e à diversidade de seus
elementos. Na cultura goianense recente podemos destacar
A)
B)
C)
D)
E)

o Grupo Afro Daruê Malungo.
o Movimento de Cultura Popular.
o Movimento de Literatura de Cordel.
os Caboclos Xucurus.
os Círculos de Cultura.

     
Desde o início de sua colonização, a região de Goiana tornouse importante para a administração local e nacional devido a
A) a sua posição geográfica que favorecia a ligação com
outras áreas.
B) as plantações de café.
C) aos metais preciosos encontrados na região.
D) o gado criado na região.
E) os índios caetés.

     
O início do século XIX foi um período muito conturbado, por
causa das grandes mudanças no quadro político europeu e
americano. Neste contexto, na década de 1820, os goianenses
agiram contra o governo de Luiz do Rego Barreto devido a
A)
B)
C)
D)
E)

o desvio das verbas de investimentos públicos.
seu pertencimento à religião protestante.
seus conflitos com a capitania da Paraíba.
seus ideais favoráveis a Napoleão.
sua filiação aos ideais da Revolução do Porto.
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TEXTO 1

A compreensão do texto permite afirmar que:
“NÃO DÓI DIZER “POR FAVOR”, “OBRIGADO” E
“BOM - DIA”.
Profissionais que lidam diretamente com o público reclamam
que as pessoas estão deixando de lado a cordialidade.
(Laura Antunes).
Cariocas são bacanas, mas parte deles não gosta de dizer
expressões como: obrigado, por favor, com licença e outras
que demonstram civilidade. Como em toda metrópole, os dias
são corridos e estressantes, o que, segundo alguns, acaba por
embrutecer o comportamento de seus cidadãos, que deixam de
lado a cordialidade. Mas profissionais que lidam diretamente
com o público acham que o carioca deixou de ser amável e
anda pouco educado.
Porteiro diz que maioria se esquece de agradecer.
É o que comprova diariamente o paraibano Osvaldo
Francisco do Nascimento, de 72 anos, 40 deles trabalhando
como porteiro do Edifício Avenida Central, no Centro, um dos
mais movimentados do Rio, por onde passam cerca de cinco
mil pessoas por dia. Segundo ele, a maioria dos que pedem
informação se esquecem de agradecer.
- Muitos são educados e agradecem quando dou uma
informação, mas já me acostumei a ouvir “ô moço” em vez de
“por favor”, e após receber a informação, a pessoa virar as
costas. Em geral, as mais bem-vestidas são as que agradecem
menos. Quando é uma pessoa mais humilde, ela diz obrigada.
A falta de civilidade também está no trânsito, quando os
motoristas ignoram a faixa de pedestre, não usam seta ou
avançam o sinal. Nas praças de alimentação de shoppings, por
exemplo, segundo funcionários, é comum clientes acabarem
de comer e deixarem os restos de comida nas bandejas sobre
as mesas, e as cadeiras fora do lugar.
- Nossos funcionários, dos executivos aos da limpeza, têm
a consciência de recolher o lixo. Muitos clientes entram com
folhetos nas mãos e jogam no chão, mesmo tendo lixeiras
próximas. Na praça de alimentação, por onde circulam cerca
de 20 mil pessoas por dia, temos atenção redobrada porque
nem sempre elas colaboram, tirando as bandejas das mesas. A
equipe de limpeza está sempre presente para tirar as bandejas,
mas em horas de maior movimento, esse simples gesto do
cliente ajudaria – afirma o gerente de operações do Norte
Shopping, Marcelo Assaf.
ANTUNES, Laura. Não dói dizer ‘por favor’, ‘obrigado’ e ‘bom dia’.In:
O Globo, 11set. 2005. p. 28(adaptado)

A) É perceptível que as pessoas a cada dia estão se tornando
mais cordiais.
B) O estresse não afeta o comportamento dos cidadãos, no
que concerne à cordialidade.
C) Pode-se constatar a ausência de civilidade inclusive no
trânsito.
D) As pessoas têm demonstrado muito mais civilidade no seu
dia a dia.
E) Expressões do tipo “por favor”, “obrigado” e “bom-dia”
são uma constante na vida dos cariocas.

    
No que se refere à organização do texto, analise as afirmações:
1. O texto é introduzido com informações gerais acerca dos
cariocas
2. No decorrer do texto, podem-se encontrar alguns
depoimentos.
3. São apresentados argumentos que reforçam a ideia da
falta de civilidade em diversos âmbitos.
4. No texto, podem ser encontradas algumas marcas
textuais indicativas de discurso direto.
Estão corretas:
A)
B)
C)
D)
E)

1, 2, 3 e 4.
2, 3 e 4, apenas
1, 3 e 4, apenas
1, 2, e 4, apenas
1, 2, e 3, apenas

     
O entendimento bem sucedido do texto requer que o
interpretemos como um texto, predominantemente:
A) Descritivo: pois é um texto didático que tem por objetivo
apresentar informações.
B) Injuntivo: porque pretende fazer com que o leitor siga
alguns comandos.
C) Dissertativo: porque apresenta uma tese na introdução,
argumentos no desenvolvimento e uma solução na
conclusão.
D) Narrativo: pois é uma reportagem que busca situar o leitor
sobre um determinado tema.
E) Expositivo: é apresentado em torno de tópicos e
subtópicos, e narra a história dos cariocas.
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“Cariocas são bacanas, mas parte deles não gosta...”; o termo
em destaque pode ser substituído sem causar prejuízos por:

“Cariocas são bacanas, mas parte deles não gosta de dizer
expressões como: ”obrigado”...

A)
B)
C)
D)
E)

Sobre a concordância nominal do termo obrigado, é correto
afirmar:

logo
contanto que
todavia
portanto
por isso mesmo

    
“... temos atenção redobrada porque nem sempre as pessoas
colaboram...”.
Ao considerar a ortografia oficial, a justificativa correta para a
grafia do termo em destaque é:
Um pronome interrogativo deslocado.
Um substantivo com sentido de razão, motivo.
Uma conjunção com função conclusiva.
Um pronome relativo com função coesiva.
Uma conjunção com função causal.

No tocante à concordância verbal, é incorreto afirmar.

Em ”A equipe de limpeza está sempre presente para tirar as
bandejas, mas em horas de maior movimento, esse simples
gesto do cliente ajudaria ...”, os termos em destaque fazem
referência, numa relação coesiva, a:
Horas de maior movimento.
Equipe de limpeza.
Cliente.
Tirar as bandejas.
Gesto.

A) Porteiro diz que maioria se esquece de agradecer. ( O
verbo dizer concorda com o termo porteiro e o verbo
esquecer com o termo maioria)
B) ... por onde passam cerca de cinco mil pessoas por dia. (O
verbo passar concorda com o termo pessoas.
C) Mas profissionais que lidam diretamente com o público...
(o verbo lidar concorda com o termo profissionais.
D) Mas profissionais que lidam diretamente com o público
acham que o carioca... ( o verbo lidar concorda com o
termo profissionais e o verbo achar com o termo público).
E) ... o comportamento de seu cidadãos, que deixam de lado
a cordialidade. ( o verbo deixar concorda com o termo
cidadãos).

    
“Nas praças de alimentação de shoppings, por exemplo,
segundo funcionários, é comum ...”
A respeito do uso da vírgula na expressão em destaque, é
correto afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

Indica a elipse de uma palavra (verbo)
Marca a intercalação de um termo explicativo.
Isola o vocativo.
Indica que o adjunto adverbial foi deslocado.
Separa elementos sintáticos idênticos.

     
Não mantém relação sinonímica o que se apresenta na
alternativa:
A)
B)
C)
D)
E)

Cidadão – pessoa, indivíduo
Embrutecer – tornar-se grosseiro
Metrópole – capital
Amável – gentil
Civilidade – civilização

CUN
HO

     

A)
B)
C)
D)
E)

     

RAS

A)
B)
C)
D)
E)

A) É facultativa, pois a palavra e invariável.
B) Varia de acordo com o gênero de quem está falando, ou
seja, no caso do masculino=obrigado, feminino=obrigada.
C) A palavra obrigado tem concordância obrigatória com o
termo parte.
D) O termo obrigado é invariável, logo não muda
E) A concordância do termo obrigado não poderia ser
realizada com o termo deles.
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