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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 
De acordo com o princípio da supremacia do interesse 
público, é correto afirmar que sempre que entrarem em 
confronto 
 

A) o interesse público e o interesse particular, este primeiro 
deverá prevalecer. 

B) o interesse público e o interesse particular, este primeiro 
deverá prevalecer na medida essencial e necessária ao 
atendimento dos interesses individuais. 

C) o interesse público e o interesse particular, este último 
deverá prevalecer. 

D) o interesse público e o interesse particular, este primeiro 
deverá prevalecer na medida essencial e necessária ao 
atendimento dos interesses coletivos. 

E) o interesse público e o interesse particular, este primeiro 
deverá prevalecer na medida essencial e necessária ao 
atendimento dos interesses individuais ou coletivos. 
 

 
 

Quanto ao princípio da legalidade para a Administração 
Pública, assinale a única alternativa correta: 

 

A) Segundo esse princípio, a Administração Pública somente 
pode fazer o que a lei permite. 

B) Segundo esse princípio, a Administração Pública somente 
pode fazer o que a lei autoriza e não proíbe. 

C) Segundo esse princípio, a Administração Pública somente 
pode fazer o que a lei permite, autoriza ou não proíbe.   

D) Segundo esse princípio, a Administração Pública somente 
pode fazer o que a lei não autoriza. 

E) Segundo esse princípio, a Administração Pública somente 
pode fazer o que a lei não proíbe. 
 

 
 

No concernente à Administração de Recursos Humanos, 
julgue cada uma das afirmativas a seguir e indique verdadeira 
(V) ou falsa (F). 
 

(    ) As políticas e práticas de recursos humanos não 
influenciam na eficácia da organização.  

(    ) A avaliação de desempenho 360 graus fornece um 
feedback acerca do desempenho dado por todos aqueles 
que formam o círculo de contatos diários do funcionário. 

(    ) Os conceitos de avaliação de desempenho foram 
desenvolvidos quase exclusivamente com foco em 
funcionários individuais. Isso reflete a crença tradicional 
de que os indivíduos são as peças fundamentais na 
construção das organizações. 

 

A sequência correta de cima para baixo é 
 

A) V, V, V 
B) V, F, V 
C) F, V, F 
D) F, V, V 
E) F, F, V 

 
 

 
 
No âmbito da Administração de Recursos Humanos, pode-se 
afirmar corretamente que o recrutamento é: 
 
A) a descrição dos talentos, conhecimentos, habilidades e 

outras características necessárias ao desempenho de um 
determinado cargo. 

B) o conhecimento dos planos de negócio da organização 
para garantir que o número e o tipo certo de funcionários 
estão disponíveis. 

C) a programação de atividades específicas de recursos 
humanos, como os treinamentos e as demissões.  

D) o procedimento em que o candidato desempenha uma 
amostra da função. 

E) a formação de um grupo de candidatos a um cargo. Pode 
ser interno à organização (considerando-se empregados 
atuais para promoções ou transferências) ou externo. 

 
 
 

Via de regra, as entidades da Administração Pública Indireta: 
 
A) não possuem personalidade jurídica. 
B) não dispõem de patrimônio próprio. 
C) são responsáveis pelos atos praticados pelos seus 

dirigentes e agentes públicos. 
D) não podem ser controladas pelo Poder Judiciário. 
E) não são auto-administráveis. 
 
 
 
As autarquias, via de regra: 
 
1. São criadas e extintas através de lei específica. 
2. Apresentam bens públicos penhoráveis. 
3. Possuem prazo em quádruplo para contestar e em dobro 

para recorrer de decisões judiciais. 
 
Está(ão) incorreta(s) apenas 
 
A) 1 e 3. 
B) 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1. 
E) 1 e 2. 
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As fundações governamentais: 
 
1. São as únicas entidades da Administração Pública 

Indireta que podem ser de Direito Público ou de Direito 
Privado. 

2. São criadas ou autorizadas por lei específica, dispensando 
a existência de uma lei complementar que defina sua área 
de atuação. 

3. Possuem imunidade tributária.  
 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1 e 2. 
B) 1. 
C) 2. 
D) 3. 
E) 1 e 3. 
 
 
 
Em relação ao fenômeno da desconcentração, marque a única 
alternativa incorreta: 

 
A) Quanto à estrutura, os órgãos públicos podem ser 

independentes ou subalternos. 
B) A desconcentração pressupõe uma distribuição de 

competências interna. 
C) Os órgãos públicos são centros despersonalizados de 

competência. 
D) A teoria que explica a atuação dos órgãos públicos é a 

teoria da imputação. 
E) Quanto à manifestação de vontade, os órgãos públicos 

podem ser singulares ou colegiados. 
 
 
 
A mediana do conjunto com os 14 dados a seguir, é igual a: 
 

8,   9,   6,   6,   12,   12,   14,   6,   5,   5,  16,  4,  18,  17 
 

A) Não pode ser determinado porque tem valores repetidos  
B) 6  
C) 7,5 
D) 9  
E) 8,5  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sabendo-se que a média e o desvio padrão da renda pessoal 
dos moradores de uma cidade “X” com idade de 18 a 65 anos 
são respectivamente 820,00 e R$ 205,00 e que numa cidade 
“Y” as referidas medidas para as pessoas na mesma faixa 
etária são R$ 920,00 e R$ 276,00. O que se pode dizer sobre a 
variabilidade relativa da renda das duas cidades: 
 
A) São iguais. 
B) A da cidade X é 10% menor do que da cidade Y. 
C) A da idade X é 5,0% menor do que da cidade Y. 
D) A da cidade X é 30,0% maior do que da cidade Y.  
E) A da cidade X é 20% maior do que da cidade Y. 
 
 
 
Sabendo que: duas pessoas “A” e “B” moram em dois bairros 
distintos da cidade do Recife com a mesma distância do 
Correio Central; as duas se deslocam de ônibus; saem de casa 
exatamente no mesmo horário; a probabilidade de cada uma 
chegar em intervalos de mesmo comprimento entre 8 as 9 
horas quando se deslocam de ônibus e s são iguais (Exemplo: 
a probabilidade de qualquer uma delas chegar entre 8 e 8:15 
horas é a mesma de chegar de 8:45 as 9 horas). Se elas 
marcaram um encontro de 8 as 9 horas na frente dos Correios, 
qual é a probabilidade da pessoa “A” chegar 15 minutos antes 
da pessoa B? 
 
A) 3/8  
B) 1/4  
C) 9/16  
D) 9/32  
E) 10/32  
 
 
 
Sabendo que 1/4 das chamadas telefônicas que chegam por dia 
num central telefônica de uma empresa “Z” são realizadas por 
telefones móveis e os 3/4 restante são de telefones fixos 
(residenciais ou de orelhões), qual é a probabilidade de pelo 
menos uma seja de telefone móvel entre as primeiras 5 
chamadas que vão chegar à central da  referida empresa?  
 
A) Menor do 0,5  
B) 156/243  
C) > 0,93  
D) 211/243  
E) 32/243  
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Sobre os direitos e garantias fundamentais consagrados na 
Constituição Federal brasileira de 1988, assinale a alternativa 
correta: 
 
A) As normas definidoras dos direitos e garantias 

fundamentais dependem de regulamentação 
infraconstitucional para a garantia de sua eficácia. 

B) Os tratados e convenções internacionais sobre direitos 
humanos que forem aprovados, em cada Casa do 
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos 
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às 
emendas constitucionais. 

C) Tendo em vista o Judiciário haver sido reconhecido como 
Poder autônomo e independente, não cabe a indenização 
por erro judicial, uma vez que a legislação processual 
disponibiliza os meios suficientes à reversão de eventual 
equívoco cometido durante a atividade judicante. 

D) As ações de mandado de segurança e de habeas corpus 
são gratuitas, dependendo de pagamento de custas apenas 
o habeas data. 

E) Conceder-se-á habeas data sempre que a falta de norma 
regulamentadora torne inviável o exercício dos direitos e 
liberdades constitucionais e das prerrogativas inerentes à 
nacionalidade, à soberania e à cidadania. 

 
 
 
Ainda acerca dos direitos e garantias fundamentais, marque a 
alternativa incorreta: 
 
A) Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação 

popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público 
ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade 
administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio 
histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da 
sucumbência. 

B) O mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por 
organização sindical, entidade de classe ou associação 
legalmente constituída e em funcionamento há pelo 
menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros 
ou associados. 

C) A Constituição Federal de 1988 veda a prisão por dívida, 
salvo a do responsável pelo inadimplemento voluntário e 
inescusável de obrigação alimentícia e a do depositário 
infiel. 

D) A Constituição Federal de 1988 assegura que nenhuma 
pena ou obrigação de reparar o dano passará da pessoa do 
condenado. 

E) A Constituição Federal de 1988 veda a instituição de 
penas de trabalhos forçados. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sobre a organização político-administrativa do Estado 
brasileiro, analise as seguintes proposições: 
 
1. A organização político-administrativa da República 

Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o 
Distrito Federal e os Municípios, todos autônomos e 
soberanos. 

2. Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou 
desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 
novos Estados ou Territórios Federais, mediante 
aprovação da população diretamente interessada, através 
de plebiscito, e do Congresso Nacional, por lei 
complementar. 

3. É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos 
Municípios subvencionar cultos religiosos ou igrejas. 

4. O Distrito Federal é a capital do Brasil. 
 
É verdadeiro o que se afirma apenas em: 
 
A) 1 e 2. 
B) 1 e 3. 
C) 1 e 4. 
D) 2 e 3. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
Constitui competência exclusiva da União, exceto: 
 
A) Explorar, diretamente ou mediante autorização, concessão 

ou permissão, os serviços de radiodifusão sonora, e de 
sons e imagens. 

B) Emitir moeda. 
C) Manter o serviço postal. 
D) Assegurar a defesa nacional. 
E) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de 

obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico 
ou cultural. 

 
 
 
Figura como hipótese de competência concorrente da União, 
dos Estados e do Distrito Federal legislar sobre: 
 
A) Direito tributário e financeiro. 
B) Telecomunicações e radiodifusão. 
C) Seguridade social. 
D) Direito civil. 
E) Trânsito e transporte. 
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São características relacionadas às sociedades de economia 
mista, integrantes da Administração Pública indireta, exceto: 
 
A) Constituírem-se pessoas jurídicas de direito privado. 
B) A exigência de lei específica para sua criação. 
C) A existência de capital social exclusivamente público. 
D) A necessidade de instituição sob a forma de sociedade 

anônima. 
E) A necessidade de instituição pelo Poder Público. 
 
 
 
Acerca do ato administrativo, assinale a alternativa incorreta: 
 
A) O ato administrativo é espécie do gênero ato jurídico. 
B) O ato administrativo figura como manifestação unilateral 

de vontade. 
C) O fato administrativo é espécie do gênero ato 

administrativo. 
D) É pressuposto do ato administrativo a inexistência de 

igualdade jurídica entre as partes, uma vez que através 
dele se dá o exercício da supremacia do interesse público. 

E) Os três Poderes – Legislativo, Judiciário e Executivo – 
editam atos administrativos. 

 
 
 
Ainda sobre o ato administrativo, analise as seguintes 
proposições. 
 
1. Motivo e motivação, em Direito Público, são institutos 

que se equivalem, sendo, ambos, elementos essenciais à 
existência do ato administrativo. 

2. Constituem elementos do ato administrativo a 
competência, a finalidade, a forma, o motivo e o objeto, 
de sorte que a prática do ato em desconformidade com o 
que a lei estabelece para cada um desses requisitos será 
nulo. 

3. O ato administrativo discricionário é aquele em que a lei 
não confere ao Administrador qualquer liberdade de 
atuação, de sorte que nele não há espaço para a existência 
de oportunidade ou conveniência em sua prática. 

4. Os atos de caráter normativo figuram como uma das 
hipóteses em que a delegação de atos administrativos é 
vedada. 

 
É verdadeiro que se afirma apenas em: 
 
A) 1 e 2. 
B) 2 e 3. 
C) 3 e 4. 
D) 1 e 4. 
E) 2 e 4. 
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HISTÓRIA DE GOIANA
 

 
 
 
A memória de Goiana preserva com orgulho o pioneirismo da 
cidade no movimento de libertação de escravos, no século 
XIX. Dentro deste contexto, podemos afirmar que a principal 
contribuição do Clube do Cupim era 
 
A) capacitar ex-escravos, ensinando-lhes uma profissão. 
B) construir abrigos para escravos fugidos. 
C) financiar jornais abolicionistas. 
D) oferecer cuidados médicos a escravos vítimas de doenças 

e abusos. 
E) raptar escravos e enviá-los para o Ceará Livre. 
 
 
 
 

Por ter sido a primeira região a ser povoada, e por ter 
participado ativamente de um dos principais ciclos 
econômicos da América Portuguesa, o atual Nordeste figurou 
quase sempre como um grande centro de produção e 
disseminação da cultura, o que, certamente envolvia a cidade 
de Goiana. Não era(m) um dos elementos constituintes da 
vida cultural goianense da segunda metade do século XIX, 
 
A) banda de música. 
B) cursos de direitos. 
C) imprensa. 
D) sociedades artísticas 
E) sociedades culturais. 
 
 
 
 

Em 1763, a Capitania de Itamaracá foi vendida por José Góes 
e Moraes, que não mais tinha interesse em cuidá-las e 
administrá-las, a D. João V, rei de Portugal, por cerca de 40 
mil cruzados. Após a venda ao rei D. João, as terras da 
Capitania foram 
 
A) divididas entre as principais cidades da região: Igarassu e 

Cidade da Parahyba. 
B) doadas à capitania do Rio Grande. 
C) incorporadas às capitanias da Paraíba e de Pernambuco. 
D) repassadas à Inglaterra para pagamento de dívidas de 

Portugal. 
E) revendidas ao nobre Pero Lopes de Sousa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Na segunda metade do século XVI, “os habitantes de 
Itamaracá se infiltraram pelas várzeas do Araripe, Itapirema e 
os dos rios formadores do rio Goiana (Tracunhaén e 
Capibaribe Mirim)” (LIMA, Fátima; SILVA, Gláucia; 
SOUSA, Solange. Goiana Cidade Histórica. Goiana-PE: 
SECEDI, 2010, p. 21), desenvolvendo um grande fluxo 
migratório para a região da atual Goiana. É um fator que não 
contribuiu para este fluxo: 
 
A) a busca por drogas do sertão no curso dos rios. 
B) a expulsão dos caetés. 
C) a retirada dos potiguares. 
D) o estado de pobreza da vila de Conceição. 
E) o quadro natural privilegiado da região goianense.  
 
 
 
 
As capitanias hereditárias – e por sua vez as sesmarias doadas 
pelos capitães – estavam sujeitas a alterações da Coroa 
portuguesa, a qual podia, inclusive recomprar ou reorganizar 
as terras doadas. Em relação à criação da Capitania da 
Paraíba, podemos afirmar que 
 
A) tem relação com a disputa por terras contestadas entre 

Itamaracá, Pernambuco e Rio Grande. 
B) tem relação com terras doadas a capitães como prêmio 

pela participação na luta contra os holandeses. 
C) tem relação com a venda de terras da Capitania de 

Itamaracá à Coroa portuguesa. 
D) tem relação com o Massacre de Trucunhaén, que motivou 

o desmembramento das terras da Capitania de Itamaracá. 
E) tem relação com os conflitos entre jesuítas e colonos por 

terras nas quais existiam missões jesuítas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	�����
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	��� �
 

����� � � �	�����
 



 
 
Prefeitura Municipal de Goiana 
Concurso Público – 2010 
Tipo 2                                                                                                      Cargo: Técnico em Gestão / Nível Médio  

Página 6/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

R
A

SC
U

N
H

O

 
 
 
A invasão holandesa é um dos principais eventos da história 
do Norte da América portuguesa, no século XVII, devido, 
dentre outras coisas ao sentimento nativista que ajudou a criar. 
A respeito da relação de Goiana com os holandeses podemos 
afirmar que 
 
1. Após a invasão à Itamaracá, Goiana foi desprezada, por 

se tratar de uma região, na época, pouco desenvolvida e 
com comércio incipiente. 

2. Liderados por Calabar, os holandeses invadiram Goiana, 
queimando engenhos e saqueando propriedades. 

3. Por se tratar de um importante entreposto comercial, e de 
um produtor de víveres, Goiana tornou-se alvo das 
invasões holandesas.  

 
Está(ão) correta(s) apenas 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1 e 3. 
D) 2 e 3. 
E) 1, 2 e 3. 
 
 
 
Durante o tempo que ficaram no Brasil, os holandeses 
desenvolveram na região instituições sociopolíticas 
semelhantes às que existiam em sua área de origem, na 
Europa. Neste contexto, os escabinos eram 
 
A) artistas a serviço da Coroa holandesa. 
B) cientistas dos observatórios holandeses. 
C) membros das câmaras holandesas. 
D) soldados a serviço das companhias de comércio. 
E) vice-reis das colônias holandesas. 
 
 
 
 

Ao longo do século XVII, diferentes ordens religiosas 
modernizaram-se buscando acompanhar as mudanças no 
mundo secular. Neste sentido, a reforma turônica, na cidade 
de Goiana teve por base 
 
A) a adoção do novo regulamento disciplinar carmelita. 
B) a criação de novos colégios jesuítas. 
C) a livre tradução da bíblia. 
D) um maior contato entre Igreja e Estado. 
E) uma modernização nos costumes e ritos jesuítas. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
No final do século XVII, a Coroa portuguesa decidiu transferir 
a sede da Capitania de Itamaracá da vila de Conceição, o que, 
dentre outras coisas, foi motivado  
 
A) pela pressão dos padres jesuítas e carmelitas, que exigiam 

que a capital fosse numa vila com maior presença de suas 
ordens. 

B) pelo crescimento da vila de Conceição, o que provocou 
inveja nas vilas próximas das outras capitania. 

C) pelos conflitos com povos indígenas da região, que 
recusavam-se a submeterem-se aos portugueses. 

D) pelos inconvenientes dos moradores, que tinham de ir 
para a ilha, arriscando-se nas travessias dos rios. 

E) pelo medo de uma rebelião de escravos na ilha dificultar a 
ação da Coroa e possibilitar a criação de uma vila 
escrava. 

 
 
 
O governo do Dr. Luis Correia de Brito (1900-1903) marcou a 
entrada de Goiana no panorama das cidades modernas da 
região, através da  
 
A) criação da Companhia de Transportes de Goiana. 
B) criação de uma companhia telegráfica que atendia toda a 

região. 
C) construção do teatro municipal de Goiana. 
D) inauguração de um sistema radiofônico que atendia toda a 

região. 
E) instalação do primeiro cinema do Norte. 
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LÍNGUA PORTUGUESA
 

TEXTO 1 
 

 

HISTÓRIA DA CIDADE DE GOIANA 
 

Inicialmente habitado por índios Caetés e Potiguares, a fundação 
do município de Goiana é anterior a 1570. (...)Nela aconteceu a 
Epopéia das Heroínas de Tejucupapo.  
 

Este último acontecimento teve início, em 1645, quando invasores 
holandeses, ameaçados pela Insurreição Pernambucana, liderada 
por André Vidal de Negreiros, refugiaram-se no Forte Orange, em 
Itamaracá. (...)Com a umidade do local, foram acometidos pelo 
escorbuto, doença causada pela falta de vitamina C no organismo.  
 

A solução era ir até a Vila de Tejucupapo, em Goiana, onde os 
cajueiros da região, que eram utilizados como remédio para a 
doença, estavam em fase de frutificação. Comandados pelo 
Almirante Lichthant, cerca de 600 holandeses partiram, pelo mar, 
em direção ao local. Para se defenderem da invasão, os cem 
homens que habitavam Tejucupapo montaram uma trincheira, 
levando mulheres e crianças para a luta.  
 

Durante o confronto, 23 holandeses foram mortos, despertando a 
fúria dos inimigos. Percebendo a superioridade holandesa, Maria 
Camarão, de crucifixo em punho, percorreu a vila convocando as 
mulheres a pegarem em armas e ajudarem os homens na luta 
contra as tropas inimigas. No dia 24 de abril de 1646, munidas de 
paus, pedras, panelas, pimenta e água fervente, as mulheres de 
Tejucupapo venceram os holandeses que ameaçavam suas terras e 
famílias.  
 

O episódio marcou a história brasileira como uma das poucas 
batalhas a envolver a participação coletiva de mulheres.  
 

Administrativamente, o município é formado pelos distritos sede, 
Pontas de Pedra e Tejucupapo, além dos povoados de Frecheiras, 
Melões, Gambá, Ibeapicu, Barra de Catuama, Atapuz, Carne de 
Vaca, São Lourenço e Carrapicho.  
 

Anualmente, no dia 05 de maio, Goiana comemora a sua 
emancipação política. O padroeiro da cidade é São Sebastião.  . 
 

(Fonte: http//www.ferias.tur.br/informações/5261/goiana-pe.html. Acesso em 
03/07/2010)  

 

 

 
 

 
 
 

 
  
“A Epopéia das Heroínas de Tejucopapo”, mencionada no 
primeiro parágrafo do texto 1, estabelece relações referenciais 
com os seguintes termos: 
 

A) a Insurreição Pernambucana (parágrafo 2); o confronto 
(parágrafo 4); o episódio da história brasileira (parágrafo 5) 

B) a Insurreição Pernambucana (parágrafo 2); a fúria dos 
inimigos (parágrafo 4); o episódio da história brasileira 
(parágrafo 5) 

C) a Insurreição Pernambucana (parágrafo 2); Maria Camarão 
(parágrafo 4); o episódio da história brasileira (parágrafo 5) 

D) a luta (parágrafo 3); o confronto (parágrafo 4); o episódio da 
história brasileira (parágrafo 5) 

E) a luta (parágrafo 3); a fúria dos inimigos (parágrafo 4); o 
episódio da história brasileira (parágrafo 5) 

 

 
 

 
 
O segundo parágrafo do texto 1 é marcado pelo tipo 
textual: 
 
 

A) argumentativo 
B) descritivo 
C) dialógico 
D) injuntivo 
E) narrativo 
 
 

 
 

Sobre o novo acordo ortográfico da Língua Portuguesa, 
marque a alternativa em que a palavra retirada do texto 1 
teve a grafia modificada em virtude da eliminação do 
acento.  
 
 

A) epopéia   -  epopeia 
B) episódio  -  episodio 
C) fúria        -  furia  
D) heroínas  -  heroinas 
E) remédio   -  remedio 
 
 

 
 
O emprego da vírgula situada após o enunciado em 
negrito “Durante o confronto, 23 holandeses foram 
mortos, despertando a fúria dos inimigos.” tem a 
finalidade de: 
 

A) separar as intercalações 
B) separar data e endereço  
C) separar termos de uma enumeração 
D) separar uma expressão explicativa  
E) separar uma expressão temporal 
 
 

 
 

 
A oração em destaque no período composto “(...) onde os 
cajueiros da região, que eram utilizados como remédio 
para a doença, estavam em fase de frutificação.” 
(terceiro parágrafo do texto 1) tem a função sintático-
semântica de:  
   

A) comparar  
B) confirmar  
C) explicar 
D) finalizar 
E) restringir 
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TEXTO 2 
 

 
Mulher (Erasmo Carlos) 
Composição: Erasmocarlos – Narinha 
 

Dizem que a mulher                                     O outro já reclama                                                 
É o sexo frágil                                              A sua mão 
Mas que mentira                                          E o outro quer o amor 
Absurda!                                                      Que ela tiver 
Eu que faço parte                                         Quatro homens 
Da rotina de uma delas                                Dependentes e carentes  
Sei que a força                                             Da força da mulher... 
Está com elas... 
 

Vejam como é forte                                       Mulher! Mulher!                                    
A que eu conheço                                          Do barro 
Sua sapiência                                                De que você foi gerada 
Não tem preço                                               Me veio inspiração 
Satisfaz meu ego                                           Prá decantar você 
Se fingindo submissa                                    Nessa canção 
Mas no fundo 
Me enfeitiça... 
 
Quando eu chego em casa                             Mulher! Mulher! 
À noitinha                                                      Na escola 
Quero uma mulher só minha                         Em que você foi 
Mas prá quem deu luz                                   Ensinada 
Não tem mais jeito                                        Jamais tirei um 10 
Porque um filho                                            Sou forte  
Quer seu peito...                                            Mas não chego 
                                                                       Aos seus pés... 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
O diálogo entre os textos 1 e 2 implica uma relação que retrata o 
forte perfil feminino, respectivamente, na: 
  
 
A)  atuação da mulher em Goiana x atuação da mulher na escola 
B) atuação da mulher na Insurreição Pernambucana x atuação da 

mulher na composição da canção  
C)  atuação da mulher na invasão holandesa x atuação da mulher 

na relação matrimonial 
D) atuação da mulher na luta contra a doença x atuação da 

mulher no ato de dar luz 
E) atuação da mulher na luta territorial x  atuação da mulher na 

luta doméstica 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
Com o uso do verbo no modo imperativo, o autor do texto 
2 procura chamar a atenção dos interlocutores. Esse 
contato pode ser identificado no fragmento: 
 
A) “Dizem que a mulher/ É o sexo frágil” (primeira 

estrofe)  
B) “ Vejam como é forte/ A que eu conheço” (segunda 

estrofe) 
C) “ Quero uma mulher só minha” (terceira estrofe) 
D) “O outro já reclama/ A sua mão” (quarta estrofe) 
E) “Mulher! Mulher!/ Na escola/ Em que você foi/ 

Ensina/ Jamais tirei um 10” (sexta estrofe) 
 

 
 

As elipses constituem recursos muito utilizados com a 
finalidade de não explicitar tudo que se quer dizer. No 
enunciado “Vejam como é forte/ A que eu conheço” 
(texto 2), o termo elíptico é:  

 
A) força 
B) mentira  
C) mulher 
D) rotina 
E) sapiência 
 

 
 
 
Os versos da música (texto 2) que melhor correspondem 
semanticamente ao fato de o autor reconhecer que não 
tem força suficiente para se igualar à mulher é: 
 
A) “Dizem que a mulher/ É o sexo frágil/ Mas que 

mentira/ Absurda!” 
B)  “Na escola/ Em que você foi/ Ensinada/ Jamais tirei 

um 10” 
C)  “Quatro homens dependentes e carentes da força da 

mulher...”  
D) “Sou forte/ Mas não chego/ A seus pés...” 
E) “Sua sapiência/ Não tem preço” 
 
 
 
O gênero textual canção faz parte do acervo cultural 
artístico da sociedade e se destina a uma determinada 
função comunicativa. Nesse sentido, a letra musical da 
canção de Erasmo Carlos (texto 2) comunica: 
 
A) crítica social 
B) curiosidade 
C) denúncia  
D) idealismo 
E) sentimento 
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