
DIREITO CONSTITUCIONAL 
Emmanoel Thadeu e Cristiana Costa 



01. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos estendidos aos brasileiros e 
aos estrangeiros residentes no país, a Constituição Federal estabelece que  
Parte superior do formulário 
 
a) em nenhuma hipótese alguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de 
convicção filosófica ou política. 
 
b) é permitida a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, sujeita à 
licença nos casos especificados em lei.  
 
c) a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do 
morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia 
ou à noite, por determinação judicial.  
 
d) é livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos 
termos da lei, nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.  
 
e) todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, mediante 
autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local.   



02. Sobre o tema da nacionalidade na Constituição Federal de 1988, é correto afirmar: 
Parte superior do formulário 
 
a) Aos portugueses com residência permanente no País, ainda que não houver reciprocidade em 
favor de brasileiros, serão atribuídos os direitos inerentes ao brasileiro, salvo os casos previstos na 
Constituição.  
 
b) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República 
Federativa do Brasil há mais de cinco anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira.  
 
c) É privativo de brasileiro nato o cargo de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  
 
d) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização, por 
sentença judicial, em virtude de atividade nociva ao interesse nacional.  
 
e) São brasileiros natos nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 
mesmo que estes estejam a serviço de seu país.  



01. Acerca do regramento constitucional dos direitos fundamentais, assinale a opção correta. 
       
a) Conforme a CF, são imprescritíveis o crime de racismo e o crime consistente na ação de grupos 
armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado democrático de direito. 
 
b) Não se admite a pena de morte no Brasil. 
 
c) A liberdade de manifestação do pensamento é garantida, admitindo-se o anonimato. 
 
d) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, sendo vedado à lei a criação de 
condições que possam limitar ou restringir o pleno desenvolvimento desse direito. 
 
e) As associações podem ser dissolvidas por decreto do Poder Executivo, na hipótese de violação 
de direitos fundamentais. 



02. Com base no que dispõe a CF acerca dos direitos políticos, assinale a opção correta. 
 
a) A capacidade eleitoral ativa consiste na possibilidade de se tornar candidato a cargo eletivo, e se 
traduz no direito de ser votado. 
 
b) De acordo com a CF, os cargos de senador da República e de deputado federal são privativos de 
brasileiros natos. 
 
c) O analfabeto, embora possua o direito facultativo ao voto, não poderá ser eleito para o exercício 
de nenhum mandato eletivo previsto na CF. 
 
d) Além de se manifestar no direito ao sufrágio universal e ao voto direto e secreto, a soberania 
popular pode ser exercida por instrumentos como o habeas corpus e o mandado de segurança. 
 
e) A condenação por improbidade administrativa transitada em julgado resulta na cassação dos 
direitos políticos, enquanto durarem seus efeitos. 
 



Matemática 
Paulo Valença 



01. Henrique aplicou o seu capital a juros simples, do seguinte modo: 2/5, à taxa de 4% a.m., e o 
restante, à taxa de 3,5% a.m. no fim de 10 meses, Henrique recebeu R$ 740,00 de juros. Qual o 
capital aplicado por Henrique? 
 
a) R$ 1.800,00 
b) R$ 2.000,00 
c) R$ 2.400,00 
d) R$ 1.600,00 
e) R$ 2.500,00 
 



02. Uma turma é composta por 10 rapazes (Tácio e Nylo são dois deles) e 7 moças (Fabiana e 
Cristiana são duas delas). Então o número de comissões que podem ser formadas com os 
componentes da turma, constituídas por cinco rapazes e quatro moças, de modo que delas 
façam parte Tácio e Nylo, e não façam parte Fabiana e Cristiana, é: 
 
a) 280 
b) 140 
c) 1960 
d) 560 
e) 980 



Matemática 
Tácio Maciel 



01. Em uma caixa existem 5 Bolas brancas, 3 pretas e 2 vermelhas. Sabendo-se que a primeira 
bola é branca, qual é a probabilidade de, ao retirar três bolas, saírem três de cores diferentes. 
 

a) 
1

10
 

 

b) 
1

12
  

 

c) 
1

15
 

 

d) 
1

20
 

 

e) 
1

5
 



02. Resolvendo a Equação 

    X        X        X         ...  
= 4 

a) 4 
b) 2 
c) 8 
d) 1 
e) 6 



Geografia 
Danilo Cortizo e Luiz Gonzaga 



01. PMPE 2016 - Sobre as características e especificidades das Regiões de Desenvolvimento - RD 
do Estado de Pernambuco, analise os itens abaixo:  
  
I. A RD do São Francisco concentra o PIB mais elevado do Estado de Pernambuco e se caracteriza 
pela tendência de expansão da ocupação humana em razão dos incentivos promovidos pelos 
gestores públicos para o desenvolvimento do maior polo industrial de confecções do estado e 
crescimento da fruticultura, sobretudo para abastecimento interno.  
 
II. Pode-se observar, na RD da Mata Sul, uma tendência de diversificação e ampliação das 
atividades econômicas, a partir da implementação de projetos indutores do desenvolvimento dos 
quais se destacam a instalação do Polo Farmacoquímico de Pernambuco e uma unidade da Fábrica 
de Automóveis Fiat no Município de Goiana. 
 
 III. A RD Metropolitana possui o maior quantitativo populacional e apresenta maior concentração 
de empreendimentos econômicos, com destaque para os que se originaram com a instalação do 
Complexo Industrial e Portuário de Suape, que tem atraído diversos investimentos, inclusive os do 
setor imobiliário nas localidades próximas ao referido empreendimento.  



IV. Na RD do Agreste Setentrional, especialmente nos Municípios de Santa Cruz do Capibaribe e 
Toritama, observa-se um significativo crescimento dos centros urbanos em razão, sobretudo, dos 
incentivos ao polo industrial de confecções.  
  
Estão CORRETOS apenas  
  
a) I e II.  
b) I, II e IV.  
c) II e III. 
d) III e IV.  
e) I, III e IV. 



02. PMPE 2016 - Sobre o relevo de Pernambuco, assinale a alternativa CORRETA.  
  
a) As planícies costeiras localizam-se na porção Leste de Pernambuco do Grupo Barreiras e são 
modeladas por cursos fluviais, como o de São Francisco, e demais rios igualmente intermitentes.  
 
b) Os compartimentos regionais do relevo de Pernambuco são, em sua maioria, caracterizados por 
cotas altimétricas superiores a 1.500m de altitude.  
 
c) Inselbergues são relevos residuais encontrados nas planícies costeiras e nos tabuleiros costeiros 
de Pernambuco.  
 
d) Depressões sertanejas localizam-se nas regiões de interface entre o Planalto da Borborema e as 
planícies costeiras.  
 
e) No semiárido de Pernambuco, é comum a presença de superfícies aplainadas, conhecidas como 
pediplanos. 



01. O texto e a figura, apresentados a seguir, compreendem uma das principais peculiaridades da 
conjuntura climática local da região Nordeste do Brasil. 
 



a) uma corrente de ar vai de encontro a um obstáculo topográfico transversalmente oposto ao 
fluxo é forçada a elevar-se e em consequência resfria-se. 
 
b) o fluxo de ar seco acarreta a formação de nuvens provocando precipitações abundantes na 
vertente a barlavento constituída de grandes altitudes. 
 
c) o ar está mais aquecido a barlavento pelo calor gerado pela condensação chegando à base da 
vertente a sotavento com temperatura inferior. 
 
d) a umidade relativa do ar é inferior a barlavento atingindo o ponto de saturação a sotavento e 
provocando alta precipitação em sua base. 
 
e) uma corrente de ar seco é forçada a elevar-se a barlavento diminuindo a formação de nuvens em 
consequência do seu aquecimento. 

Esse fenômeno ocorre quando 



02. O Estado de Pernambuco foi dividido em diversas mesorregiões, cada uma englobando várias 
microrregiões. O mapa a seguir configura uma das Mesorregiões do Estado de Pernambuco. 



Assinale a alternativa que apresenta a denominação CORRETA correspondente, respectivamente, 
ao conjunto das microrregiões dessa área geográfica. 
 
a) Itamaracá, Recife, Suape, Fernando de Noronha. 
 
b) Recife, Suape, Médio Capibaribe, Mata Meridional. 
 
c) Suape, Recife, Mata Setentrional, Itamaracá. 
 
d) Recife, Itamaracá, Baixo Capibaribe, Fernando de Noronha. 
 
e) Fernando de Noronha, Recife, Médio Capibaribe, Suape. 



História 
Gerardo Neto e Giovane Albino 



01. As primeiras décadas do século XIX foram marcadas pelo chamado ciclo das insurreições 
liberais em Pernambuco, com a Insurreição de 1817, a Confederação do Equador e a Revolução 
Praieira. Essas insurreições se constituíram em movimentos federalistas e, com exceção da 
Insurreição Pernambucana, se contrapunham ao projeto de independência implantado em 1822 
por José Bonifácio e D. Pedro I, a partir do Rio de Janeiro.  
No que concerne especificamente à Confederação do Equador, assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) Diferindo da Revolução Praieira, que defendia a bandeira da abolição, os principais líderes da 
Confederação do Equador eram antiabolicionistas.  
 
b) Os líderes da Confederação do Equador, liberais e republicanos, contestavam o poder 
centralizado e autoritário de D. Pedro I e propunham a abolição da escravidão assim como a 
República Federalista.  
 
c) Frei Caneca, um dos intelectuais responsáveis pelas ideias basilares da Confederação do 
Equador, era um veterano de outras insurreições liberais, como a Praieira. 



d) Apesar da derrota das forças da Confederação do Equador para as forças do Império, a Província 
de Pernambuco que, a partir dessa revolta, consolidaria uma imagem de província rebelde, 
conseguiu assegurar um novo território, a comarca do São Francisco, agregada a partir da Bahia.  
 
e) A Confederação do Equador foi um movimento republicano e federalista, proposto por 
integrantes da elite pernambucana, entre os quais se destacavam intelectuais, militares e políticos 
liberais, que se espalhou pelas províncias da Paraíba, do Rio Grande do Norte e Ceará. 



02. Dentre as revoltas políticas e sociais que abalaram o Império do Brasil, a Revolta Praieira se 
destaca. Para muitos historiadores, essa revolta ocorrida em Pernambuco, em 1848, foi a última 
atribulação política interna do império. Sendo assim, sobre a Praieira e seu contexto histórico, 
podemos assinalar que: 
  
a) no Pernambuco da primeira metade do século XIX, a mão-de-obra escrava não era mais essencial 
para a produção do açúcar. 
 
b) não podemos enquadrar a Praieira no conjunto das revoltas liberais que abalaram o Pernambuco 
no oitocentos. 
 
c) não há como se analisar a Praieira, sem se considerar a atuação do partido liberal na província de 
Pernambuco. 
 
d) em essência, as propostas da Praieira divergiam dos movimentos de 1817 e 1824, por não 
compactuar dos ideais do liberalismo. 
 
e) a repressão estatal, empreendida por D. Pedro I, debelou rapidamente os insurgentes da 
Praieira. 
  



01. "Rebentou, então, por culpa dos portugueses, uma revolta dos índios, que anteriormente se 
mostravam pacíficos, e o chefe da terra pediu-nos pelo amor de Deus, que fôssemos às pressas 
auxiliar o lugar... do qual os indígenas queriam se apoderar. [...] O número dos defensores 
montava, incluindo-nos, cerca de 90 cristãos. Acrescente-se a esse número 30 negros e escravos 
brasileiros, a saber, selvagens que pertenciam a colonos." (SATDEN, Hans. Duas viagens ao Brasil. Belo Horizonte: Itatiaia, 

1974. p. 46.)  
Sobre a relação estabelecida entre os chamados índios pernambucanos e os colonizadores 
portugueses, é CORRETO afirmar que 
 
a) as constantes solicitações feitas por Duarte Coelho à coroa portuguesa, no sentido de permitir 
que ele pudesse importar para a Capitania negros escravizados da Guiné, faziam sentido em face 
ao pendor natural à preguiça, apresentado pelos índios.  
 
b) ao contrário do que ocorria na maior parte do território da América Portuguesa, não existia, nas 
terras da Capitania de Pernambuco, diversidade de povos indígenas. Pelo contrário, a dispersão 
dos caetés por todo o território pernambucano foi um dos fatores para sua rápida conquista e 
colonização.  



c) na capitania de Pernambuco, os ataques indígenas foram constantes às vilas e plantações de 
açúcar. Apesar de as tropas coloniais repelirem as investidas, esses ataques não eram cessados. 
Esse foi um dos motivos que levaram a Coroa portuguesa a enviar ao Brasil levas de missionários, 
para que pudessem atuar entre os índios e ajudar na sua "domesticação".  
 
d) os inúmeros contatos que os europeus-cristãos estabeleceram com os povos indígenas, a partir 
de um determinado momento da colonização, foram mediados por uma lógica colonizadora de 
opressão, imposição, negação, impostas pela superioridade dos colonos Portugueses. Essa era 
tamanha, que não permitiu o desenvolvimento de qualquer forma de resistência indígena.  
 
e) a história das relações sociais entre os missionários franciscanos e indígenas na Capitania de 
Pernambuco revela a existência de inúmeros contatos ao longo do período colonial. Mais 
preocupados com a catequese dos povos indígenas, não exerceram nenhuma influência na 
política indigenista adotada pela metrópole.  
 



02. A chamada Guerra dos Mascates, episódio ocorrido em Pernambuco, entre 1710 e 1711, foi 
um conflito entre diferentes elites político-econômicas, localizadas em Olinda e Recife, 
resultando na ascensão da elite mercantil de Recife. 
Sobre isso, assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, reafirmando o status de Recife 
enquanto vila, o que conferiu à elite dessa povoação os meios para consolidar seu poder político 
na capitania, mediante cargos na câmara municipal da nova vila.  
 
b) Os mercadores do Recife foram politicamente apoiados, em sua revolta contra o poderio dos 
senhores olindenses, por diversos grupos sociais livres de Recife e Olinda assim como por um 
pequeno número de escravos.  
 
c) A Guerra dos Mascates foi um conflito político entre senhores de engenho e mercadores de 
grande porte em Pernambuco do início do século XVIII que se estendeu por outras províncias do 
atual Nordeste, como o Ceará e o Rio Grande do Norte.  



d) Os mercadores do Recife, em sua ânsia por liberdade, proclamaram a República em 1711, 
proclamação, entretanto, revogada pelas autoridades coloniais.  
 
e) Em 1711, as autoridades coloniais puseram fim ao conflito, elevando o Recife à categoria de vila, 
mas dando à elite olindense a primazia sobre os cargos da nova câmara municipal do Recife. 



Português 
Tiago Xavier e Fabiana Ferreira 



01. (UPENET – 2017 – UPE) Nossa tradição gramatical costuma separar as palavras em classes. 
Acerca de algumas dessas classes e seu emprego no Texto 1, assinale a alternativa CORRETA.  
 
a) No trecho: “Não existe homem sem língua.” (2º parágrafo), o segmento sublinhado 
desempenha a função de qualificar o termo “homem”; tem, portanto, valor de adjetivo. 
 
b) No trecho: “isso ocorre pelo sentimento e pelo comportamento de superioridade dos grupos 
vistos como mais privilegiados, econômica e socialmente.” (2º parágrafo), os termos destacados 
cumprem diferentes funções: enquanto o primeiro qualifica (função adjetiva), o segundo indica um 
modo (função adverbial). 
 
c) O trecho: “embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas.” (3º parágrafo) é introduzido 
por um termo da classe das conjunções; neste caso, a conjunção confere ao trecho um valor 
temporal. 



d) No trecho: “Ninguém tem o direito de causar constrangimento ao seu semelhante pela forma 
de falar.” (4º parágrafo), o termo destacado desempenha a função sintática de sujeito, sendo, por 
isso, da classe dos substantivos. 
 
e) No trecho: “interpreto eu que qualquer pessoa que for vítima de preconceito linguístico pode 
buscar a lei maior da nação para se defender.” (5º parágrafo), os termos destacados desempenham 
a mesma função, sendo, em ambos os casos, da classe dos pronomes relativos.  



02. (UPENET – 2017 – UPE) Em um texto, a organização sintática dos enunciados também está a 
serviço das intenções comunicativas de seu autor. 
  
Sobre a organização sintática de enunciados do Texto 1, assinale a alternativa CORRETA.  
Parte superior do formulário 
 
a) O enunciado: “Não existe homem sem língua.” (2º parágrafo) exemplifica um caso de oração em 
que o sujeito não está presente, organização que é pouco frequente, mas possível na sintaxe do 
português. 
 
b) O enunciado: “O problema maior é que as variedades mais sujeitas a esse tipo de preconceito 
são, normalmente, as com características associadas a grupos de menos prestígio na escala social” 
(2º parágrafo) exemplifica um caso em que o objeto direto está estruturado na forma de uma 
oração completa. 
 
c) O enunciado: “Então, há críticas negativas em relação, por exemplo, à falta de concordância 
verbal ou nominal” (3º parágrafo) exemplifica um caso em que o sujeito é colocado após o 
predicado, organização usual na sintaxe do português.  



d) A oração: “embora sua extinção tenha sido prevista por linguistas” (3º parágrafo) exemplifica um 
caso de voz passiva no qual o agente da ação verbal aparece explicitamente indicado: “por 
linguistas”.  
 
e) O enunciado: “Ninguém tem o direito de exercer assédio linguístico.” (4º parágrafo) exemplifica 
um caso em que o objeto indireto (destacado) está estruturado na forma de uma oração.  



01. Considerando a organização sintática de alguns enunciados do Texto 1, analise as 
proposições abaixo. 
 
I. Em português, um sujeito pode ser colocado após seu predicado, como se observa no trecho: 
“Não estranha, portanto, que, historicamente, as questões linguísticas tenham servido a interesses 
muito diversos” (2º parágrafo), em que o predicado, destacado, introduz o enunciado, e seu sujeito 
está em posição posposta. 
 
II. No trecho: “Se isso é verdade, considerando-se a língua como um todo, é mais verdade ainda 
entre nós, ocidentais, em relação à gramática, em geral.” (3º parágrafo), o termo destacado é um 
aposto que cumpre a função de esclarecer, para o leitor, a quem o pronome “nós” faz referência. 
 
III. No trecho: “Nada mais apropriado para esses intentos do que a compilação de gramáticas” (4º 
parágrafo), o segmento destacado desempenha a função de complemento nominal, já que integra 
o sentido do nome “compilação”. 



IV. No trecho: “Noutras palavras, se fez necessário, para as comunidades de falantes, um 
instrumento de controle” (5º parágrafo), a opção pela próclise revela que a autora optou por 
seguir um padrão muito comum na variante brasileira do português. 
 
Estão CORRETAS: 
a) I, II e III, apenas. 
b) I, II e IV, apenas. 
c) I, III e IV, apenas. 
d) II, III e IV, apenas. 
e) I, II, III e IV. 



02. Assinale a alternativa que apresenta um enunciado elaborado CORRETAMENTE, de acordo 
com as regras vigentes de concordância. 
 
a) Ainda que exista muitas normas na língua, nem todas elas são normas prestigiadas. 
 
b) Na gênese de uma gramática normativa, tem que ser considerado muitos fatores diferentes. 
 
c) Gramáticas normativas haviam sido escritas muito antes de o Brasil existir como nação. 
 
d) Não resta dúvidas de que novos compêndios gramaticais serão lançados em nosso país. 
 
e) O ensino de regras normativas de gramática vêm sendo privilegiado em nossa sociedade. 
 


