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TEXTO 1 

 

A Sintaxe do Jiu Jitsu 

 

No primeiro semestre de 2015, comecei a praticar uma arte marcial que, de imediato, fez-me lembrar de como 

Língua Portuguesa e ela têm muitos aspectos em comum. Conhecido por seus movimentos suaves de imobilização, 

o Jiu Jitsu me surpreendeu e finalmente compreendi por que é chamado de arte. Verdadeiramente se trata de uma 

obra de arte. 

Sempre tive preconceito em relação a praticantes de algum tipo de luta, pois, para mim, tinham apenas o 

objetivo de levar tudo que aprenderam para as ruas e aproveitar técnica e habilidade adquiridas para criar confusão 

em boates e festas. Nunca me passou pela cabeça a possibilidade de haver uma filosofia por trás de tudo aquilo e, 

surpreendentemente, uma filosofia de paz, desfazendo o sentido de "marciais" (do latim martialis, -e, de Mars, 

Martis, mitônimo [deus romano da guerra]). Surpreendeu-me o fato de sempre ao final dos treinos todos se 

cumprimentarem e se abraçarem. Foi aí que notei ser ali um lugar também de amizade e sociabilidade. 

Mas o que Língua Portuguesa tem a ver com Jiu Jitsu? O Jiu Jitsu traz regras que inicialmente parecem 

impossíveis de ser assimiladas. Mas, a cada treino, a evolução acontece, assim como nas aulas de Língua 

Portuguesa o aluno nota sua evolução a cada exercício praticado. Um faixa branca, como eu, sabe que o treino é a 

base da evolução. O aluno que estuda Língua Portuguesa deve também ter consciência de que a prática é a chave 

do sucesso. 

Outro ponto que de imediato notei em comum entre as duas artes foi a vibração ao conseguir vencer um 

obstáculo. No Jiu, um "Arm Lock" bem aplicado ou uma "Americana" finalizada com êxito trazem a mesma 

sensação de bem-estar de uma questão-desafio resolvida corretamente. É assim que as duas artes, Língua 

Portuguesa e Jiu Jitsu, relacionam-se. O sujeito composto do Jiu Jitsu são todos que, no tatame, reverenciam a arte 

suave. O verbo da oração é "respeitar" e o objeto direto é o "oponente".  

Assim foi que percebi que meu lugar, além da sala de aula, é o tatame. Vale lembrar tanto aos estudantes 

dedicados à Língua Portuguesa como aos amantes do Jiu Jitsu que "a felicidade não está no destino, mas no 

caminho percorrido até alcançá-lo", isto é, não deixe arrefecer sua vontade de aprender. Curta cada evolução 

alcançada, nem que seja mínima. Busque ser feliz nas quedas, porque é depois delas que se consegue levantar. 

Saboreie sem moderação as duas artes. 

 
Tiago Xavier - Professor de Língua Portuguesa 

 

1.  De acordo com o texto 1, assinale a alternativa correta. 

 

A) A relação entre Língua Portuguesa e Jiu Jitsu resume-se em serem atividades que trabalham a capacidade 

mental dos praticantes. 

B) O autor superou seu preconceito em relação à prática do Jiu Jitsu. 

C) Apenas o Jiu Jitsu é uma arte.  

D) O autor pretende deixar de ser professor para trabalhar nos tatames. 

E) Devemos sempre pensar em evoluir rapidamente, sem perda de tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA 
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2.  No que se refere à organização do texto 1 e aos seus aspectos linguísticos, analise as afirmações abaixo. 

 

I. É possível classificar o texto 1 como um “depoimento pessoal”, uma das características desse gênero 

textual é o uso de verbos e pronomes pessoais em primeira pessoa, como no fragmento: “...comecei a 

praticar uma arte marcial que, de imediato, fez-me lembrar de como Língua Portuguesa e ela têm muitos 

aspectos em comum. Conhecido por seus movimentos suaves de imobilização, o Jiu Jitsu me surpreendeu 

e finalmente compreendi...”. 

II. Constata-se no texto 1 a presença da figura de linguagem classificada como comparação. 

III. No final do texto 1, há uma sequência de quatro verbos no imperativo o que caracteriza este fragmento de 

texto como injuntivo (tipo que indica o procedimento para se realizar algo) 

 

 Está(ão) correta(s) apenas: 

 

A) I e II 

B) I e III 

C) I, II e III 

D) II e III 

E) II 

 

3.  A conjunção MAS no trecho “Mas, a cada treino, a evolução acontece, assim como nas aulas de Língua 

Portuguesa o aluno nota sua evolução a cada exercício praticado.” indica para o leitor que o autor 

deseja 

 

A) trazer uma relação de adição em relação à oração anterior. 

B) alterar a linha argumentativa em relação ao que já foi dito. 

C) estabelecer uma relação de concessão em relação à informação posterior. 

D) destacar a informação anterior. 

E) indicar oposição em relação ao que aparece posteriormente. 

 

4.  Marque a alternativa correta no que concerne às estruturas linguísticas e aos sentidos do texto A Sintaxe 

do Jiu Jitsu. 

 

A) A palavra “POR QUE” foi escrita dessa forma, pois pode ser substituída por PELO QUAL no contexto 

apresentado em “(...) finalmente compreendi por que é chamado de arte (...)” (1º parágrafo) 

B) A correção gramatical e o sentido original do texto seriam preservados se a oração “O aluno que estuda 

Língua Portuguesa deve também ter consciência de que a prática é a chave do sucesso” fosse reescrita da 

seguinte forma: O aluno, o qual estuda Língua Portuguesa, deve também ter consciência de que a prática 

é a chave do sucesso. 

C) No trecho “(...) aproveitar a técnica e habilidade adquiridas para criar confusão em boates e festas (...)” – 

no 2º parágrafo – a palavra técnica é proparoxítona terminada em vogal, por isso deve receber acento. 

D) No trecho “Vale lembrar tanto aos estudantes dedicados à Língua Portuguesa como aos amantes do Jiu 

Jitsu que ‘a felicidade não está no destino, mas no caminho percorrido até alcançá-lo’ (...)”, a palavra que 

é classificada como pronome relativo. 

E) A crase presente no trecho do último parágrafo “Vale lembrar tanto aos estudantes dedicados à Língua 

Portuguesa (...)” justifica-se pelo fato de o adjetivo dedicados ter regido a preposição A e a palavra 

Língua ser um substantivo feminino que admite um artigo anteriormente. 
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5.  Em relação à classificação das CLASSES GRAMATICAIS do texto 1, marque a alternativa que traz o 

comentário correto sobre a palavra destacada. 

 
A) Em “(...) comecei a praticar uma arte marcial (...)”, a palavra destacada é um artigo que substantiva o 

verbo PRATICAR. 

B) Em “(...) o objetivo de levar tudo que aprenderam (...)”, a palavra destacada funciona como uma 

conjunção que indica explicação. 

C) Em “Um faixa branca, como eu, sabe que o treino é a base da evolução.”, o advérbio destacado indica 

comparação. 

D) Nos trechos “Foi aí que notei ser ali um lugar também de amizade e sociabilidade.” e “O aluno que 

estuda Língua Portuguesa deve também ter consciência de que a prática é a chave do sucesso.”, a palavra 

destacada apresenta a mesma relação semântica. 

E) Em “Busque ser feliz nas quedas, porque é depois delas que se consegue levantar.”, a palavra destacada é 

uma conjunção e indica explicação. 

 

TEXTO 2 

 

A semântica do OSS 

 

Visitar uma academia de Jiu Jitsu pela primeira vez é algo que pode deixar muita gente intrigada. A primeira 

impressão não é das melhores. O pensamento inicial insiste em não querer aceitar que aqueles movimentos feitos 

no chão tenham alguma sintonia ou sigam alguma norma. Também é difícil entender o que significa a famosa 

saudação "oss", que ganha diversos sentidos, dependendo exclusivamente da situação. A origem da palavra, apesar 

de controversa, é atribuída à abreviação da expressão japonesa "Onegai Shimassu", que é utilizada basicamente 

como um sentimento de boa vontade em relação ao encontro em um futuro próximo. Outra provável origem do 

"oss" está associada à junção das palavras "Osu", que significa "Pressionar", e de "Shinobu", que significa 

"Suportar", "Perseverar". 

No que diz respeito aos significados assumidos pela palavra "oss", ela funciona como interjeição de saudação 

inicial, como despedida, como grito de dor, como grito de vibração, como advérbio de afirmação, como pedido de 

desculpas, como pedido de permissão para entrar e sair do tatame, como incentivo a outro jiujiteiro e até como 

expressão irônica. Exemplo deste último caso ocorre quando um faixa branca diz a um faixa preta: "Mestre, o meu 

nível no Jiu Jitsu aumentou de forma impressionante". O faixa preta, ao ouvir a vanglória de seu discípulo, 

responde veementemente: "ossssss". Pronto. Entendeu? Um "oss" basta para bons entendedores. 

Independentemente da origem e de seu significado assumido no contexto, a palavra "oss" é o grito que anuncia 

que há pessoas dedicadas ao Jiu Jitsu reunidas. O "oss" é, acima de tudo, um anúncio de paz, de irmandade, de 

união, de interação e principalmente de respeito ao adversário. 

 
Tiago Xavier - Professor de Língua Portuguesa e praticante de Jiu Jitsu. 

 

6.  Infere-se do texto 2 que: 

 

A) A saudação “oss” é polissêmica e pode traduzir apreço ao oponente.  

B) Visitar uma academia de Jiu Jitsu provoca sempre uma sensação desconfortável.  

C) Visitar uma academia de Jiu Jitsu pode provocar uma sensação de desespero para quem não conhece 

a prática. 

D) Visitar uma academia de Jiu Jitsu pode provocar sensação desagradável nas pessoas que praticam a 

arte marcial. 

E) Dificilmente a saudação “oss” é usada como permissão para entrar no tatame. É utilizada apenas 

para sair dele. 
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7.  Quanto aos aspectos da concordância verbal, analise as seguintes afirmações: 
 

I. “Visitar uma academia de Jiu Jitsu pela primeira vez é algo que pode deixar muita gente intrigada.”. O 

verbo “ser” está na terceira pessoa do singular para concordar com o núcleo do sujeito “academia”; 

II. Na frase: “No que diz respeito aos significados assumidos pela palavra "oss", ela funciona como 

interjeição de saudação inicial...”, a concordância poderia ser feita no plural, mesmo mudando de sentido, 

com a palavra “significados” que está anteposta à forma verbal “funciona”. 

III. É possível substituir a forma verbal “há” no período: “Independentemente da origem e de seu significado 

assumido no contexto, a palavra "oss" é o grito que anuncia que há pessoas dedicadas ao Jiu Jitsu 

reunidas.”, por “existem”, mantendo a correção gramatical e o mesmo sentido original. 

 

Conclui-se que estão INCORRETAS as assertivas: 

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) I e II 

E) II e III 

 

8.  A gramática normativa afirma que se pode definir como “crase” a fusão entre dois “as”. Assinale a 

alternativa errada no que diz respeito ao uso do acento grave indicativo de crase: 

 

A) “A origem da palavra, apesar de controversa, é atribuída à abreviação da expressão japonesa ‘Onegai 

Shimassu’.” 

B) “Outra provável origem do ‘oss’ está associada à junção das palavras ‘Osu’, que significa ‘Pressionar’, e 

de ‘Shinobu’, que significa ‘Suportar’, ‘Perseverar’.” 

C) “O faixa preta, ao ouvir à vanglória de seu discípulo, responde veementemente: ‘ossssss’. Pronto. 

Entendeu? Um ‘oss’ basta para bons entendedores.” 

D) “O ‘oss’ é, acima de tudo, um anúncio de paz, de irmandade, de união, de interação e principalmente de 

respeito à adversária.” 

E) “Também é difícil entender o que significa a famosa saudação ‘oss’, que os praticantes usam para dirigir-

se às outras pessoas que compartilham sua afeição pelo esporte.” 

 

9.  Marque a alternativa correta quanto ao processo de formação de algumas palavras do texto 2.  

 

A) A palavra “exclusivamente” é um advérbio formado por parassíntese e traz para o leitor a 

circunstância de negação em relação ao que foi dito anteriormente. 

B) A palavra “desculpas” é formada pelo processo de derivação regressiva.  

C) A palavra “jiujiteiro” é formada por um processo de formação que envolve duas ações simultâneas de 

acréscimo de afixo. 

D) A palavra “afirmação” é formada por derivação deverbal. 

E) O verbo “entender” é formado por derivação prefixal. 

 

10.  Marque a alternativa em que a reescrita dos fragmentos do texto 2 está feita de forma adequada.  

 

A) “Outra provável origem do ‘oss’ está associada à junção das palavras (...)” 

Outra provável origem do ‘oss’ está associada à junções de palavras (...)  

B) “O pensamento inicial insiste em não querer aceitar que aqueles movimentos feitos no chão tenham 

alguma sintonia ou sigam alguma norma”. 

O pensamento inicial insiste em não querer aceitar, que aqueles movimentos feitos no chão tenham 

alguma sintonia ou sigam alguma norma. 

C) “Visitar uma academia de Jiu Jitsu pela primeira vez é algo que pode deixar muita gente intrigada” 

Visitar uma academia de Jiu Jitsu na primeira vez é algo que pode deixar bastantes pessoas intrigada.  

D) “No que diz respeito aos significados assumidos pela palavra ‘oss’ (...)” 

No que concerne aos significados assumidos pela palavra ‘oss’ (...) 

E) “(...) é o grito que anuncia que há pessoas dedicadas ao Jiu Jitsu reunidas”. 

(...) é o grito que anuncia que existe pessoas dedicadas ao Jiu Jitsu reunidas 
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TEXTO 3 

 

Sou professor com muito orgulho, mas me deixem livre!  
 

Vida de professor é difícil. É um tal de "Professor, ele puxou o meu cabelo!" ou "Professor, ele escondeu meu 

livro!". Para os colégios e para a utopia de muitos pedagogos, todo docente tem de resolver os conflitos em sala de 

aula. Engraçado é que nunca aprendi em nenhuma disciplina da graduação técnicas para mediar conflitos e fiz de 

tudo para não servir o exército, justamente porque não queria me envolver em combates. E como é possível 

resolvê-los se nem os próprios pais são capazes de eliminá-los? O grande problema é que muitos acreditam ser a 

espada (o diploma de licenciado) capaz de ferir o monstro da educação brasileira: a-falta-de-educação. Muitos são 

os casos – tanto nas escolas de ensino básico quanto nos cursos de preparação para vestibulares e concursos – de 

desrespeito a professores. Em preparatórios para concursos públicos, por exemplo, é comum alunos abrirem o livro 

para conferirem se o que foi exposto em aula condiz com o que foi dito pelo professor. Haja paciência para tanto 

desrespeito! Além disso, muitos acham que não temos vida social e que nos dedicamos à profissão durante 24 horas 

(e quase têm razão). No entanto, fora do ambiente escolar, permitam-me falar "Eu assisti o filme" ou "Me dê o 

casaco". Já bastam as cobranças todos os dias e as correções intermináveis de provas! Cobranças que aumentam a 

cada ano.  

Além disso, a maioria dos colégios pagam hora/aula menor que quinze reais e pensam ter o poder de oprimir 

os docentes.  É mais chocante saber que muitos donos de escolas também eram – antes da fartura – professores, 

porém hoje oprimem a categoria. Gostaria de vê-los passar um mês com o salário recebido por muitos profissionais 

da educação. Mais sorte têm aqueles que trabalham em cursos preparatórios para concurso, pois estes pagam um 

pouco melhor e salvam o orçamento de muitos profissionais. Entretanto nem todos têm essa oportunidade.  

Ser professor é uma dádiva e deve-se ter vocação para recebê-la. Mas vocação sem dinheiro no bolso também 

não funciona. Sempre digo que não trabalho 'por amor', mas sim 'com amor'. Adoro ser professor, mas me deem 

possibilidade financeira para que isso ocorra e deixem-me livre para ser quem sou em momentos em que isso seja 

possível. Reafirmo que quero liberdade para ser informal nos momentos oportunos. Um médico-cirurgião não 

trabalha fora da sala de cirurgia; um engenheiro não trabalha fora do canteiro de obras. Peço aos burocratas da 

educação liberdade para trabalhar. Deixem-me ser criativo e original. Não quero ser um burocrata como muitos o 

são por imposição de instituições que tratam aluno como cliente.  

Aos alunos, peço que me vejam como professor apenas em sala de aula e nos territórios dos colégios. Por 

favor, não fiquem espantados se me encontrarem em um banheiro público fazendo necessidades básicas. Como a 

norma prescreve e permite, eu também as faço. 

 
Tiago Xavier, professor de Língua Portuguesa 

 

 

11.  Sobre as relações semânticas que se apresentam no texto III, assinale a única alternativa correta: 

 

A) “...muitos acham que não temos vida social e que nos dedicamos à profissão durante 24 horas (e quase 

têm razão). No entanto, fora do ambiente escolar, permitam-me falar ‘Eu assisti o filme’ ou ‘Me dê o 

casaco’. Já bastam as cobranças todos os dias e as correções intermináveis de provas! Cobranças que 

aumentam a cada ano.” É possível que o conectivo grifado seja substituído por embora, sem que haja 

mudança de sentido e sem que seja feita nenhuma outra alteração na frase. 

B) “Adoro ser professor, mas me deem possibilidade financeira para que isso ocorra e deixem-me livre para 

ser quem sou em momentos em que isso seja possível.”. O conectivo grifado é classificado como 

adversativo e poderia ser substituído por: “porém, todavia, contudo, entretanto ou no entanto”. 

C) “Não quero ser um burocrata como muitos o são por imposição de instituições que tratam aluno como 

cliente.”. Neste período, podemos acrescentar uma vírgula imediatamente depois da palavra 

“instituições”, mantendo-se exatamente o mesmo sentido. 

D) “Para os colégios e para a utopia de muitos pedagogos, todo docente tem de resolver os conflitos em sala 

de aula.”. A preposição “para”, em suas duas ocorrências, pode ser substituída por “a fim de”, sem que 

haja mudança no sentido original do período. 

E) “Sempre digo que não trabalho 'por amor', mas sim 'com amor'.”. Apesar de o autor do texto ter usado 

preposições diferentes nas expressões “'por amor', 'com amor'”, o sentido das duas é idêntico. 
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12.  Ao observarmos o seguinte período: “Um médico-cirurgião não trabalha fora da sala de cirurgia; um 

engenheiro não trabalha fora do canteiro de obras. Peço aos burocratas da educação liberdade para 

trabalhar.”, constatamos que a pontuação dela está correta. Assinale a única alternativa em que a 

pontuação continua correta: 

 

A)  “Um médico-cirurgião não trabalha fora da sala de cirurgia. um engenheiro não trabalha fora do canteiro 

de obras. Peço aos burocratas da educação liberdade para trabalhar.” 

B) “Um médico-cirurgião não trabalha fora da sala de cirurgia, um engenheiro não trabalha fora do canteiro 

de obras. Peço aos burocratas da educação liberdade para trabalhar!” 

C) “Um médico-cirurgião, não trabalha fora da sala de cirurgia; um engenheiro, não trabalha fora do canteiro 

de obras. Peço aos burocratas da educação liberdade, para trabalhar.” 

D) “Um médico-cirurgião não trabalha fora da sala, de cirurgia; um engenheiro não trabalha fora do canteiro, 

de obras. Peço aos burocratas da educação liberdade para trabalhar.” 

E) “Um médico-cirurgião não trabalha fora da sala de cirurgia – um engenheiro não trabalha fora do canteiro 

de obras; Peço aos burocratas da educação liberdade para trabalhar.” 

 

13.  Considerando a organização sintática do texto 3, analise as proposições abaixo: 

 

I. Em português, podem existir, sem que haja comprometimento da correção gramatical, vários níveis de 

inversões sintáticas. Isso se confirma no seguinte enunciado: “Aos alunos, peço que me vejam como 

professor apenas em sala de aula e nos territórios dos colégios.” 

II. “Muitos são os casos – tanto nas escolas de ensino básico quanto nos cursos de preparação para 

vestibulares e concursos – de desrespeito a professores.”. O duplo travessão usado no fragmento anterior 

pode ser substituído por dupla vírgula ou parênteses sem que haja mudança de sentido ou de função 

sintática. 

III. “Além disso, a maioria dos colégios pagam hora/aula menor que quinze reais e pensam ter o poder de 

oprimir os docentes. É mais chocante saber que muitos donos de escolas também eram – antes da fartura 

– professores, porém hoje oprimem a categoria.” No texto 3, a expressão “além disso” retoma 

informações do parágrafo anterior. 

 

Está correto o que se afirma em: 

 

A) I, II e III     D) I 

B) I e II      E) II 

C) I e II 

 

14.  A respeito dos significados de algumas palavras presentes no texto 3, marque a alternativa incorreta em 

relação ao sinônimo que se encontra entre parênteses. 

 

A) “Para os colégios e para a utopia de muitos pedagogos (...)” – (fantasia) 

B) “(...) pensam ter o poder de oprimir os docentes.” – (pressionar) 

C) “Ser professor é uma dádiva (...)” – (lástima)  

D) “Como a norma prescreve e permite, eu também as faço.” – (determina)  

E) “(...) conferirem se o que foi exposto em aula condiz com o que foi dito pelo professor (...)” – (combina) 

 

15.  As figuras de linguagem subvertem, em muitos casos, a significação literal das palavras no texto. Analise 

e assinale o enunciado em que a figura foi indevidamente classificada. 

 

A) A viagem à Lua significou um grande avanço para o “homem”. (metonímia) 

B) Alegrias e tristezas são constantes da vida. (antítese) 

C) O homem ficou rico por “meios ilícitos”. (eufemismo) 

D) Oh! Que “noite cruel e nefasta”. (hipérbato) 

E) E ali “dançaram tanta dança” … (pleonasmo) 

E foi tanta felicidade 

E foram tantos beijos… 

Que o mundo compreendeu… 
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16. Numa cidade as placas de automóveis são formadas por três letras distintas do nosso alfabeto, seguidas 

de 4 algarismos distintos. As placas começam por V e o algarismo das unidades é o dobro do algarismo 

das dezenas, então quantas placas serão disponibilizadas? 

 

A) 230.400 

B) 216.000 

C) 145.600 

D) 234.000 

E) 134.400 

 

17. O gasto total de uma casa de recepção, com uma festa, corresponde à soma de um gasto fixo, com um 

custo variável que depende do número de convidados. Se no almoço com 30 convidados os gastos 

totalizaram R$ 9.540,00  e, com 80 convidados, os gastos totalizam R$ 16.240,00, qual é o valor do gasto 

fixo? 

 

A) R$ 4.020,00 

B) R$ 4.240,00 

C) R$ 5.120,00 

D) R$ 4.220,00 

E) R$ 5.020,00 

 

18. Thadeu aplicou um certo capital a juros compostos de 20% a.m., no período de 2 meses e seguida 

aplicou o montante obtido a juros simples de 4% a.m., durante 1 ano e 3 meses, obtendo R$ 864,00 de 

juros. Qual o capital inicial aplicado por Thadeu? 

 

A) R$ 1.200,00 

B) R$ 1.000,00 

C) R$ 2.000,00 

D) R$ 1.600,00 

E) R$ 1.500,00 

 

19. Em uma pesquisa com 50 pessoas, 22 gostam de futebol, 18 gostam de vôlei e 15 não gostam de nenhum 

dos dois. Escolhendo-se uma pessoa ao acaso, qual a probabilidade dela gostar apenas de futebol? 

 

A) 44% 

B) 26% 

C) 36% 

D) 30% 

E) 34% 

 

20. O Nuce tem 8 professores de Matemática (Paulo, Tácio e Henrique são três deles) e 8 professores de 

Português (Fabiana, David e Tiago são três deles). Então o número de comissões que podem ser 

formadas com 5 professores de Matemática e 4 de Português, de modo que deles façam parte Tácio, 

Henrique, David e Tiago e não façam parte Paulo e Fabiana é: 

 

A) 150 

B) 300 

C) 200 

D) 100 

E) 250 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA 
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21. Em determinado jogo, o prêmio pago ao acertador é de 12 vezes o valor da aposta. Danilo resolve, então 

jogar e apostar R$ 1,00 na 1° vez, e nas rodadas seguintes aposta sempre o triplo da aposta anterior. 

Danilo acerta na 10° tentativa e não joga mais. Assinale a alternativa incorreta. 

 

A) Nesta tentativa apostou R$ 19.683,00 

B) Investiu no jogo R$ 29.524,00 

C) Recebeu de prêmio R$ 236.196,00 

D) Obteve um lucro de R$ 206.672,00 

E) Obteve um lucro de R$ 216.672,00 

 

22. Seja a função bijetora definida por 𝒇(𝒙) =
𝟓𝐱

−𝟐𝐱+𝟑
, então, o valor da função inversa  f

-1
(5) é: 

 

A) – 5 

B) – 1 

C) 1 

D) 5 

E) 3 

 

23. O professor Fernando dos Anjos tem uma fábrica e vende mensalmente x unidades de um produto por 

V(x) = x . (120 - 2x), sendo o custo da produção dado por C(x) = 100 + 40x. Assinale a alternativa que 

corresponde à produção para a qual o lucro é máximo e o lucro máximo do fabricante. 

 

A) 20 e R$ 700,00 

B) 10 e R$ 900,00 

C) 10 e R$ 700,00 

D) 20 e R$ 900,00 

E) 10 e R$ 800,00 

 

24. Num batalhão da PM, 32% dos soldados são mulheres, e destas, 8,5% são residentes da cidade de 

Camaragibe. Desse mesmo batalhão, 2,5% dos soldados homens também residem na mesma cidade. 

Qual é a probabilidade de um soldado desse batalhão escolhido ao acaso, ser residente da cidade de 

Camaragibe? 

 

A) 11% 

B) 2,72% 

C) 1,20% 

D) 3,92% 

E) 4,42% 

 

 

25. O professor Ednaldo Lopes fez depósitos mensais na caderneta de poupança de seu filho. No primeiro 

mês foi de R$ 100,00, no segundo mês foi de R$ 120,00, no terceiro mês foi de R$ 140,00 e assim por 

diante. Feito o 12° deposito, o total depositado por ele era: 

 

A) R$ 2.520,00 

B) R$ 420,00 

C) R$ 320,00 

D) R$ 1.320,00 

E) R$ 820,00 
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26. A Geografia é uma ciência, que tem muita aplicabilidade para a vida cotidiana das pessoas. Por 

exemplo, ela pode fornecer subsídios ao controle da degradação ambiental associada à erosão em áreas 

urbanas. O que pode ser sugerido pela Geografia, CORRETAMENTE, para minimizar a erosão nas 

encostas dos morros recifenses, densamente povoados?  

 

1.  Suavizar os taludes e recobri-los com vegetação.  

2.  Executar sistemas de drenagem superficial.  

3.  Preencher fissuras e impermeabilizar os pontos de infiltração de água.  

4.  Remover lixo das encostas.  

5.  Retirar árvores inadequadas dos bordos dos taludes.  

6.  Interceptar contribuições de águas pluviais e servidas através de sistema de drenagem.  

 

Estão CORRETAS as medidas  

 

A) 1 e 5, apenas.  

B) 2, 3 e 6, apenas.  

C) 1, 2 , 4 e 5, apenas.  

D) 1, 3 e 4, apenas.  

E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6. 

 

27. Os rios têm um papel importante na elaboração das paisagens geomorfológicas. Sobre esse assunto, 

observe atentamente a figura a seguir. 

 

 
 

 Assinale o título que poderá ser aplicado, CORRETAMENTE, à feição de relevo indicada pelo n° I. 

 

A)  Várzea inundada. 

B)  Terraço fluvial. 

C)  Banco de areia. 

D)  Meandro abandonado. 

E)  Planalto cristalino. 

 

 

GEOGRAFIA 
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28. A parte oriental do Nordeste brasileiro apresenta um regime de chuvas de outono-inverno, que, em 

alguns anos, são catastróficas. Quais são os sistemas atmosféricos que ocasionam na região referida esse 

regime pluviométrico? 

 

A)  Anticiclone do Atlântico Norte e a Zona de Convergência Intertropical 

B)  Ondas de Leste e Ondas de Oeste 

C)  Vórtice Ciclônico e Ondas de Oeste 

D)  Frente Polar Atlântica e Ondas de Leste 

E)  Frente Polar Atlântica e Massa de Ar Equatorial Continental 

 

29. Uma ampla área do que se conhece como “Trópico Semiárido Brasileiro” apresenta um domínio de uma 

paisagem típica, com problemas ambientais característicos. É a chamada “Depressão Sertaneja”.  

 Dentre os problemas ambientais desse espaço, é correto serem citados os seguintes, EXCETO. 

 

A)  Índice de evapotranspiração potencial anual superior à precipitação anual. 

B)  Tendência à formação de núcleos de desertificação. 

C)  Solos bem desenvolvidos, argilosos, mas de baixa fertilidade. 

D)  Estação seca prolongada e chuvas concentradas numa curta estação. 

E)  Drenagem sazonal intermitente 

 

30. A última quinta-feira (26/07/2018) foi marcante por dois fatores primordiais. Além  de ter sido o início 

do mês final de preparação para a prova de soldado da PMPE, foi comemorado o dia mundial de 

proteção aos manguezais. Durante muitos anos, os manguezais brasileiros foram considerados como 

“terras improdutivas”, que só serviam para abrigar mosquitos e pântanos malcheirosos. Agora, esses 

ecossistemas estão sendo definidos como “raízes do mar” e “berçário litorâneo”. Sobre esse assunto, são 

apresentadas as afirmações a seguir. Uma dessas, contudo, NÃO corresponde à realidade. Assinale-a. 

 
 

A) Esses ecossistemas devem ser considerados devido a suas raras características naturais, em face de terem 

alto nível de biodiversidade, o que é importante para a defesa da pesca silvestre e para a ecologia 

marinha. 

B)  Os manguezais são formados por árvores resistentes às inundações periódicas das marés e ao sal, 

abrigando uma grande variedade de vida marinha.  

C)  Atualmente, os manguezais brasileiros estão sofrendo uma diminuição de seus problemas ambientais em 

decorrência da introdução da aquicultura do camarão, que vem absorvendo muita mão-de-obra 

especializada. 

D)  Em Pernambuco, na faixa litorânea, existem, ainda, amplos manguezais situados, sobretudo, em áreas 

estuarinas. 

E)  As áreas de mangues estão entre os habitats mais ameaçados do planeta; a expansão urbana, o 

desenvolvimento do petróleo e o turismo acarretaram, em certo sentido, sérios problemas ambientais a 

esses ecossistemas. 
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31. O estudo sobre a dinâmica demográfica brasileira possibilita algumas constatações. Sobre estas, analise 

os itens abaixo:  
 

I.  O índice de crescimento vegetativo do Brasil, embora continue positivo, vem declinando nos últimos 

anos;  

II.  As causas do rápido crescimento vegetativo da população devem-se, exclusivamente, às alterações no 

ritmo da natalidade, cujas taxas brutas se elevaram acentuadamente, nas últimas décadas;  

III.  O avanço acelerado do binômio urbanização/revolução médico-sanitária contribuíram para a redução das 

taxas brutas de mortalidade;  

IV.  A redução do índice de crescimento vegetativo alterou o perfil da pirâmide etária cujo estreitamento do 

topo é um reflexo da elevação da expectativa de vida da população;  

V.  No processo da dinâmica demográfica, é importante destacar o crescimento vertical devido às migrações 

internacionais. Ainda hoje, o Brasil é considerado um país imigrante.  
 

Estão CORRETOS  
 

A)  II e IV.     D) I, II, III, IV e V.  

B)  II, III e V.    E) I, III e IV. 

C)  I e III.  

 

32. As grandes cidades têm sérios problemas ambientais. Esses problemas se agravam em função da 

complexidade de ações, criações e produção da sociedade, acarretando alterações no ambiente urbano. 

Dentre as alternativas abaixo relacionadas que impactam o meio urbano, assinale a INCORRETA.  

 

A)  A retirada do verde, que ameniza o calor, e dos demais elementos da natureza da convivência da cidade.  

B)  A inversão térmica que ocorre quando, em uma área urbana, geralmente no inverno, uma massa de ar 

quente penetra sob uma camada de ar frio. Mais denso, o ar quente mantém-se junto ao solo e, aí, retém 

poeira, fuligem e gases poluentes.  

C)  A formação das ilhas de calor. Nesses locais, as temperaturas são mais elevadas pelo fato de que o asfalto, 

o concreto e os prédios envidraçados são refratários, isto é, retransmitem calor para a atmosfera.  

D)  O acúmulo e a concentração de grande quantidade de água em dias de muita chuva, que provocam 

inundações e deslizamentos de encostas, processos que se agravam com a acumulação de lixos 

residenciais e industriais.  

E)  A liberação para a atmosfera de grandes quantidades de fumaça e de gases tóxicos, que provocam 

problemas respiratórios e de alergias nas pessoas. 

 

33. O Estado de Pernambuco possui uma diversidade de paisagens, marcadas por diferentes usos e 

ocupação do solo. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, conforme 

estudos de 1989, o Estado apresenta cinco Mesorregiões. Analise as principais características descritas a 

seguir e assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A)  Mesorregião do Sertão de Pernambuco: localiza-se no centro-norte do território pernambucano e tem 

como relevo marcante a Chapada do Araripe, que faz divisa com o Ceará e o Piauí, além da exploração 

mineral da gipsita, em que se destaca o polo gesseiro, com produção industrial de gesso e cimento para 

exportação.  

B)  Mesorregião do Sertão Pernambucano do São Francisco: localiza-se no sertão central do semiárido de 

Pernambuco, onde ocorre a maioria das usinas hidrelétricas, duas grandes barragens, as obras de 

Transposição ou Integração de bacias hidrográficas e um moderno polo de fruticultura irrigada.  

C)  Mesorregião do Agreste Pernambucano: localiza-se em uma área de transição entre o litoral e o sertão. 

Destaca-se por apresentar uma paisagem de brejos, áreas de interesse turístico e uma atividade 

agropecuária diversificada (gado-policultura).  

D)  Mesorregião da Mata Pernambucana: localiza-se no litoral oriental do Estado, uma região quente e úmida 

que historicamente foi e continua sendo ocupada pela monocultura da cana-de-açúcar, com grandes 

propriedades agrícolas, concentração de renda e problemas sociais crônicos.  

E)  Mesorregião Metropolitana do Recife: é uma região fortemente urbanizada, e sua importância a nível 

nacional vem desde os tempos coloniais em virtude da atividade açucareira. Destaca-se por possuir uma 

intensa atividade comercial, polo médico, de informática e industrial, atualmente com mega investimentos 

no Complexo Industrial-Portuário de Suape. 
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34. A redução da taxa de natalidade depende de fatores culturais e de mecanismos de informação. Sobre 

esse assunto, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A)  A diminuição da taxa de natalidade está relacionada diretamente ao fenômeno da urbanização da 

população, com o deslocamento do campo para a cidade.  

B)  O acesso aos métodos contraceptivos é mais fácil na zona urbana do que na zona rural.  

C)  As pessoas da zona urbana têm mais contato com a educação e o conhecimento, portanto os níveis de 

escolaridade são muito parecidos.  

D)  O custo total de manutenção da família na zona urbana é mais alto, restringindo-se o número de filhos por 

casal.  

E)  Na zona urbana, é muito maior a quantidade de mulheres que ingressam no mercado de trabalho e 

auxiliam no orçamento familiar 

 

35. O maracatu é uma das tradições afro-brasileiras que marcam os primórdios da música brasileira, do 

qual se encontram relatos desde o século XIX e que continua ainda hoje muito presente na cultura 

nacional. Tipicamente pernambucano, o maracatu é tocado variando um pouco sua instrumentação e 

seus toques de acordo com cada “nação”. A dança possui uma grande riqueza de significados, 

simbolizando a: 

 

A)  indolência melancólica dos negros nas senzalas. 

B)  representação dramática do jogo amoroso. 

C)  cerimônia de chamamento dos espíritos ancestrais. 

D)  coroação dos reis africanos em terras brasileiras. 

E)  sedução do negro escravizado e a senhora branca. 
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36. “Os agrupamentos de escravos fugidos eram chamados de quilombos, e podiam ter algumas pessoas, dezenas, 

centenas, ou até milhares de moradores, como chegou a ter Palmares, o maior quilombo que existiu no Brasil e 

o que mais tempo durou. Começou a ser formado nos primeiros anos do século XVII e só foi completamente 

destruído em 1654. O pouco que sabemos sobre seu cotidiano e sua organização o liga aos povos bantos da 

região de Angola. As técnicas de guerrilha empregadas contra as expedições que tentavam acabar com o 

quilombo, ou nos ataques que os quilombolas faziam a fazendas e viajantes, eram semelhantes às usadas pelos 

imbangalas, assim como a construção de cidadelas defendidas por paliçadas e fossos cheio de entrapes.” 
 

SOUZA, Marina de Melo. África e Brasil africano  

 

 Em relação ao Quilombos dos Palmares, analise as afirmativas a seguir: 

 

I-  Localizado na Serra da Barriga, atual região de Alagoas, Palmares foi um dos mais importantes focos de 

resistência de escravos da história do Brasil E existiu por longas décadas do século XVII. Sua população, 

embora predominantemente fosse de negros africanos, ainda contava com a participação de outros tipos 

sociais, como índios e brancos. 

II-  O grande personagem relacionado à destruição de Palmares foi o bandeirante Domingos Jorge Velho, 

que, através do uso de tropas de paulistas, conseguiu enfraquecer a resistência de negros fugitivos, 

capturando seu principal líder. 

III- Em 1968, foi assinado o chamado “acordo de Recife” entre o governador de Pernambuco, Aires Sousa e 

Castro, e o líder de Palmares, Ganga Zumba, na tentativa de desarticular a resistência dos quilombolas. 

IV-  Apesar de ter reconhecido a liberdade de todos os negros nascidos em Palmares, o “acordo do Recife” 

não foi suficiente para acabar com Palmares, pois grupos locais de quilombolas não aceitaram as 

condições impostas por esse acordo, preferindo continuar na resistência. 

 

 Estão corretas  

 

A) I, II e III.         D) I, II e IV.    

B) II, III e IV.         E) III e IV. 

C) I, II, III e IV.    

 

37. “Chamamos de áreas arqueológicas as divisões geográficas que compartem das mesmas condições ecológicas 

e nas quais está delimitado um número expressivo de sítios arqueológicos. Estes correspondem a 

assentamentos humanos onde se tenham observado condições de ocupação suficientes para se poder estudar os 

grupos étnicos que os povoaram.”  

 
(MARTIN, Gabriela. Pré-história do Nordeste do Brasil. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2008, p. 87). 

 

Os sítios arqueológicos brasileiros têm acrescentado bastante conhecimento acerca da diversidade dos 

povos indígenas antes da chegada dos europeus na América. Em Pernambuco, 

 

A) os registros apontam para a existência de comunidades primitivas que não detiveram diversidades, 

restringindo sua vida à caça e à coleta. 

B) as pinturas rupestres, localizadas nos diversos sítios do sertão e agreste do Estado, exemplificam a grande 

organização das comunidades locais, nas quais foram realizados procedimentos de acumulação de 

propriedade entre os mais importantes líderes indígenas. 

C) Os objetos conservados nos sítios comprovam a diversidade de instrumentos utilizados no cotidiano dos 

ameríndios, assim como os fósseis permitem determinar, com extrema precisão, as datas em que os 

homens e mulheres viveram na Antiguidade. 

D) os registros de pintura rupestre conservam cenas da vida cotidiana que possibilitam traçar panoramas 

gerais sobre o comportamento das sociedades indígenas e de suas culturas, graças ao auxílio da 

arqueologia e seus métodos de pesquisa. 

E) devido às precárias condições de preservação do Estado, existem poucos vestígios sobre os índios no 

Estado, tornando imprecisa a localização de suas características, fato que é agravado pela ausência da 

escrita entre os índios da região. 

HISTÓRIA 
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38. TEXTO 

 

Os 130 anos da abolição 

 

O Brasil novamente vai ignorar uma importante efeméride: os 130 anos da abolição da escravatura. O 13 de 

maio de 1888 foi uma ruptura revolucionária em um País marcado pelo conservadorismo, pela conciliação entre as 

elites, pela enorme dificuldade de enfrentar as graves contradições sociais. Não é possível falar da abolição sem 

recordar o primeiro movimento de massas da nossa história: o abolicionismo. A mobilização popular nos anos 1880 

foi fantástica. Jornais, panfletos, livros — o célebre “O Abolicionismo”, de Joaquim Nabuco, foi um marco —, 

reuniões, músicas, peças teatrais, passeatas, transformaram a última década do Império em um momento especial. 

O abolicionismo entusiasmou o Brasil. Três províncias — como eram chamados os estados durante o período 

imperial – aboliram a escravidão muito antes da Lei Áurea (denominação dada por José do Patrocínio): Amazonas, 

Ceará e Rio Grande do Sul. No Ceará — a primeira província a abolir a escravidão —, a grande figura foi 

Francisco José do Nascimento, o dragão do mar. Liderou os jangadeiros que se recusaram transportar escravos para 

os navios que se dirigiam ao sul do País. 

Nas principais cidades foram formadas associações que lutaram pelo fim da escravidão. Em São Paulo marcou 

época a Sociedade dos Caifazes, liderada por Antônio Bento, que, com o apoio dos ferroviários, transportou 

milhares de escravos fugitivos para o quilombo do Jabaquara, em Santos. Raul Pompeia e mais 80 colegas 

abolicionistas foram obrigados a terminar o curso de Direito em Recife, tendo em vista a perseguição que sofreram 

por parte de professores escravocratas das Arcadas. 

Com a República, o 13 de maio acabou entrando no calendário dos feriados cívicos. Foi passando o tempo e a 

data acabou sendo esquecida. Mais que a data, o acontecimento, seu significado para a nossa história — não custa 

recordar que o Brasil foi o último país a abolir a escravidão no continente americano — foi apagado, como se não 

tivesse importância. Como se a abolição fosse uma concessão da elite dominante e não produto da maior 

mobilização popular que o País tinha assistido até então. 

Marco Antônio Villa é historiador, escritor e comentarista da Jovem Pan e TV Cultura. Professor da 

Universidade Federal de São Carlos (1993-2013) e da Universidade Federal de Ouro Preto (1985-1993). É Bacharel 

(USP) e Licenciado em História (USP), Mestre em Sociologia (USP) e Doutor em História (USP) 

 

 

Tendo em vista esse cenário, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) A primeira província a abolir a escravidão foi Amazonas. 

B) A Lei Rio Branco libertava todos os escravos com mais de 60 anos. 

C) Com a abolição da escravidão, os ex-escravos foram incorporados ao mercado de trabalho.  

D) Pernambuco, embora não tenha sido uma das primeiras províncias a abolir a escravidão no Brasil, teve 

relevância nos debates da época levantados, por exemplo, através de figuras como Joaquim Nabuco e José 

Mariano.  

E) Leis abolicionistas como a do Ventre Livre e a dos Sexagenários contribuíram para garantir direitos aos 

escravos que foram reconhecidos como cidadãos, tendo seus direitos rapidamente assegurados pelo 

Estado. 
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39. “Nesse período, os tupis da costa oriental eram tratados bem genericamente por missionários, colonos e 

administração como caboclos de língua geral. O processo de assimilação cultural que os levou a isso se deu a 

partir dos aldeamentos, para onde suas alianças com os portugueses os levou. Um processo semelhante 

ocorreu com os tarairius e os cariris do São Francisco, durante a guerra dos bárbaros.”  

 
(SILVA, Kalina Vanderlei. Nas solidões vastas e assustadoras: a conquista do sertão de Pernambuco pelas vilas açucareiras nos séculos 

XVII e XVIII. Recife: Cepe, 2010, p. 141). 

 

A historiadora Kalina Vanderlei Silva descreveu parte dos processos de interação e classificação das 

populações nativas com os colonos. Nesse contexto, não é possível afirmar que: 

 

A) os índios exerceram grande resistência à ação colonizadora, o que, em momentos diversos, exemplifica o 

caráter reativo que algumas comunidades locais tiveram, inclusive à atuação catequética. 

B) Os tupis eram os nativos do litoral que primeiramente tiveram contato com os europeus. Reconhecidos 

como potenciais aliados, eles nem sempre se posicionavam favoravelmente às práticas dos colonos. 

C) As alianças com os indígenas eram um instrumento fundamental da ação colonizadora, que, através de 

casamentos, institucionalizava relações de reciprocidade que viabilizaram a construção da sociedade 

colonial. 

D) Grupos como cariris e tarairius demonstram um pouco da diversidade de populações do interior que 

resistiram à atuação dos colonos na chamada guerra dos bárbaros. 

E) Por serem considerados “bárbaros”, os nativos do sertão que impediram a expansão do gado e não 

aceitaram a conversão ao catolicismo terminaram, como consequência, sendo todos expulsos, mortos ou 

escravizados pelos portugueses. 

 

40. No dia 31 de março de 1964, Arraes conversou com o presidente João Goulart, que relatou as dificuldades 

encontradas pelo governo federal, além da situação política em Minas Gerais. No mesmo dia, o governador 

que seria deposto enviou uma nota oficial aos jornais do estado garantindo que a situação no estado estava 

"tranquila". Arraes, no texto, também defendia a democracia e a legalidade. O discurso, porém, não estava de 

acordo com a realidade. O golpe já era quase um fato consumado. No mesmo dia, Arraes se reuniu com 

assessores no Palácio do Campo das Princesas, onde também residia com a mulher e os filhos. Dois dirigentes 

do PCB, David Capistrano e José Leite, que estavam na reunião, sugeriram que o governador fosse para o 

município de Palmares, na Mata Sul, onde teria condições de resistir. O governador recusou a proposta, o que, 

mais tarde, seria analisado como uma postura bem pensada, já que tropas do Exército, vindas do estado 

vizinho de Alagoas ocupavam a cidade pernambucana.  

 

"Sei que cumpri até agora o meu dever para com o povo pernambucano, sei que estou fiel aos princípios 

democráticos e à legalidade e à Constituição que jurei cumprir. Deixo de renunciar ou de abandonar o 

mandato, porque ele está com minha pessoa e me acompanhará enquanto durar o prazo que o povo me 

concedeu e enquanto me for permitido viver", disse o governador deposto. 

 

Tendo em vista esse cenário, assinale a alternativa CORRETA.  

 

A) Uma passeata foi organizada no Recife por estudantes em defesa da legalidade, mas o movimento foi 

sufocado pelo Exército. Os estudantes Ivan Rocha e Jonas Albuquerque foram atingidos por balas e 

morreram. 

B) O ano de 1964 foi marcado por intensa oposição ao regime, a exemplo da “passeata dos 100 mil”, mas o 

governador Miguel Arraes fez oposição a João Goulart, apoiando o golpe. 

C) Na manhã do dia 2 de abril, num comunicado veiculado nas rádios, os militares anunciaram que Arraes 

havia sido transferido para o arquipélago da Madeira. O então vice-governador Paulo Guerra (Arena) é 

empossado governador de Pernambuco. 

D) Miguel Arraes deixou o palácio e foi detido no 14º Regimento de Infantaria, em Goiana. 

E) Arraes conseguiu resistir por longos anos à presença dos militares em Pernambuco. Mesmo após 1964, 

ele continuou sendo governador do Estado.  
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41. “O Recife ocupado por milhares de homens armados. Poderosas fortalezas recém - construídas defendem-no, 

no alto de cujas muralhas tripudiam bandeiras alaranjadas. Olinda arrasada. Seguindo a costa norte, Itamaracá 

também conquistada. As águas, em todas aquelas latitudes, neerlandesas: patrulham, perseguem, capturam 

navios que teimam em transitar, embora alguns, por sorte, por perícia, despistem-nos. Em terra, os 

portugueses, derrotados no litoral, recuam continente adentro, mas resistem ainda; bloqueiam os invasores nas 

ilhas e franjas litorâneas, apertam-nos com uma linha de estâncias e de sentinelas espalhadas pelas matas, a 

detectar manobras inimigas e impedir-lhes o avanço por sobre os açúcares e mais riquezas do interior. A 

estratégia: sufocá-los.”  

 
(CLEMENTINO, Kleber. A narrativa da guerra holandesa na historiografia portuguesa do século XVII. In: LISBOA, B. A. V. (Org.) ; 
IRANDA, B. R. F. (Org.) ; SOUZA, G. F. C. de (Org.) ; SILVA, H. N. (Org.). "Essa parte tão nobre do corpo da monarquia". Poderes, 

negócios e sociabilidades em Pernambuco colonial. Séculos XVI-XVIII. 1. ed. Recife: Editora Universitária da UFPE, 2016, p. 117). 

 

O texto se refere ao período da invasão holandesa na capitania de Pernambuco no século XVII. 

Descreve as movimentações e reações, com as estratégias e técnicas de combate desenvolvidas pelos luso-

brasileiros. Com base no texto e no seu conhecimento sobre o período, é incorreto afirmar: 

 

A) A atenção dos holandeses nos primeiros momentos da invasão esteve voltada para Olinda, cujo foco de 

resistência exigiu ataques enérgicos na vila, provocando sua destruição. 

B) Entre as estratégias defensivas, destaca-se a prática de manter os invasores nas regiões litorâneas, 

privando-os do acesso aos engenhos e sufocando as tropas inimigas. 

C) Itamaracá, assim como outras capitanias, passou para o domínio dos holandeses com a gradual expansão 

territorial, sobretudo durante o governo de Maurício de Nassau. 

D) Os neerlandeses eram bastante eficientes no controle dos navios e da circulação de pessoas em seu 

território, razão pela qual sua passagem em Pernambuco foi bastante longa, com poucos levantes contra o 

seu governo. 

E) O Arraial de Bom Jesus se configurou como um dos espaços de resistência à presença holandesa. No 

entanto, ele não pode ser considerado a única reação, mesmo nos períodos iniciais da guerra. 

 

42. A Guerra dos Mascates (1709-1711) ocorrida em Pernambuco foi um conflito entre senhores de engenho 

de Olinda e comerciantes do Recife, os “mascates”, que eram em sua maioria portugueses. Sobre o 

referido movimento, assinale a alternativa INCORRETA.  

 

A) Antes da ocupação holandesa, Recife era um povoado sem maior expressão, subordinado ao principal 

núcleo urbano, Olinda. Depois da expulsão dos batavos, Recife desenvolveu-se como centro comercial, 

graças ao seu excelente porto, que recebeu grande afluxo de comerciantes portugueses.  

B) Olinda era uma cidade tradicionalmente dominada por senhores de engenho. O seu desenvolvimento, 

controlado pelos comerciantes, testemunhava o crescimento do comércio. 

C) Envolveu os decadentes senhores de engenho de Olinda contra os emergentes comerciantes portugueses 

do Recife numa relação de devedores e credores, respectivamente. 

D) A grande vitória dos recifenses ocorreu em 1709, com a criação de sua própria Câmara municipal, que 

libertava os comerciantes da autoridade política olindense. 

E) Depois de muita luta, que contou com a intervenção das autoridades coloniais, em 1711, o fato se 

consumou e o Recife foi equiparado a Olinda. 
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43. Leia com atenção o texto a seguir: 

 

“Em Pernambuco, o empreendimento assumido pela interventoria de Agamenon Magalhães de criar a emoção 

do Estado Novo contou com forte divulgação de propaganda política, bem como com um aparato policial que 

tinha a função de reprimir os possíveis desvios dos grupos sociais considerados indesejados e/ou perigosos.”  

 
(LEWIS, Susan. Indesejáveis e perigosos. O antissemitismo e a questão alemã em Pernambuco durante o Estado Novo (1937-1945). 

Recife: Ed. UFPE, 2014, p. 226.) 

 

O governo ditatorial de Getúlio Vargas foi representado em Pernambuco pela intervenção de 

Agamenon Magalhães. Sobre este período, é correto afirmar: 

 

A) O governo de Magalhães em Pernambuco teve fortes medidas de autoritarismo, mas também de 

benevolência, a exemplo da defesa do livre pensamento. 

B) Teve nos jornais da época um importante instrumento de fortalecimento da figura do governante, atraídos 

pela atenção e aproximação, cada vez mais destacadas, dos grupos integralistas. 

C) Adotou medidas de combate ao comunismo que expressava o descontentamento do Estado com as formas 

de repressão utilizadas pelos comunistas para se conquistar o poder. 

D) O controle ideológico fazia parte do aparelho de persuasão do Estado, que, através dos meios de 

comunicação, assegurava um retrato forte e idealizado que justificava a repressão e a diminuição dos 

direitos individuais. 

E) Agamenon Magalhães, como fiel político do presidente Vargas, realizou os primeiros passos para a 

aplicação da legislação trabalhista em Pernambuco, mesmo no período de perseguição política. 

 

44. Sobre a Insurreição Pernambucana de 1817, é CORRETO afirmar que: 

 

A) Depois de várias denúncias de conspiração, o governo resolveu agir, destacando o marechal José Roberto 

para deter os civis, e o brigadeiro Barbosa de Castro e seu ajudante, tenente José Mariano de 

Albuquerque, encarregados de reprimir o setor militar da revolta, mas foram mortos pelo Leão Coroado.  

B) Propunha a formação de uma República, com a igualdade de direitos entre brancos e escravos, a 

tolerância religiosa e, ainda, previa a abolição da escravidão. 

C) Os líderes da Revolução de 1817 foram todos anistiados. Apenas Frei Caneca foi fuzilado. 

D) Depois de várias denúncias de conspiração, o governador Sebastião Castro resolveu agir, destacando o 

marechal Hermes da Fonseca, para deter os civis, e o brigadeiro Barbosa de Castro e seu ajudante, tenente 

Luiz Carlos Prestes, encarregados de reprimir o setor militar da revolta, mas foram mortos por Leão 

Coroado. 

E) Não existe relação da crise econômica de Pernambuco com a Insurreição Pernambucana, pois foi um 

conflito por disputa por cargos administrativos na câmara de Olinda. 

 

45. A Ditadura Civil-Militar provocou movimentos de vários setores sociais que estavam insatisfeitos com a 

implantação e permanência do regime. As resistências em Pernambuco 

 

A) não alcançaram movimentos significativos, devido à forte pressão e controle do Estado brasileiro. 

B) levaram grupos de estudantes e intelectuais, embora pressionados, a desenvolverem estratégias para 

continuar protestando, sendo, portanto, figuras notáveis na luta pelo retorno da democracia no Brasil. 

C) provocaram também a reação entre os campesinos e trabalhadores urbanos, mas não tiveram apoio de 

religiosos, que sempre se mostraram personagens vinculados ao governo. 

D) se mostraram efetivas apenas no setor dos movimentos sociais, não ganhando expressividade entre grupos 

da elite. 

E) geraram reações de diversas formas, apesar de terem sido mantidas as estruturas de repressão. Os meios 

de controle do Estado foram bastante eficazes para silenciar as vozes da resistência. 
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46. De acordo com os direitos e garantias fundamentais, responda os itens a seguir: 

 

A) O direito fundamental à vida também se manifesta por meio da garantia de condições para uma existência 

digna. 

B) Para fins do direito à inviolabilidade do domicílio, o conceito de casa não abrange locais nos quais são 

exercidas atividades de índole profissional, como consultórios , escritórios e barco. 

C) As entidades associativas, se expressamente autorizadas ou não, possuem legitimidade para representar 

seus filiados na esfera judicial. 

D) É plena a liberdade de associação, até mesmo a de natureza paramilitar. 

E) Homens e mulheres são absolutamente iguais em direitos e obrigações.   

 

47. No que concerne aos direitos e deveres individuais e coletivos estendidos aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no país, a Constituição Federal estabelece que 

 

A) É garantida a livre manifestação do pensamento, ainda que na forma anônima.  

B) É assegurada a ampla liberdade de associação, independentemente de autorização dos poderes públicos.   

C) A nossa Constituição proíbe discriminações tanto positivas como negativas. 

D) O direito de reunião não constitui instrumento viabilizador do exercício da liberdade de expressão. 

E) Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a gravação de conversa telefônica feita por um 

dos interlocutores sem o conhecimento do outro não é considerada prova ilícita, desde que ausente causa 

legal específica de sigilo.   
 

48. A Associação dos Monarquistas pretende, independentemente de autorização governamental, dedicar-se 

ao estudo da forma de governo monárquica, com vistas a defender sua implantação no Brasil, 

percebendo, para tanto, auxílio técnico e financeiro de associações estrangeiras simpáticas à causa. Isso 

será  

 

A) compatível com a disciplina da liberdade de associação na Constituição da República.  

B) incompatível com a Constituição da República, por possuir a associação fim ilícito.  

C) incompatível com a Constituição da República, no que se refere à possibilidade de recebimento de auxílio 

financeiro de entidades estrangeiras.  

D) incompatível com a Constituição da República, por possuir a associação caráter paramilitar.  

E) compatível com a Constituição da República, desde que obtenha autorização governamental para sua 

constituição e funcionamento.   

 

49. Determinada empresa pretende obter cópias de processo administrativo instaurado com vistas à 

apuração de irregularidades em contratos administrativos de certo Ministério da Administração 

Federal, no bojo do qual sabe ter sido acusada por funcionários do investigado pela prática de referidas 

irregularidades. Na hipótese de o Ministro de Estado indeferir requerimento formulado 

administrativamente pela empresa com esse propósito, caberá à interessada valer-se, na esfera judicial, 

de 

 

A) mandado de segurança 

B) mandado de segurança coletivo 

C) habeas data 

D) habeas corpus. 

E) Mandado de injunção 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS DE DIREITO CONSTITUCIONAL 



Simulado - Soldado da Polícia Militar de Pernambuco 

                                                                       19                                              www.nuceconcursos.com.br 

 

 

50. Com relação aos direitos políticos julgue os seguintes itens e assinale a alternativa incorreta 

 

A) Os direitos políticos poderão ser cassados na hipótese de condenação judicial transitada em julgado por 

ato de improbidade administrativa.   

B) Vice-governador de estado que não tenha sucedido ou substituído o governador durante o mandato não 

precisará se desincompatibilizar do cargo atual no período de seis meses antes do pleito para concorrer a 

outro cargo eletivo. 

C) Considere que, após uma operação da Polícia Federal, determinado servidor público tenha sido preso, 

processado em juízo e condenado definitivamente por improbidade administrativa. Nessa situação, um 

dos possíveis efeitos da pena será a suspensão dos direitos políticos do referido servidor. 

D) O analfabeto, embora inelegível, possui a faculdade de alistar-se e de votar.  

E) No regime constitucional brasileiro, os instrumentos da democracia participativa incluem o plebiscito, o 

referendo e a iniciativa popular de leis.  

 

51. Com relação aos direitos políticos julgue os seguintes itens e assinale a alternativa incorreta 

 

A) Não são alistáveis como eleitores nem os estrangeiros nem os militares. 

B) As ações de impugnação de mandato eletivo tramitam necessariamente em segredo de justiça   

C) Os direitos sociais estão inseridos na segunda geração, ou dimensão, dos direitos fundamentais.  

D) o autor da ação de impugnação de mandato eletivo responde, na forma da lei, se temerária ou de 

manifesta má-fé.  

E) o prazo para sua impugnação é de 15 dias, contados da diplomação.   

 

52. Fernando dos Anjos, brasileiro naturalizado, 32 anos, Prefeito da cidade do Recife, Estado de 

Pernambuco, deseja se candidatar ao cargo de Governador desse Estado. Preenchidas as demais 

condições de elegibilidade, Fernando 

 

A) pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido 

que seja brasileiro nato, não havendo a necessidade da renúncia do cargo de Prefeito, já que a 

circunscrição do governo do estado engloba a circunscrição do município. 

B) pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido 

que seja brasileiro nato, desde que renuncie ao cargo de Prefeito até um ano antes do pleito. 

C) não pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 35 anos, além de ser exigido 

que seja brasileiro nato. 

D) pode ser eleito Governador, pois a idade mínima para esse cargo é de 30 anos, além de não ser exigido 

que seja brasileiro nato, desde que renuncie ao cargo de Prefeito até seis meses antes do pleito. 

E)   não pode ser eleito Governador, pois apesar de atender à condição exigida a esse cargo referente à idade 

mínima de 30 anos, não cumpre o requisito da obrigatoriedade de ser brasileiro nato.   
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53.  A respeito dos direitos políticos, considere:  

 

I.  São condições de elegibilidade, dentre outras, a idade mínima de trinta e cinco anos para Presidente e 

Vice-Presidente da República e Senador, trinta anos para Governador e Vice-Governador de Estado e do 

Distrito Federal e vinte um anos para Prefeito, Vice-Prefeito e Juiz de Paz.  

II.  O alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios, inclusive para os conscritos, durante o período de 

serviço militar obrigatório. 

III.  Para concorrerem a outros cargos, o Presidente da República, os Governadores de Estado e do Distrito 

Federal e os Prefeitos devem renunciar aos respectivos mandatos até seis meses antes do pleito.  

IV.  São inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consanguíneos ou afins, até o 

segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, do Governador de Estado ou Território, do 

Distrito Federal, do Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos oito meses anteriores ao pleito, 

salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição.  

 

 Está correto o que consta APENAS em  

 

A) II e IV. 

B) I e IV. 

C) I, III e IV. 

D) II e III. 

E) I e III. 

 

54. Não se trata de um direito social, consagrado constitucionalmente, a/o 

 

A) Alimentação. 

B) Lazer. 

C) Propriedade. 

D) Proteção à maternidade e à infância.  

E) Transporte. 

 

55. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais, assegurado na Constituição Federal: 

 

A) A remuneração do trabalho noturno superior ao diurno em, no mínimo, cinquenta por cento à do normal. 

B) A participação na gestão da empresa e, excepcionalmente, a participação nos lucros, ou resultados, 

vinculada à remuneração, conforme definido em lei. 

C) O reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho. 

D) A duração do trabalho normal não superior a doze horas diárias e quarenta e oito semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

E) A proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua retenção culposa. 

 

 

56. São direitos sociais dos empregados domésticos garantidos na Constituição Federal, dentre outros: 

 

A) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade do trabalho;  

B) Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno;  

C) Participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente, participação 

na gestão da empresa, conforme definido em lei;  

D) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação 

coletiva;  

E) Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos específicos, nos termos da lei.  
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57. A nacionalidade que se adquire de forma involuntária, decorrente do simples nascimento ligado a um 

critério estabelecido pelo Estado (sangue ou solo), é classificada como 

 

A) Relativa.  

B) Originária.  

C) Primária.  

D) Absoluta.  

E) Secundária. 

 

58. Assinale a alternativa correta: 

 

A) São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira que venham a 

residir da República Federativa do Brasil e optem, no prazo de um ano, depois de atingida a maioridade, 

pela nacionalidade brasileira 

B) São brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, 

mesmo que eles estejam a serviço de seu país. 

C) São brasileiros naturalizados os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade brasileira, exigidas aos 

originários de países de língua portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e idoneidade moral. 

D) São brasileiros naturalizados os estrangeiros de qualquer nacionalidade residentes na República 

Federativa do Brasil há pelo menos dez anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram 

a nacionalidade brasileira. 

E) São brasileiros naturalizados os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que 

sejam registrados em repartição brasileira competente. 

 

59. Em relação aos direitos de nacionalidade, assinale a opção correta considerando o disposto na CF. 

 

A) Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que cometer crime contra a vida do presidente da 

República. 

B) Aos portugueses com residência permanente no país, serão atribuídos os direitos inerentes a brasileiro 

nato, ainda que não requeira a nacionalidade brasileira. 

C) É privativo de brasileiro nato o cargo de Ministro da Justiça. 

D) Considera-se brasileiro naturalizado o nascido no estrangeiro, de pai brasileiro e mãe estrangeira, se o pai 

estiver a serviço da República Federativa do Brasil. 

E) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos 

nesta Constituição. 

 

60. Assinale a alternativa que NÃO constitui cargo privativo de brasileiro nato de acordo com a 

Constituição Federal. 

 

A) De oficial das Forças Armadas. 

B) Senador Federal. 

C) Da carreira diplomática. 

D) De Ministro de Estado da Defesa. 
E) De Presidente da Câmara dos Deputados. 


