PORTUGUÊS
PROFESSORES: FABIANA FERREIRA
E TIAGO XAVIER

2. Sobre CRASE, observe os exemplos abaixo.
I. “...menos algemada a convenções arcaicas...”
II. “...quanto às vezes se sentem os homens que as
construíram.”

TEXTO 1
Neste fim de milênio, somos tão diferentes das
mulheres antigas. O que mudou em nós? Tudo será
positivo como nos dizem e foi outrora tão ruim como
parece?
Na Idade Média, havia tecelãs inscritas em sindicatos;
em todas as épocas, mulheres cultas escreviam, debatiam,
influenciavam seu meio. Embora sempre em quantidade
bem menor do que os homens, não eram exceções tão
raras quanto nos parecem.
Nas últimas décadas, quebraram-se padrões
estabelecidos durante longo tempo. Ainda não se
firmaram outros que já nos possam servir de referência,
tudo é muito recente, estamos mergulhados no olho do
furacão. Não temos certeza das oportunidades que nos
são oferecidas em cada esquina. Estamos fazendo bom
uso delas ou ainda nos assustam demais? E esse medo: é
infundado ou é razoável?
O que sabemos é que é preciso “ser feliz”.
Banalizamos a felicidade como ausência de problemas,
um estado de idiotia e irresponsabilidade, uma incessante
animação obtida por recursos mágicos.
Sentir-se bem na própria pele, ter uma ideia razoável
do que se está fazendo de si: estamos conseguindo isso?
Talvez tenhamos esquecido no baú do tempo coisas a
recuperar, mais preciosas do que a mais ousada inovação.
Permanecemos na adolescência, não trocamos a busca da
felicidade pela procura da verdade pessoal.
Essa mulher do século que finda, gerenciadora de sua
vida e sua profissão, menos algemada a convenções
arcaicas, pode ser mais íntegra e mais realizada, mas não
está mais livre. Corre risco de ficar aprisionada nas
máquinas e organizações quanto às vezes se sentem os
homens que as construíram.

A)
B)
C)
D)
E)

3. Ao se utilizar dos termos sublinhados nos
períodos abaixo:
“ ... quebraram-se padrões...”
“ ...estamos mergulhados no olho do furacão...”
“Talvez tenhamos esquecido no baú do tempo...”
a autora faz uso de
A) uma figura de linguagem que consiste no emprego de
uma palavra com sentido que não lhe é comum,
denominada metáfora.
B) um recurso que expressa uma ideia contrária.
C) uma figura de linguagem que denota o exagero na
mensagem fornecida.
D) palavras utilizadas, para amenizar a mensagem e não
chocar o receptor.
E) termos que denotam uma relação de interpendência
entre si.
4. O Estado deve ficar fora das atividades de que o
setor privado já dá conta.

Luft, Lya. O rio do meio. Ed. Record. São Paulo.p.53-55.

1. Em qual das alternativas, existe incorreção
quanto à CONCORDÂNCIA NOMINAL ou
VERBAL?
A) “Na Idade Média, havia tecelãs...” (2º parágrafo) – o
verbo existente poderia ser substituído por existia,
sem infringir as normas gramaticais vigentes.
B) “Estamos fazendo bom uso delas ou ainda nos
assustam demais?” (3º parágrafo) – o verbo
sublinhado concorda em número e pessoa com o
sujeito oportunidades.
C) “...mais preciosas do que a mais ousada inovação.”
(5º parágrafo) – o termo sublinhado concorda em
gênero e número com a palavra a que se refere,
coisas .
D) “Corre risco de ficar aprisionada nas máquinas...” (6º
parágrafo) – o termo sublinhado concorda em gênero
e número com a palavra mulher .
E) “...quanto às vezes se sentem os homens que as
construíram.” (6º parágrafo) – o verbo sublinhado
concorda em número e pessoa com o sujeito os
homens.

Assinale a alternativa que não contém erro em
sua declaração.
No item I, a crase é facultativa.
Nos itens I e II, inexiste nos termos sublinhados a
presença da preposição A.
No item I, se o termo convenções estivesse no
singular, obrigaria o uso da crase.
No item II, a crase existente nos termos sublinhado é
facultativa.
No item II, apenas no segundo termo sublinhado,
existe a presença da preposição A.

A)
B)
C)
D)
E)

A nova redação da frase acima estará correta caso
se substitua o elemento sublinhado por:
a que o setor privado já vem colaborando.
com as quais o setor privado já vem cuidando.
nas quais o setor privado já vem interferindo.
em cujas o setor privado já vem demonstrando
interesse.
pelas quais o setor privado já vem administrando.

5. Assinale a alternativa correta quando ao emprego
dos pronomes e de acordo com as normas da
redação oficial:
A) V.Sa. Foi informada sobre vossas atribuições nesse
processo.
B) É necessário que informeis sobre se V.Sa. Estaríeis
disponível para atender a essa demanda.
C) V.Sa. Está convocada a informar seu posicionamento,
devendo comparecer acompanhado de seu
representante judicial.
D) Informou a V.Sa. Que o processo estaria sob a sua
jurisdição.
E) V.Sa. sempre fica preocupado com problemas que
não vos importam.
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6. Nos anos 60 e 70, acreditava-se que as diferenças
de comportamento entre os sexos ... O verbo
flexionado nos mesmos tempo e modo em que se
encontra o grifado acima está em:
A) ... Cabe ao poder público...
B) elas se materializam estatisticamente...
C) ... Que as tornem piores em ciências e matemática...
D) ... Que escolhiam as pessoas...
E) ... Que explica a persistente diferença salarial entre os
gêneros...
DIREITO CONSTITUCIONAL
PROFESSOR EMMANOEL THADEU
1. Os chamados direitos de primeira geração (ou
dimensão) surgiram no século XVIII, e tem
como marco histórico a revolução francesa . São
exemplos de direitos de primeira geração ou
dimensão:
A) direito à vida e direito à saúde.
B) direito à liberdade e direito à propriedade.
C) direito à igualdade e direito à cultura.
D) direito ao lazer e direito à moradia.
E) direito à saúde e direito ao meio ambiente saudável.
2. Nos termos da Constituição Federal de 1988, são
privativos de brasileiro nato os cargos
A) de Presidente da República, de Deputado Federal e
de Senador da República.
B) de Ministro do Supremo Tribunal Federal, da carreira
diplomática e de oficial das Forças Armadas.
C) de Presidente da Câmara dos Deputados, de
Presidente do Senado Federal e de Presidente do
Tribunal de Contas da União.
D) de Ministro do Supremo Tribunal Federal, de
Ministro da Defesa e de Ministro da Justiça.
E) de Prefeito, de Vereador e de Juiz de Direito.
3. Considere a seguinte situação hipotética: Raquel,
Regina e Henriqueta são irmãs. Regina está
sendo acusada pela prática no ano de 2015 de
crime de furto qualificado, encontrando-se
foragida. A polícia local, suspeitando que as
irmãs estão escondendo Regina, decide fazer
uma busca minuciosa da acusada. Neste caso,
observando-se que Raquel reside em um barco e
que Henriqueta reside em um hotel, a busca de
Regina
A) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel,
durante o dia ou à noite, desde que haja determinação
judicial.
B) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, em
qualquer dia e em qualquer horário, uma vez que não
são considerados domicílio e, sendo assim, não são
invioláveis, fazendo-se necessária a determinação
judicial.
C) não poderá ser feita no hotel, uma vez que se trata de
propriedade privada de terceiros, mas poderá ser feita
no barco, desde que durante o dia e por determinação
judicial.
D) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel,
durante o dia ou à noite, independentemente de
determinação judicial.
2

E) poderá ser feita tanto no barco, como no hotel, desde
que durante o dia e por determinação judicial.
4. (FCC - 2013 - MPE-SE) Após 30 anos do
cometimento de crime praticado por grupo civil
armado contra a ordem constitucional e o Estado
Democrático foram os autores finalmente
identificados, tendo sido proposta a ação penal
em face dos criminosos. Nesse caso,
A) não poderá ser decretada a prescrição, uma vez que
constituiu crime imprescritível a ação de grupos
armados, civis ou militares, contra a ordem
constitucional e o Estado Democrático.
B) não poderá ser decretada a prescrição, uma vez que
constituiu crime imprescritível, além da tortura, a
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático.
C) não poderá ser decretada a prescrição, uma vez que
constituiu crime imprescritível, além do terrorismo, a
ação de grupos armados, civis ou militares, contra a
ordem constitucional e o Estado Democrático.
D) poderá ser acolhida a prescrição caso esteja
configurada, uma vez que, em razão do princípio da
segurança jurídica, não há crime impres-critível.
E) poderá ser acolhida a prescrição caso configurada,
uma vez que apenas o terrorismo e a tortura são
crimes imprescritíveis.
5. Mércia, brasileira naturalizada, verificou a
Constituição Federal brasileira a respeito de
possível extradição de brasileiro naturalizado.
Assim, constatou que, dentre os direitos e
deveres individuais e coletivos, está previsto que
A) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum, praticado
antes ou depois da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em milícia armada e grupos
guerrilheiros.
B) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele
naturalizado ou não, consta em diversas hipóteses
taxativas do artigo 5o da carta magna.
C) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele
naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso
de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins.
D) nenhum brasileiro será extraditado, salvo o
naturalizado, em caso de crime comum, praticado
antes da naturalização, ou de comprovado
envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e
drogas afins, na forma da lei.
E) a extradição de qualquer brasileiro, seja ele
naturalizado ou não, somente poderá ocorrer em caso
de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de
entorpecentes e drogas afins, envolvimento em
milícia armada e grupos guerrilheiros e prática de ato
de terrorismo.
6. São brasileiros
A) natos os nascidos na República Federativa do Brasil,
ainda que de pais estrangeiros que estejam a serviço
de seu país.
B) natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou
mãe brasileira, desde que ambos estejam a serviço da
República Federativa do Brasil.
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C) natos os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou
de mãe brasileira, desde que sejam registrados em
repartição brasileira competente ou venham a residir
na República Federativa do Brasil e optem, quando
completarem 21 anos, pela nacionalidade brasileira.
D) 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.
E) 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.
7. (2011 - TRE-RN - Analista Judiciário) Pedro,
governador em exercício do Estado X, pretende
concorrer ao cargo de Presidente da República.
Neste caso, Pedro
A) deverá renunciar ao respectivo mandato até três
meses antes do pleito.
B) deverá renunciar ao respectivo mandato até seis
meses antes do pleito.
C) deverá renunciar ao respectivo mandato até dois
meses antes do pleito.
D) deverá aguardar o final de seu mandato, sendo vedada
a renúncia com este objetivo.
E) poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, não
havendo
limite
constitucional
pré-estabelecido.
8. (2011 - TRE-AP - Analista Judiciário) Plínio,
filiado a partido político e brasileiro, de
reputação ilibada que acabara de completar vinte
anos de idade no mês de junho de 2008, efetuou
o seu alistamento eleitoral na circunscrição
eleitoral do Município de Caju, onde mantinha
seu domicílio. A sua intenção era a de concorrer
ao cargo de Prefeito no Município de Margarida,
nas eleições daquele mesmo ano, posto que
frequentava faculdade na referida cidade, e era
presidente do diretório acadêmico, sendo
conhecido e amado pelos colegas de faculdade e
pela maioria dos habitantes da região, com
grandes chances de vencer as eleições. Porém,
sua candidatura ao referido cargo foi barrada,
porque não preenchia os requisitos de
A) idade mínima de vinte e cinco anos de idade e
domicílio eleitoral referente a um período de dois
anos.
B) idade mínima de vinte e um anos de idade e de
domicílio eleitoral na circunscrição do município de
margarida.
C) domicílio eleitoral na circunscrição do município de
margarida e de idade mínima de trinta anos de idade.
D) pleno exercício dos direitos políticos e de idade
mínima de trinta anos de idade.
E) pleno exercício dos direitos políticos e de idade
mínima de vinte e cinco anos de idade.

MATEMÁTICA
PROFESSOR ELITON MENDES
1. Antônio foi ao banco conversar com seu gerente
sobre investimentos. Ele tem um capital inicial
de R$ 2.500,00 e deseja saber depois de quanto
tempo de investimento esse capital, aplicado a
juros compostos, dobrando todo ano, passa a ser
maior que R$ 40.000,00. Qual a resposta dada
por seu gerente?
A) 1,5 anos
B) 2 anos
C) 3 anos
D) 4 anos
E) 5 anos
2. Uma loja oferece um eletrodoméstico a um valor
de R$ 1.200,00. O desconto para pagamento à
vista é de 5% deste valor e, para pagamento a
prazo, incidem juros de 10% sobre o valor total, a
ser pago de forma dividida igualmente entre as 6
parcelas e cobrado junto a estas. No encarte da
loja, caso o pagamento seja dividido em 6 (seis)
vezes, se o cliente não atrasar as primeiras 5
(cinco) parcelas, a sexta parcela sairá de graça
ou, como diz o encarte, “por conta da loja”.
Nessas condições, para o cliente,
A) se ele não atrasar nenhuma mensalidade, será mais
vantajoso o pagamento a prazo, pois, nessas
condições, o valor total a ser pago será menor que
nos demais planos.
B) será mais vantajoso o pagamento à vista, pois o valor
total pago será sempre menor que nos demais planos.
C) se ele atrasar alguma mensalidade, será mais vantajoso
o pagamento no plano de seis parcelas,
independentemente da taxa de juros cobrada pelo
atraso.
D) se ele atrasar alguma mensalidade e não forem
cobrados juros pelo atraso, então o pagamento a
prazo ainda assim será mais vantajoso. Se for cobrada
alguma multa pelo atraso, dependendo do valor da
multa, o plano de pagamento à vista será mais ou
menos vantajoso, conforme o valor da multa.
E) todos os planos são equivalentes, pois, ao final, o
valor pago em todos eles para a loja será o mesmo.
3. Um dos reservatórios d’água de um condomínio
empresarial apresentou um vazamento a uma
taxa constante, às 12 h do dia 1º de outubro. Às 12
h dos dias 11 e 19 do mesmo mês, os volumes
d´água no reservatório eram, respectivamente,
315 mil litros e 279 mil litros. Dentre as
alternativas seguintes, qual delas indica o dia em
que o reservatório esvaziou totalmente?
A) 16 de dezembro
B) 17 de dezembro
C) 18 de dezembro
D) 19 de dezembro
E) 20 de dezembro
4. Suponha que o consumo de um carro para
percorrer 100 km com velocidade de x km/h seja
dado por C(x) = 0,006x2 - 0,6x + 25. Para qual
velocidade este consumo é mínimo?
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A)
B)
C)
D)
E)

46 km/h
47 km/h
48 km/h
49 km/h
50 km/h

I. Mariana falou que, se uma ficha fosse retirada ao
acaso, a probabilidade de ela ser preta seria 1 .
3

5. Em uma tabela com quatro colunas e um
número ilimitado de linhas, estão arrumados os
múltiplos de 3.
Linha 0
Linha 1
Linha 2
Linha 3
...
Linha n
...

A)
B)
C)
D)
E)

Coluna 0
0
12
24
36
...
...
...

Coluna 1
3
15
27
...
...
...
...

Coluna 2
6
18
30
...
...
...
...

Coluna 3
9
21
33
...
...
...
...

Qual é o número que se encontra na linha 32 e na
coluna 2?
192
390
393
402
405

II. Antônia afirmou que, se forem retiradas duas fichas
do saco ao acaso, a probabilidade de elas serem
vermelhas ou verdes seria de 4 .
15

III. Bruna disse: Caso sejam retiradas 3 fichas ao acaso,
uma a uma, sem reposição, a probabilidade de sair
uma amarela, uma verde e uma vermelha, nessa
ordem, será de 48 .
225

A)
B)
C)
D)
E)

Analisando as afirmativas das três alunas, é
CORRETO afirmar que
apenas I é verdadeira.
apenas I e II são verdadeiras.
apenas II e III são verdadeiras.
I, II e III são verdadeiras.
I, II e III são falsas.

9.

6. Na comemoração de suas Bodas de Ouro, Sr.
Manuel e D. Joaquina resolveram registrar o
encontro com seus familiares através de fotos.
Uma delas sugerida pela família foi dos avós com
seus 8 netos. Por sugestão do fotógrafo, na
organização para a foto, todos os netos deveriam
ficar entre os seus avós.
De quantos modos distintos Sr. Manuel e D.
Joaquina podem posar para essa foto com os
seus netos?
A) 100
B) 800
C) 40 320
D) 80 640
E) 3 628 800

A)
B)
C)
D)
E)

7. Nos jogos escolares do sertão, dez equipes
disputam um campeonato de queimado. Cada
equipe enfrenta as demais uma única vez.

10. A sequência de figuras, desenhadas em uma
malha quadriculada, indica as três primeiras
etapas de formação de um fractal. Cada

Quantos jogos compõem esse campeonato de
queimado?
A) 10
B) 20
C) 45
D) 50
E) 100
8. Numa aula de matemática, o professor pediu que
seus
alunos
construíssem
argumentos,
envolvendo conhecimentos sobre probabilidade,
a partir do seguinte enunciado: “Um saco
contém fichas idênticas, mas com cores
diferentes, sendo 2 vermelhas, 4 verdes, 6
amarelas e 3 pretas”. Foram apresentados três
argumentos, presentes nas afirmativas a seguir:
4

Se dois dados idênticos e não viciados são
lançados, a probabilidade de a soma dos pontos
obtidos ser um múltiplo de 2 ou um múltiplo de 3
é de aproximadamente
66,6%
60,0%

55,2%
35,3%
33,0%

quadradinho dessa malha tem área de 1cm2 .

Dado que as áreas das figuras, seguindo o
padrão descrito por esse fractal, formam uma
progressão geométrica, a área da figura 5, em

cm2 , será igual a
A) 625
81
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B)

640
81

C)

125
27

D) 605
81

E)

215
27

GEOGRAFIA
PROFESSOR DANILO CORTIZO
1. PMPE 2016 - Em junho de 2010, o Estado de
Pernambuco foi acometido por uma catástrofe
resultante de altas taxas de precipitação
pluviométrica em curto espaço de tempo.
Considerando
os
aspectos
físicos
de
Pernambuco, analise as proposições abaixo:
I. Uma forte onda de leste atingiu o Estado,
acarretando enxurradas violentas, sobretudo nos rios
Una e Jaboatão. O fenômeno trouxe sérias
consequências como inundação e destruição em
várias regiões, em diferentes municípios.
II. Os Municípios de Barreiros e Palmares foram
exemplos da destruição decorrente das fortes chuvas.
Deve-se destacar o fato de ambas as cidades
localizarem-se na Zona da Mata, região que apresenta
uma das maiores isoietas médias anuais de
Pernambuco.
III. As atividades antrópicas potencializam os efeitos de
grandes eventos de precipitação pluviométrica, na
medida em que atuam com o desmatamento de locais
próximos aos rios, impermeabilização do solo e
ocupação desordenada em áreas de risco geológico.
IV. As perdas e os danos decorrentes de eventos
chuvosos de grande magnitude podem ser
minimizados, na medida em que sejam retiradas todas
as obras de contenção de águas, como as barragens,
extinguindo a vulnerabilidade de regiões com alto
volume hídrico represado.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão CORRETAS apenas
I, II e III.
I e III.
I e II.
II, III e IV.
I, III e IV

2. PMPE 2016 - Alguns estudos justificam que o
nome do Estado de Pernambuco provém da
derivação do tupi, que significa „furo de mar‟.
Outros indicam que o significado seja „mar
comprido‟. Ambas as etimologias associam
Pernambuco às influências marinhas.
Considerando as características gerais do clima
de Pernambuco, analise as proposições abaixo:
I. A porção leste do Estado de Pernambuco apresenta
menores amplitudes térmicas em decorrência do seu
limite com o Oceano Pacífico que apresenta as
maiores cotas pluviométricas. Na porção oeste, as
amplitudes térmicas são maiores.
II. O regime anual de precipitações pluviométricas no
semiárido é menor que no litoral, porém tal regime
apresenta distribuição mais homogênea no semiárido,

em decorrência da Frente Polar Atlântica e de suas
maiores chuvas que ocorrem entre o outono e o
inverno.
III. Os brejos de altitude apresentam índices
pluviométricos mais elevados do que em outras
regiões do semiárido em decorrência de suas altitudes
e chuvas orográficas, como nos Municípios de
Triunfo e Garanhuns. IV. Em linhas gerais,
Pernambuco apresenta climas quentes em
decorrência da ação da latitude e modestas cotas
altimétricas. As porções com temperaturas mais
amenas são as superfícies de cimeira.
A)
B)
C)
D)
E)

Estão CORRETAS apenas
I e II.
III e IV.
I e III.
II e III.
II e IV.

3. PMPE 2009 - Sobre as regiões de Pernambuco,
analise as afirmações abaixo.
I. Na Zona da Mata, o clima é quente e úmido; o relevo
se caracteriza por apresentar colinas convexas, que
surgem dominantemente em terrenos cristalinos da
porção oriental do estado, principalmente na Mata
Sul assim como apresenta médias anuais de chuvas
superiores a 1.800mm, com temperaturas anuais em
torno de 24ºC.
II. No Sertão, sobretudo a partir de Arcoverde, o relevo
se mostra com predominância de superfície aplainada,
denominado de pediplanos, com relevos residuais,
também conhecidos como inselbergues. Apresenta
precipitações anuais iguais ou inferiores a 800mm.
Também são encontradas “ilhas de umidade”, ou
brejos, onde se observam índices de chuvas em torno
de 900 a 1.000 mm.
III. O Agreste marca a transição entre a Zona da Mata e
o Sertão. A policultura e a pecuária de corte são as
principais atividades econômicas. Os rios são
predominantemente perenes, sendo constatados,
apenas, pela forma do leito e pela existência de alguns
poços.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente está CORRETO o que se afirma em
I e II.
II e III.
I e III.
II.
III.

4. PMPE 2009 - Sobre a população, analise as
proposições abaixo.
I. Atualmente, a distribuição desigual da população pela
superfície do planeta depende mais de fatores naturais
do que de fatores históricos, econômicos e sociais.
II. Em alguns países desenvolvidos, as alterações
comportamentais criadas pela urbanização e a
melhoria do padrão de vida causaram uma queda
acentuada dos índices de natalidade que, em certos
períodos, o crescimento vegetativo chega a ser
negativo.
III. Nos países desenvolvidos, o percentual da população
economicamente ativa no conjunto da população é
em torno dos 50%. Já nos países subdesenvolvidos, o
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número costuma ser maior que 50%, já que muitos
jovens e idosos são obrigados a trabalhar.
IV. Nos países desenvolvidos, o crescimento com índice
negativo gera problemas, porque, se a expectativa de
vida é baixa, e a taxa de mortalidade é alta, aumenta a
participação de idosos no conjunto total da
população.
A)
B)
C)
D)
E)

Somente está CORRETO o que se afirma em
I e II
II e III.
I, III e IV.
II, III e IV.
III e IV

HISTÓRIA
ALCIDÉLIO CAMILO

5. PMPE 2003 - Sobre as atividades econômicas no
Estado de Pernambuco, podemos afirmar
corretamente que
A) os grandes projetos de irrigação no Sertão do São
Francisco foram implantados com o apoio da
Comissão de Desenvolvimento do Vale do São
Francisco (CODEVASF), com investimentos
voltados ao mercado interno regional.
B) o fechamento de diversas usinas e destilarias de
açúcar em Pernambuco que se encontram, sobretudo,
na Zona da Mata e do Agreste do Estado tem
contribuído para o agravamento das tensões sociais
no campo.
C) a cana-de-açúcar continua a ser o principal produto
agrícola de Pernambuco em área cultivada e em
volume de produção, dominando as regiões da Mata e
alguns municípios da região Metropolitana do Recife.
D) as lavouras de milho e de algodão no Estado de
Pernambuco vêm perdendo expressão econômica,
face ao avanço na região do Agreste da pecuária
leiteira e pela praga do bicudo, que está dizimando
essas culturas.
E) no Estado de Pernambuco, as grandes propriedades
rurais, ou seja, os latifúndios, se dedicam basicamente
às atividades agrícolas, como a criação de animais e a
produção da policultura para abastecimento dos
centros urbanos.
6. PMPE 2003 - Segundo ANDRADE (2003)
“As condições naturais, a posição geográfica e a
formação econômica – social que modelaram o
território pernambucano determinaram a sua divisão
em três grandes regiões geográficas, aceitas pelo
consenso: o Litoral–Mata, o Agreste e o Sertão”.
Não são características destas regiões, exceto
A) o Agreste está situado num clima tropical úmido e
subúmido, onde domina atividades econômicas
ligadas à pecuária intensiva e à diversidade de
produção de frutas e horticulturas. B) a região
canavieira se desenvolveu no domínio do litoral, onde
as condições de clima e solos arenosos foram
favoráveis ao seu cultivo na forma de agricultura
irrigada, além de uma pecuária intensiva.
C) o Agreste compreende a porção sobre o Planalto da
Borborema, onde há uma variação do clima quente e
subúmido e dominam culturas diversificadas e uma
pecuária em moldes semi-intensivos.
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D) o Sertão compreende uma área de clima quente e
árido e está delimitado pela área de monocultura
canavieira e pelo sertão do São Francisco, onde se
situa Petrolina, a cidade mais promissora do Estado.
E) a Zona da Mata está situada entre a Região
Metropolitana do Recife e os limites do clima tropical
de semiaridez acentuada do Sertão Pernambucano,
uma área sob o domínio de monocultura canavieira.

01. (UPE-PM-2016)
“...não se pode ignorar o NE na hora de se discutir a
antiguidade do homem na América e as vias de
dispersão por ele percorridas, não importando se foi
há 20, 30 ou 40 mil anos... É conhecida de todos a
longa sequência estratigráfica lograda no Sítio do
Boqueirão da Pedra Furada, que pode significar a
permanência do homem pré-histórico nesse sítio, a
partir de 48 mil anos. Mas a Pedra furada não é um
caso único.”
(MARTIM, G. Pré-História do Nordeste: pesquisas e
pesquisadores. Clio Arqueológica, Recife: UFPE, n° 12, p. 7-15.
ano 1997. p.11. Adaptado.

A)

B)

C)

D)

E)

Em Pernambuco, por exemplo, localizado no
município de Buíque, o sítio de “Alcobaça”
possui um dos maiores e mais representativos
painéis de figura rupestre do estado, que, por seu
tamanho e complexidade, é de grande relevância
para o entendimento da pré-história local e
nacional. Em relação ao estudo do período précolonial sobre o atual estado de Pernambuco,
assinale a alternativa INCORRETA.
O sítio “Furna do Estrago”, localizado no município
do Brejo da Madre de Deus, é de grande importância
para o entendimento dos grupos que habitaram o
atual agreste nordestino, uma vez que permite se
entender um pouco mais sobre os rituais funerários
da época.
O material arqueológico, encontrado nos sítios que
remontam ao período pré-colonial do estado, é
fundamental para se entender o povoamento da
região, bem como parte das características
socioculturais daqueles que os utilizaram.
As figuras rupestres, encontradas em vários sítios de
Pernambuco, são de grande relevância para a
compreensão das populações que habitaram as terras
pertencentes hoje a esse estado.
Embora a região da Zona da Mata também possua
vestígios da presença dos Homo Sapiens Sapiens, o
Agreste e o Sertão pernambucano, durante o longo
período pré-colonial, são os locais onde pode ser
encontrado o maior número de sítios arqueológicos
do Estado.
Embora
“Alcobaça”
possua
grande
representatividade entre os arqueólogos, o estado de
Pernambuco, como um todo, tem pouca importância
para o entendimento do período pré-colonial. Isso se
deve, dentre outras coisas, ao pequeno número de
sítios encontrados em seu território.
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02. (UPE-PM-2016) Leia os textos a seguir:

Texto II

resistência de escravos tanto de origem africana
quanto de origem indígena foi constante e tomou
as mais diversas formas. No século XIX, quando
a escravidão brasileira viveu seu apogeu com o
maior afluxo de escravos africanos, o
crescimento das cidades fez multiplicar nelas
não apenas o número de escravos mas também
as formas de resistência, que se diversificavam
cada vez mais. E, se as fugas sempre foram as
mais famosas e emblemáticas dessas formas de
resistência, nunca foram as únicas. Sobre elas,
diz o historiador Marcus Carvalho:

“A cultura e o folclore são meus / Mas os livros foi
você quem escreveu... / Perseguidos sem direito nem
escolas / Como podiam registrar as suas glórias /
Nossa memória foi contada por vocês / E é julgada
verdadeira como a própria lei / Por isso, temos
registrado em toda a história / Uma mísera parte de
nossas vitórias / Por isso, não temos sopa na colher /
E sim, anjinhos para dizer que o lado mau é o
Candomblé...”.

“Nunca faltaram fugas de escravos no Recife. Alguns
se aproveitavam dos cortes que o Capibaribe fazia
entre os bairros para se evadirem dentro da própria
cidade em busca de dias melhores. Existem ainda
casos mostrando o outro lado da história: fugas do
Recife para o interior, ou até para fora da Província,
buscando a distância do senhor ou a proximidade de
parentes, amores, amigos e pessoas da mesma etnia
ou nação.”

Texto I
“A cultura Afrodescendente tem sido muitas vezes
reificada, apresentada como um repertório inerte de
tradições, como se não estivesse enraizada em
processos culturais dinâmicos e em ambientes sociais
desiguais...”.
LIMA, I. M. de F.; GUILLEN, I. C. M. Cultura afro-descendente no Recife:
maracatus, valentes e catimbós. Recife: Bagaço, 2007. p. 39.

(CARVALHO, M. J. M. Liberdade: Rotinas e Rupturas do Escravismo no
Recife, 1822-1850. Recife: Ed. Universitária da UFPE, 2010. P. 176)

Texto III
“O preconceito racial a que são submetidos não só os
maracatuzeiros e maracatuzeiras mas toda a
população negra desta cidade está oculto nas falas,
nos procedimentos, nos gestos...”.

A)

LIMA, I. M. de F.; GUILLEN, I. C. M. Cultura afrodescendente no Recife:
maracatus, valentes e catimbós. Recife: Bagaço, 2007. p. 11.

A)

B)

C)

D)

E)

Com base nos textos, analise aspectos das
manifestações culturais Afro-Brasileiras em
Pernambuco e assinale a alternativa CORRETA.
O livre exercício dos cultos religiosos bem como a
proteção dos locais onde são realizados, garantidos
pela Constituição de 1988, foram decisivos para que
não houvesse, nos últimos anos, casos de intolerância
religiosa em Pernambuco.
A permanência da cultura Afro-brasileira em
Pernambuco demonstra que os afrodescendentes,
após a abolição da escravatura, tiveram suas
condições sociais alteradas, sendo reconhecidos e
respeitados pelo Estado brasileiro bem como por sua
sociedade.
Embora muito praticada em Pernambuco nos tempos
de hoje, a capoeira só chegou a esse Estado graças ao
desenvolvimento da capoeira regional e capoeira de
angola na Bahia.
A permanência da herança cultural afrodescendente
no estado de Pernambuco só foi possível devido às
táticas estabelecidas pelos sujeitos históricos, que
partilhavam e partilham esses códigos culturais,
constituindo-se em uma atitude de resistência em
defesa da identidade e do respeito à diversidade
cultural.
A herança cultural afrodescendente em Pernambuco,
como o maracatu, são verdadeiras reproduções dos
costumes africanos. No caso, o maracatu era a antiga
coroação dos reis e rainhas do congo.

03. (UPE-PM-2016) Durante os três séculos, nos
quais vigorou a escravidão no Brasil, a

B)

C)

D)

E)

Tendo em vista esse cenário, assinale a
alternativa INCORRETA.
O quilombo do Catucá, situado nas margens do
Recife, na primeira metade do século XIX,
caracterizou-se por ser um espaço de resistência
contra a escravidão, que cresceu beneficiando-se dos
muitos conflitos internos das próprias elites
escravistas, principalmente nas chamadas insurreições
liberais.
O quilombo do Catucá, situado nas margens do
Recife, na primeira metade do século XIX, cresceu
associado a esse centro urbano, beneficiado das fugas
de escravos do Recife e canaviais da região, chegando
também a se expandir sobre toda a região antes
dominada por seu predecessor, o quilombo de
Palmares.
Com o crescimento da escravidão urbana no Recife
do século XIX, começaram a se desenvolver novas
formas de fugas, como as chamadas, fugas de portas a
dentro‟, quando um escravo urbano fugia de seu
dono, mas permanecia na mesma cidade, agora
servindo a um novo senhor com o qual havia
estabelecido um processo de negociação.
Construções culturais, como a capoeira, o maracatu, e
mesmo o culto a determinados santos católicos,
como São Benedito e Nossa Senhora do Rosário,
foram importantes formas de resistência cotidiana,
elaboradas por escravos e ex-escravos nas margens da
sociedade escravista e mesmo em suas instituições
mais importantes, como a Igreja Católica
O trabalho escravo nos canaviais também gerava
resistência, fosse na forma de revoltas e assassinatos
de feitores, fosse na forma de sabotagens da
produção.

04. (UPE-PM-2016)
Segundo a historiadora Graça Ataíde, no seu livro A
construção da Verdade Autoritária, a “...vigilância e o
controle sobre a imprensa em Pernambuco garantiam
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ao Estado a propaganda e o doutrinamento político...
utilizando-se da persuasão e do doutrinamento diário,
a Folha da Manhã, veiculava, por meio de suas
mensagens, valores que compunham a ideologia
estado novista”.
(ALMEIDA, M. das G. A. A., A construção da Verdade
Autoritária. São Paulo: Humanitas/FFLCH/USP, 2001. p. 181.)

Em relação aos valores e à ideologia defendidos
pelo Estado Novo, do qual Agamenon
Magalhães, em nível estadual, era um de seus
maiores representantes, assinale a alternativa
CORRETA.
A) Igualdade, Liberdade Política, Xenofobismo,
Anticomunismo.
B) Liberdade Política, Igualdade, Estado Mínimo,
Descentralização Política.
C) Anticomunismo, Educação Libertária, Xenofilismo,
Nacionalismo.
D) Estado Mínimo, Educação Libertária, Xenofilismo,
Antissemitismo.
E) Nacionalismo,
Xenofobismo,
Anticomunismo,
Antissemitismo.

e em sua região metropolitana bem como a falta de
organização da sociedade para ações de resistência,
fossem elas individuais ou coletivas.
D) Ao contrário do que aconteceu no restante do país,
em Pernambuco, não houve qualquer ingerência do
regime civil-militar no sistema educacional recémmodificado pelo então governador Miguel Arraes.
Pelo contrário, percebendo a importância das
transformações realizadas por Arraes e Paulo Freire,
os militares deram continuidade ao trabalho,
percebendo as estratégias do Movimento de Cultura
Popular como benéficas para o senso crítico dos
cidadãos.
E) Um dos personagens mais destacados das Ligas
Camponesas foi Francisco Julião, personagem fulcral
para a repressão dos militares contra os camponeses,
uma vez que ele acabou traindo seus companheiros
em troca da sua liberdade e permanência no Brasil,
após 1964.

05. (UPE-PM-2016) “Pena! Com tudo isso de 1964,
matou a nossa liderança camponesa toda. O que
foi encontrado de cadáveres, de corpos na
estrada entre Caruaru e Campina Grande,
inclusive mutilados para ninguém conhecer
quem era […] pouca gente sobrou daquele
tempo no campo, pouquíssima gente. Sobrou
quem a gente escondeu, uma parte, uns que
resistiram porque eram fortes, como Joaquim
Camilo, que eu te falei, mas Zé Eduardo e
Gessino tiveram que se ausentar, mas o resto...
Manoelzinho sumiu, ninguém sabe aonde foi
que acabou Manoelzinho. Ele era aqui da
Mirueira, trabalhava aqui nesse Litoral Norte
todo; Igarassu, Goiana, Paulista.”
O personagem que relata a história acima era
médico, membro do Partido Comunista e das
Ligas Camponesas e concedeu entrevista no ano
de 2011 à equipe de Pesquisadores da
Universidade
Federal
de
Pernambuco,
integrantes do Projeto Marcas da Memória. Em
relação aos movimentos sociais e à repressão
durante
a
Ditadura
Civil-Militar
em
Pernambuco, assinale a alternativa CORRETA.
A) Além dos camponeses, que estavam integrados em
algumas associações classistas, trabalhadores urbanos,
profissionais liberais e até membros da igreja católica
também participaram da resistência contra as tropas
governamentais.
B) Por mais que haja depoimentos versando sobre a
violência empregada pelo governo, quase nada foi
provado contra os militares. A falta de um número
maior de provas acaba ratificando a versão de que,
em Pernambuco, o regime civil-militar foi moderado.
C) A resistência ao golpe e à ditadura civil-militar ficou
restrita ao meio rural, não sendo possível se
verificarem focos de resistência nas zonas urbanas.
Dentre as suas principais causas, destaca-se a pouca
influência que o Partido Comunista possuía no Recife
8

nuceconcursos.com.br

