Página 1 de 14

escconsultoria.com.br

Simulado ESC | Concurso PM-PE

LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO 1 (questões de 01 a 04)
A importância da participação da família no desenvolvimento da criança é indiscutível, mas, neste século, os pais deixaram de
lado a educação dos filhos, já que esperam que tudo venha da escola. Sem a transmissão de valores, a criança tem dificuldade em
processar mentalmente estímulos, de relacionar fatos e estabelecer a importância entre eles. Deixa, portanto, de aprender com os erros
do passado. O processo de mediação pode estar presente em qualquer situação do dia a dia. Numa viagem de férias, uma mãe estará
mediando o aprendizado de seu filho, ao juntar ao lazer algumas histórias sobre o local, ao chamar a atenção para a arquitetura ou o
comportamento das pessoas.
MORAES, Rita. Deixe-me pensar. Isto é, 30 jun.1998. (Adaptado)
01. Segundo o texto 1,
A) o processo ensino-aprendizagem é bastante discutido nos contextos sociais.
B) inegavelmente, é de grande significância o papel da família no tocante ao desenvolvimento da criança.
C) indubitavelmente, na atualidade, família e escola caminham sempre juntas em prol da formação das crianças.
D) é incontestável que hoje a escola pouco participa do desenvolvimento da criança.
E) a relevante atuação da família no desenvolvimento da criança tem gerado discussões calorosas e bastante frutíferas.
02. Existe, em uma das alternativas, uma mensagem que NÃO foi apontada pelo texto 1. Assinale-a.
A) A não transmissão de valores às crianças gera grande prejuízos em relação ao seu desenvolvimento.
B) Neste século, tem sido pouco expressiva a contribuição dos pais no tocante à educação dos filhos.
C) A mediação no processo educacional entre pais e filhos existe exclusivamente em momentos emergenciais.
D) Na atualidade, os pais delegam à escola a responsabilidade de educar os seus filhos.
E) Sem estar consciente dos valores, a criança não tem condições de relacionar fatos e indicar a relevância existente entre eles.
03. Observe os termos abaixo sublinhados. Em seguida, assinale a alternativa que apresenta a justificativa CORRETA para o
acento existente no termo sublinhado.
A) "A importância da participação da família no desenvolvimento da criança..." - paroxítona terminada em hiato.
B) "...a criança tem dificuldade em processar mentalmente estímulos..." - a tonicidade recai na penúltima sílaba.
C) "Numa viagem de férias, uma mãe estará mediando o aprendizado..." - proparoxítona terminada em ditongo.
D) "A importância da participação da família no desenvolvimento da criança é indiscutível..." - paroxítona terminada em “l”.
E) "...mas neste século, os pais deixaram de lado a educação dos filhos..." - a tonicidade recai na penúltima sílaba
04. Observe o fragmento de texto abaixo:
"Numa viagem de férias, uma mãe estará mediando o aprendizado de seu filho, ao juntar ao lazer algumas histórias sobre o local."
Sobre ele, tem-se que:
A) o verbo sublinhado exige um complemento apenas, e este vem regido de preposição.
B) "sobre o local" se liga ao termo "histórias", sendo exemplo, portanto, de regência nominal.
C) "algumas histórias" é o único complemento do verbo sublinhado e não vem regido de preposição.
D) "ao lazer" se liga ao verbo sublinhado, exprimindo circunstância modal.
E) o verbo sublinhado não pede complemento.
TEXTO 2 (questões 05 e 06)
LEMBRANÇA DO MUNDO ANTIGO
Clara passeava no jardim com as crianças,
O céu era verde sobre o gramado,
a água era dourada sob as pontes,
outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados,
o guarda-civil sorria, passavam bicicletas,
a menina pisou a relva para pegar um pássaro,
o mundo inteiro, a Alemanha, a China, tudo era tranquilo em redor de Clara.
As crianças olhavam para o céu: não era proibido.
A boca, o nariz, os olhos estavam abertos. Não havia perigo.
Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos.
Clara tinha medo de perder o bonde das 11 horas,
esperava cartas que custavam a chegar.
nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!!
Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!
ANDRADE, Carlos Drummond de. In: Sentimento do mundo. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro. José Aguilar, 1973. p. 115.
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05. Do texto 2, extrai-se que
A) Clara era uma adolescente inquieta que abominava a natureza.
B) o cenário retratado por Drummond se cercava de uma misantropia ímpar.
C) às vezes, Clara se via privada de adquirir roupas novas.
D) a personagem do poema receava ser impedida de viajar de trem.
E) a entrega de correspondência se processava com muita pontualidade.
06. Sobre Sinais de Pontuação, analise os itens abaixo:
I. "... outros elementos eram azuis, róseos, alaranjados..."
II. "A boca, o nariz, os olhos estavam abertos."
III. "Havia jardins, havia manhãs naquele tempo!!!"
IV. "... o guarda-civil sorria, passavam bicicletas..."
V. "Os perigos que Clara temia eram a gripe, o calor, os insetos."
VI. "nem sempre podia usar vestido novo. Mas passeava no jardim, pela manhã!!! "
Em apenas uma das alternativas abaixo, a justificativa está em consonância com as normas vigentes em relação ao emprego da
vírgula. Assinale-a.
A) No item I, as vírgulas separam orações coordenadas.
B) Apenas nos itens I e II, as vírgulas separam elementos de mesma função sintática.
C) No item III, as exclamações poderiam ser substituídas por um ponto e vírgula.
D) Nos itens IV e V, as vírgulas obedecem à mesma regra de pontuação das vírgulas existentes nos itens II e III.
E) No item VI, a vírgula isola adjuntos adverbiais.
TEXTO 3 (questão 07 e 08)
Cena do crime
Doutor Fé
Para vencer um gigante, devemos ir até ele, ir à ―cena do crime‖, como dizem os policiais. Fugir é a pior das escolhas. Ao
fugir, junto também foge a sua chance de tornar-se um grande guerreiro.
Disponível em: www.mensagenscomamor.com/frases/frases_policia.html

07. De acordo com o texto 3,
A) para os policiais, a fuga é uma estratégia de ação de grande valia.
B) caso o policial fuja, ampliam-se as chances de ele ser evidenciado.
C) evadir-se do local do crime concorre para premiar policiais guerreiros.
D) para se tornar guerreiro, o policial precisa vencer as adversidades.
E) ser arrogante nos momentos cruciais põe em evidência a vida do policial.
08. Analise os comentários abaixo sobre o texto 3:
I. No trecho "à cena do crime", a crase é facultativa.
II. O termo "como" inicia uma oração subordinada comparativa.
III. No trecho "foge a sua chance de tornar-se...", a crase é facultativa, considerando-se estar diante de pronome possessivo.
Está INCORRETO o que se afirma em
A) I, apenas.
B) II, apenas.
C) I e II, apenas.
D) I e III, apenas.
E) I, II e III.
TEXTO 4 (questão 09)
UM CORPO ESTENDIDO NO CHÃO
Autor desconhecido

- Mãe, há um corpo estendido no chão.
- O que você está dizendo, Pedrinho?
- É isso, mãe, um homem foi morto lá na esquina.
- Nossa! O que vamos fazer agora? Juntos, mãe e filho, apavorados, corriam de um lado para o outro, atônitos. Chega um carro
e, vagarosamente, decide parar próximo ao local do incidente.
Desce um homem, uma mulher, ambos aparentando 50 anos. Uma criança permanece no automóvel. Ainda bebê, de quase 06
meses, dorme tranquila. Havia rumores de que, bêbado, o homem caído, um adulto de seus quase 60 anos, tentara atravessar a avenida, e
um carro desenvolvendo alta velocidade o deixara estendido no chão. Não um crime, mas uma irresponsabilidade humana, mais uma
vítima de alcoolismo.
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09. Observe os fragmentos do texto 4, relacionados abaixo:
I. "Juntos, mãe e filho, apavorados, corriam de um lado para o outro, atônitos. Chega um carro e, vagarosamente, decide parar próximo ao
local do crime."
II. "Desce um homem, uma mulher, ambos aparentando 50 anos."
III. "Havia rumores de que, bêbado, o homem caído..."
Sobre eles, está CORRETO o que se afirma na alternativa
A) No item I, caso o sujeito fosse composto de dois termos femininos, os adjetivos "juntos", "apavorados" e "atônitos" se manteriam
inalterados em sua grafia.
B) No item II, estaria correto também se o verbo sublinhado estivesse no plural, concordando com ambos os sujeitos.
C) No item III, se o verbo sublinhado fosse substituído por "existir", mantendo-se o mesmo tempo verbal, estaria correto o trecho: Existia
rumores de que, bêbado, o homem caído...
D) "de que, bêbado, o homem caído, um adulto de seus quase 60 anos, tentara atravessar a avenida..." - se o termo "homem" fosse
substituído por "mulher", estaria correto o trecho: de que, bêbada, a mulher caída, um adulto de seus quase 60 anos, tentaram atravessar a
avenida...
E) "Uma criança permanece no automóvel. Ainda bebê, de quase 06 meses, dorme tranquila." - se o termo sublinhado fosse permutado por
"duas", mantendo-se o tempo verbal dos verbos, estaria correto o seguinte trecho: Duas crianças permaneceram no automóvel. Ainda
bebês de quase 6 meses, dormiam tranquilas.
10. Leia a tira a seguir e responda:

Sobre o os quadrinhos acima, leia e analise as afirmações abaixo:
I. A tira evidencia ironia ao tratar da rápida obsolescência das linguagens e dos conhecimentos tecnológicos.
II. A expressão “última geração” e a palavra “obsoleta” são antagônicas.
III. A tira associa o conhecimento tecnológico à empregabilidade.
IV. O humor da tira reside no fato de que o personagem perdeu a vaga porque chegou depois do horário.
Assinale a alternativa CORRETA.
A) Apenas as afirmações I e IV são VERDADEIRAS.
B) Apenas as afirmações I e II são VERDADEIRAS.
C) Apenas as afirmações III e IV são VERDADEIRAS.
D) Apenas as afirmações I, II e III são VERDADEIRAS.
E) Apenas as afirmações II e III são VERDADEIRAS.
11. Leia:

Considerando-se os elementos verbais e visuais da charge, conclui-se que o humor decorre do (a):
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A) crítica despropositada feita a um livro considerado um clássico da literatura universal.
B) duplo sentido que a palavra “barata” adquire no contexto do último quadrinho da tirinha.
C) ambiguidade do substantivo “impressão”, presente no segundo quadrinho.
D) explícita referência intertextual que ocorre no primeiro quadrinho da tira.
E) traço caricatural das personagens que as aproxima do conteúdo do livro mencionado.
12.
O movimento Todos pela Educação estabeleceu, em 2006, que 5% do PIB ou mais deveriam ser aplicados anualmente pelo setor
público na educação básica, até 2010. Contudo, em 2010, foram destinados apenas 4,3% do PIB para a educação básica, segundo dados
do INEP.
Em relação à gestão dos recursos, o movimento defende as bandeiras do aperfeiçoamento da gestão e da governança da educação,
por acreditar que é fundamental não apenas contar com mais recursos, mas também geri-los bem. Dois fatores podem ajudar nesse
sentido: a efetivação de um regime de colaboração entre os entes federados e a instituição da Lei de Responsabilidade Educacional, capaz
de incentivar o comprometimento dos governantes com a melhora da gestão do ensino.
Internet: <http://www.todospelaeducacao.org.br/institucional/as-5-metas/>

Assinale a opção em que todos os termos apresentados poderiam substituir, correta e coerentemente, “Contudo” (R. 2) no texto.
A) Conquanto / Posto que / Embora
B) Conforme / Consoante / Como
C) Todavia / No entanto / Entretanto
D) Enquanto / Ao passo que / À medida que
E) Porquanto / Porque / Uma vez que
13.
Por mil e trezentos anos, a China transmitiu a seu povo a mensagem de que a competência de qualquer cidadão — e não o berço,
a posse de terras ou a proximidade ao imperador — era o caminho para o enriquecimento e o prestígio social. Não são poucas as histórias
de mandarins que, tendo vindo de origens muito humildes, fizeram fama e fortuna. E o caminho para essa ascensão era um só: o
conhecimento oriundo do estudo. De acordo com relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA), a China, que se
destaca entre os primeiros colocados nesse programa: “O sistema de exames imperiais fez que quase todas as famílias, independentemente
de seu status socioeconômico, nutrissem grandes esperanças pelo futuro de seus filhos. Essas esperanças, por sua vez, traduziram-se em
trabalho árduo e adaptabilidade para o aprendizado em ambientes difíceis. Essa tradição cultural perpassa toda a população chinesa.” E
sobrevive até hoje.
Internet: <http://veja.abril.com.br>
O fragmento de texto acima caracteriza-se como
A) essencialmente descritivo, o que se confirma pela apresentação detalhada de uma situação.
B) injuntivo, pois se organiza como orientações para uma ação.
C) dissertativo-informativo, apresentando asserções, fatos, citações.
D) dialogal, pois está estruturado com base na fala de interlocutores.
E) predominantemente narrativo, dada a sequência de fatos que formam, em seu conjunto, um enredo.
14. Assinale a alternativa INCORRETA quanto à regência:
a) Chegamos finalmente ao colégio.
b) Sua atitude implicará demissão.
c) Ela namora com uma aluna do segundo ano.
d) Eles eram fiéis ao amigo.
e) O presidente assiste em Brasília.
15. A concordância está correta em:
a) Devem haver profissionais competentes nas salas de aula.
b) Do pelo faz-se tapetes.
c) Bateram oito horas o relógio da igreja.
d) Sopa é bom no inverno.
e) Quando chegar os livros, ficarei satisfeito.

MATEMÁTICA
16. No vestiário de uma Academia de Ginástica há exatamente 3 0 armários, cada qual para uso individual. Se, no instante em
que dois alunos dessa Academia entram no vestiário para mudar suas roupas, apenas 8 dos armários estão desocupados, quantas
opções eles terão para escolher seus respectivos armários?
a) 1 4
b) 2 8
c) 4 8
d) 5 6
e) 1 1 2
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17. Uma criança ganhou seis picolés de três sabores diferentes: baunilha, morango e chocolate, representados, respectivamente,
pelas letras B, M e C. De segunda a sábado, a criança consome um único picolé por dia, formando uma sequência de consumo dos
sabores. Observe estas sequências, que correspondem a diferentes modos de consumo:
(B , B , M, C , M, C )

ou

(B , M, M, C , B , C )

ou

( C , M, M, B , B , C )

O número total de modos distintos de consumir os picolés equivale a:
a) 6
b) 90
c) 180
d) 720
18. Sejam as funções
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

f(x)  x  3

e

g(x)  x

2

 2x  4.

Para qual valor de

x

tem

f(g ( x ))  g( f ( x )) ?

19. O gráfico de y = x2 - 8x corta o eixo 0x nos pontos de abscissa:
a) -2 e 6.
b) -1 e -7.
c) 0 e -8.
d) 0 e 8.
e) 1 e 7.
20. Há funções y = f(x) que possuem a seguinte propriedade: "a valores distintos de x correspondem valores distintos de y". Tais
funções são chamadas injetoras.
Qual, dentre as funções cujos gráficos aparecem abaixo, é injetora?

21. Com a alta da inflação e para não repassar aos clientes o aumento dos gastos na produção de suco de laranja, um empresário
decidiu que no próximo mês 1 0 % do volume desse suco será composto por água, volume que atualmente é de apenas 4 % . Se hoje
são consumidos 1 0 .0 0 0 litros de água no volume de suco de laranja produzido, mantendo-se a mesma quantidade produzida, no
próximo mês a quantidade de água consumida no volume desse suco será de
a) 1 0 .0 0 0
b) 1 2 .5 0 0
c) 1 6 .0 0 0
d) 2 5 .0 0 0

litros
litros
litros
litros

22. Em uma empresa multinacional, 6 0 % dos seus 2400 funcionários são do sexo feminino. Se 672 dos funcionários do sexo
masculino são de nacionalidade brasileira e 2 5 % das mulheres não são brasileiras, então, a porcentagem do total de funcionários
que não são brasileiros é
a)
b)
c)
d)

23% .
25% .

27% .
29% .
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23. Considere a seguinte situação sobre taxas de juros no mercado financeiro, em que o cálculo é efetuado por uma composição de
n

juros determinado pelo coeficiente  1  i  , sendo i a taxa de juros e n o período (tempo). Este coeficiente é multiplicado ou
dividido, de acordo com a natureza da operação, do empréstimo ou da aplicação. O Sr. Borilo Penteado tomou um empréstimo de
a R $ 8 0 0, 0 0 juros de 5 % ao mês. Dois meses depois, pagou R $ 4 0 0, 0 0 e, um mês após o último pagamento, liquidou o débito. O
valor do último pagamento, em reais, é de
a) 1.282,00.
b) 926,10.
c) 882,00
d) 526,10.
e) 506,10.
24. A soma de todos os números naturais pares de três algarismos é:
a) 244888
b) 100000
c) 247050
d) 204040
e) 204000
25. Pedro jogou dois dados comuns numerados de 1 a 6. Sabendo-se que o produto dos números sorteados nos dois dados é
múltiplo de 3, a probabilidade de terem sido sorteados os números 3 e 4 é uma em
a) 18
b) 12
c) 10
d) 9

GEOGRAFIA
26. Sobre a distribuição da população no estado de Pernambuco marque a opção correta.
a) sua população distribui-se irregularmente no território com alta densidade demográfica na região litorânea e densidades menores na
região do sertão.
b) o estado de Pernambuco é um dos mais populosos do país, devido ao crescimento da fruticultura irrigada no vale do são Francisco, essa
região tornou-se o maior polo de atração de trabalhadores do estado nos últimos anos.
c) corumba é termo designado para o trabalhador rural que sai da região da mata em direção ao sertão, em busca de emprego uma vez que
as atividades rurais estão se tornando mais escassas na região da mata.
d) a grande Recife tem uma das maiores densidades demográficas do Norte e Nordeste, porém devido a sua baixa dimensão territorial é
uma das menos capitais em termos absolutos da região Nordeste.
e) por seu potencial turístico o estado do Pernambuco é um dos mais bem desenvolvidos da região Nordeste, nesse estado praticamente
não existe concentração de renda.
27. A região metropolitana de Recife é uma das mais importantes de Nordeste brasileiro interligando-se as principais metrópoles
nordestinas formando uma densa rede urbana que garante o atendimento de inúmeros serviços. Sobre esse panorama marque a
opção verdadeira.
a) a região metropolitana é formada por 14 municípios mais a grande Recife que possuem estreita ligação econômica com PetrolinaJuazeiro grande polo fruticultor do estado.
b) conhecida como a metrópole mais rica do Norte-Nordeste Recife concentra aproximadamente 90 % da renda do estado, por isso o
estado possui uma das maiores desigualdades social do país.
c) por se tratar da menor das mesorregiões do estado a RMR possui a menor parcela da população do estado, sendo que a maior parte se
concentra na mesorregião do sertão.
d) a atividade da canavieira no estado do Pernambuco teve seus dias de gloria durante o período colonial, porém não durou muito sendo
rapidamente substituída pelo algodão, café e soja.
e) o complexo portuário de Suape foi uma importante obra de infraestrutura, garantirá para o estado a atração de muitos empreendimentos
aumentando a capacidade produtiva e renda pernambucana.
28. Sendo considerado o rei do baião luiz Gonzaga ficou conhecido nacionalmente pelo estilo musical típico do Nordeste brasileiro,
filho de Januário e natural de Exu. Das microrregiões citadas marque a que apresente corretamente.
a) microrregião do sertão do Pajeú.
b) microrregião do Cariri pernambucano.
c) microrregião de Exu.
d) microrregião de Araripina.
e) microrregião de Moxotó.
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29. Sobre o relevo de Pernambuco marque a única opção CORRETA.
a) destaca-se por apresentar altitudes elevadas de rochas magmáticas fruto de derrames vulcânicos ocorridos na terciário típico de áreas
montanhosas.
b) o quadro morfológico três unidades: a baixada litorânea, o planalto da Borborema e o pediplano cristalino.
c) a maior parte do relevo pernambucano está a cima dos 600m de altitude, cerca de 76% do território estadual componde serras como
Garanhuns.
d) o pediplano cristalino compreende uma área rebaixada por processos de desgaste erosivo provocado por grandes rios caudalosos como
o São Francisco.
e) no Sertão as cotas altimétricas crescem em direção ao Rio São Francisco formando uma área de maior elevação por esse motivo esse é
um rio é considerado um rio de plananlto.
30. Uma das unidades de ensino superior da Universidade de Pernambuco (UPE) situa-se na mesorregião indicada no mapa a
seguir pela seta 1 . Essa mesorregião destaca-se no espaço geográfico pernambucano, sobretudo pelas atividades nela
desenvolvidas.

Assinale entre as alternativas a seguir aquela que corresponde as características dessa Mesorregião.
a) apresenta clima tropical úmido devido a aproximação com o médio São Francisco.
b) a principal atividade é a fruticultura e o principal produto é a cana-de –açúcar.
c) Sertão do são Francisco tem como atividade a fruticultura irrigada e a principal cidade é Petrolina.
d) região de um dos maiores polos econômicos do estado, tem na produção de gesso sua principal atividade econômica.
e) nessa região destaca-se a metrópole nacional de Petrolina importante polo econômico do estado.
31. Sobre a mesorregião do agreste marque o que for verdadeiro.
a) na região denominada de agreste predominam relevos de baixas altitudes e o clima tropical úmido devido a sua proximidade com o
litoral.
b) o Agreste tem índices pluviométricos semelhantes às do Sertão, com média anual entre 800 e 1000 milímetros, porem essa região não
está sujeita a secas periódicas.
c) essa região ficou conhecida como agreste por causa do tipo de vegetação espinhosa e tortuoso bastante agressiva, por isso agreste.
d) é a região de transição entre a Mata e o Sertão. Caracteriza-se por uma economia baseada na policultura e pecuária de corte e leiteira,
trata-se da mais importante bacia leiteira do estado.
e) nessa área temos a presença da capital pernambucana que desde o século XVI foi transferida após o domínio dos holandeses.
32. Sendo Recife o maior polo atrativo e desenvolvedor de tecnologia do País. Cada vez em maior número, multinacionais
escolhem a região para instalar fábricas e centros de pesquisa. Esse fato se deve a
a) a construção do porto tecnológico de Suape junto a Universidade Federal do Pernambuco que garante a base científica e a formação da
mão-de-obra necessária para esse processo.
b) Recife é considerada o Vale do Silício brasileiro uma vez que que sua produção está em proporções semelhantes às do polo tecnológico
americano.
c) o Porto Digital é um dos principais parques tecnológicos e ambientes de inovação do Brasil e é um dos representantes da nova
economia do Estado de Pernambuco.
d) por se tratar de um investimento relativamente recente, o Porto Digital abriga um número reduzido de empresas, mas seus investidores
veem confiantes a abertura desse novo mercado no país.
e) o Porto Digita foi um investimento completamente desinteressante, uma vez que esse mercado é dominado pelos EUA é só países
desenvolvidos podem produzir bens tecnológicos.
33. De acordo com o clima do sertão do estado de Pernambuco. Assinale a única alternativa correta.
a) seu clima é puramente tropical, com fortes chuvas nas quatro estações do ano.
b) seu clima é predominantemente equatorial, com fortes chuvas no outono e inverno.
c) seu clima é semiárido, com chuvas mal distribuídas e períodos de seca cíclica..
d) seu clima predominante é o subtropical, com chuvas fortes no inverno e temperatura média abaixo de 15° c.
e) seu clima é predominantemente semiárido, com fortes chuvas no outono e inverno.

Página 8 de 14

escconsultoria.com.br

Simulado ESC | Concurso PM-PE

34. Sobre as atividades agrícolas do estado de Pernambuco marque a correta.
a) a região da Mata de Pernambuco é ocupada em quase toda sua extensão pela lavoura de subsistência
b) o pousio e a agricultura itinerante são técnicas usadas para evitar o esgotamento dos solos, é uma técnica bastante usada na zono da
mata para não se perder a riqueza do solo.
c) apesar do grande desenvolvimento econômico do estado de Pernambuco a atividade canavieira ainda configura entre as principais
atividades econômicas do estado.
d) nas mesorregiões de clima semiárido do estado as principais atividades são a agricultura de larga escala voltada para exportação
e) a rentabilidade agrícola gerada pela fruticultura irrigada é responsável por metade do PIB do estado.
35. Marque a opção que explique corretamente importância do êxodo rural para a urbanização do Pernambuco.
a) o êxodo rural comprometeu a urbanização de cidades com Recife devido a chegada intensa de camponeses que mantinham as atividades
rurais reduzindo assim a área urbana.
b) foi transferência da população rural para a cidade garantindo mão-de-obra barata e aumentando os problemas sociais da cidade como
áreas de favelização.
c) o número de pessoas que queriam entra em Recife era maior a cada ano por isso essa cidade se tornou rapidamente uma das maiores do
País.
d) Recife foi a única capital nordestina que se preparou para receber os migrantes, com atendimento direcionado as massas de camponeses
flagelados pela seca.
e) o alvo dos migrantes do êxodo rural eram as grandes metrópoles da região sudeste, portanto as capitais do Nordeste não foram
impactadas por esse movimento.

HISTÓRIA
36. Durante o período da colonização brasileira podemos notar a presença de vários grupos indígenas no território do
Pernambuco. Sobre o período da pré-história pernambucana, é correto afirmar:
a) A presença dos primeiros habitantes, do atual território do Pernambuco, registra-se na região do litoral.
b) A presença dos índios Tabajaras no agreste pernambucano.
c) A produção de artefatos pelos índios Caetés.
d) A presença dos índios Cariris com as suas pinturas.
e) A presença dos índios Itaparicas em Tacaratu.
37. Assinale a alternativa que corresponde a primeira área de ocupação portuguesa, no atual território do Pernambuco.
a) Igarassu
b) Olinda
c) Meu Bom Jardim
d) Madre de Deus
e) Recife
38. Sobre os QUILOMBOS, pode-se afirmar:
( ) eram uma ameaça à ordem escravocrata e à economia do açúcar; neles, os negros fugidos dos engenhos tentavam reviver o modo de
vida africano;
(
) durante a ocupação holandesa em Pernambuco os escravos, aproveitando a desorganização produzida pela guerra, fundaram vários
quilombos;
( ) dois grandes líderes negros chefiaram quilombos em Pernambuco: Ganga Zumba e Zumbi;
( ) o bandeirante Domingos Jorge Velho, contratado pelo governo de Pernambuco, destrói o quilombo dos Palmares com o seu exército
na primeira investida;
( ) o famoso batalhão de negros comandados pelo negro Henrique Dias também combateu o quilombo dos Palmares.
a)
b)
c)
d)
e)

V-V-V-V-F
V-F-V-V-V
V-V-F-F-V
V-V-F-V-V
V-V-V-F-V

39. “Eis que uma revolução, proclamando um governo absolutamente independente da sujeição à corte do Rio de Janeiro,
rebentou em Pernambuco, em março de 1817. É um assunto para o nosso ânimo tão pouco simpático que, se nos fora permitido
[colocar] sobre ele um véu, o deixaríamos fora do quadro que nos propusemos tratar.”
F. A. Varnhagen. História geral do Brasil, 1854.
O texto trata da Revolução pernambucana de 1817. Com relação a esse acontecimento é possível afirmar que os insurgentes
a) pretendiam a separação de Pernambuco do restante do reino, impondo a expulsão dos portugueses desse território.
b) contaram com a ativa participação de homens negros, pondo em risco a manutenção da escravidão na região.
c) dominaram Pernambuco e o norte da colônia, decretando o fim dos privilégios da Companhia do Grão-Pará e Maranhão.
d) propuseram a independência e a república, congregando proprietários, comerciantes e pessoas das camadas populares.
e) implantaram um governo de terror, ameaçando o direito dos pequenos proprietários à livre exploração da terra.
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40. A respeito da Revolução Pernambucana de 1817, considere as seguintes afirmativas:
I. Foi marcada por forte sentimento antilusitano, resultante do aumento dos Impostos e dos grandes privilégios concedidos aos
comerciantes portugueses.
II. Não contou com o apoio de religiosos e militares, tendo apenas a adesão dos demais segmentos da população,
III. Foi uma revolta sangrenta que durou mais de dois meses e deixou profundas marcas no Nordeste, com os combates armados
passando de Recife para o sertão, estendendo-se também a Alagoas, Paraiba e Rio Grande do Norte.
IV. A revolta foi sufocada apenas dois anos depois por tropas aliadas, reunindo forças armadas portuguesas, francesas e inglesas.
V. Propunha a República, com igualdade de direitos e a tolerância religiosa, mas não previa a abolição da escravidão.
São verdadeiras apenas as afirmativas:
a) I,IIIe V
b) I, II e III
c) I,IV e VI
d) II,III e IV
e) II, III e V
41. Qual a afirmação CERTA em relação à Revolução Praieira, ocorrida na província de Pernambuco (1842-1849)?
a) Foi um movimento antilusitano que procurava a derrubada da Regência através do Partido da Ordem.
b) Defendia primordialmente o comércio a nível nacional para desenvolver a economia de trocas da província.
c) Pretendia a expropriação dos senhores da terra para a proclamação de uma república independente.
d) Foi um movimento popular que visava a reformas sociais, principalmente a nacionalização do comércio e a desapropriação dos
engenhos.
e) Tinha um cunho nitidamente republicano como os demais movimentos de oposição à ordem imperial.
42. Realizador de um ideal de governo centralizador e com politicas sociais, adotou um sistema de “realização”. Esse ideal era:
a) Agamenon Magalhães
b) Joaquim Nabuco.
c) Francisco Julião
d) Miguel Arraes
e) Eduardo Campos
43. As Ligas Camponesas foram criadas pelo PCB durante o governo ditatorial de Getúlio Vargas e nas vésperas do fim da
Segunda Guerra Mundial. Elas foram estabelecidas em vários municípios do país, entre os trabalhadores rurais de todo tipo
(pequenos agricultores familiares, parceiros, Sem-terra, assalariados e diaristas) com dois objetivos: o primeiro era aumentar o
número de eleitores do PCB, o segundo era identificar os interesses da classe e organizar a luta ao seu favor.
Sobre a Liga Camponesa e a sua formação no Pernambuco, é correto afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

Francisco Julião foi um seguidor das ideias comunistas e do PCB.
Filiado ao PCB, Francisco Julião legalizou Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco.
A Igreja reivindicou o direito da Liga.
Francisco Julião era defensor do PCB.
Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco foi comparada a Liga camponesa.

44. O politico pernambucano, Jarbas Vasconcelos, efetuou ao longo dos seus anos de vida politica várias vitórias aos cargos
disputados. Entre os seus principais destaques de obras, a frente do governo, podemos destacar:
a) Investimento no portuário da SUAPE e o Porto digital.
b) O cinturão digital e o Bolsa Família.
c) Porto do Suape e a reestruturação da orla de Boa viagem.
d) “Ruralização” e construção de moradias populares.
e) Porto de Recife e o cinturão digital.
45. O ex-governador do Pernambuco, Eduardo Campos, faleceu em um acidente aéreo durante a campanha presidencial de 2014.
Neto do ex-governador Miguel Arraes, foi um dos principais políticos pernambucanos nos últimos anos.
(revista veja)
O PRIMEIRO MANDATO DE GOVERNADOR DE EDUARDO CAMPOS FOI:
a)
b)
c)
d)
e)

2002
1998
2010
1996
2006
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DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS
46. São consideradas garantias fundamentais, dentre outras,
a) os direitos à igualdade, à fraternidade e a dignidade da pessoa humana.
b) a vedação da pena de morte, o direito de petição e à liberdade.
c) os direitos à vida, à saúde e à segurança.
d) o não afastamento do Poder Judiciário, o devido processo legal e o mandado de segurança.
e) a ação popular, o direito à crítica e a vedação de retrocesso.
47. A Constituição Federal arrola, dentre os direitos e garantias fundamentais, o princípio segundo o qual
a) é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença, ressalvadas
as hipóteses expressamente previstas em lei.
b) as associações não poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades judicialmente suspensas.
c) é assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo da fonte, quando necessário ao exercício profissional.
d) é assegurada, nos termos da lei, a proteção às participações individuais em obras coletivas e à reprodução da imagem e voz humanas,
salvo nas atividades desportivas, sujeitas a regulamentação internacional.
e) a lei considerará crimes inafiançáveis e imprescritíveis a prática do racismo e de tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e a ação de
grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado Democrático.
48. Sobre os Direitos e Deveres Individuais e Coletivos definidos na Constituição Federal, é correto afirmar:
a) É livre a manifestação do pensamento, sendo o anonimato protegido em face do resguardo à integridade física das pessoas.
b) Em nenhuma hipótese haverá privação de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política.
c) A expressão de atividade artística é livre, salvo nos casos em que a lei prevê a necessidade de licença específica.
d) O sigilo das comunicações telefônicas pode ser violado por determinação judicial nas hipóteses em que a lei estabelecer para fins de
instrução processual penal.
e) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive as de caráter paramilitar.
49. O habeas corpus
a) pode ser impetrado por qualquer pessoa, mas somente em seu favor.
b) pode ser preventivo.
c) não pode ser concedido de ofício.
d) não pode ser impetrado pelo Ministério Público, por falta de interesse de agir.
e) pode ser impetrado em defesa da sociedade, para rever decisão injusta.
50. Suponha que o Secretário de Segurança Pública de determinado Estado da federação figure como réu em processo
penal, pela suposta prática de crime de homicídio doloso. Nessa hipótese, a competência para julgamento s erá do
a) júri, ainda que a Constituição estadual respectiva estabeleça foro por prerrogativa de função.
b) Tribunal de Justiça estadual, se assim previsto na respectiva Constituição estadual. c) Tribunal Regional Federal da região respectiva.
d) Superior Tribunal de Justiça.
e) Supremo Tribunal Federal, se conexo o crime com um do Governador do Estado.
51. Considere as afirmações abaixo.
I. Pode a lei exigir o registro do sindicato no órgão competente, em que pese a Constituição Federal vede a interferência e a
intervenção do Poder Público na organização sindical.
II. É obrigatória a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho, que poderão admitir jornada superior a seis
horas para trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento.
III. Sindicato é parte legítima para impetrar mandado de segurança coletivo para defesa dos interesses de seus membros, ainda que
esteja em funcionamento há menos de um ano, devendo ser proposto perante a Justiça do Trabalho quando o ato questionado
envolver matéria sujeita à sua jurisdição.
IV. Em que pese a Constituição Federal garanta a liberdade de associação sindical do servidor público, condiciona seu exercíc io à
edição de lei que trate dos serviços ou atividades essenciais à comunidade, sendo que eventual omissão do legislador pode ser
suprida através de decisão proferida em mandado de injunção.
Está correto o que se afirma APENAS em
a) I e II.
b) I e III.
c) I, II e III.
d) II e III e IV.

e) III e IV.

52. A Constituição Federal do Brasil de 1988 inovou ao apresentar um rol de direitos constitucionais dos trabalhadores,
inserindo no seu artigo 7°, dentre outros,
a) o auxílio alimentação e a cesta básica.
b) o piso salarial proporcional à extensão e complexidade do trabalho.
c) o habeas data para conhecimento de informações constantes de registros públicos do trabalhador.
d) a pensão por morte e o seguro de vida.
e) o direito exclusivo de utilização, publicação e exploração econômica de invenções do trabalhador.
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53. Marcos é empregado sindicalizado eleito para o cargo de diretor sindical suplente. Kátia é empregada sindicalizada
eleita para o cargo de representante sindical. Nestes casos, salvo se cometer falta grave nos termos da lei, é VEDADA a
dispensa
a) de Marcos e Kátia, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato.
b) de Marcos e Kátia, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato.
c) apenas de Kátia, a partir do registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato, uma vez que Marcos foi eleito suplente.
d) apenas de Kátia, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato, uma vez que Marcos foi eleito suplente.
e) apenas de Marcos, a partir do registro da candidatura até 6 meses após o final do mandato, uma vez que Kátia não foi eleita para o
cargo de diretor suplente.
54. Considere os seguintes itens:
I. Hino nacional.
II. Feriados oficiais nacionais.
III. Armas nacionais.
IV. Selo nacional.
Nos termos da Constituição Federal, além da Bandeira nacional, é símbolo da República Federativa do Brasil o constante
APENAS em
a) II e III.
b) III e IV.
c) I, III e IV.
d) I, II e III.
e) I e IV.
55. Um casal de italianos, Pietro e Antonella, veio ao Brasil à serviço de seu país e, após dois anos em território brasileiro,
Antonella deu à luz a Filomena. Um casal de brasileiros, Joaquim e Carolina, foi a Alemanha à serviço do Brasil e, após
três anos em território alemão, Carolina deu à luz a Clara. Um casal de espanhóis, Juan e Maria, veio ao Brasil a turismo
e, após um mês em território brasileiro, prematuramente Maria deu à luz a Luiz. Considerando essas três situações, são
brasileiros natos:
a) Clara e Luiz.
b) Filomena, Clara e Luiz.
c) Filomena e Luiz.
d) Luiz, apenas.
e) Clara, apenas.
56. Antônio, cidadão brasileiro e empregado público concursado do Banco do Brasil, sociedade de economia mista federal,
foi transferido para a agência bancária situada na cidade de Viena, capital da Áustria, em janeiro de 2009, onde
permaneceu até janeiro de 2012. Enquanto trabalhava nessa cidade, Antônio conheceu Irina, cidadã russa residente em
Lisboa, com quem teve um breve relacionamento. Dessa relação, nasceu, na cidade de Salzburg, na Áustria, em abril de
2011, a menina Katia.
Considerando o caso hipotético e o texto da Constituição brasileira de 1988, a filha de Antônio e Irina
a) será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e caso venha a residir no Brasil até os 18 anos.
b) é brasileira nata, independentemente de qualquer opção ou registro consular.
c) será brasileira nata se vier a residir no Brasil e opte por tal nacionalidade até um ano após a maioridade.
d) será brasileira nata se os pais a tiverem registrado no consulado brasileiro e caso opte, a qualquer tempo, por tal nacionalidade.
e) não poderá acumular a nacionalidade brasileira nata que lhe seja reconhecida com eventuais nacionalidades natas austríaca e russa, que
lhe sejam garantidas pela legislação desses países.
57. Considere:
I. Voto direto e secreto.
II. Plebiscito.
III. Referendo.
IV. Audiência pública.
V. Iniciativa popular.
A soberania popular, segundo a Constituição Federal, será exercida nos casos dos itens:
a) I, II, III, IV e V.
b) I, II, III e V, apenas.
c) I, II, IV e V, apenas.
d) III, IV e V, apenas.
e) II, III e IV, apenas.
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58. Paulo, brasileiro naturalizado, 33 anos, Prefeito de uma cidade do Estado do Amapá, deseja se candidatar ao cargo de
Governador desse Estado. Preenchidas as demais condições de elegibilidade, Paulo
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.
59. Noções de Direito Constitucional, nos termos da disciplina constitucional dos direitos políticos:
a) É possível a cassação dos direitos políticos, sua perda ou suspensão, que se dará nos casos de cancelamento da naturalização por
sentença transitada em julgado; incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; improbidade administrativa.
b) Não é admissível a cassação dos direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de cancelamento da naturalização por
sentença transitada em julgado; incapacidade civil absoluta; condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos;
recusa de cumprir obrigação a todos imposta ou prestação alternativa; improbidade administrativa.
c) A cassação dos direitos políticos só é permitida nos casos de improbidade administrativa, incapacidade civil absoluta e condenação por
crime doloso.
d) A perda ou a suspensão dos direitos políticos não é possível nos casos de improbidade administrativa e de incapacidade civil absoluta.
e) O ordenamento jurídico constitucional brasileiro não admite a perda dos direitos políticos, mas apenas a respectiva suspensão.
60. Um grupo de brasileiros pretende fundar uma associação que, como um de seus objetivos institucionais, promova o
estudo comparativo das formas e sistemas de governo existentes na atualidade, de man eira a subsidiar a criação de futuro
partido político que venha a defender a implementação de uma monarquia parlamentarista no país. Pretende -se, ainda,
que as atividades da associação e do eventual partido contem com o aporte de recursos financeiros de en tidades nacionais e
estrangeiras dedicadas ao estudo e implementação de reformas políticas. À luz da Constituição da República,
a) são lícitas a criação da associação e a do partido político, no que se refere a seus objetivos institucionais, embora apenas a associação
possa contar com o aporte de recursos financeiros de entidades estrangeiras para o exercício de suas atividades.
b) é lícita a criação da associação, mas não o será a do partido político, que não pode ter objetivo atentatório ao regime democrático
instituído constitucionalmente.
c) são ilícitas a criação da associação e a do partido político, por atentarem contra a existência da própria Constituição, já que as reformas
que pretendem estudar e defender somente poderão ser implementa- das por meio de uma nova ordem constitucional.
d) são ilícitas a criação da associação e a do partido político, por lhes ser vedado percebimento de recursos financeiros de entidades
estrangeiras para o exercício de suas atividades.
e) são lícitas a criação da associação e a do partido político, no que se refere a seus objetivos institucionais e à possibilidade de aporte de
recursos financeiros de entidades estrangeiras para o exercício de suas atividades.
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