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PORTUGUÊS 

1. Assinale a alternativa em que todos os 
vocábulos são acentuados por serem oxítonos:  

a) paletó, avô, pajé, café, jiló  
b) parabéns, vêm, hífen, saí, oásis  
c) você, capilé, Paraná, lápis, régua  
d) amém, amável, filó, porém, além  
e) caí, aí, ímã, ipê, abricó 
 
2.  Indique a única sequência em que todas as 
palavras estão grafadas corretamente: 

a) fanatizar - analizar - frizar.  
b) fanatisar - paralizar - frisar.  
c) banalizar - analisar - paralisar.  
d) realisar - analisar - paralizar. 
e) utilizar - canalisar - vasamento. 
 
3.  Assinale a frase em que a vírgula está incorreta: 

a) ora ríamos, ora chorávamos; 
b) amigos sinceros, já não os tinha; 
c) a parede da casa, era branquinha branquinha; 
d) Paulo, diga-me o que sabe a respeito do caso; 
e) João, o advogado, comprou, ontem, uma casa. 
 
4. Assinale o item em que o texto está 
corretamente pontuado: 

a) Não nego, que ao avistar a cidade natal tive 
uma sensação nova. 
b) Não nego que ao avistar, a cidade natal, tive 
uma sensação nova. 
c) Não nego que, ao avistar, a cidade natal, tive 
uma sensação nova. 
d) Não nego que ao avistar a cidade natal tive uma 
sensação nova. 
e) Não nego que, ao avistar a cidade natal, tive 
uma sensação nova. 
 
5. Assinale a opção em que a palavra está 
incorretamente grafada: 

a) duquesa.  
b) magestade.  
c) gorjeta.  
d) francês. 
e) estupidez. 
 

 

 

 

 

 

6. (AMAN) Assinale a opção em que a divisão 
silábica não está corretamente feita:  

a) a-bai-xa-do 
b) si-me-tria 
c) es-fi-a-pa-da  
d) ba-i-nhas  
e) ha-vi-a 
 

Leia o texto e responda as questões que 
seguem de 7 a 9: 

Não existe essa coisa de um ano sem Senna, dois 
anos sem Senna... não há calendário para a 
saudade. (Adriane Galisteu, no Jornal do Brasil) 

7.  Segundo o texto, a saudade:  

a) aumenta a cada ano.  
b) é maior no primeiro ano.  
c) é maior na data do falecimento.  
d) é constante.  
e) incomoda muito. 
 
8.  A segunda oração do texto tem um claro valor:  

a) concessivo   
b) temporal  
c) causal  
d) condicional  
e) proporcional 
 
9.  A repetição da palavra não exprime:  

a) dúvida  
b) convicção  
c) tristeza  
d) confiança  
e) esperança 
 

10. Assinale a alternativa em que todas as 
palavras estão grafadas corretamente: 

a) atrasado - princesa - paralisia.  
b) poleiro - pagem - descrição.  
c) criação - disenteria - impecilho.  
d) enxergar - passeiar - pesquisar. 
e) batizar - sintetizar - sintonisar. 
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Leia o texto e responda as questões que 
seguem de 11 a 14: 

Enquanto o Titanic ainda flutua, tentemos o 
impossível para mudar o seu curso. Afinal, quem 
faz a história são as pessoas e não o contrário. 
(Herbert de Souza, na Folha de São Paulo, 
17/11/96) 

11. Infere-se do texto que o Titanic:  

a) é um navio real.  
b) simboliza algo que vai mal.  
c) é um navio imaginário.  
d) simboliza esperança de salvação.  
e) sintetiza todas as tragédias humanas. 
 
12.  Pelo visto, o autor não acredita em:  

a) transformação  
b) elogio  
c) desgraça  
d) favorecimento  
e) determinismo 
 
13.  Infere-se do texto que:  

a) há coisas que não podem ser mudadas.  
b) se tentarmos, conseguiremos.  
c) o que parece impossível sempre o é.  
d) jamais podemos desistir.  
e) alguns têm a capacidade de modificar as coisas, 
outros não. 
 
14. Para o autor, as pessoas não devem:  

a) exagerar  
b) falhar  
c) desanimar  
d) lamentar-se  
e) fugir 
 
Leia o texto e responda as questões que 
seguem de 15 a 18: 

A função do artista é esta, meter a mão nessa 
coisa essencial do ser humano, que é o sonho e a 
esperança. Preciso ter essa ilusão: a de que estou 
resgatando esses valores. (Marieta Severo, na 
Folha de São Paulo) 

15.  Segundo o texto, o artista:  

a) leva alegria às pessoas.  
b) valoriza o sonho das pessoas pobres.  
c) desperta as pessoas para a realidade da vida.  
d) não tem qualquer influência na vida das 
pessoas.  
e) trabalha o íntimo das pessoas. 

 
16.  Segundo o texto:  
 
a) o sonho vale mais que a esperança.  
b) o sonho vale menos que a esperança.  
c) sonho e esperança têm relativa importância para 
as pessoas.  
d) não se vive sem sonho e esperança.  
e) têm importância capital para as pessoas tanto o 
sonho quanto a esperança. 
 
17. A palavra ou expressão que justifica a resposta 
do item anterior é:  

a) ilusão  
b) meter a mão  
c) essencial  
d) ser humano  
e) valores 
 
18.  Só não se encontra no texto:  

a) a influência dos artistas  
b) a necessidade da autora  
c) a recuperação de coisas importantes  
d) a conquista da paz  
e) a carência de sentimentos das pessoas 
 
Leia o texto e responda as questões 19 e 20: 

Os animais que eu treino não são obrigados a 
fazer o que vai contra a natureza deles. (Gilberto 
Miranda, na Folha de São Paulo, 23/2/96) 

19. O sentimento que melhor define a posição do 
autor perante os animais é:  

a) fé   
b) respeito   
c) solidariedade  
d) amor  
e) tolerância 
 
20. O autor do texto é:  

a) um treinador atento  
b) um adestrador frio  
c) um treinador qualificado  
d) um adestrador consciente  
e) um adestrador filantropo 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. O programa de Inclusão de Jovens é gerido 
pelo Ministério da Educação, cujo objetivo é: 

a) Ensino Médio 
b) Inclusão de Jovens 
c) Alfabetização 
d) Inclusão de Jovens e Adultos 
e) Nenhuma alternativa está correta 
 
22.  O Projovem Urbano é um programa muito bem 
aceito pelos jovens, pois estes se preocupam: 
 
a) Em receber a bolsa de R$ 100,00 (cem reais por 
mês). 
b) Em obter a certificação do ensino fundamental e 
aprender uma profissão. 
c) Em sair de casa todos os dias com a garantia de 
se alimentar no núcleo. 
d) Em conseguir uma desculpa para sair do 
trabalho mais cedo, pois às atividades no núcleo 
iniciam-se às 18h. 
e) Em deixar seus filhos sob a guarda de terceiros 
livrando-se das tarefas familiares. 
 
23. O público-alvo do Projovem Urbano é 
constituído por jovens que correspondem a faixa 
etária de: 
 
a) Dezoito trinta anos 
b) Quinze a vinte e nove anos 
c) Dezoito a vinte e nove anos 
d) Dezessete a vinte e nove anos 
e) Quatorze a vinte e nove anos 
 
24. Quanto a nível de escolarização, qual critério é 
exigido pelo Projovem? 
 
a) Nível fundamental completo. 
b) Nível médio completo. 
c) Nível fundamental incompleto. 
d) Nível superior incompleto 
e) Nível médio incompleto 
 
25. São Objetivos Gerais do Projovem Urbano, 
exceto: 
 
a) Utilizar a leitura e a escrita assim como outras 
formas contemporâneas de linguagem. 
b) Desenvolver competências necessárias para o 
empenho de uma ocupação que gere renda. 
c) Afirmar sua dignidade como ser humano, 
trabalhador e cidadão. 
d) Não exercer direitos e deveres de cidadania 
e) Refletir criticamente sobre sua própria prática. 
 
 
 

 
26.  Marque a alternativa correta. 
Qual o número máximo de salas e de educadores 
que constitui um núcleo? 

a) 05 turmas e 07 educadores 
b) 05 turmas e 08 educadores 
c) 06 turmas e 07 educadores 
d) 06 turmas e 08 educadores     
e) 05 turmas e 06 educadores 
 
27.  Assinale a alternativa correta 
O profissional de preparação de lanche deverá 
possuir formação mínima de:    

a) Ensino Fundamental completo 
b) Ensino Fundamental incompleto 
c) Ensino Médio completo 
d) Ensino Médio incompleto 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
28. Quanto a duração do curso podemos afirmar 
que: 

a) tem duração de 20 meses 
b) tem duração de 18 meses 
c) tem duração de 24 meses 
d) tem duração de 12 meses 
e) Todas as alternativas estão corretas 
 
29. O abandono do aluno do Projovem Urbano 
ocorre principalmente por: 

a) Necessidade de encontrar uma fonte de renda. 
b) Falta de compromisso com os estudos. 
c) Buscar ocupar o tempo com coisas mais 
importantes. 
 d) Não encontrar meios de comprar o material 
para os estudos. 
e) Nenhuma das alternativas  
 
30. Qual profissional não integra a equipe de um 
Núcleo do Projovem Urbano? 
 
a) Educador de Ciências Humanas 
b) Educador de Participação Cidadã 
c) Secretária do Departamento 
d) Educador de qualificação Profissional 
e) Preparação de lanche. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

31. Nos próximos anos grandes eventos esportivos 
deverão movimentar a economia nacional e 
propiciar a geração de emprego e renda em todo o 
país. Marque a alternativa que apresenta os 
eventos citados. 

a) Mundial de Moto Velocidade e Olimpíadas. 
b) Copa do Mundo e Olimpíadas de Inverno. 
c) Olimpíadas e Universidades. 
d) Copa do Mundo e Campeonato Mundial de Luta 
livre. 
e) Copa do Mundo e Olimpíadas. 
 
32. No mês de novembro é celebrado o aniversário 
de Zumbi dos Palmares como reconhecimento das 
lutas contra a discriminação racial no Brasil. 
Indique a alternativa que apresenta a data em 
questão: 
 
a) 15 de novembro. 
b) 30 de novembro. 
c) 02 de novembro 
d) 20 de novembro. 
e) 28 de novembro. 
 
33. O conjunto de corpos celestes que giram em 
torno do Sol, sob a influência de sua força 
gravitacional, passou por uma mudança em agosto 
de 2006, quando uma reclassificação reconheceu 
apenas oito planetas. Passou a ser considerado 
planeta- anão:  
 
 a) Júpiter.  
 b) Marte.  
 c) Mercúrio.  
 d) Plutão.  
 e) Saturno. 
 
34. Assinale a alternativa que apresenta os tipos 
de climas predominantes no estado de Sergipe. 
 
a) Clima tropical (litoral) e semiárido (interior). 
b) Clima semiárido (litoral) e tropical (interior). 
c) Clima semiárido em todo o território. 
d) Clima tropical (litoral) e mediterrâneo (interior). 
e) Clima tropical (litoral) e desértico (interior). 
 
35. Marque a alternativa que apresenta o nome do 
maior rio do mundo. 

a) Rio São Francisco. 
b) Rio Okavango. 
c) Rio Amazonas. 
d) Rio Nilo. 
e) Rio Tigre. 
 

36. Qual das alternativas abaixo apresenta um 
município sergipano que não é banhado pelo 
oceano. 
 
a) Itaporanga. 
b) Estância. 
c) Barra dos coqueiros. 
d) Frei Paulo. 
e) Pirambú. 
 
37. “O Brasil não é um país pobre, é um país 
injusto”. Estando entre as 10 maiores economias 
do mundo, a frase reflete uma peculiaridade da 
sociedade brasileira:  
 
a) as dificuldades do poder judiciário;  
b) o contraste entre a cidade e o campo; 
c) a existência de grandes latifúndios; 
d) a má distribuição da renda; 
e) a concentração de população no campo.  
 
38. As questões ambientais constituem tema 
fundamental nas discussões políticas da 
atualidade. No Brasil, a maior área e a mais 
afetada por ações que agridem o meio ambiente e 
que tem sido objeto de pressões, nacionais e 
internacionais, para políticas de preservação, é:  
 
a) o Nordeste semi-árido; 
b) o Planalto Meridional; 
c) o Pantanal; 
d) a Amazônia; 
e) a Mata Atlântica.  
 
39. Nas próximas eleições, em outubro de 2014, 
serão escolhidos, além do novo presidente, 
somente:  
 
a) Deputados Federais e Estaduais e 

Governadores  
b) Deputados Federais e Estaduais E Senadores. 
c) Senadores e Governadores. 
d) Deputados Federais e Estaduais, Senadores e 

Governadores. 
e) Deputados Federais e Estaduais. 
 
40. O poder executivo no Brasil tem como principal 
representante o:  

a) Vereador.  
b) Prefeito.  
c) Governador.  
d) Deputado Estadual.  
e) Presidente da República. 
 


