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PORTUGUÊS 
 
O problema ecológico 
 
Se uma nave extraterrestre invadisse o espaço 
aéreo da Terra, com certeza seus tripulantes 
diriam que neste planeta não habita uma 
civilização inteligente, tamanho é o grau de 
destruição dos recursos naturais. Essas são 
palavras de um renomado cientista americano. 
Apesar dos avanços obtidos, a humanidade ainda 
não descobriu os valores fundamentais da 
existência. O que chamamos orgulhosamente de 
civilização nada mais é do que uma agressão às 
coisas naturais. A grosso modo, a tal civilização 
significa a devastação das florestas, a poluição dos 
rios, o envenenamento das terras e a deterioração 
da qualidade do ar. O que chamamos de progresso 
não passa de uma degradação deliberada e 
sistemática que o homem vem promovendo há 
muito tempo, uma autêntica guerra contra a 
natureza. 
 
Afrânio Primo. Jornal Madhva (adaptado). 
 
1. Segundo o Texto, o cientista americano está 
preocupado com: 
 
a) a vida neste planeta. 
b) a qualidade do espaço aéreo. 
c) o que pensam os extraterrestres. 
d) o seu prestígio no mundo. 
e) os seres de outro planeta. 
 
 
2.  Da maneira como o assunto é tratado no Texto, 
é correto afirmar que o meio ambiente está 
degradado porque: 
 
a) a destruição é inevitável. 
b) a civilização o está destruindo. 
c) a humanidade preserva sua existência. 
d) as guerras são o principal agente da destruição. 
e) os recursos para mantê-lo não são suficientes. 
 
 
3.  Para o autor, a humanidade: 
 
a) demonstra ser muito inteligente. 
b) ouve as palavras do cientista. 
c) age contra sua própria existência. 
d) preserva os recursos naturais. 
e) valoriza a existência sadia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. A afirmação: “Essas são palavras de um 
renomado cientista americano.” (l. 3- 4) quer dizer 
que o cientista é: 
 
a) inimigo. 
b) velho. 
c) estranho. 
d) famoso. 
e) desconhecido. 
 
Leia o texto e responda as questões que 
seguem de 5 a 9: 
Passei a vida atrás de eleitores e agora busco os 
leitores. (José Sarney, na Veja, dez/97) 
 
5.  Deduz-se pelo texto uma mudança na vida: 
 
a) esportiva 
b) intelectual 
c) profissional 
d) sentimental 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
6. A palavra ou expressão que não pode substituir 
o termo agora é: 
 
a) recentemente 
b) no momento 
c) presentemente 
d) neste instante  
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
7.  Infere-se do texto que a atividade inicial do 
autor foi: 
 
a) agradável 
b) duradoura 
c) simples 
d) honesta 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
8. O autor do texto sugere estar passando de: 
 
a) escritor a político 
b) político a jornalista 
c) político a romancista 
d) político a escritor 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
9.  O trecho que justifica a resposta ao item 
anterior é: 
 
a) e agora 
b) os leitores 
c) passei a vida 
d) atrás de eleitores 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
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10.  Indique a opção em que o sinal indicativo de 
crase está corretamente usado. 
 
a) Essa proposta convém à todos. 
b) O governo aumentou à quantidade de subsídios. 
c) A empresa considerou a oferta inferior à outra. 
d) Ele está propenso à deixar o cargo. 
e) Não vou aderir à modismos passageiros. 
 
 
11.  Já ... anos, ... neste local árvores e flores. 
Hoje, só ... ervas daninhas. 
 
a) fazem/havia/existe 
b) fazem/havia/existe 
c) fazem/haviam/existem 
d) faz/havia/existem 
e) faz/havia/existe 
 
 
12. Assinale o exemplo em que está bem 
empregada a construção com o verbo preferir: 
 
a) preferia ir ao cinema do que ficar vendo 
televisão; 
b) preferia sair a ficar em casa; 
c) preferia antes sair a ficar em casa; 
d) preferia mais sair do que ficar em casa; 
e) antes preferia sair do que ficar em casa. 
 
 
13. Aponte a alternativa em que os termos estão 
corretamente grafados: 
 
a) genitor – sugeitar – lajota – logista 
b) laranja – lage – lajota – sujeito 
c) laranja – alojamento – jesto – jestão 
d) gestão – gesto – sujeito – sugeitar 
e) laranja – laje – lajota – sujeito 
 
 
14.  Assinale a letra que corresponde ao período 
de pontuação correta: 
 
a) A vida como, a antiga Tebas, tem cem portas. 
b) A vida como a antiga Tebas tem, cem portas. 
c) A vida, como a antiga Tebas, tem cem portas. 
d) A vida como a antiga Tebas, tem cem portas. 
e) nenhuma das alternativas anteriores 
 
 
15.  Em “... a folha permanece meio escrita ...” 
“meio” é: 
 
a) advérbio; 
b) numeral; 
c) substantivo; 
d) pronome indefinido; 
e) adjetivo. 

 
 
16.  Refiro-me ...... atitudes de adultos que, na 
verdade, levam as moças ...... rebeldia insensata e 
...... uma fuga insensata.  
 
a) às, à, a  
b) as, à, à  
c) às, à, à  
d) as, à, a  
e) às, a, à 
 
 
Leia o texto e responda 

Quando vim da minha terra,  
não vim, perdi-me no espaço,  
na ilusão de ter saído.  
Ai de mim, nunca saí.  
(Carlos D. de Andrade, no poema A Ilusão do 
Migrante) 

17.  O sentimento predominante no texto é:  

a) orgulho  
b) saudade  
c) fé  
d) esperança  
e) ansiedade 

18.  Infere-se do texto que o autor:  

a) não saiu de sua terra.  
b) não queria sair de sua terra, mas foi obrigado.  
c) logo esqueceu sua terra.  
d) saiu de sua terra apenas fisicamente.  
e) pretende voltar logo para sua terra. 

19.  Por “perdi-me no espaço” pode-se entender 
que o autor:  

a) ficou perdido na nova terra.  
b) ficou confuso.  
c) não gostou da nova terra.  
d) perdeu, momentaneamente, o sentimento por 
sua terra natal.  
e) aborreceu-se com a nova situação. 
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20.  A expressão “ai de mim” só não sugere, no 
poema:  

a) amargura  
b) decepção  
c) tristeza  
d) vergonha  
e) nostalgia 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
21. Assinale a resposta certa: 

A Coordenação Nacional do Projovem Urbano 
orienta quantas turmas devem ter em um núcleo 
pra funcionar? 

a) Seis turmas com 20 alunos. 
b) Cinco turmas, podendo funcionar em até duas 
unidades escolas. 
c) Três turmas com 40 alunos. 
d) Quatro turmas com 15 alunos. 
e) Duas turmas com 20 alunos 
 
22. Assinale a resposta correta. 

A carga horária total do Projovem Urbano nas 
dimensões Curriculares é? 

a) 2000 horas (1500 presenciais e 500 não 
presencial) 
b) 2500 horas (2000 presenciais e 500 não 
presenciais) 
c) 2000 horas (1440 presenciais e 560 não 
presencial) 
d) 1800 horas (1400 presenciais e 400 não 
presenciais) 
e) 1500 horas (1000 presenciais e 500 não 
presenciais) 
 
23. Assinale a alternativa correta. 

Como ficou a estrutura do Projovem Urbano da 
gestão local? 

 a)   Professor. 
 b)   Coordenador Geral, Assistente Administrativo 
e Assistente Pedagógico. 
 c)   Assistente Administrativo, Professor e 
Coordenador de Núcleo. 
 d)   Assistente Pedagógico, Assistente 
Administrativo e Professor. 
 e)   Coordenador de Núcleo, Professor e 
Coordenador Geral. 
 

 
 
24. Assinale a opção incorreta.  
 
Qual das opções não pertence ao quadro de 
profissionais do Projovem Urbano.                             

a) Diretor de Núcleo 
b) Educador de participação Cidadã 
c) educador de Qualificação Profissional 
d) Preparador de Lanche 
e) Educador de Ciências Naturais 
 
25. Marque resposta errada. 

A formação Continuada tem como objetivo: 

a)  Troca de experiências entre educadores 
b)  Resolver problemas existentes dentro do núcleo 
professor e aluno 
c)  Discussão de temática que subsidiem os 
educadores quanto ao planejamento coletivo. 
d)  Orientação sobre temática a serem 
desenvolvidas. 
e)  Aprofundamento de metodologia de ensino a 
serem utilizado nas salas de aula. 
 
26. Leia atentamente as frases e assiná-le a 
formação correta. 

I - O Projovem Urbano oferece educação 
qualificada, profissional e engajamento social a 
jovens que já concluíram seus estudos; 
II – O Projovem Urbano é uma grande 
oportunidade, estabelecida pelos Governos 
Federal, Estadual e Municipal. 
III – O Programa Projovem Urbano é desenvolvido 
pelo Governo Federal em parceria com os 
Governos Estadual e Prefeituras de todo Brasil. 
 
a) Somente a alternativa I está correta. 
b) Somente a alternativa II está correta. 
c) Somente a alternativa III está correta 
d) Somente as alternativas II e III estão corretas. 
e) Todas alternativas estão corretas 
 
27. Qual das opções está correta em relação aos 
Arcos Profissionais oferecidos pelo Projovem 
Urbano Municipal de Aracaju? 

a) Alimentação, saúde e turismo. 
b) Turismo, esporte e lazer. 
c) Alimentação, turismo e telemática. 
d) Telemática, serviços domésticos e saúde 
e) Nenhuma afirmação está correta. 
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28. Qual da afirmativa abaixo, não integra os 
Objetivos Gerais citados do Programa Projovem 
Urbano? 

a) Afirmar sua dignidade como seres humanos, 
trabalhadores e cidadão; 
b) Utilizar a leitura e escrita, assim como outras 
formas contemporâneas de linguagem, para se 
informar e aprender, expressar – se, planejar e 
documentar além de apreciar a dimensão estética 
das produções culturais; 
c) Refletir criticamente sobre sua própria prática; 
d) Conviver e trabalhar em grupo, não valorizando 
a diversidade de opiniões e a resolução negociada 
de conflitos; 
e) Exercer direitos e deveres da cidadania, 
participar de processos e instituições que 
caracterizam a vida pública numa sociedade 
democrática. 
 
29. Na Proposta Curricular do Projovem Urbano a 
avaliação interage continuamente com o ensino e a 
aprendizagem, superando suas tradicionais 
funções de rotular e excluir, com base nessa 
proposta, é correto afirmar que a avaliação no 
Projovem. 

I – Visa contribuir para a aprendizagem efetiva do 
aluno, por meio de instrumento de classificação. 
II – Busca efetivar o sucesso, a aprovação ou a 
reprovação e o trabalho, com as habilidades e 
competências. 
III – Constituí-se um processo cumulativo, 
contínuo, abrangente, sistemático e flexível. 
IV – Busca subsídios para dentre outras coisas, 
planejar as intervenções docentes. 
 
Assinale as alternativas corretas    
  
a) I e III são corretas. 
b) III e IV são corretas. 
c) I e II são corretas; 
d) I, II e IV são corretas; 
e) II, III e IV são corretas 
 
 

 

 

 

 

 

 

30. Os educadores do Projovem Urbano serão 
contratados em regime de carga horária de: 

a) 40 horas semanais (30 em sala e 10 de 
coordenação) 
b) 35 horas semanais (20 em sala e 15 de 
coordenação) 
c)   30 horas semanais 
d) 30 horas semanais (20 em sala e 10 de 
coordenação) 
e) todas estão erradas. 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. Sobre as consequências do Aquecimento 
Global é INCORRETO afirmar: 
 
a) Aumento da temperatura, derretimento das 
calotas polares e nível dos oceanos com 
possibilidade de desaparecimento de várias 
cidades costeiras.  
b) Aumento da temperatura destruindo vários 
ecossistemas com a extinção de espécies e 
aumento das regiões desérticas. 
c)   Aumento do desmatamento e as queimadas no 
Brasil e África também contribuem para esse caos.  
d)  Aumento da temperatura provocando tufões, 
furacões e ciclones em locais antes não ocorridos.  
e) Aumento da temperatura com menor 
evaporação das águas dos oceanos, aumentando 
a força das variações climáticas e 
consequentemente as catástrofes climáticas. 
 
32. No Brasil, uma experiência democrática 
relevante permitiu que, a partir do começo dos 
anos 1990, segmentos da sociedade tivessem 
acesso às decisões de alocação de recursos das 
prefeituras municipais. Houve destaque para o 
caso de Porto Alegre, mas também para outras 
administrações como Belo Horizonte (1993-2008), 
São Paulo (2001-2004) e Recife (2001-2008). 
 
 A experiência política e social descrita acima 
refere-se, especificamente, ao:  
 
a) Consórcio intermunicipal. 
b) Planejamento familiar. 
c) Planejamento estratégico. 
d) Orçamento participativo. 
e) Orçamento fiscal. 
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33. A Região Nordeste do Brasil, conhecida por 
abrigar a maior parcela da pobreza nacional, tem 
recebido investimentos importantes para uma 
atividade econômica que se beneficia das chuvas 
escassas e do sol abundante. Essa atividade é:  
 
a) O turismo; 
b) A criação de caprinos;  
c) O beneficiamento de granitos e mármores;  
d) A indústria de calçados;  
e) A exploração de petróleo. 
 
34. A segunda metade da década de 1970 em 
Sergipe foi marcada no aspecto político pela 
chamada Operação cajueiro que se caracterizou: 
 
a)  Pela vitória esmagadora dos candidatos do 
MDB nas eleições municipais. 
b) Pela eleição de Antônio Carlos Valadares ao 
Senado nas eleições de 1974. 
c) Pelo desencadeamento de uma forte reação 
democrática ao regime Militar. 
d)  Pela prisão de diversos sergipanos por militares 
do 28º BC, Polícia federal, DOPS e DOI-CODI. 
e)  Pelo ressurgimento do PCB em Sergipe. 
 
35. “O aumento do preço do petróleo no mercado 
mundial confirma o acerto no caminho traçado pelo 
país na pesquisa e no uso de energias 
renováveis.” 
Sérgio Rezende, Ministro de Ciência e Tecnologia. 
Jornal do Brasil, 28 mar. 2008. 
 
A referência às fontes renováveis, feita pelo 
ministro, exemplifica-se nos programas sobre: 
 
a) Gás natural. 
b) Carvão mineral. 
c) Gás de xisto. 
d) Biocombustíveis. 
e) Urânio enriquecido. 
 
36. O Brasil é um dos países sul-americanos que 
mais atraem imigrantes internacionais. Segundo 
dados do Censo 2010 do IBGE, aproximadamente 
455 mil pessoas imigraram para o Brasil nos 
últimos 10 anos, sendo que nos dois últimos anos 
houve a intensificação da entrada de estrangeiros 
no país. Considerando as duplas de países a 
seguir, a origem da maioria dos imigrantes, no 
Brasil, é dos seguintes países sul-americanos: 
 
a) Haiti e Bolívia 
b) Chile e Equador 
c) Paraguai e México 
d) Equador e Haiti 
e) Bolívia e Paraguai  
 

 
37. Leia o fragmento de notícia abaixo e assinale a 
única assertiva cujas palavras completam 
CORRETAMENTE as lacunas do texto:  
 
______________ foi destituído da presidência do 
_____________ em processo relâmpago de 
impeachment votado na noite de sexta- feira, 22 de 
junho de 2012, armado pela oposição de 
______________ no Senado - foram 39 votos a 
favor da cassação, 4 contra e duas ausências. O 
processo à la 'tapetão' abriu uma crise política no 
país, com vários protestos de organismos 
internacionais.  
Fonte: Caros Amigos, 23 de junho de 2012.  
 
 a) Frederico Franco; Haiti; direita.  
 b) Fernando Lugo; Paraguai; esquerda.  
 c) Frederico Franco; Haiti; esquerda.  
 d) Frederico Franco; Paraguai; direita. 
 e) Fernando Lugo; Paraguai; direita.  
 
38. Quanto à desigualdade social no Brasil, pode-
se afirmar que:  
 
a) A atual condição do negro não se justifica, pois, 
quando libertados pela Lei Áurea, foram inseridos  
na sociedade como cidadãos brasileiros, com 
direitos, deveres e oportunidades iguais aos dos 
brancos.  
b) As ações afirmativas, a exemplo da reserva de 
cotas nas universidades, empresas e concursos 
públicos, estabelecem tratamento distinto a setores 
da sociedade historicamente discriminados.  
 c) A redução da população negra não está 
relacionada à menor taxa de fecundidade destes 
grupos.  
 d) A valorização do salário mínimo diminuiu 
acentuadamente as desigualdades entre brancos e 
negros, nos quesitos ocupação e renda.  
 e) A má qualidade do ensino público e a 
concentração de renda entre os profissionais de 
nível superior são os principais argumentos dos 
defensores das cotas racionais nas universidades. 
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39. Apesar de o Brasil ser o quinto país do mundo 
em extensão territorial, sua população concentra-
se nas chamadas áreas metropolitanas, que 
contêm hoje 28,8% dos habitantes do país e onde 
se verificam os mesmos problemas de outras 
cidades do mundo. O crescimento das cidades 
promove diversas transformações climáticas, 
sendo a principal, que ocorre no território urbano, 
é: 
 
a) O aumento das temperaturas em comparação 
aos espaços rurais. 
b) O aumento dos níveis dos lençóis freáticos nas 
regiões centrais. 
c) A diminuição do efeito estufa com a aplicação de 
novas tecnologias. 
d) O menor impacto das chuvas com a construção 
das geleiras pluviais. 
e) A expansão da coleta seletiva diminuindo a 
emissão de gases tóxicos.  
 
 
40. Sobre a economia sergipana é correto afirmar 
que: 
 
a) Apesar do desenvolvimento industrial e do 
fortalecimento do turismo, a cana-de-açúcar 
continua sendo a principal fonte de receita de 
Sergipe. 
b) A indústria tem pouca representatividade, sendo 
o setor que menos contribui para o Produto Interno 
Bruto (PIB) estadual. Esse fato se deve ao baixo 
potencial energético de Sergipe. 
c) A economia sergipana está em constante 
expansão e, atualmente, já é a segunda maior da 
Região Nordeste, atrás somente da Bahia. 
d) O turismo, impulsionado pelas belas praias, é 
uma das principais fontes de receitas financeiras, 
fato que fortalece o setor de serviços, que é o 
maior responsável pelo PIB estadual. 
e) A cana-de-açúcar, que foi a base da economia 
local durante várias décadas, foi totalmente 
substituída pelo cultivo de soja e de milho. 
 


