
PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

   Há  no  mundo  uma  raça  de  homens  com
instintos  sagrados  e  luminosos,  com  divinas
bondades  do  coração,  com  uma  inteligência
serena  e  lúcida,  com  dedicações  profundas,
cheias de amor pelo trabalho e de adoração pelo
bem, que sofrem, e se lamentam em vão. Estes
homens são o Povo.
     Estes homens, sob o peso do calor e do sol,
transidos  pelas  chuvas,  e  pelo  frio,  descalços,
malnutridos,  lavram  a  terra,  revolvem-na,
gastam a sua vida, a sua força, para criar o pão,
o alimento de todos. Estes homens são o Povo, e
são os que nos alimentam. 
      Estes homens vivem nas  fábricas, pálidos,
doentes, sem família, sem doces noites, sem um
olhar amigo que os console, sem ter o repouso
do corpo e  a  expansão da alma,  e  fabricam o
linho, o pano, a seda, os estofos. Estes homens
são o Povo, e são os que nos vestem. 
     Estes homens vivem debaixo das minas, sem
o sol  e  as  doçuras  consoladoras  da  Natureza,
respirando  mal,  comendo  pouco,  sempre  na
véspera  da  morte,  rotos,  sujos,  curvados,  e
extraem o metal, o minério, o cobre, o ferro, e
toda a matéria das indústrias. Estes homens são
o Povo, e são os que nos enriquecem. 
     Estes  homens,  nos  tempos  de  lutas  e  de
crises, tomam as velhas armas da Pátria e vão,
dormindo mal, com marchas terríveis, à neve, à
chuva, ao frio, nos calores pesados, combater e
morrer  longe  dos  filhos  e  das  mães,  sem
ventura, esquecidos, para que nós conservemos
o nosso descanso opulento. Estes homens são o
Povo, e são os que nos defendem. 
     Estes  homens  formam  as  equipagens  dos
navios,  são  lenhadores,  guardadores  de  gado,
servos  mal  retribuídos e  desprezados.  Estes
homens são o Povo, e são os que nos servem. 
    E o mundo oficial, opulento, soberano, o que
faz  a  estes  homens  que  o  vestem,  que  o
alimentam, que o enriquecem, que o defendem,
que o servem?
     Primeiro, despreza-os,ao não  pensar  neles,
não vela  por  eles;  trata-os  como se  tratam os
bois; deixa-lhes apenas uma pequena porção dos
seus  trabalhos  dolorosos;  não  lhes  melhora  a
sorte, cerca-os de obstáculos e de dificuldades;
forma-lhes  em  redor  uma  servidão  que  os
prende e uma  miséria que os esmaga; não lhes

dá  proteção;  e,  terrível  coisa,  não  os  instrui:
deixa-lhes morrer a alma.
     É por isso que os que tem coração e alma, e
amam a  Justiça,  devem lutar  e  combater  pelo
Povo. E ainda que não sejam escutados, tem na
amizade dele uma consolação suprema.
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Com base no texto, faça as questões a seguir.
 
1ª Questão 

Esse   texto,de um renomado escritor português 
do século   XIX, apesar de ter sido escrito há 
mais  de um século, apresenta uma temática 
contemporânea e tem o propósito de 
(a) relatar acontecimentos do passado.
b) fazer uma reflexão sobre um tema.
c) noticiar o passado sofrido dos homens.
d) informar fatos  curiosos .

2ª Questão 

De acordo como  texto acima, pode-se perceber 
uma crítica sobre
a) um segmento da população que trabalha e 
desfruta do que é produzido com seu esforço.
b) um povo que trabalha pelo progresso, logo é 
recompensado pelos governantes. 
c) o comportamento das pessoas que se sentem 
infelizes pelo excesso de trabalho.
d) as dificuldades enfrentadas pelo homem  que
busca progredir  e sustentar a si e sua família.

3ª Questão

 Ao longo do texto, para sensibilizar o leitor , o
autor se refere a algumas profissões, mas NÃO
faz referência a 

(a) agricultores e lavradores.
(b)  mineiros.
(c)  comerciantes e comerciários.
(d) pastores de gado.



4ª Questão
A alusão que o autor faz ao militar aparece no 
parágrafo 

(a) segundo 
(b) terceiro 
(c) sexto 
(d) quinto

5ª Questão
No  parágrafo  quarto, há uma referência à 
produtos 

(a) alimentícios
(b) têxteis.
(c)  de madeira
(d)   de couro.

6ª Questão

A respeito do povo, no final do texto,o autor 
conclui que
a) ele é estúpido, visto que  não reivindica seus 
direitos.
b) ele não é percebido em suas lamentações. 
c)  a população não consegue entender sua 
missão. 
d) ele não contribui para o progresso da nação.

 
7ª Questão

Povo, por definição,é o conjunto de indivíduos, 
ligados a um determinado território por um 
vínculo chamado nacionalidade.  
Contudo ,percebe-se que, no texto ,   o autor 
utiliza o termo para referir-se à classe 

(a) de trabalhadores.
(b) média.
(c) de funcionários públicos
(d) de industriais.

8ª Questão

 (…) sem ventura, esquecidos, para que nós 
conservemos o nosso descanso opulento..”, a 
palavra destacada introduz uma
a) oposição.
b) consequência.
c) finalidade.
d) causa.

9ª Questão

Assinale  a  opção  em  que   NÃO  há   relação
entre a forma verbal sublinhada e a palavra entre
parênteses. 

(a) Estes homens, sob o peso do calor e do
sol,  transidos  pelas  chuvas,  e  pelo  frio,
descalços,  malnutridos,  lavram  a  terra,
revolvem-na, gastam a sua vida (…) (gasto),.
(b) cheias  de  amor  pelo  trabalho  e  de
adoração pelo bem, que sofrem, e se lamentam
em vão. (…) ( sofrimento)
(c)  Estes homens, sob o peso do calor e do
sol,  transidos  pelas  chuvas,  e  pelo  frio,
descalços,  malnutridos,  lavram a  terra,
.revolvem-na (…) (lavagem)
(d) (...)  dormindo  mal,  com  marchas
terríveis, à neve, à chuva, ao frio, nos calores
pesados,  combater e morrer longe dos filhos e
das mães (…) (combate )

10ª Questão
Assinale a opção em que a expressão sublinhada
é  um aposto.   

(a) Há  no  mundo  uma raça  de  homens  com
instintos sagrados e luminosos, com divinas
bondades  do  coração,  com  uma
inteligência serena e lúcida(..)

(b) (...)  descalços,  malnutridos,  lavram  a
terra,  revolvem-na,  gastam a  sua vida,  a  sua
força, para criar o pão, o alimento de todos.
(c)  Estes homens, sob o peso do calor e do
sol,  transidos  pelas  chuvas,  e  pelo  frio,
descalços, malnutridos, lavram a terra (…)
( d )  Estes homens vivem nas fábricas, pálidos,
doentes, sem família, sem doces noites, sem um
olhar amigo que os console,(…)



     11ª Questão

Assinale a opçãp em que a expressão sublinhada
é um objeto direto.

 (a)  Estes homens, sob o peso do calor e do sol,
transidos pelas chuvas, e pelo frio,  descalços,
malnutridos, lavram a terra, (...)
(b )   Há  no mundo uma raça de homens com
instintos  sagrados  e  luminosos,  com  divinas
bondades do coração, com uma inteligência
( c) Estes homens são o Povo, e são os que nos
enriquecem.

(d ) (…) não lhes dá proteção; e, terrível coisa,
não os instrui: deixa-lhes morrer a alma.

12ª Questão
Assinale a opção em a expressão sublinhada é o
predicado da oração.

(a) Há no mundo uma raça de homens com
instintos  sagrados  e  luminosos,  com  divinas
bondades  do  coração,  com  uma  inteligência
serena e lúcida,
(b) E  stes  homens  vivem  nas    fábricas  ,  
pálidos, doentes, sem família, sem doces noites,
sem um olhar amigo (...)
(c) Estes homens,    sob o peso do calor e do
sol,  transidos  pelas  chuvas,  e  pelo  frio,
descalços, malnutridos, lavram a terra (...)
(d)  E ainda que não sejam escutados, tem
na amizade dele uma consolação suprema.

13ª Questão

Assinale a opção em que a expressão sublinhada
é o sujeito da oração.
 
(a)  Estes  homens formam  as  equipagens
dos  navios,  são  lenhadores,  guardadores  de
gado, servos mal retribuídos e desprezados
(b)  Há no mundo  uma raça de homens  com

instintos sagrados e luminosos, com divinas
bondades  do  coração,  com  uma
inteligência serena e lúcida,.

(c)  Primeiro,  despreza-os,ao  não  pensar
neles,  não  vela por  eles; trata-os  como  se
tratam os bois; 
(d)   É por isso que os que têm  coração e
alma, e  amam  a  Justiça,  devem  lutar  e
combater pelo Povo.

14ª Questão

(…) com dedicações profundas, cheias de amor
pelo trabalho e de adoração pelo bem, que 
sofrem, e se lamentam em vão. 

 Nessa passagem a expressão sublinhada NÃO 
pode ser substituído por 

(a) (…)  com  dedicações  profundas,  cheias
de amor pelo trabalho e de adoração pelo bem,
que sofrem, e se lamentam indevidamente.. 
(b) (…)  com  dedicações  profundas,  cheias
de amor pelo trabalho e de adoração pelo bem,
que sofrem, e se lamentam inconsequentemente.
(c)  (…)  com dedicações  profundas,  cheias  de
amor pelo trabalho e de adoração pelo bem, que
sofrem, e se lamentam inutilmente. 
(d)  (…) com dedicações  profundas,  cheias  de
amor pelo trabalho e de adoração pelo bem, que
sofrem, e se lamentam desesperadamente.

15ª Questão

E ainda que não sejam escutados, tem na 
amizade dele uma consolação suprema.  
Assinale a opção em que o termo  destacado  na
frase foi INCORRETAMENTE substituído.

(a) E mesmo que não sejam escutados, tem
na amizade dele uma consolação suprema.  
(b) E embora não sejam escutados,  tem na
amizade dele uma consolação suprema.  
(c) E por  mais  que  não  sejam escutados,
tem na amizade dele uma consolação suprema.  
(d) E desde que  não sejam escutados, tem
na amizade dele uma consolação suprema.  



16ª Questão
Assinale a opção em que a expressão sublinhada
é uma forma verbal no infinitivo.

(a) Estes homens, sob o peso do calor e do
sol,  transidos  pelas  chuvas,  e  pelo  frio,
descalços, malnutridos, lavram a terra (...)
(b)  Estes  homens  vivem  nas  fábricas,
pálidos, doentes, sem família, sem doces noites,
sem um olhar amigo que os console (...)
(c)  Estes  homens,  nos  tempos  de  lutas  e  de

crises, tomam  as velhas armas da Pátria e
vão, dormindo mal, com marchas (...)

(d)   Primeiro, despreza-os,ao não pensar neles,
não vela por eles; trata-os como se tratam
os bois (...)

17ª Questão
Assinale a opção em que se estabelece uma 
comparação.

(a)  Estes homens vivem debaixo das minas,
sem  o  sol  e  as  doçuras  consoladoras  da
Natureza, respirando mal, comendo pouco (...) 
(b)  Primeiro,  despreza-os,ao  não  pensar
neles,  não  vela  por  eles;  trata-os  como  se
tratam os bois (...)
(c)  Há no mundo uma raça de homens com
instintos  sagrados  e  luminosos,  com  divinas
bondades do coração(...)
(d)  É por  isso  que  os  que  tem coração e
alma,  e  amam  a  Justiça,  devem  lutar  e
combater pelo Povo.

18ª Questão
Assinale a opção  os termo sublinhados 
são ,respectivamente, substantivo e adjetivo.

(a) Há no mundo uma raça de homens com
instintos  sagrados  e  luminosos,  com  divinas
bondades do coração,
(b)  Estes  homens  vivem  nas  fábricas,
pálidos, doentes, sem família, sem doces noites,
sem um olhar amigo que os console (...)
(c) Estes homens vivem debaixo das minas,
sem  o  sol  e  as  doçuras consoladoras  da
Natureza, respirando mal, comendo pouco (...)
(d)  (…) forma-lhes em redor uma servidão
que os prende e uma  miséria que os esmaga;
não lhes  dá proteção; e,  terrível coisa,  não os
instrui: deixa-lhes morrer a alma.

19ª Questão

Assinale a opção em que a expressão sublinhada
indica uma circunstância de tempo.

(a)  Estes homens, sob o peso do calor e do
sol,  transidos  pelas  chuvas,  e  pelo  frio,
descalços, malnutridos, lavram a terra (...)
(b) Estes homens vivem debaixo das minas,
sem  o  sol  e  as  doçuras  consoladoras  da
Natureza,(...) 
(c)   Estes homens, nos tempos de lutas e de
crises, tomam as velhas armas da Pátria e vão,
dormindo mal, com marchas terríveis (...)
(d) Estes homens vivem debaixo das     minas  ,  
sem  o  sol  e  as  doçuras  consoladoras  da
Natureza, respirando mal, comendo pouco (...)  

20ª Questão

As  palavras  sublinhadas  são   acentuadas  por
enquadrarem-se  em  uma  regra  das  palavras
proparoxítonas ,EXCETO  em
(a)  instintos  sagrados  e  luminosos,  com
divinas  bondades  do  coração,  com  uma
inteligência serena e lúcida (...)
(b)   tomam  as  velhas  armas  da Pátria  e
vão, dormindo mal, com marchas terríveis (...) 
(c) (...) pálidos,  doentes,  sem família,  sem
doces  noites,  sem  um  olhar  amigo  que  os
console (...)
(d) (...)forma-lhes  em  redor  uma  servidão
que os prende e uma miséria que os esmaga (...)



PROVA DE MATEMÁTICA

21ª Questão

O  resultado  da  expressão  numérica
(−1 )

3
+(−5+3 ) é igual a:

(a)  −3
(b)  −1
(c)     1
(d)     3

22ª Questão

Considere  que  a  massa  de  um  próton  é
1,7 .10−27 kg,  o  que  corresponde a  cerca de

1800 vezes a massa de um elétron.
Dessas  informações  é  correto  concluir  que  a
massa do elétron é aproximadamente

(a) 9 .10−30 kg
(b) 0,9 .1−31 kg
(c) 0,9 .10−30 kg
(d) 2,8 .10−31 kg

23ª Questão

Um avião está a 350 metros de altitude sobre o
oceano  Atlântico.  Um  submarino  encontra-se,
em  relação  ao  nível  do  mar,  na  posição
exatamente oposta ao avião. A distância entre o
avião e o submarino é igual a

(a) 175 metros.
(b) 300 metros.
(c) 350 metros.
(d) 700 metros.

24ª Questão

O valor de √2,777... é
(a) 1,2
(b) 1,666…
(c) 1,5
(d) um número compreendido entre 0,5 e 1



25ª Questão

Em um triângulo equilátero,  a altura mede 12
cm. Nessas condições, o lado do triângulo mede

(a) 9√3 cm.
(b) 24√3 cm.
(c) 8√3 cm.
(d) 36√3 cm.

26ª Questão

O valor de  y na equação  16y +1=32 é um
número racional, compreendido entre

(a) 0 e 0,4.
(b) 0,4 e 0,6.
(c) 0,6 e 0,9.
(d) 0,9 e 1,5.

27ª Questão

A diferença  entre  a  maior  e  a  menor  raiz  da
equação x2− x−1=0 é:

(a) √5

(b) √
5
2

(c) 1

(d) 
1
2

28ª Questão

Uma  das  raízes  da  equação

k x2−2x+(k+2)=0 é  
−1
2

.  O  valor  de

k é um número Real:

(a) par.
(b) impar.
(c) negativo.
(d) positivo.



29ª Questão

Calculando √ 25 .√1− 12+ 14 − 18  , obtemos:

(a)  
1
2

(b)  1
(c) √2
(d)  2

30ª Questão

A equação x2+
1
x+1

=1+
1
x+1

admite

(a) duas raízes inteiras.
(b) apenas uma raiz inteira.
(c) apenas uma raiz negativa.
(d) nenhuma raiz real.

31ª Questão

Após  Rayssa  Leal,  a  fadinha  do  skate,

conquistar a medalha de prata para o Brasil, na

Olimpíada  de  Tokyo,  uma  loja  de  material

esportivo  ofereceu  15%  de  desconto  nesse

material  para  quem  comprasse   à  vista.

Sabendo-se que o skate custa R$ 800,00, o valor

que  o  cliente  pagará  com  o  desconto

mencionado será igual a

(a) 120 reais.

(b) 680 reais.

(c) 704 reais.

(d) 720 reais.

32ª Questão

A alternativa  correta  que  apresenta  o  número
natural 3 como solução da equação é

(a) 2x−8=1

(b)
x−2
3

=
x
5

(c) 5(x−1)=2(x+2)

(d)
x−1
3

=
2
5



33ª Questão

Com 9,6 metros de malha podem ser feitas 12
camisetas  iguais.  A  quantidade  de  metros
necessários  para  fazer  20  camisetas  desse
mesmo tamanho e modelo será igual a

(a) 13 metros.
(b) 14 metros.
(c) 15 metros.
(d) 16 metros.

34ª Questão

Sobre  a  raiz  inteira  da  equação  
4 x
5

=12 ,

podemos afirmar que é
(a) um número divisível por 3.
(b) um número par.
(c) um número múltiplo de 6.
(d) um número múltiplo de 10.

35ª Questão

Um  viajante,  ao  desembarcar  em  um
determinado  aeroporto,  observou  que  um
termômetro marcava uma temperatura ambiente,
na escala Fahrenheit, de 104ºF. Considerando-se
que  a  fórmula  de  conversão  entre  as  duas

escalas é dada pela equação 
C
5

=
F−32
9

, onde C

representa  graus  Celsius  e  Frepresenta
Fahrenheit, a temperatura mencionada na escala
Fahrenheit,  convertida  para  a  escala  Celsius  é
igual a:

(a) 30 ºC
(b) 40 º C
(c) 45 º C
(d) 50 ºC

36ª Questão
Um  campo  de  futebol  tem  80  metros  de
comprimento  e  42  metros  de  largura.  A área
desse campo é igual a

(a) 3360 metros quadrados.
(b) 3370 metros quadrados.
(c) 3380 metros quadrados.
(d) 5000 metros quadrados. 



37ª Questão

Paula resolveu juntar as suas economias numa
caderneta de poupança. Durante todo o ano de
2022,  ela  depositou  mensalmente  R$  450,00.
Muito animada e determinada,  Paula começou
esse compromisso no mês de janeiro e terminará
em  dezembro.  A  quantia  que  Paula  terá

depositado em 
2
3

 do ano de 2022, será igual a

(a)  R$ 1.800,00.
(b)  R$ 3.600,00.
(c)  R$ 5.400,00.
(d)  R$ 6.300,00.

38ª Questão

Durante  um  naufrágio,  os  sobreviventes
dividiram a comida que sobrou em partes iguais.
Sabendo-se que a quantidade de comida duraria
8  dias  para  os  12  náufragos,  caso  fossem
encontrados  mais  4  sobreviventes  e  a  comida
fosse redistribuída, essa comida duraria por

(a) 3 dias.
(b) 4 dias.
(c) 5 dias.
(d) 6 dias.

39ª Questão
Simplificando o radical √512a ²b8 , obtemos:

(a)  16 ab4√2
(b)  16 ab4

(c)  16 a²
(d)  256 ab4

------------------------------------------------------------

40ª Questão
Um  concurso  público  tem  30  questões  de
Aritmética  e  50  questões  de  Geometria.  Júlio
acertou 70% das questões de Aritmética e 80%
do total de questões. O percentual das questões
de Geometria que ele acertou é igual a

     (a)  26,25%.
     (b)  43%.
     (c)  53%.
     (d)  53,75%.

-------------------------------------------------------------------


