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NOME:__________________________________________________________Turma: _______ 

 

SIMULADO DE PORTUGUÊS 
 
1)(CESD/97) Assinalar a alternativa que completa as lacunas da 
frase abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil de hoje é 
diferente, _____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda 
permanecem". 
a)[ ]mas – mas  b) [ ]mais – mas  
c)[ ]mas – mais  d) [ ]mais – mais 
 
2)(FMU) Assinale a alternativa em que todas as palavras estão 
grafadas corretamente: 
a)[ ]paralisar, pesquisar, ironizar, deslizar. 
b)[ ]alteza, empreza, francesa, miudeza. 
c)[ ]cuscus, chimpanzé, encharcar, encher. 
d)[ ]incenso, abcesso, obsessão, Luís. 
e)[ ]chineza, marquês, garrucha, meretriz. 
 
3) Instituído em 2009, o Novo Acordo Ortográfico é um assunto 
muito discutido entre os falantes da língua portuguesa. As 
modificações, embora tímidas, pegaram muitos de surpresa, 
abrindo espaço para dúvidas e questionamentos. Com a sua 
obrigatoriedade em vigor desde 2016, é importante ficar por 
dentro das novidades linguísticas trazidas pelo Acordo que facilita 
a circulação de informação e cultura entre os países lusófonos. 
Assinale a opção em que o verbo está errado conforme a nova 
ortografia atual: 
a)[ ]Eles leem um livro. 
b)[ ]Eles intervêm na decisão da equipe. 
c)[ ]Eles vêem bons filmes.  
d)[ ]Os alunos creem na aprovação.   
e)[ ]Convém uma nova medida. 
 

4) O atual acordo ortográfico trouxe várias alterações na 
acentuação das palavras. Identifique a alternativa em que 
contém, pelo menos, uma palavra com grafia errada: 
a)[ ]réu – anéis b)[ ]herói – ideia c)[ ]véu – pastéis 
d)[ ]herói – faróis e)[ ]idéia – géis 
 

 
Na tirinha de Chris Browne, o vocativo não está sintaticamente 
relacionado com outro termo da oração. 
 
5)Qual é a função dos termos Hamlet e papai, respectivamente, 
no primeiro e no segundo quadrinho? 
a)[ ]Pronome  b)[ ]Interjeição  c)[ ] Aposto  d)[ ] Vocativo 
 
6) TEXTO 

Não há morte. O encontro de duas expansões, ou a expansão de 
duas formas, pode determinar a supressão de duas formas, pode 
determinar a supressão de uma delas; mas, rigorosamente, não há 
morte, há vida, porque a supressão de uma é a condição da 
sobrevivência da outra, e a destruição não atinge o princípio universal e 
comum. Daí o caráter conservador e benéfico da guerra. 

Supõe tu um campo de batatas e duas tribos famintas. As 
batatas apenas chegam para alimentar uma das tribos, que assim 
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adquire forças para transpor a montanha e ir à outra vertente, onde há 
batatas em abundância; mas, se as duas tribos dividirem em paz as 
batatas do campo, não chegam a nutrir-se suficientemente e morrem de 
inanição. 

A paz, nesse caso, é a destruição; a guerra é a conservação. Uma 
das tribos extermina a outra e recolhe os despojos. Daí a alegria da 
vitória, os hinos, aclamações, recompensas públicas e todos os demais 
efeitos das ações bélicas. 

Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a 
dar-se, pelo motivo real de que o homem só comemora e ama o que lhe 
é aprazível ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma pessoa 
canoniza uma ação que virtualmente a destrói. Ao vencido, ódio ou 
compaixão; ao vencedor, as batatas. 
(ASSIS, Machado fr. Quincas Borba. Rio de Janeiro, Civilização 
Brasileira/INL, 1976.) 
 
Assinale dentre as alternativas abaixo, aquela em que o uso da 
vírgula marca a supressão (elipse) do verbo: 
a)[ ]Ao vencido, ódio ou compaixão, ao vencedor, as batatas. 
b)[ ]A paz, nesse caso, é a destruição (…) 
c)[ ]Daí a alegria da vitória, os hinos, as aclamações, recompensas 
públicas e todos os demais efeitos das ações bélicas. 
d)[ ] (…) mas, rigorosamente, não há morte (…) 
e)[ ]Se a guerra não fosse isso, tais demonstrações não chegariam a dar-
se (…) 
 
7) (VUNESP) Na frase: "O pessoal estão exagerando, me disse 
ontem um camelô", encontramos a figura de linguagem chamada: 
a)[ ]silepse de pessoa  b)[ ]elipse 
c)[ ]anacoluto   d)[ ]hipérbole 
e)[ ]silepse de número 
 
8)(Enem-2013) Adolescentes: mais altos, gordos e preguiçosos 

A oferta de produtos industrializados e a falta de tempo têm sua 
parcela de responsabilidade no aumento da silhueta dos jovens. “Os 

nossos hábitos alimentares, de modo geral, mudaram muito”, observa 
Vivian Ellinger, presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e 
Metabologia (SBEM), no Rio de Janeiro. Pesquisas mostram que, aqui no 
Brasil, estamos exagerando no sal e no açúcar, além de tomar pouco 
leite e comer menos frutas e feijão. 

Outro pecado, velho conhecido de quem exibe excesso de 
gordura por causa da gula, surge como marca da nova geração: a 
preguiça. “Cem por cento das meninas que participam do Programa não 
praticavam nenhum esporte”, revela a psicóloga Cristina Freire, que 
monitora o desenvolvimento emocional das voluntárias. 

Você provavelmente já sabe quais são as consequências de uma 
rotina sedentária e cheia de gordura. “E não é novidade que os obesos 
têm uma sobrevida menor”, acredita Claudia Cozer, endocrinologista da 
Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e da Síndrome 
Metabólica. Mas, se há cinco anos os estudos projetavam um futuro 
sombrio para os jovens, no cenário atual as doenças que viriam na 
velhice já são parte da rotina deles. “Os adolescentes já estão sofrendo 
com hipertensão e diabete”, exemplifica Claudia. 
DESGUALDO, P. Revista Saúde.  
Disponível em: http://saude.abril.com.br.  
Acesso em: 28 jul. 2012 (adaptado). 
Sobre a relação entre os hábitos da população adolescente e as 
suas condições de saúde, as informações apresentadas no texto 
indicam que:  
 
a)[ ] a falta de atividade física somada a uma alimentação 
nutricionalmente desequilibrada constituem fatores relacionados ao 
aparecimento de doenças crônicas entre os adolescentes. 
b)[ ]a diminuição do consumo de alimentos fontes de carboidratos 
combinada com um maior consumo de alimentos ricos em proteínas 
contribuíram para o aumento da obesidade entre os adolescentes. 
c)[ ] a maior participação dos alimentos industrializados e gordurosos na 
dieta da população adolescente tem tornado escasso o consumo de sais 
e açúcares, o que prejudica o equilíbrio metabólico. 
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d)[ ] a ocorrência de casos de hipertensão e diabetes entre os 
adolescentes advém das condições de alimentação, enquanto que na 
população adulta os fatores hereditários são preponderantes. 
e)[ ]a prática regular de atividade física é um importante fator de 
controle da diabetes entre a população adolescente, por provocar um 
constante aumento da pressão arterial sistólica. 
 
 
9) (UERJ - 2016) 
 

 
 
A última fala da tirinha causa um estranhamento, porque assinala a 
ausência de um elemento fundamental para a instalação de um tribunal: 
a existência de alguém que esteja sendo acusado. 
 
Essa fala sugere o seguinte ponto de vista do autor em relação 
aos usuários da internet: 
a)[ ] proferem vereditos fictícios sem que haja legitimidade do processo 
b)[ ]configuram julgamentos vazios ainda que existam crimes 
comprovados 
c)[ ] emitem juízos sobre os outros mas não se veem na posição de 
acusados 
d)[ ] apressam-se em opiniões superficiais mesmo que possuam dados 
concretos 
 

10) PAÍS DO FUTURO 
Rio de Janeiro – Lembra-se de quando o Brasil era o país do futuro? 

Primeiro foi um gigante adormecido (“em berço esplêndido”), que 
um dia iria acordar e botar pra quebrar. 

Depois tornou-se o país do futuro, um futuro  de riqueza, justiça 
social e bem-aventurança. 

Eram tempos, aqueles, de postergar tudo o que não podia ser 
realizado no presente. A dureza do regime militar deixava poucas 
brechas para que se ousasse fazer alguma coisa que não fosse aquilo já 
previsto, planejado, ordenado pelos generais no poder. 

Só restava então aguardar o futuro, que nunca chegava (mais 
uma vez vale lembrar: foram 21 anos de regime autoritário). 

O pior é que, mesmo depois de redemocratizado o país, a coisa 
continuou e continua meio encalacrada, com muitos sonhos tendo de ser 
adiados a cada dia, a cada nova dificuldade. Com a globalização, temos  
que encarar (e temer) até as crises que ocorrem do outro lado do 
mundo. Todavia há que se aguardar o futuro com otimismo, e alguma 
razão para isso existe. 

Dados de uma pesquisa elaborada pela Secretaria de 
Planejamento do governo de São Paulo revelam que o Brasil chegará ao 
próximo século, que está logo ali na esquina, com o maior contingente 
de jovens de sua história. 

Conforme os dados da pesquisa, somente na faixa dos 20 aos 24 
anos serão quase 16 milhões de indivíduos no ano 2000. 
Com esses dados, o usual seria prever o agravamento da situação do 
mercado de trabalho, já tão difícil para essa faixa de idade, e de 
problemas como a criminalidade em geral e o tráfico e o uso de drogas 
em particular. 

Mas por que não inverter a mão e acreditar, ainda que forçando 
um pouco a barra, que essa massa de novas cabeças pensantes 
simboliza a chegada do tal futuro? Quem sabe sairá do acúmulo de 
energia renovada dessa geração a solução de problemas que apenas se 
perpetuaram no fracasso das anteriores? 
Nada mal começar um milênio novinho em folha com o viço, a ousadia e 
o otimismo dos que têm 20 anos. 
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(Luiz Caversan – Folha de São Paulo, 28.11.98) 
 
 Encontra apoio no texto a afirmação contida na opção: 
 
a)[ ] A existência de 16 milhões de jovens brasileiros no ano 2000 
constituirá um problema insolúvel. 
b)[ ] Com a população jovem brasileira na casa dos 16 milhões, só se pode 
esperar o pior. 
c)[ ] Não se pode pensar de forma otimista em relação ao próximo século. 
d)[ ] Pode-se pensar positivamente em relação ao nosso futuro, apesar de 
alguns problemas. 
e)[ ]Pode-se pensar de forma positiva sobre nosso futuro a partir da 
previsão do agravamento do desemprego. 
 
 
SIMULADO DE HISTÓRIA DE GOIANA 
 
1) “Isso se passou a 24 de março de 1887. Ao longo da praia, de 
Catuama à Carne de Vaca, deram cerca de 62 cadáveres, quase 
todos mutilados e irreconhecíveis pela voracidade dos peixes. 
Eram braços, cabeças e pernas, aqui e acolá” (Velhas Histórias de 
Goiana – Octávio Pinto, 1968). 
O acontecimento narrado acima, é o afundamento de um navio de 
passageiros que aconteceu no mar de Ponta de Pedras. Mas, qual é o 
nome do navio? 
a)[ ]Pirapama  
b)[ ]Bahia  
c)[ ]Pernambuco  
c)[ ]Copérnico  
d)[ ]Itaraca 

 
2) “Surgiu em 1901, a Companhia de Transportes de Goiana, que 
foi responsável por importar o primeiro automóvel que chegou no 
Brasil. Era um pequeno ônibus, horrivelmente feio, assentos sem 
nenhum conforto, roda de direção em posição horizontal, estribos 

e rodas como das diligências, todo aberto. O regozijo dos 
goianenses foi enorme quando o automóvel entrou na cidade 
sozinho, fazendo barulho, com os olhos de fogo e buzinando” 
(Octávio Pinto – 1968). 
Um dos sócios, fundadores desta companhia, posteriormente se tornou 
governador de Pernambuco, tendo antes também auxiliado na direção 
da FITEG. Estamos falando de: 
a)[ ]Sérgio Loreto  
b)[ ]Agamenon Magalhães 
c)[ ]Manoel Borba   
d)[ ]Nilo Peçanha 
e)[ ]Roberto Magalhães 
 
3) Esta era a Goiana no século XIX: “A Igreja da Misericórdia 
por exemplo, só admitia homens negros, por isso a invocação de 
misericórdia para com os negros escravizados; Já a Banda 
Curica, pertencia ao Partido Republicano, enquanto a Saboeira 
pertencia ao Partido Liberal. E o sapateiro Irineu Macedo, 
ajudava os escravos à fugir para serem livres”. 
Das 4 afirmações realizadas neste pequeno texto, podemos dizer 
que quantas são verdadeiras? 
a)[ ]Duas   
b)[ ]Três   
c)[ ]Uma  
d)[ ]Quatro   
e)[ ]Nenhuma 
 
4) “Dentre os municípios pernambucanos, foi Goiana o que lhe 
deixou melhor impressão. Ele próprio confessou que a sua 
chegada à terra de Nunes Machado constituiu um verdadeiro 
triunfo. Aliás, desde muito, vinha a campanha republicana sendo 
fortemente agitada em Goiana, não só pelos políticos como pela 
imprensa. Em agosto, surgiu mais um jornal republicano ‘O 
Diário de Goiana’, o primeiro a sair no interior do Estado. O chefe 
do partido republicano era o Dr. Pereira Lira, e o órgão oficial do 
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movimento ‘A Gazeta de Goiana’” (Octávio Pinto – 1968). O relato 
acima teria sido de quem? 
a)[ ]Silva Jardim  b)[ ]Silvino Macedo 
c)[ ]Manoel Borba  d)[ ]Belarmino Correia e)[ ]NDR 

 
5) No dia 04 de dezembro, as 5 horas e 10 minutos, partiu o imperador 
com sua comitiva para Goiana, passando por Monjope, Engenho do 
Paulista, e Igarassu. Dessa última localidade, saiu a caravana imperial no 
dia seguinte, as 17 horas, pernoitando em um engenho que já se 
encontrava em território Goianense. Qual teria sido esse engenho? 
a)[ ]Bujari  b)[ ]Mariúna c)[ ]Itapirema  
d)[ ]Ubu  e)[ ]Arataca 
 
6) “O frade (Frei Caneca), resolveu então ir ao Convento do 
Carmo onde havia morado, a fim de falar com os seus antigos e 
bons colegas carmelitas. A porta estava aberta e o prédio as 
escuras. Chamou pelos frades seus amigos. Tudo silêncio. 
Ninguém respondeu. Apenas reboou pelos corredores o eco de sua 
voz angustiante” (Octávio Pinto – 1968). 
O texto acima rememora qual acontecimento? 
a)[ ]Revolta Praieira   
b)[ ]Revolução de 1817 
c)[ ]Revolução de 1821   
d)[ ]Confederação do Equador 
e)[ ]Guerra dos Mascates 

 
7) Em 1859, a esposa do imperador, D. Teresa Cristina, por não 
suportar tão longa e fatigante viagem a cavalo, não veio à Goiana. 
Ficou no Recife, hospedada num sobrado de quatro faces, na 
Madalena. Mas, no século XIX, a imperatriz tornou-se juíza 
perpétua de qual irmandade da cidade de Goiana? 
a)[ ]Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos homens pretos. 
b)[ ]Irmandade do Santíssimo Sacramento da Eucaristia. 

c)[ ]Irmandade de Nossa Senhora da Conceição dos homens pardos 
cativos. 
d)[ ]Irmandade da Santa Casa de Misericórdia. 
e)[ ]Irmandade de Nossa Senhora do Amparo dos homens pardos livres. 
 
8) Qual prefeito de Goiana construiu um obelisco no local da 
Batalha das Heroínas de Tejucupapo? 
a)[ ]Antônio Raposo    
b)[ ]Lauro Raposo   
c)[ ]Beto Gadelha     
d)[ ]Edval Soares   
e)[ ]Osvaldo Rabelo Filho 
 
9) Qual personalidade com título nobiliárquico era o presidente 
da câmara, na época da visita do imperador Pedro II em 1859? 
a)[ ]O Barão de Catuama   
b)[ ]O Conde da Boa Vista 
c)[ ]O Barão de Bujari   
d)[ ]O Barão Correia Picanço 
e)[ ]O Barão João Joaquim 
 
10) Fracos, os holandeses que estavam na fortificação que 
guarnecia a barra da entrada sul do Canal de Santa Cruz em 
Itamaracá, decidiram invadir Tejucupapo por causa da 
abundância dela naquela região e também por serem 
conhecedores dos seus efeitos contra o escoburto. Estamos 
falando de qual iguaria? 
a)[ ]Da mandioca   
b)[ ]Da manga  
c)[ ]Da acerola   
d)[ ]Da pimenta   
e)[ ]Do Caju 
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MATEMÁTICA 

1. (Upe-ssa 2 2018)  Dona Filó é famosa pelas empadas que vende 
na cantina de uma escola. No preparo da massa das empadas, 
para cada copo de leite, ela usa três ovos e, para cada ovo, uma 
xícara e meia de farinha de trigo. Se Dona Filó preparar a massa 
das empadas usando três copos de leite, de quantas xícaras de 
farinha de trigo ela vai precisar?  
a) [  ] 4,5    b) [  ] 9    c) [  ] 12    d) [  ] 13,5    e) [  ]  27  
   
2. (Enem PPL 2018)  Ao acessar uma página da internet, que trata 
da pesquisa de assuntos de interesse juvenil, encontramos a 
figura: 
 

 
 
Sabe-se que nesse tipo de comunicação visual, comum em páginas da 
internet, o tamanho das letras está diretamente associado ao número de 
vezes que o assunto ou termo foi pesquisado ou lido naquela página. 
Dessa forma, quanto maior o tamanho das letras de cada palavra, maior 
será o número de vezes que esse tema foi pesquisado. 
 

De acordo com a figura, quais são, em ordem decrescente, os 
três assuntos que mais interessaram às pessoas que acessaram 
a página citada?  
a) HQ, FÉ, PAZ.     
b) MANGÁS, FÉ, LIVROS.     
c) MÚSICA, BALADAS, AMOR.     
d) AMOR, MÚSICA, BALADAS.     
e) AMOR, BALADAS, MÚSICA.     
   
3. (Enem PPL 2018)  Para pintar um automóvel, cuja cor é 
personalizada, a oficina encarregada de fazer o serviço terá de, por meio 
de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O 
tom azul representa 40% dessa mistura. Sabe-se, ainda, que a oficina 
deverá adquirir somente a tinta de tom azul, pois já possui, em seus 
estoques, 6 litros da tinta de tom branco, que serão totalmente 
utilizados na referida composição. 
 
A quantidade, em litro, de tinta de tom azul que a oficina deverá 
adquirir para compor essa mistura, sem que haja sobras, é  
a) [  ] 2,4    b) [  ] 3,6    c) [  ] 4,0    d) [  ] 9,0    e) [  ] 10,0    
   
4. (Puccamp 2018)  Segundo dados do IBGE, em 2014 a TV estava 
presente em 97,1% dos 67 milhões de domicílios brasileiros. De acordo 
com esse dado, a quantidade de domicílios brasileiros sem TV em 2014 
era igual a  
a) [  ] 650570.     b) [  ] 1947000.     c) [  ] 6505700.    
d) [  ] 1943000     e) [  ] 19430000.    
   
5. (Famerp 2017)  De acordo com a Organização Mundial da 
Saúde, a população adulta deveria consumir, no máximo, até 2 
gramas de sódio por dia, o que equivale, para cada indivíduo 
adulto, a uma colher de chá rasa de sal de cozinha refinado por 
dia. 

www.sbh.org.br. Adaptado. 
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Considerando-se que a população adulta brasileira consuma, em média, 
uma colher de sopa rasa de sal de cozinha refinado por dia, o que 
equivale a 12/5 de uma colher de chá rasa por indivíduo, é correto 
afirmar que a estimativa do consumo médio diário de sódio da população 
adulta brasileira, em gramas, é igual a  
a) [  ] 4,8.     b) [  ] 3,6.     c) [  ] 2,4.     d) [  ] 1,2.     e) [  ] 0,8.     
   
6. (Enem PPL 2017)  Uma equipe de ambientalistas apresentou 
um mapa de uma reserva ambiental em que faltava a 
especificação da escala utilizada para a sua confecção. O 
problema foi resolvido, pois um dos integrantes da equipe 
lembrava-se de que a distância real de 72 km, percorrida na 
reserva, equivalia a 3,6cm no mapa. 
 
Qual foi a escala utilizada na confecção do mapa?  
a) [  ] 1:20   b) [  ] 1:2.000     c) [  ] 1:20.000    
d) [  ] 1:200.000    e) [  ] 1:2.000.000    
   
7. (G1 - utfpr 2017)  Em uma fazenda de 25 hectares (há), há 
2.500 pés de café por hectare. A previsão era de colher 30 
sacas/há, porém, devido à geada, a colheita foi prejudicada em 
40%, ou seja, o total de sacas na colheita foi de:  
a) [  ] 3.000.     b) [  ] 2.000.     c) [  ] 1.200.    
d) [  ] 300.      e) [  ] 450.    
   
8. (G1 - cps 2017)  A alimentação saudável está entre as 
inúmeras atitudes que podem ser adotadas para garantir 
qualidade de vida. 
 

Alice, aluna de Nutrição e Dietética da Etec de Avaré, aprendeu 
que as leguminosas, como feijão, lentilha, grão-de-bico, entre outras, são 
fontes de proteínas de origem vegetal, e que o consumo regular de arroz 
integral traz muitos benefícios à saúde, já que ele apresenta mais 
nutrientes que o arroz branco. 

Alice preparou uma receita de arroz integral com lentilha, prato de 

origem árabe, utilizando quantidades iguais destes dois ingredientes. 
Quando ficou pronto, ela serviu-se de uma porção da receita que fez. 

Considerando que a lentilha tem o triplo da quantidade de 
proteína do arroz integral e que Alice ingeriu 28g de proteína, 
provenientes apenas desses dois alimentos, pode-se concluir que 
ela consumiu?  
a) [  ] 7g de proteína proveniente do arroz integral.    
b) [  ] 9g de proteína proveniente do arroz integral.    
c) [  ] 11g de proteína proveniente do arroz integral.    
d) [  ] 23g de proteína proveniente da lentilha.    
e) [  ] 25g de proteína proveniente da lentilha.    
   
9. (Espm 2017)  Um município de 250 km2 de área total tem uma 
população estimada de 30.000 habitantes, dos quais 40% moram 
na zona rural, que abrange 60% de sua superfície. A densidade 
demográfica da zona rural desse município é de:  
a) [  ] 80 hab/km2    b) [  ] 60 hab/km2    c) [  ] 70 hab/km2    
d) [  ] 90 hab/km2    e) [  ] 50 hab/km2    
   
10. (G1 - ifal 2017)  Uma editora utiliza 3 máquinas para 
produzir 1.800 livros num certo período. Quantas máquinas 
serão necessárias para produzir 5.400 livros no mesmo período?  
a) [  ] 5     b) [  ] 6    c) [  ] 7    d) [  ] 8    e) [  ] 9    
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Geografia de Goiana  
 
01- O município de Goiana é rico em recursos hídricos, ou seja, 
em águas, diante dessa informação, qual a localização geográfica 
do Rio Goiana? 
a)[ ]ao oeste b)[ ]ao sul c)[ ]a leste d)[ ]ao norte e)[ ]NDA 
 
02- De acordo com as informações o município de Goiana 
encontra-se inserido nos domínios da bacia hidrográfica do rio 
Goiana, entre os vários tributários destacam-se... 
a)[ ]Una e Capibaribe   b)[ ]Ipojuca e Pajeú  
c)[ ]Moxotó e Beberibe  d)[ ]Capibaribe-mirim e Tracunhaém  
e)[ ]Ipanema e São Francisco  
 
03 - Como é considerado o clima de Goiana? 
a)[ ]Semiárido   b)[ ]Tropical  
c)[ ]Tropical Atlântico  d)[ ]Equatorial e úmido  
e)[ ]NDA  
  
04 - Qual praia do litoral goianense é mais frequentada por 
pescadores, e por sua proximidade com o projeto peixe-boi, que 
fica em Itamaracá?  
a)[ ]Praia Bela  b)[ ]Praia de Acaú  c)[ ]Praia de Catuama  
d)[ ]Praia de Ponta de Pedras   e)[ ]Praia de Atapuz 
  
05 - Localizado ao Sul, da Praia de Carne de Vaca, encontra-se um 
riacho que serviu de palco de filmagens para uma minissérie de 
televisão, estamos nos referindo ao... 
a)[ ]Riacho milagre    
b)[ ]Riacho da pitanga  
c)[ ]Riacho cupissura   
d)[ ]Riacho Ibeapicu  
e)[ ]Riacho doce  
  
 

06 - Qual é a PE que liga Goiana ao litoral? 
a)[ ]PE 075  b) [  ]PE 062  c)[ ]PE 049  d)[ ]PE 015  e)[ ]NDA  
  
07 - Podemos encontrar na nossa fauna goianense alguns tipos 
de animais nativos, exceto...  
a)[ ]Anu-branco e anu-preto   
b)[ ]Bem-te-vi e tatu  
c)[ ]Urubu e preguiça     
d)[ ]Preá e iguana  
e)[ ]Onça-pintada e javali  
  
 
08- Marque a alternativa certa:  
- Das plantas encontradas na cidade de Goiana, é da origem do 
próprio município? 
a)[ ]mangueira  b)[ ]cedro   c)[ ]massaranduba  
d)[ ]capiuba   e)[ ]sucupira 
 
09 – Goiana se destaca em vários setores industriais, sendo 
produtora das seguintes matérias-primas, exceto...  
a)[ ]calcário    
b)[ ]areia industrial  
c)[ ]rocha fosfato   
d)[ ]enxofre    
e)[ ]ferro 
 
10- O município de Goiana, por não possuir leis próprias, segue 
outro tipo de lei denominada de... 
a)[ ]Lei Orçamentária  
b)[ ]Lei Áurea  
c)[ ]Lei orgânica 
d)[ ]Medida provisória  
e)[ ]Emenda constitucional 
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HISTÓRIA GERAL 
 
01. “No Nordeste do continente africano, ao longo das margens do rio 
Nilo, constituiu-se uma das mais duradouras e exuberantes sociedades da 
história”. Sobre essa sociedade, não é correto afirmar. 
A) A religião egípcia era monoteísta, em virtude de estar todo o poder 
centralizado nas mãos do faraó, considerado um deus vivo. 
B) “A religiosidade constituiu, sem nenhuma dúvida, o traço mais 
marcante da sociedade egípcia”. 
C) A maioria da população era formada por camponeses, que 
trabalhavam nas terras pertencentes ao faraó, aos nobres e aos templos. 
D) Os sacerdotes constituíam uma categoria poderosa e influente em 
razão da importância da religião para os egípcios. 
E) A economia era controlada pelo faraó, dono nominal da maioria das 
terras. 
 
02. “A Mesopotâmia foi um dos lugares onde se desenvolveram algumas 
das mais antigas sociedades humanas.”. Sobre a história dessa 
região, considere as afirmativas abaixo. 
I. Os deuses mesopotâmicos eram, ao mesmo tempo, entidades do bem 
e do mal. 
II. Os soberanos da Mesopotâmia eram considerados representantes dos 
deuses e não divindades; por esse motivo, não possuíam poder sobre a 
sociedade. 
III. No campo das ciências, os mesopotâmicos desenvolveram, 
principalmente, a astronomia e a matemática. 
IV. O princípio do “olho por olho, dente por dente” constitui a chamada 
“lei do talião”, que norteava a justiça na época de Hamurábi. 
Estão corretas 
 
A) [ ]somente I e II.    B) [ ]somente I e III.  
C) [ ]somente I, II e III.  D) [ ]somente I, III e IV.  
E) [ ]I, II, III e IV. 
 

 
03. O Êxodo, o segundo livro do Pentateuco de Moisés, narra a 
A) [ ] fuga dos hebreus do Cativeiro da Babilônia. 
B) [ ]expulsão dos hebreus de Jerusalém pelos romanos. 
C) [ ]fuga dos hebreus do vale do Nilo. 
D) [ ]dispersão dos judeus pelo mundo, episódio conhecido como a 
Diáspora. 
E) [ ]chegada dos judeus à Terra Prometida, conduzidos por Salomão. 
 
04. O filósofo grego expoente da Escola Socrática, considerado 
“o pai da lógica” e autor de “Política”, foi: 
A) [ ] Platão.        
B) [ ]Protágoras.     
C) [ ]Sócrates.      
D) [ ]Aristóteles.  
E) [ ]Hipócrates. 
 
05. Rebelião não ocorrida no período regencial. 
A) [ ]A Revolução Pernambucana em Pernambuco. 
B) [ ]A Revolução Farroupilha no Rio Grande do Sul. 
C) [ ]A Cabanagem no Pará.  
D) [ ]A Balaiada no Maranhão  
E) [ ]A Sabinada na Bahia. 
 
06.O abolicionismo encontrou no Norte do país um amplo campo 
de atuação, a partir do exemplo e das ações de homens como 
Joaquim Nabuco. No contexto goianense, a função principal do 
Clube Abolicionista era: 
 
A) [ ]lutar pela aprovação de leis contrárias à escravidão. 
B) [ ]oferecer assistência jurídica a escravos e a ex-escravos. 
C) [ ]organizar rebeliões escravas. 
D) [ ]realizar conferências e conseguir donativos para alforrias. 
E) [ ]recuperar escravos feridos. 
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07.No século XVI, a coroa portuguesa encontrou nas capitanias 
hereditárias uma forma de estimular a iniciativa privada a migrar 
para o Brasil, e cooperar no povoamento e na colonização, 
diminuindo assim os custos da coroa na cara empreitada colonial. 
Contudo, as colônias nem sempre funcionaram como esperado, 
devido aos problemas com índios, à falta de recursos de muitos 
dos capitães e assim por diante. No caso da Capitania de 
Itamaracá podemos afirmar que: 
 
A) [ ]começou já com o administrador Francisco Braga a prosperidade da 
região, que estendeu-se mesmo após a morte do segundo capitão, João 
Gonçalves. 
B) [ ]Duarte Coelho agiu no sentido de ajudar e cooperar com o 
administrador Francisco Braga, de quem era parente. 
C) [ ]impedido de vir para o Brasil, Pero Lopes de Souza enviou em seu 
lugar um administrador, chamado Francisco Braga. 
D) [ ]João Gonçalves comprou a capitania próspera, após a boa 
administração de Francisco Braga, que modernizou a região. 
E) [ ]o seu capitão, Pero Lopes de Souza, partiu logo para o Brasil, 
ocupando suas terras com o cultivo da cana, com a ajuda do 
administrador Francisco Braga. 
 
08.A vida e a cultura na América portuguesa eram construídas 
com uma grande participação da religião católica, devido ao 
contexto da Contrarreforma e ao interesse da Coroa portuguesa 
de contar com o auxílio de todos os braços possíveis no 
povoamento e colonização de suas posses. Avalie as seguintes 
afirmações a respeito da vida religiosa de Goiana na colônia. 
 
1. A elevação da região de Goiana à categoria de vila esteve ligada ao 
florescimento da vida religiosa na região. 
2. Atuaram na região, principalmente, padres de duas ordens, os jesuítas 
e franciscanos. 
3. Havia espaços distintos para brancos e negros orarem: a Igreja Matriz 
N. S. do Rosário dos Homens Brancos, e a do Rosário dos Homens Pretos. 

 
Está(ão) correta(s) apenas? 
A) 3.   B) 1 e 2.  C) 1 e 3. 
D) 2 e 3.  E) 1, 2 e 3. 
 
09.No fim da dominação holandesa, o almirante Lichtart, diante 
de problemas com abastecimento e suprimentos, planejou 
invadir a região de Tejucupapo para escoar a partir dela os 
víveres necessários para a manutenção da campanha em Recife. 
O almirante Lichtart não contava, entretanto com a resistência 
dos habitantes da região, na qual destaca-se a participação: 
 
A) dos índios caetés, aliados dos portugueses. 
B) dos padres franciscanos, que defendiam as missões. 
C) dos escravos que lutavam em troca de sua alforria. 
D) dos bandeirantes, contratados pelo governo português como 
mercenários. 
E) das mulheres da região, que lutaram lado a lado com os maridos e 
filhos. 
 
10.Ao longo da primeira metade do século XVIII, as construções 
religiosas de Goiana foram bastante influenciadas por um estilo 
artístico europeu que deu as marcas para a construção de 
prédios como a Igreja N. S. dos Milagres da Santa Casa de 
Misericórdia, e da Igreja de Santa Tereza da Ordem Terceira. 
Este estilo era o... 
A) Arcadismo.  
B) Barroco.   
C) Realismo. 
D) Românico   
E) Romantismo. 
 


