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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

 
 
 
 
O cubo 1 representado ao lado pesa 1 quilograma. Quanto pesa 
o cubo 2, feito do mesmo material que o cubo 1? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) 2 quilogramas. 

B) 4 quilogramas. 

C) 6 quilogramas. 

D) 8 quilogramas. 

E) 10 quilogramas. 

 
 
 
 
No ano passado, um ministro gastou 35 mil reais em despesas 
com hotéis, em seu cartão de crédito corporativo, o que 
equivale a 1/4 do total de seus gastos nesse cartão. De acordo 
com esses dados, qual o total de gastos desse ministro com seu 
cartão de crédito corporativo? 
 

A) 45 mil reais. 

B) 70 mil reais. 

C) 90 mil reais. 

D) 105 mil reais. 

E) 140 mil reais. 

 
 
 
 
No ano passado, para cada projeto de lei enviado ao Congresso, 
o governo enviou cinco Medidas Provisórias. Sabendo que o 
governo enviou 72 matérias para o Congresso, quantas Medidas 
Provisórias foram enviadas? 
 

A) 12 Medidas Provisórias. 

B) 14 Medidas Provisórias. 

C) 36 Medidas Provisórias. 

D) 45 Medidas Provisórias. 

E) 60 Medidas Provisórias. 

 

 
 
 
 
Estima-se que cada pessoa receba, por ano, 50kg de lixo postal, 
formado por folhetos de propaganda, papel inútil, etc. 
Esquecemos, muitas vezes, que para produzir uma tonelada de 
papel é necessário derrubar 30 árvores. Nessas condições, o fim 
do lixo postal em uma cidade como Recife, com 2 milhões de 
habitantes, poderia evitar, anualmente, a derrubada de quantas 
árvores? 
 

A) 0,6 milhão de árvores. 

B) 1,5 milhão de árvores. 

C) 2 milhões de árvores. 

D) 2,3 milhões de árvores. 

E) 3 milhões de árvores. 

 
 
 
O carro de Lucas está bem regulado, e ele consegue fazer, na 
estrada, 25 quilômetros com 3 litros de álcool, pagando R$ 1,50 
por litro de combustível. Nessas condições, se Lucas gastou R$ 
108,00 em certa viagem, quantos quilômetros ele percorreu? 
 

A) 240 quilômetros. 

B) 360 quilômetros. 

C) 450 quilômetros. 

D) 600 quilômetros. 

E) 750 quilômetros. 

 
 
 
 
Segundo recente relatório da ONU, de cada 10 seres humanos 
do planeta, 5 vivem no campo, 3,5 vivem em áreas não pobres 
da cidade, e 1,5 vive em favelas. De acordo com esses dados, 
qual o percentual de habitantes do planeta que vive em favela? 
 

A) 15% 

B) 25% 

C) 30% 

D) 35% 

E) 40% 
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Apesar de apresentar, atualmente, o maior PIB per capita do 
Estado, o município de Ipojuca tem 60% de seus habitantes 
classificados como pobres. São 42 mil pessoas nessas 
condições. De acordo com esses dados, qual a população atual 
de Ipojuca? 
 
A) 70 mil habitantes. 

B) 84 mil habitantes. 

C) 102 mil habitantes. 

D) 186 mil habitantes. 

E) 252 mil habitantes. 

 
 
 
 
Para processar 1kg de carne vermelha são necessários 200 litros 
de água. Para a implantação de um frigorífico, está prevista a 
construção de um reservatório de água na forma de 
paralelepípedo com dimensões inteiras medindo 4m, 6m, e 
10m. Mantendo-se essa proporção, quantos quilogramas de 
carne vermelha poderão ser processados com essa quantidade 
de água? 
 

A) 800 quilogramas. 

B) 1000 quilogramas. 

C) 1200 quilogramas. 

D) 1600 quilogramas. 

E) 2000 quilogramas. 

 
 
 
A composição de um cardápio deve procurar atender a alguns 
aspectos durante seu planejamento, dentre os quais se inclui: 
 
A) não variar a forma de apresentar os alimentos. 
B) não variar os sabores e as cores entre as preparações. 
C) evitar servir pratos em texturas variadas. 
D) não servir pratos quentes e frios na mesma refeição. 
E) evitar repetição de guarnição e molhos similares. 
 
 
 
 
Atualmente, no planejamento de cardápios, o instrumento ou a 
ferramenta que, no geral, facilita a organização de dietas 
visando o alcance das exigências nutricionais qualitativas é: 
 
A) Roda dos Alimentos. 
B) Pirâmide dos Alimentos. 
C) Check-list dos Alimentos. 
D) Aminograma. 
E) Cálculo de cardápios. 
 

 
 
 
Qual dos seguintes alimentos contém a menor quantidade de 
proteína? 
 
A) queijo. 
B) manteiga de amendoim. 
C) frutas. 
D) feijão. 
E) ovo. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
A) A proteína da carne não é comparável às proteínas do ovo e 

do peixe. 
B) As substâncias extraídas das carnes dificultam o fluxo dos 

sucos digestivos. 
C) O conteúdo de gordura e o grau de cozimento determinam 

o grau de digestão das carnes. 
D) A carne recém abatida é mais digerível. 
E) Na maturação da carne há destruição das proteínas por 

hidrólise com intervenção de fermentos bacterianos. 
 
 
 
 
Marque com V as alternativas verdadeiras e com F as falsas e 
assinale a seqüência correta.  
Para higiene dos equipamentos e utensílios deve ser observado 
o seguinte: 
 
(   ) O fogão deve ser limpo no final do dia ou sempre que 

necessário. 
(   ) A geladeira deve ser lavada uma vez por mês. 
(   ) O liquidificador deve ser desmontado e lavado após o uso. 
(   ) Todas as panelas e demais utensílios da cozinha devem ser 

lavados após o uso. 
(   ) O freezer deve ser lavado uma vez por ano. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) F; V; F; F; V. 
B) V; V; F; F; V. 
C) V; V; V; F; F. 
D) V; F; V; V; F. 
E) F; F; F; V; V. 
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O rendimento obtido no peso da carne cozida depende dos 
métodos empregados no seu preparo. Em relação à carne de 
boi, há perdas pela cocção, em percentual de: 
 
A) 5 a 15%. 
B) 5 a 25%. 
C) 10 a 15%. 
D) 10 a 35% 
E) 20 a 45% 
 
 
 
 
O Menu deve ter como objetivo estimular o desejo do cliente na 
escolha dos pratos. Entre vários cuidados, que devem ser 
observados, as divisões (títulos) devem seguir a ordem racional 
de uma refeição. 
 
 
Marque (V) para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e (F) para as 
falsas e assinale a seqüência correta 
 
(   ) Entradas frias, pratos quentes, sobremesas e sopas. 
(   ) Sopas, entradas frias, pratos quentes e sobremesas. 
(   ) Entradas frias, sopas, entradas quentes e sobremesas. 
(   ) Sopas, pratos quentes, entradas frias e sobremesas. 
 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) F; F; F; V. 
B) F; F; V; F. 
C) V; V; F; F. 
D) V; F; V; F. 
E) F; F; V; V. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para atender às exigências estéticas de algumas receitas, os 
legumes podem ser cortados em formatos diferentes. 
 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a 
seqüência correta 

 
1. Juliana (   ) Corte em forma de ¼ de medalhão, 

que se obtém com vegetais compactos, 
seccionando-os em sentido 
perpendicular e depois horizontal e em 
seguida tirando fatias de 2 a 3 mm de 
largura, Os folhosos se cortam em 
pedaços quadrados com 2 cm de lado. 
Usado para sopas e ensopados; 

2. Paisana ou 
camponesa 

(   ) Corte em cubos de 1 cm, usado para 
guarnições simples e mistas de 
vegetais compactos; 

3. Noisette ou 
em forma de 
avelã 

(   ) Corte em tirinhas de 4 a 5 cm de 
comprimento por 2 a 3 mm de largura. 
Usado para sopas de mesmo nome 
com cebola, cenoura, nabo, repolho, 
aipo e batata; 

4. Jardineira (   ) Corte em forma de bolinhas de 
tamanho diverso, para o que se usam 
cortador especial. Empregado em 
batata para frituras, guarnição de 
vegetais compactos (cenoura, nabo, 
abóbora, chuchu, etc.) e para 
acompanhar sopas, cremes e purês; 

5. Palha 
(Paille) 

(   ) Corte em tirinha como em Juliana. 
Empregado em batatas para fritura. 

 
 

A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) 5; 3; 2; 4; 1. 
B) 2; 4; 5; 3; 1. 
C) 2; 4; 1; 3; 5. 
D) 3; 2; 4; 5; 1. 
E) 1; 3; 4; 2; 5. 
 
 
 
 
O método de cocção indicado para hortaliças verdes é: 
 
A) utilizar pouca água e panela tampada. 
B) cozinhá-las com casca e parte da raiz para diminuir a 

hidrossolubilidade. 
C) cozinhá-las em panela destampada acrescentando ácido. 
D) cozinhá-las em panela destampada para que o ácido 

contido nas células vegetais se volatilize. 
E) cozinhá-las inteiras acrescentando álcalis para intensificar a 

cor e aumentar o valor nutritivo. 
 
 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16

QUESTÃO 17

QUESTÃO 14 
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No que diz respeito à limpeza de louças, o setor deve estar 
localizado à direita de quem vem do restaurante, facilitando a 
entrega do material já utilizado. O fluxo ideal nesse local é: 

  
A) recepção da louça, raspagem, pré-lavagem, 

lavagem/enxágüe e secagem. 
B) recepção da louça, pré-lavagem, lavagem. 
C) recepção da louça, lavagem e secagem. 
D) recepção da louça, lavagem e armazenamento. 
E) recepção da louça, pré-lavagem,lavagem, secagem e 

armazenamento. 
 
 
 
 
 
No que diz respeito às dietas, são constituintes necessários para 
uma alimentação adequada ao individuo portador de uma 
patologia: 
 
Marque (V) para a(s) afirmativa(s) verdadeira(s) e (F) para a(s) 
falsa(s). 

 
 

(   ) Para o indivíduo obeso, as dietas devem fornecer: baixa 
caloria, hidrato de carbono complexo (excluir açúcar 
simples), gorduras restritas em função do colesterol e 
proteínas normais. 

(   ) Para os diabéticos, a maior preocupação é com a utilização 
de açúcares simples (sacarose, glicose e frutose), que 
devem ser excluídos da dieta. 

(   ) Para os indivíduos com problemas cardíacos, o controle do 
colesterol não depende da quantidade e tipo de gordura 
dietética. 

(   ) No tratamento do indivíduo hipertenso, é preconizado: 
fornecer dieta de baixa caloria se ele for obeso, reduzir a 
ingestão de sal, diminuir ou evitar bebidas alcoólicas, 
orientar exercício físico e proibir o uso de cigarro. 
 
 

A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) F; F; V; V. 
B) V; F; V; F. 
C) V; F; F; F. 
D) V; V; F; V. 
E) F; V; F; F. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
No que se refere ao “PROCESSO DE COCÇÃO”, marque “V” 
para verdadeiro e “F” para falso e assinale a seqüência correta. 

 
(   ) A cocção destrói certos microorganismos indesejáveis (tais 

como: mofos, leveduras, bactérias). 
(   ) A cocção rápida preserva melhor o teor de vitaminas dos 

vegetais. 
(   ) O amido cru é indigesto; em cocção por calor úmido ele se 

torna consistente e cremoso. 
(   ) A cocção por calor úmido (forno) é a melhor técnica para 

branquear pães, bolos e massas folhadas. 
(   ) Fritar, assar e grelhar são sinônimos que se referem a 

mesma técnica de cocção empregada na elaboração de 
doces e compotas. 
 
 

A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) V; F; F; F; V. 
B) F; F; F; V; V. 
C) F; V; V; V; F. 
D) V; V; V; F; F. 
E) F; V; F; V; F. 
 
 
 
 
A estocagem adequada dos alimentos tem dois objetivos 
básicos: Evitar perdas econômicas e evitar intoxicações 
alimentares. Com base no exposto assinale a alternativa 
correta.   
 
A) O estoque deve ser mantido em movimento, dando saída 

aos produtos que entraram primeiro ou mais velhos. 
B) Os alimentos não perecíveis devem ser colocados 

diretamente no chão da despensa ou almoxarifado. 
C) As caixas vazias de madeira ou papelão devem ser 

guardadas junto aos alimentos não perecíveis, para uso 
posterior, se necessário. 

D) Os grãos e cereais devem ser colocados junto a produtos de 
limpeza para afastar os roedores. 

E) Os produtos não perecíveis devem ser mantidos sob 
refrigeração em temperatura inferior a – 18ºC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20

QUESTÃO 21
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Molho é uma preparação de consistência líquida ou cremosa, 
que acompanha alimentos nas mais diversas formas de 
apresentação. Assinale a alternativa que corresponde a alguns 
ingredientes do MOLHO VINAGRETE. 
 
A) Azeite, vinagre, sal, coentro ou salsa picada, cebolinha 

branca picada. 
B) Conhaque, alcaparras, ovos duros, mostarda, creme de leite 

e maionese. 
C) Queijo “gruyére”, queijo parmesão, salsinha picada, 

maionese e manteiga. 
D) Gemas, manteiga, vinagre, pimenta branca, estragão e 

extrato de tomate. 
E) Caldo de carne, manteiga, farinha de rosca, creme de leite e 

pimentão. 
 
 
 
 
A conduta recomendável para garantir uma melhor conservação 
do ovo é: 
 
A) lavar a película protetora da casca para possibilitar maior 

saída de CO2 do seu interior. 
B) guardá-lo de modo que a câmara de ar fique voltada para 

baixo, impedindo a passagem de ar para fora. 
C) guardá-lo sob congelamento, caso tenha sido comprado 

com a casca rachada. 
D) armazená-lo de preferência sob refrigeração até 10ºC por 

14 dias, ou em temperatura ambiente, no máximo a 26ºC, 
por até sete dias. 

E) colocá-lo numa vasilha com água para verificar o estado 
sanitário: caso flutue indicará que está fresco. 

 
 
 
 
No processo de seleção de batatas devem-se excluir as de casca 
verde porque a hortaliça: 
 
A) ainda não atingiu o desenvolvimento máximo da espécie. 
B) não adquiriu a composição específica da espécie. 
C) contém alcalóides, como a solanina, que podem ser tóxicos 

ao organismo humano. 
D) não atingiu a maturação fisiológica que favorece o 

consumo. 
E) é não climatéria e amadurece somente na planta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A técnica dietética recomendada para que o soufflé mantenha o 
volume depois da cocção é:  
 
A) prepará-lo e levá-lo à cocção imediatamente, observando o 

binômio tempo/temperatura. 
B) prepará-lo com antecedência e deixá-lo em banho-maria até 

o momento da cocção. 
C) prepará-lo e colocá-lo sob refrigeração, até o momento de 

forneá-lo. 
D) prepará-lo, congelá-lo, descongelando-o sob refrigeração 

até o momento de forneá-lo. 
E) prepará-lo, congelá-lo, descongelando-o na temperatura 

ambiente até o momento de forneá-lo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25
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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA

TEXTO 1 
 

Numerosos estudos abordam a dificuldade da 
separação entre traficante e usuário, sombreada pelos efeitos do 
vício que a droga proporciona. Pesquisas muito caras e de 
difícil metodologia foram conduzidas nos Estados Unidos e 
levaram à conclusão de que os homens, mais do que as 
mulheres, usam drogas ilegais. Homens mais novos (de 18 a 25 
anos) usam mais do que os mais velhos; os desempregados, 
mais do que os empregados; os solteiros e divorciados, mais do 
que os casados. 

Existem igualmente estudos focalizados nas relações 
familiares, de emprego e de vizinhança que os usuários 
abusivos de drogas mantêm. As conclusões contestam as idéias 
de senso comum, que associam tais comportamentos à pobreza, 
a "lares desfeitos" e a "más companhias". Alguns estudos 
procuram mostrar que não a pobreza, mas as próprias 
exigências do funcionamento do tráfico são a origem do 
comportamento violento associado ao uso de drogas. Outros 
juntam evidências de que a falta de diálogo aberto entre pais e 
filhos abre caminho para o consumo das mesmas. Seria, então, 
a violência doméstica e a ausência dos pais, mais do que a 
separação deles, as principais razões do uso de drogas.  

A curiosidade, a valorização do proibido e do risco, 
característicos da adolescência, assim como o desejo de se 
afirmar como alguém capaz de enfrentar a morte, fazem do uso 
de drogas proibidas uma atração constante para os jovens, só 
superada pela informação, pelo diálogo e pela preocupação 
demonstrada pelos adultos. 

 
Texto disponível em: http://www.antidrogas.com.br. Acessado 

em 19/01/2008. Adaptado. 
 

 
 
 
O Texto 1 aborda, principalmente: 
 
A) as conseqüências do uso de drogas. 
B) as razões que levam ao uso de drogas. 
C) a posição dos pais quanto ao uso de drogas. 
D) as soluções para o problema das drogas. 
E) as formas de prevenção contra as drogas. 
 

 
 
 
Segundo o Texto 1, pesquisas têm conseguido comprovar que: 
 
A) a infância se configura como a fase mais propícia ao uso de 

drogas. 
B) a violência que se associa ao uso de drogas deve-se 

exclusivamente à pobreza.  
C) inexiste relação entre o uso de drogas e o estado civil das 

pessoas. 
D) a atração que as drogas exercem sobre os jovens é 

impossível de ser superada. 
E) há relação entre uso de drogas e relacionamentos familiares 

conflituosos. 

 
 
 
São saídas apontadas pelo Texto 1 para evitar o envolvimento 
dos jovens com as drogas, exceto: 
 
A) separá-los dos traficantes. 
B) conversar com eles acerca do problema. 
C) permanecer preocupado com eles. 
D) manter com eles constante diálogo. 
E) fornecer-lhes adequadas informações. 
 
 
 
 
Ao afirmar que “As conclusões contestam as idéias de senso 
comum...” (2º §), o Texto 1 pretendeu dizer que:  
 
A) as conclusões vão ao encontro das idéias consensualmente 

aceitas. 
B) as conclusões ratificam as idéias veiculadas pelo senso 

comum. 
C) as conclusões complementam os resultados de pesquisas 

anteriores.  
D) as conclusões são diferentes daquelas idéias aceitas como 

verdadeiras. 
E) as conclusões avançaram muito pouco, em relação às idéias 

de senso comum. 
 
 
 
 
Nos seguintes trechos extraídos do Texto 1, analise a função 
dos segmentos sublinhados. 
 
1. Pesquisas muito caras e de difícil metodologia foram 

conduzidas nos Estados Unidos. 
2. Existem estudos focalizados nas relações familiares, de 

emprego e de vizinhança que os usuários abusivos de 
drogas mantêm. 

3. Alguns estudos procuram mostrar a origem do 
comportamento violento associado ao uso de drogas. 

4. A curiosidade, a valorização do proibido e do risco fazem 
do uso de drogas proibidas uma atração constante para os 
jovens. 

 
Têm função adjetiva os trechos sublinhados em: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 2 e 3, apenas. 
C) 2, 3 e 4, apenas. 
D) 1, 3 e 4, apenas. 
E) 1, 2, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28

QUESTÃO 29

QUESTÃO 30
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Assinale a alternativa na qual as regras da concordância verbal 
foram cumpridas. 
 
A) Não resta dúvidas de que o acesso às drogas é mais fácil, 

nos tempos atuais. 
B) Não é cientificamente comprovado que, no passado, 

haviam mais jovens viciados. 
C) Faz muitos anos que os jovens requerem mais abertura em 

relação às drogas. 
D) De fato, falta informações para que o problema das drogas 

seja totalmente superado.  
E) Sabe-se, hoje, que o resultado das pesquisas não são 

totalmente confiáveis. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que a palavra sublinhada se apresenta 
corretamente grafada. 
 
A) Os envolvidos com drogas, sem excessão, necessitam de 

ajuda para se livrar do vício. 
B) Os estudiosos defendem que é preciso ter corajem e 

determinação para se libertar do vício. 
C) Nem todos os viciados em drogas têm a mesma condição; é 

preciso analisar caso a caso.  
D) Tentar libertar-se das drogas sem ajuda tem causado uma 

enorme frustação nos jovens. 
E) Procurar ajuda para superar o problema das drogas é uma 

grande prova de umildade.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TEXTO 2 

 

Boa lição de um ex-traficante 
 

Perguntei a João Guilherme Estrella, ex-viciado e ex-
traficante que inspirou o filme "Meu nome não é Johnny", como 
ele educaria seu filho contra o abuso de drogas. Sua receita: 
ficar próximo e, sem discursos moralistas ou histéricos, mostrar 
os perigos do prazer. A proximidade ajudaria a evitar que o 
filho, longe da família, veja nos amigos sua única fonte de 
acolhimento afetivo. "Sou um ótimo contra-exemplo do perigo 
da droga", conta. Esse foi um detalhe da minha entrevista com 
João Guilherme, mais aprofundada em meu site. Mas é um 
detalhe valioso para os pais e educadores preocupados com o 
abuso de drogas entre os jovens.  

Estabelecer limites gera conflitos e desgastes, mas é 
uma das grandes responsabilidades dos pais e educadores, não 
para tolher, mas para assegurar a liberdade. João Guilherme, 
como mostra o filme, sentia-se um indivíduo totalmente livre, 
sem limites na família, na escola e na sociedade. Foi descobrir o 
limite da pior maneira possível. Numa jaula. 

O que a história de João Guilherme, amplificada pelo 
filme, traz à reflexão é que de pouco adianta o discurso 
terrorista ou moralista contra as drogas. E que os pais e 
educadores não devem nunca temer o conflito com os jovens 
para que se estabeleçam os limites, pois é nesse conflituoso 
aprendizado do limite que o jovem teria mais condições de 
valorizar a autonomia. Isso implica inclusive estabelecer limites 
na própria sociedade. Para o aprendizado do limite sem 
moralismo nem histeria, o filme deveria ser trabalhado nas 
escolas. Vale mais do que qualquer sermão. 
 

Gilberto Dimenstein. Texto disponível em: http://www1.folha.uol.com.br.  
Acessado em 19/01/2008. Adaptado. 

 

 
 
 

Os Textos 1 e 2 apresentam pontos em comum. Por exemplo, 
podemos afirmar que a “receita” apresentada por João 
Guilherme (1º parágrafo) para educar seu filho contra o abuso 
de drogas: 
 

A) é relativamente inútil, pois, de acordo com o Texto 1, essa 
receita vai de encontro às conclusões apontadas pelas 
pesquisas mais recentes em relação ao uso de drogas. 

B) é comprovadamente a única solução para evitar que seu 
filho seja seduzido pelo prazer que as drogas despertam nos 
jovens, segundo as pesquisas apresentadas no Texto 1.  

C) dificilmente causará o efeito desejado, pois, de acordo com 
o Texto 1, a curiosidade e a valorização do proibido e do 
risco fazem das drogas uma atração constante para os 
jovens. 

D) pode resultar no afastamento de seu filho das drogas, mas, 
conforme o Texto 1, isso só será alcançado se o ator 
conseguir manter um relacionamento duradouro com sua 
esposa.  

E) pode, de fato, afastar seu filho das drogas, já que, segundo 
o Texto 1, há evidências de que a carência de diálogo 
aberto entre pais e filhos abre caminho para o consumo de 
drogas. 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33
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Segundo informações fornecidas pelo Texto 2, no caso do ator 
João Guilherme, a principal razão para que ele se tenha 
envolvido com drogas foi: 
 
A) os constantes conflitos e desgastes familiares por ele 

enfrentados. 
B) o fato de ele ter ido parar numa prisão ainda muito jovem. 
C) o fato de ele não concordar com o discurso moralista contra 

as drogas. 
D) a ausência de limites em todas as instâncias de sua vida. 
E) a desvalorização com que seus pais trataram sua educação 

escolar. 
 
 
 
 

O autor utiliza a história de vida de um ator para defender, no 
Texto 2, principalmente: 
 
A) a necessidade de a escola adotar uma estratégia para educar 

os jovens contra as drogas.  
B) uma atitude mais firme dos pais, no sentido de estabelecer 

limites para seus filhos. 
C) a substituição do discurso terrorista contra as drogas por 

um discurso mais moralista. 
D) o direito à autonomia dos jovens, que deve começar pela 

liberdade dada a eles pelos pais. 
E) um relacionamento mais estreito entre escola e família, 

para, juntas, combaterem as drogas. 
 
 
 
 

“Para o aprendizado do limite sem moralismo nem histeria, o 
filme deveria ser trabalhado nas escolas.” – Nesse enunciado, o 
trecho destacado indica: 
   
A) finalidade. 
B) causa. 
C) tempo. 
D) condição. 
E) conseqüência. 
 
 
 
 

Assinale a alternativa na qual as regras da regência nominal 
foram obedecidas. 
 
A) Hoje, sabe-se o quanto as drogas são prejudiciais com a 

saúde. 
B) Usar drogas não é uma condição inerente do ser humano.  
C) O uso de drogas é incompatível com uma boa condição 

física. 
D) Os jovens não se sentem capazes em sair do mundo das 

drogas sozinhos. 
E) Para livrar-se das drogas, é necessário ter aversão delas. 
 

 
 
 
 
Analise as formas verbais destacadas nos enunciados a seguir. 
 
1. Vários cientistas já proporam medidas que poderiam ser 

usadas no tratamento contra as drogas. 
2. Somente quando os remédios satisfazerem algumas 

condições, poderão ser utilizados.   
3. O governo interveio muito pouco nas pesquisas contra as 

drogas que estão em andamento. 
4. Alguns jovem se entretem usando drogas, mas o fato é que 

elas não são uma diversão. 
 

Os verbos estão corretamente conjugados apenas em:  
 

A) 3. 
B) 4. 
C) 2 e 4. 
D) 1 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 
Assinale a alternativa em que o termo sublinhado está 
corretamente grafado. 
 
A) É preciso investigar o por quê do crescente interesse dos 

jovens pelas drogas. 
B) A razão por que alguns jovens conseguem superar o vício e 

outros não ainda é uma incógnita. 
C) Lutar contra as drogas é urgente, porquê cada vez mais 

jovens se entregam a elas. 
D) Uma pergunta crucial é: Por quê o governo não age com 

mais rigor no combate às drogas? 
E) É compreensível que alguns pais não entendam porque 

seus filhos usam drogas.  
 
 
 
 
De acordo com as regras de acentuação vigentes, o termo 
‘histérico’ deve ser acentuado, mas o termo ‘histeria’ não deve. 
Assinale a alternativa correta quanto à acentuação. 
 
A) Os substantivos ‘café’ e ‘cajú’ devem, ambos, ser 

acentuados. 
B) O termo ‘pôr’, quer seja preposição, quer seja verbo, deve 

receber acento. 
C) Os advérbios ‘alí’ e ‘aquí’ devem, ambos, ser acentuados. 
D) O substantivo ‘maquinária’ deve ser acentuado, mas o 

adjetivo ‘hilaria’ não deve. 
E) O substantivo ‘fábrica’ deve ser acentuado, mas ‘rubrica’ 

não deve. 
 
 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40


