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LÍNGUA PORTUGUESA

 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao 
12. 
 

‘Chicó existiu e morou em Taperoá’, na PB, conta primo de 
Ariano 

 
‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

paraibano. O relato sobre o personagem icônico 

de Ariano Suassuna em O Auto da Compadecida é de 

Manoel Dantas Vilar, 77 anos, primo do escritor que 

morreu na quarta-feira (23). 

 

‘Seu Manoelito’ explicou que, à sem

personagem, famoso por contar histórias fantásticas que 

oscilavam entre o real e o imaginário, o falecido Chicó 

original era conhecido na cidade pelo mesmo apelido e 

costume de imaginar e relatar causos heróicos.

 

Ao contrário do mentiroso e vad

de Ariano se satisfazia com o mero prazer de 

protagonizar suas histórias fictícias, Manoel Dantas 

explicou que ‘João Grilo’ foi uma adaptação literária do 

personagem que permeava a cultura popular de cordel, 

originalmente concebido em contos medievais, adaptados 

às narrativas que ambientavam o matuto na seca 

nordestina. 

 

“João Grilo é um personagem clássico da 

literatura, que sobrevivia graças à sua astúcia, de onde 

Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 

João Grilo no Auto da Compadecida”, diz o primo do 

escritor. 

(...) 

“Chicó existia e morava em Taperoá. Morava lá 

para o lado do [sítio] Chã da Mata, no fim da ‘rua 

grande’. Ariano teve contato com ele por algum tempo. 

Ariano ainda viveu em Taperoá até 1942, depois foi para 

Pernambuco”, disse. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 ao 

‘Chicó existiu e morou em Taperoá’, na PB, conta primo de 

icó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

paraibano. O relato sobre o personagem icônico 

em O Auto da Compadecida é de 

Manoel Dantas Vilar, 77 anos, primo do escritor que 

‘Seu Manoelito’ explicou que, à semelhança do 

personagem, famoso por contar histórias fantásticas que 

oscilavam entre o real e o imaginário, o falecido Chicó 

original era conhecido na cidade pelo mesmo apelido e 

costume de imaginar e relatar causos heróicos. 

Ao contrário do mentiroso e vadio que na obra 

de Ariano se satisfazia com o mero prazer de 

protagonizar suas histórias fictícias, Manoel Dantas 

explicou que ‘João Grilo’ foi uma adaptação literária do 

personagem que permeava a cultura popular de cordel, 

medievais, adaptados 

às narrativas que ambientavam o matuto na seca 

“João Grilo é um personagem clássico da 

literatura, que sobrevivia graças à sua astúcia, de onde 

Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 

Compadecida”, diz o primo do 

“Chicó existia e morava em Taperoá. Morava lá 

para o lado do [sítio] Chã da Mata, no fim da ‘rua 

grande’. Ariano teve contato com ele por algum tempo. 

Ariano ainda viveu em Taperoá até 1942, depois foi para 

Sobre a convivência com o primo escritor, 

dramaturgo e poeta, o engenheiro e fazendeiro Manoel 

Dantas conta que mesmo a diferença de uma década de 

idade não afastou o convívio de ambos. “Aquela casa ali 

embaixo é dele”, disse Manoel, apont

construções existentes na fazenda Carnaúba dos Dantas, 

zona rural de Taperoá. 

(...) 

Tem muita conversa lá na boca do Chicó [personagem] 

que eram ‘verdades’ contadas pelo Chicó de Taperoá”.

http://nilljunior.com.br/

1. Considerando as ideias do texto, assinale a opção 
CORRETA. 
 

A. ‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 
paraibano. Este é o relato sobre o personagem icônico 
de Manoel Dantas Vilar, escritor da obra O Auto da 
Compadecida.  

B. Segundo o autor do texto, 
uma adaptação literária do personagem que 
transpassava a cultura popular de cordel
lado do sítio Chão da Mata

C. ‘Seu Manoelito’ explicou à
personagem Chicó, famoso por 
fantásticas que oscilavam entre o real e o imaginário
e o personagem João grilo, herói da obra de Ariano.

D. ‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 
paraibano, e tudo que contava era verdade absoluta

E. O escritor, dramaturgo e poeta, o
fazendeiro Manoel Dantas 
diferença de 10 anos de idade não 
entre ele o seu primo Ariano Suassuna.

 
2. Sobre o personagem João grilo

que: 
 

A. O personagem existiu e morou em Taperoá, no 
paraibano. 

B. Era escritor, dramaturgo e poeta, engenheiro e 
fazendeiro. 

C. É o personagem clássico da literatura, que sobrevivia 
graças à sua astúcia, de onde Ariano se inspirou para 
recriar os atos do personagem no Auto da 
Compadecida. 

D. Morou na fazenda Carnaúba dos Dantas, zona rural de 
Taperoá. 

E. O falecido Chicó original era conhecido na cidade de 
Taperoá pelo apelido de João Grilo 
costume de imaginar e relatar ca
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Sobre a convivência com o primo escritor, 

dramaturgo e poeta, o engenheiro e fazendeiro Manoel  

Dantas conta que mesmo a diferença de uma década de 

idade não afastou o convívio de ambos. “Aquela casa ali 

embaixo é dele”, disse Manoel, apontando para uma das 

construções existentes na fazenda Carnaúba dos Dantas, 

lá na boca do Chicó [personagem] 

que eram ‘verdades’ contadas pelo Chicó de Taperoá”. 

 
http://nilljunior.com.br/ 25 de julho de 2014. 

 
 

Considerando as ideias do texto, assinale a opção 

‘Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 
paraibano. Este é o relato sobre o personagem icônico 

Manoel Dantas Vilar, escritor da obra O Auto da 

Segundo o autor do texto, explicou que ‘João Grilo’ foi 
uma adaptação literária do personagem que 

a cultura popular de cordel, e morava ao 
lado do sítio Chão da Mata, no fim da ‘rua grande’. 
‘Seu Manoelito’ explicou à semelhança entre o 

famoso por contar histórias 
fantásticas que oscilavam entre o real e o imaginário, 

João grilo, herói da obra de Ariano.  
Chicó’ existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

paraibano, e tudo que contava era verdade absoluta. 
O escritor, dramaturgo e poeta, o engenheiro e 
fazendeiro Manoel Dantas descreveu que mesmo a 

de idade não separou o convívio 
entre ele o seu primo Ariano Suassuna. 

o personagem João grilo, é CORRETO afirmar 

O personagem existiu e morou em Taperoá, no Cariri 

Era escritor, dramaturgo e poeta, engenheiro e 

ersonagem clássico da literatura, que sobrevivia 
graças à sua astúcia, de onde Ariano se inspirou para 
recriar os atos do personagem no Auto da 

Carnaúba dos Dantas, zona rural de 

O falecido Chicó original era conhecido na cidade de 
Taperoá pelo apelido de João Grilo que tinha o 
ostume de imaginar e relatar casos verdadeiros. 
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3. Segundo o texto, julgue os itens como 
(CERTO) ou (E) para (ERRADO). 
 
 
(      ) O escritor do texto, Manoel Dantas

na zona rural de Taperoá. 
(     ) Ariano nasceu e viveu em Taperoá 

1942. Depois foi para Pernambuco e faleceu
(      )   O personagem icônico de Ariano Suassuna

O Auto da Compadecida, era conhecido na 
cidade de Taperoá, pelo apelido
tinha costume de imaginar 
desajeitados e fictícios. 

 
A sequência CORRETA é: 
 

A. E, C e E. 
B. E, E e C. 
C. C, C e C. 
D. E, E e E. 
E. C, E e C. 

 
4. “famoso por contar histórias fantásticas que 

oscilavam entre o real e o imaginário”
A palavra destacada acima significa, EXCETO

 
A. Variavam. 
B. Estabilizavam 
C. Hesitavam. 
D. Vacilavam. 
E. Vibravam. 

 
5. “Tem muita conversa lá na boca do Chicó 

[personagem] que eram ‘verdades’ contadas pelo 
Chicó de Taperoá”. 

Os tempos verbais das palavras destacadas, nas 
frases acima, são RESPECTIVAMENTE:

 
A. Presente do indicativo – presente do subjuntivo 

pretérito imperfeito. 
B. Presente do indicativo – presente do indicativo 

pretérito perfeito. 
C. Pretérito perfeito – presente do subjuntivo 

presente. 
D. Pretérito perfeito – pretérito perfeito 

indicativo. 
E. Presente do indicativo – Presente 

pretérito imperfeito. 
 

6. “Ao contrário do mentiroso e vadio que na obra de 
Ariano se satisfazia com o mero prazer de 
protagonizar suas histórias fictícias.” 
 
Quanto ao número de sílabas, as palavras 
protagonizar,  e Ariano são RESPECTIVAMENTE:
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Segundo o texto, julgue os itens como (C) para 

O escritor do texto, Manoel Dantas Vilar, morou 

viveu em Taperoá no ano de 
epois foi para Pernambuco e faleceu. 

Ariano Suassuna em 
era conhecido na 

aperoá, pelo apelido de Chicó e 
 e relatar casos 

famoso por contar histórias fantásticas que 
”. 

, EXCETO: 

lá na boca do Chicó 
‘verdades’ contadas pelo 

Os tempos verbais das palavras destacadas, nas 
frases acima, são RESPECTIVAMENTE: 

presente do subjuntivo – 

presente do indicativo – 

presente do subjuntivo – futuro do 

pretérito perfeito – presente do 

 do indicativo – 

dio que na obra de 
Ariano se satisfazia com o mero prazer de 

 

Quanto ao número de sílabas, as palavras mentiroso, 
são RESPECTIVAMENTE: 

A. Trissílaba, trissílaba, trissílaba.
B. Polissílaba, trissílaba, dissílaba
C. Polissílaba, polissílaba, 
D. Trissílaba, polissílaba, polissílaba.
E. Polissílaba, polissílaba, tri
 

7. “João Grilo é um personagem clássico da literatura, 
que sobrevivia graças à sua astúcia
 

A palavra que substitui astúcia
texto é: 
 
A. Esperteza. 
B. Simpatia. 
C. Honestidade. 
D. Formosura. 
E. Sinceridade. 
 
8. “Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 

João Grilo no Auto da Compadecida
 

O ANTÔNIMO da palavra destacada
 
A. Apiedada. 
B. Compassiva. 
C. Sentimental. 
D. Exorável. 
E. Amargurada. 

 
9. Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras 

Taperoá, icônico 
RESPECTIVAMENTE:

A. Oxítona – oxítona –paroxítona.
B. Proparoxítona – oxítona 
C. Paroxítona – oxítona –oxítona.
D. Oxítona – proparoxítona
E. Oxítona – paroxítona – oxítona.

 
10. “Aquela casa ali embaixo 

 
As palavras destacadas são 
  

A. Pronome – pronome – substantivo 
B. Pronome – substantivo –
C. Substantivo- pronome –
D. Verbo – verbo – substantivo 
E. Pronome – substantivo –
 

11. “Seu Manoelito’ explicou que, à 
personagem, famoso por contar histórias 
fantásticas...” 
 
Assinale a alternativa que as
separadas CORRETAMENTE:
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, trissílaba, trissílaba. 
dissílaba. 

ssílaba, polissílaba. 
ssílaba, polissílaba, polissílaba. 

trissílaba. 

“João Grilo é um personagem clássico da literatura, 
que sobrevivia graças à sua astúcia.” 

astúcia sem alterar o sentido do 

Ariano se inspirou para recriar os atos de seu próprio 
Compadecida...” 

da palavra destacada é: 

Quanto à posição da sílaba tônica, as palavras 
 e fantásticas são 

RESPECTIVAMENTE: 

paroxítona. 
oxítona – paroxítona. 

oxítona. 
proparoxítona – proparoxítona. 

oxítona. 

ali embaixo é dele.” 

As palavras destacadas são RESPECTIVAMENTE: 

substantivo - substantivo. 
– verbo - pronome. 

– pronome – pronome. 
substantivo – pronome. 

– adjetivo - verbo. 

’ explicou que, à semelhança do 
personagem, famoso por contar histórias 

Assinale a alternativa que as palavras destacadas estão 
separadas CORRETAMENTE: 
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A. Ma-noe-li-to   -  se – me – lhan – ça   
B. Ma-no - e-li- to  -   se-me-lha-nça   -   
C. Ma-no-e-li-to  -  se-me-lhan-ça   -   fan
D. Ma-noe-li-to  -  se-mel-han-ça  -  fa-ntás
E. Ma-no- eli-to  -   se-mel-han-ça – fan-

 
12. “Chicó existia e morava em Taperoá

para o lado do [sítio] Chã da Mata, no 
grande’. 

Quanto à análise das palavras destacadas no trecho, 
assinale a opção CORRETA. 
 

A. “existia” está no tempo pretérito mais
modo indicativo. 

B. “Taperoá” é substantivo abstrato. 
C. “lado” vem precedido de artigo indefinido.
D. “Morava” está no tempo pretérito imperfeito do modo 

indicativo. 
E. “fim” está flexionado na terceira pessoa do 

 
13. Assinale a alternativa que corresponde às lacunas da 

frase: 
  
Não consigo entender o _________ de tanta violência
no Brasil. Não sei ______________ há tanta 
impunidade neste país?  
A violência no Brasil deve ser ______________ 
país tem leis brandas. 
 
A alternativa CORRETA é: 

 
A. porquê – por que – porque 
B. porque – porque – porque 
C. porquê – porque – porque 
D. por que – por que – porque 
E. por quê – porquê – por que. 
 
14. Analise o uso do mal/mau nas frases a seguir: 

 
O candidato saiu ______ na prova do concurso
A sua presença me faz tão _______. Só agora sei como 
você é _____________. 
 
Assinale a opção CORRETA: 
 
A. Mal – mau- mal. 
B. Mau – mau- mal. 
C. Mal – mal –mal. 
D. Mau – mau – mau. 
E. Mal – mal – mau. 

 
15. Observe o texto a seguir: 
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ça   -   fan-tás-ti-cas.   
   fan-ta-sti-cas.  

fan-tás-ti-cas. 
ntás-ti-cas. 
-tás-ti-cas.  

Taperoá. Morava lá 
do [sítio] Chã da Mata, no fim da ‘rua 

Quanto à análise das palavras destacadas no trecho, 

pretérito mais-que-perfeito do 

“lado” vem precedido de artigo indefinido. 
” está no tempo pretérito imperfeito do modo 

pessoa do singular. 

Assinale a alternativa que corresponde às lacunas da 

o _________ de tanta violência 
______________ há tanta 

______________ o 

/mau nas frases a seguir:  

prova do concurso público. 
A sua presença me faz tão _______. Só agora sei como 

Moro na rua _______ fica o Shopping Mangabeira.
__________ você vai depois do concurso público?
O turista não sabe _____________ 
 
Assinale a opção na qual o uso do onde/aonde 
CORRETAMENTE às lacunas 
 
A. Onde – aonde – onde 
B. Aonde – aonde – onde.
C. Aonde – onde – onde. 
D. Onde – onde – onde. 
E. Aonde – aonde – aonde.

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
ROTINA DO CARGO

 
16. Com a vigência da Carta Constitucional de 1988, a 

Administração Pública em nosso país passou a buscar 
uma gestão mais eficaz e 
com o bem comum. 
 
Para isso a Administração Pública vem impl
políticas públicas, com enfoque em uma gestão mais 
rígida, investindo em, 
 
Assinale a opção INCORRETA:

 
A. Formação continuada que se deve proporcionar aos 

funcionários públicos, 
a serviço do setor público deve realizar
perfeição. 

B. Gestão de pessoal e relações humanas na 
Administração Pública 
pelo bom propósito e uma educação aprimorada.

C. Ambiente laboral agradável, no qual 
devem se esforçar para viver no cotidiano 
espírito de serviço para a coletividade que justifica a 
própria existência da Administração Pública.

D. Comportamento ético 
público à busca das fórmulas mais eficientes e 
econômicas para levar 

E. Atuação do funcionário
deverá sempre que possível transmitir informação 
privilegiada ou confidencial.
obrigatório e exclusivo 
guardar o sigilo de ofício

 
17. Sobre Administração Pública, atente para as 

afirmativas a seguir: 
 

I. A administração pública tem como objetivo 
trabalhar a favor do
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_______ fica o Shopping Mangabeira. 
__________ você vai depois do concurso público? 
O turista não sabe _____________ é a Estação Ciências. 

Assinale a opção na qual o uso do onde/aonde preenche 
lacunas acima: 

 
onde. 

 

aonde. 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E 
ROTINA DO CARGO 

Com a vigência da Carta Constitucional de 1988, a 
Administração Pública em nosso país passou a buscar 
uma gestão mais eficaz e moralmente comprometida 

Para isso a Administração Pública vem implantando 
com enfoque em uma gestão mais 

, investindo em, EXCETO. 

Assinale a opção INCORRETA: 

ormação continuada que se deve proporcionar aos 
funcionários públicos, uma a ideia de que o trabalho 
a serviço do setor público deve realizar-se com 

estão de pessoal e relações humanas na 
Administração Pública com o dever de ser presididas 

bom propósito e uma educação aprimorada. 
agradável, no qual os funcionários 

devem se esforçar para viver no cotidiano com 
espírito de serviço para a coletividade que justifica a 
própria existência da Administração Pública. 

omportamento ético que deve levar o funcionário 
público à busca das fórmulas mais eficientes e 
econômicas para levar com eficiência sua tarefa. 

funcionário, como servidor público, que 
sempre que possível transmitir informação 

ou confidencial. Haja vista, ser 
obrigatório e exclusivo do funcionário público, 
guardar o sigilo de ofício. 

Sobre Administração Pública, atente para as 

A administração pública tem como objetivo 
trabalhar a favor do interesse público. 
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II. Quando um agente público incorre em uma 
prática ilegal contra os princípios da 
Administração Pública, ele pode ser julgado 
por improbidade administrativa.

III. A administração pública pode ser direta ou 
indireta. 

 
Está (ao) CORRETA(S) a(s) afirmativa(

 
A. I apenas. 
B. III apenas. 
C. I, II e III. 
D. II apenas. 
E. I e II apenas. 

 
18. Desempenhar funções no ambiente de trabalho hoje

requer qualidade no serviço e bom relacionamento 
com os colegas.  
Faz-se necessário na Rotina do Cargo de um 
funcionário público no exercício de suas funções, 
sucesso de um trabalho em equipes que:

 
I. Os seus integrantes utilizem

coloquem-se no lugar dos outros, estejam 
receptivos ao processo de integração
forma, permitam-se afeiçoar

II. A equipe seja composta de pessoas que 
competem entre si, e que traz o retrocesso d
conceito simplista de grupo, ou seja, apenas 
um agrupamento de indivíduos que dividem 
o mesmo espaço físico, por
objetivos e metas diferentes, 
aprimoramento e crescimento dos outros.

III. A equipe seja formada com os bons 
exemplos de um líder e com pessoas 
comprometidas voluntariamente, isso faz 
com que o trabalho fique cada vez mais 
proveitoso por parte de todos.

 
Está (ao) CORRETO(S)  o que se afirma(m) em:
 

A. Apenas o item II e III. 
B. Apenas o item III. 
C. Os itens I, II e III. 
D. Apenas os itens I e III. 
E. Apenas o item I. 

 
19. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 

segundo a Constituição Federal de 1988
 
 
Assinale a alternativa INCORRETA
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Quando um agente público incorre em uma 
prática ilegal contra os princípios da 
Administração Pública, ele pode ser julgado 

improbidade administrativa. 
A administração pública pode ser direta ou 

ao) CORRETA(S) a(s) afirmativa(s): 

Desempenhar funções no ambiente de trabalho hoje 
e bom relacionamento 

se necessário na Rotina do Cargo de um 
funcionário público no exercício de suas funções, o 

que: 

s seus integrantes utilizem-se de empatia, 
se no lugar dos outros, estejam 

receptivos ao processo de integração e, dessa 
se afeiçoar-se. 

equipe seja composta de pessoas que 
que traz o retrocesso do 

onceito simplista de grupo, ou seja, apenas 
um agrupamento de indivíduos que dividem 

porque possuem 
vos e metas diferentes, e buscam o 

aprimoramento e crescimento dos outros. 
formada com os bons 

exemplos de um líder e com pessoas 
voluntariamente, isso faz 

com que o trabalho fique cada vez mais 
proveitoso por parte de todos. 

stá (ao) CORRETO(S)  o que se afirma(m) em: 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
segundo a Constituição Federal de 1988, EXCETO. 

INCORRETA: 

A. Seguro-desemprego. 
B. Fundo de garantia do tempo de serviço.
C. Salário mínimo, fixado em lei.
D. Repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos 

domingos. 
E. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 

menos, um terço a mais do 
 
20. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Taperoá, são considerados de interesse histórico do 
município: 

 
I. O prédio onde funciona o Fórum Municipal.

II. A “Ponte Velha” erguida sobre o rio 
Taperoá, antiga via de acesso à cidade.

III. O prédio onde funciona a sede da Prefeitura 
Municipal. 

IV. O antigo cemitério da cidade, onde se 
encontram os restos mortais dos que fizeram 
a história do Município.

V. O prédio onde funciona a Câmara 
Municipal. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas:

 
A. II, III e V apenas. 
B. I, II, e IV apenas. 
C. II, III, IV e V apenas. 
D. II, III e IV apenas. 
E. I, II, III, IV e V. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS
 
21. O município de Taperoá

da Paraíba, que é famoso por nele 
história do escritor Ariano Suassuna

 
 A Mesorregião onde o município de Taperoá está 
localizado é: 

 
Assinale a alternativa CORRETA:

 
A. Litoral 
B. Borborema 
C. Agreste 
D. Zona da Mata 
E. Sertão 

 
22. Ele foi o líder do Partido Comunista de Cuba, 

presidente e ditador do país caribenho, sua morte 
ocorreu em 25 de novembro de 2016. Morto aos 90 
anos de idade foi o comandante
da Revolução Cubana 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/
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Fundo de garantia do tempo de serviço. 
Salário mínimo, fixado em lei. 
Repouso semanal remunerado, obrigatoriamente aos 

Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo 
menos, um terço a mais do que o salário normal. 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Taperoá, são considerados de interesse histórico do 

O prédio onde funciona o Fórum Municipal. 
A “Ponte Velha” erguida sobre o rio 
Taperoá, antiga via de acesso à cidade. 

io onde funciona a sede da Prefeitura 

O antigo cemitério da cidade, onde se 
encontram os restos mortais dos que fizeram 
a história do Município. 
O prédio onde funciona a Câmara 

Estão CORRETAS as afirmativas: 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

Taperoá está localizado no Estado 
famoso por nele fazer parte da 
Ariano Suassuna. 

A Mesorregião onde o município de Taperoá está 

Assinale a alternativa CORRETA: 

líder do Partido Comunista de Cuba, 
presidente e ditador do país caribenho, sua morte 
ocorreu em 25 de novembro de 2016. Morto aos 90 
anos de idade foi o comandante-em-chefe 

 de 1959. 
 

http://vestibular.brasilescola.uol.com.br/ 15.12.2016 
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O líder do Partido Comunista de Cuba, 
mencionado no texto acima é: 

 
A. Nelson Mandela. 
B.  Fidel Castro.  
C. Che Guevara. 
D. Martin Luther King. 
E. Muhammad Ali. 

 
23. Sobre o município de Taperoá – PB

afirmar que: 

I. Limita-se ao norte com o município de 
Salgadinho. 

II. Pertence a Mesorregião da Borborema.
 

III. O clima predominante é o semi
 

Está(ão) CORRETA(S): 
 

A. I apenas. 
B. I, II e III. 
C. II e III apenas. 
D. II apenas. 
E. III apenas. 

 
24. Sustentabilidade é um termo usado para definir 

ações e atividades humanas que visam suprir as 
necessidades atuais dos seres humanos, sem 
comprometer o futuro das próximas gerações. 

 
Podemos citar como sendo ações sustentáveis:
 

I. Exploração dos recursos veg
florestas e matas de forma controlada, 
garantindo o replantio sempre que 
necessário. 

II. Uso de fontes de energia limpas e 
renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica) 
para diminuir o consumo de combustíveis 
fósseis. 

III. Desenvolvimento da gestão 
empresas para diminuir o desperdício de 
matéria-prima e desenvolvimento de 
produtos com baixo consumo de energia.

 
Está (ão) CORRETA(S): 
 

A. I apenas. 
B. II apenas. 
C. I e III apenas. 
D. II e III apenas. 
E. I, II e III. 
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Partido Comunista de Cuba, 

PB é CORRETO 

ao norte com o município de 

Pertence a Mesorregião da Borborema. 

redominante é o semi-árido. 

Sustentabilidade é um termo usado para definir 
ações e atividades humanas que visam suprir as 
necessidades atuais dos seres humanos, sem 
comprometer o futuro das próximas gerações.  

r como sendo ações sustentáveis: 

Exploração dos recursos vegetais de 
florestas e matas de forma controlada, 
garantindo o replantio sempre que 

Uso de fontes de energia limpas e 
renováveis (eólica, geotérmica e hidráulica) 
para diminuir o consumo de combustíveis 

Desenvolvimento da gestão sustentável nas 
empresas para diminuir o desperdício de 

prima e desenvolvimento de 
produtos com baixo consumo de energia. 

25. O Brasil é um país com enorme ext
apresenta área de 8.514.876 km², sendo seu território 
dividido em Regiões. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão responsável 
pela divisão regional do território brasileiro. Para 
reunir estados em uma mesma re
critérios como semelhanças nos aspectos físicos, 
humanos, culturais, sociais e econômicos.
 
Os estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão, estão 
localizados na(s) seguinte(s) região(ões):
 
 
Assinale a alternativa CORRETA:
 
 

A. Região Centro-oeste. 
B. Região Nordeste e Norte
C. Região Nordeste. 
D. Região Norte. 
E. Região Norte e Centro

 
26. O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, que 

morreu no Recife, aos 87 anos, deixou um dos 
maiores legados da literatura brasileira.
 
São consideradas as pri
Suassuna, EXCETO: 

 
A. Auto da Compadecida.
B. O casamento Suspeitoso.
C. O Santo e a Porca. 
D. Mar Morto. 
E. Uma Mulher Vestida de Sol.

 
27. Exposição do artista

sensibilidade artística homenageia grandes 
personalidades taperoaenses, a exposição faz uma 
homenagem tanto para os que já 
que ainda permanecem vivos e tem um papel 
importante na nossa cidade. O traço do artista Jones 
Oliveira é formidável, vale a pena visitar.

 
A exposição aberta ao público no Térreo da Câmara 
de Vereadores de Taperoá
 

A. Taperoá Traços e Formas.
B. Taperoá Lápis de Cor.
C. Taperoá na Ponta do Lápis.
D. Taperoá Lápis de Giz.
E. Taperoá Cor e Forma.
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é um país com enorme extensão territorial: 
apresenta área de 8.514.876 km², sendo seu território 

Regiões. O Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) é o órgão responsável 
pela divisão regional do território brasileiro. Para 
reunir estados em uma mesma região são utilizados 
critérios como semelhanças nos aspectos físicos, 
humanos, culturais, sociais e econômicos. 

Os estados do Ceará, Pernambuco e Maranhão, estão 
localizados na(s) seguinte(s) região(ões): 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 
Região Nordeste e Norte. 

Região Norte e Centro-oeste. 

O escritor e dramaturgo Ariano Suassuna, que 
morreu no Recife, aos 87 anos, deixou um dos 
maiores legados da literatura brasileira. 

São consideradas as principais obras de Ariano 
 

Auto da Compadecida. 
O casamento Suspeitoso. 

Uma Mulher Vestida de Sol. 

Exposição do artista Jones Oliveira, com sua 
sensibilidade artística homenageia grandes 
personalidades taperoaenses, a exposição faz uma 
homenagem tanto para os que já partiram como aos 
que ainda permanecem vivos e tem um papel 
importante na nossa cidade. O traço do artista Jones 

formidável, vale a pena visitar. 

http://www.taperoa.com/25.12.2016 

A exposição aberta ao público no Térreo da Câmara 
de Vereadores de Taperoá foi denominada de: 

Traços e Formas. 
Taperoá Lápis de Cor. 
Taperoá na Ponta do Lápis. 

iz. 
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28. Sobre os aspectos históricos do município de 
Taperoá, atente para as afirmativas a seguir:

 
I. Os primeiros habitantes civilizados das 

terras do atual Município de Taperoá 
foram o licenciado Francisco Tavares de 
Melo, capitão Gonçalo Pais Chaves e o 
ajudante Cosme Pinto. 

II. Os principais núcleos de vida e de 
desenvolvimento daquelas terras se 
denominaram Serrote, Bonito, Salgado, 
Carnaúba e Cosme Pinto. Aqui a origem 
mais remota do Município de Taperoá.

III. Em 1880 o Padre Manoel Ubal
construção da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição, só concluída em 
1940 por Padre João Noronha.

IV. Taperoá foi saqueada por cangaceiros e as 
paredes da Igreja serviram de trincheira 
aos bandoleiros e o palco do confronto se 
tornou conhecido como “Chã de Bala”, 
posteriormente virou Rua Manoel de 
Farias Castro. 

 
Estão CORRETAS as afirmativas: 

 
A. I e II apenas. 
B. I e IV apenas. 
C. I, II e III apenas. 
D. II e IV apenas. 
E. I, II, III e IV. 

 
29. Atente para o texto a seguir: 

O ministro __________, do _______________ 
morreu na tarde desta quinta-feira, 
de avião no mar da região de Paraty, no Rio de 
Janeiro, confirmou em uma rede social o filho do 
magistrado, que tinha 68 anos.  
Assim como os demais ministros, estava 
formalmente de férias, mas havia decidido 
interromper o descanso para trabalhar no processo 
da ___________________, do qual era relator

http://brasil.elpais.com/brasil/19.01.2017

 
 Assinale a alternativa que completa as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 

 
A. Teori Zavascki -  Supremo Tribunal

Operação Lava Jato 
B. Victor Vanaski - Superior Tribunal

Operação Petrobrás 
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Sobre os aspectos históricos do município de 
Taperoá, atente para as afirmativas a seguir: 

Os primeiros habitantes civilizados das 
terras do atual Município de Taperoá 
foram o licenciado Francisco Tavares de 

Gonçalo Pais Chaves e o 

Os principais núcleos de vida e de 
desenvolvimento daquelas terras se 
denominaram Serrote, Bonito, Salgado, 
Carnaúba e Cosme Pinto. Aqui a origem 
mais remota do Município de Taperoá. 
Em 1880 o Padre Manoel Ubaldo iniciou a 
construção da Igreja Matriz de Nossa 
Senhora da Conceição, só concluída em 
1940 por Padre João Noronha. 
Taperoá foi saqueada por cangaceiros e as 
paredes da Igreja serviram de trincheira 
aos bandoleiros e o palco do confronto se 

do como “Chã de Bala”, 
posteriormente virou Rua Manoel de 

do _______________ 
, em um acidente 

de avião no mar da região de Paraty, no Rio de 
Janeiro, confirmou em uma rede social o filho do 

Assim como os demais ministros, estava 
as, mas havia decidido 

interromper o descanso para trabalhar no processo 
___________________, do qual era relator. 

 
elpais.com/brasil/19.01.2017. 

Assinale a alternativa que completa as lacunas do 

Tribunal Federal - 

Tribunal Federal – 

C. Teori Zavascki - Superior
Operação Petrobrás 

D. Ricardo Lewandowski
Operação Lava Jato 

E. Ricardo Lewandowski
Operação Petrobrás 

30. A prisão do empresário, suspeito de corrupção ativa 
e lavagem de dinheiro, nesta segunda
repercutiram por todo o mundo. Jornais estrangeiros 
noticiaram a detenção 
sua intensa derrocada nos últimos cinco anos, 
passando de homem mais rico do país a presidiário.

 
O nome do empresário, daquele que já foi o homem 
mais rico do Brasil, que foi preso pela Polícia 
Federal no aeroporto internacional do Rio de Janeiro 
é: 

 
A. Heitor Batista. 
B. Sérgio Cabral. 
C. Marcelo Odebrecht. 
D. Eike Batista. 
E. Dirceu Batista. 
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Superior Tribunal Federal – 

Ricardo Lewandowski - Supremo Tribunal Federal - 

Ricardo Lewandowski - Superior Tribunal Federal – 

do empresário, suspeito de corrupção ativa 
e lavagem de dinheiro, nesta segunda-feira (30) 

por todo o mundo. Jornais estrangeiros 
 do empresário e ressaltaram  

sua intensa derrocada nos últimos cinco anos, 
passando de homem mais rico do país a presidiário. 

 
http://exame.abril.com.br/30.01.2016 

O nome do empresário, daquele que já foi o homem 
Brasil, que foi preso pela Polícia 

Federal no aeroporto internacional do Rio de Janeiro 


