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Atenção: Leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 3. 
 

E POR FALAR EM LADRÃO DE GALINHAS... 
 

Pegaram o cara em flagrante roubando galinhas de um galinheiro e levaram para a delegacia. 
- Que vida mansa, heim, vagabundo? Roubando galinha para ter o que comer sem precisar trabalhar. Vai 
para cadeia! 
- Não era para mim não. Era para vender. 

5 - Pior. Venda de artigo roubado. Concorrência desleal com o comércio estabelecido. Sem-vergonha! 
- Mas eu vendia mais caro. 
- Mais caro? 
- Espalhei o boato que as galinhas do galinheiro eram bichadas e as minhas não. E que as do galinheiro 
botavam ovos brancos enquanto as minhas botavam ovos marrons. 

10 - Mas eram as mesmas galinhas, safado. 
- Os ovos das minhas eu pintava. 
- Que grande pilantra... 
Mas já havia um certo respeito no tom do delegado. 
- Ainda bem que tu vai preso. Se o dono do galinheiro te pega... 

15   - Já me pegou. Fiz um acerto com ele. Me comprometi a não espalhar mais boato sobre as galinhas dele, e   
ele se comprometeu a aumentar os preços dos produtos dele para ficarem iguais aos meus. Convidamos 
outros donos de galinheiro a entrar no nosso esquema. Formamos um oligopólio. Ou, no caso, um ovigopólio. 
- E o que você faz com o lucro do seu negócio? 
- Especulo com dólar. Invisto alguma coisa no tráfico de drogas. Comprei alguns deputados. Dois ou três 

20 ministros. Consegui exclusividade no suprimento de galinhas e ovos para programas de alimentação do 
governo e superfaturo os preços. 
O delegado mandou pedir um cafezinho para o preso e perguntou se a cadeira estava confortável, se ele não 
queria uma almofada. Depois perguntou: 
- Doutor, não me leve a mal, mas com tudo isso, o senhor não está milionário? 

25 - Trilionário. Sem contar o que eu sonego de Imposto de Renda e o que tenho depositado ilegalmente no 
exterior. 
- E, com tudo isso, o senhor continua roubando galinhas? 
- Às vezes. Sabe como é. 
- Não sei não, excelência. Me explique. 

30 - É que, em todas essas minhas atividades, eu sinto falta de uma coisa. 
Do risco, entende? Daquela sensação de perigo, de estar fazendo uma coisa proibida, da iminência do castigo. 
Só roubando galinhas eu me sinto realmente um ladrão, e isso é excitante. Como agora. Fui preso, finalmente. 
Vou para a cadeia. É uma experiência nova. 
- O que é isso, excelência? O senhor não vai ser preso não. 

35       - Mas fui pego em flagrante pulando a cerca do galinheiro! 
- Sim. Mas primário, e com esses antecedentes... 

 
Luis Fernando Veríssimo 

Disponível em: https://www.pensador.com/textos_de_luis_fernando_verissimo/ Acessado em: 26/03/2019 

 
 
 
 
 
 

 

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA – (NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO) 
– Questões 01 a 10 – 

https://www.pensador.com/autor/luis_fernando_verissimo/
https://www.pensador.com/textos_de_luis_fernando_verissimo/
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Questão 01 – De acordo com o texto, pode-se observar a (re)construção de um retrato do Brasil. Assinale 
a opção que indica a ideia associada CORRETAMENTE a esse retrato: 

 
(a) O Brasil é um país em que, embora haja desonestidade, a justiça impera. 
(b) No Brasil, o “jeitinho brasileiro” é capaz de contornar qualquer situação. 
(c) No Brasil, independentemente do tipo de roubo, o tratamento dado ao criminoso é o mesmo. 
(d) O Brasil trata de modo diferenciado um mesmo crime dependendo de quem o comete. 
(e) As pessoas honestas são valorizadas no Brasil, independentemente da sua realidade social. 

 
 

Questão 02 – No texto, é possível notar uma mudança de comportamento do delegado em relação ao 
ladrão de galinhas. Essa mudança, que ocorre de modo gradual, é evidenciada pelo modo de o delegado 
tratar o ladrão. Aponte a opção que expõe a sequência CORRETA quanto à mudança de tratamento do 
delegado para se referir ao ladrão: 

 
(a) vagabundo – excelência – você 
(b) sem-vergonha – tu – pilantra 
(c) vagabundo – tu – doutor 
(d) pilantra – excelência – senhor 
(e) sem-vergonha – senhor – você 

 
 

Questão 03 – Observe o diálogo estabelecido entre o delegado e o ladrão entre as linhas 5 e 9. No trecho, 
pode-se perceber a criação de um boato que favorecerá a venda de galinhas. Com base no sentido atribuído 
à palavra “boato”, indique o ditado popular que é menos compatível com o conteúdo veiculado no boato: 

 
(a) “No país da fofoca, ter opinião é tabu.” 
(b) “A única coisa que se espalha mais rápido que doença é a fofoca.” 
(c) “Na boca de quem não presta, quem é bom não vale nada.” 
(d) “A fofoca só existe porque sempre tem alguém disponível para ouvi-la.” 
(e) “Quanto maior a mentira, maior a chance de ela ser acreditada.” 

 
 

Questão 04 – No trecho “Consegui exclusividade no suprimento de galinhas (...)” (L. 20), a palavra em 
destaque pode ser substituída, de modo equivalente, sem prejuízo de sentido, por: 

 
(a) cessão 
(b) sustento 
(c) fornecimento 
(d) abatimento 
(e) supressão 

 
 

Questão 05 – Os vocábulos abaixo aparecem separados em sílabas. Assinale a opção em que a separação 
silábica NÃO obedece às normas do sistema ortográfico vigente, em todas as palavras: 

 
(a) pers-pi-caz; mu-ni-cí-pi-o; au-to-má-ti-co 
(b) sub-lin-gual; a-bril; a-dvo-ga-do 
(c) bis-a-vô; cor-rup-ção; ra-pto 
(d) bis-co-i-to; trans-a-tlân-ti-co; sais, 
(e) p-neu; fix-ação; in-di-gno 
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Questão 06 – Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas CORRETAMENTE: 

 
(a) confete – palitó – seringa; 
(b) focinho – lombriga – toalete; 
(c) engolir – zueira – dói; 
(d) táboa – sinusite – usofruto; 
(e) sirigoela – alface – expiar. 

 
 

Questão 07 – Marque as frases com C (certo) ou E (errado), no que diz respeito à concordância nominal, e, 
em seguida, aponte a opção que apresenta a sequência CORRETA: 

 
I- Ela parece meia triste. ( ) 
II- Meia laranja não é o suficiente.  ( ) 
III- Deixei a janela meio aberta. ( ) 

 

(a) C – C – E 
(b) E – C – C 
(c) E – C – E 
(d) C – E – C 
(e) E – E – C 

 
 

ATENÇÃO: Leia o texto abaixo para responder as questões de 8 a 10. 
 

ANEDOTA 
 

Um músico mambembe resolve ganhar algum dinheiro tocando sanfona no meio da praça. Aparece um 
fiscal e o interrompe: 
– Você tem licença? 
– Não. 

5 – Então me acompanhe. 
– Claro. E que música o senhor vai cantar? 

 
Brasil: almanaque de cultura popular. São Paulo, n. 97, maio 2007. 

 
 

Questão 08 – O gênero textual anedota é caracterizado pela sua natureza humorística. Aponte a opção que 
evidencia o humor gerado pelo texto: 

 
(a) O uso da palavra “mambembe” para identificar o músico como alguém de pouco valor; 
(b) A palavra “licença” que pode ser compreendida, no mínimo, em dois sentidos diversos no texto; 
(c) A pergunta feita pelo músico ao fiscal, ao duvidar de sua capacidade musical; 
(d) A duplicidade de sentido da construção “me acompanhe”, dada a interpretação de cada 

personagem do texto; 
(e) A expressão “no meio da praça” geralmente associada à ociosidade e ao lazer. 
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Questão 09 – No que diz respeito aos elementos linguísticos do texto, aponte a afirmação INCORRETA: 

 
(a) A forma de tratamento “senhor” (L. 06) indica respeito por parte do músico em relação ao fiscal. 
(b) A forma “algum” (L. 01), embora denote indefinição, indica certa quantidade de dinheiro. 
(c) O termo “um” (L. 01) particulariza o fiscal, em relação ao músico. 
(d) O termo “o” (L. 02) retoma textualmente a palavra músico. 
(e) A construção “vai cantar” (L. 06) é equivalente à “cantará”, no texto. 

 
 

Questão 10 – Quanto aos aspectos formais, pode-se afirmar que a palavra “interrompe” (L.02) apresenta: 
 

(a) três dígrafos; 
(b) tonicidade na última sílaba; 
(c) dez letras e dez fonemas; 
(d) um encontro consonantal; 
(e) estrutura trissilábica. 
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Questão 11 – Dividir um número por 0,0125 equivale a multiplicá-lo por: 
 

(a) 

(b) 

1 
 

 

125 
1 

 
 

8 

(c) 8 
(d) 12,5 
(e) 80 

 
 

Questão 12 – Duas empreiteiras farão conjuntamente a pavimentação de uma estrada, cada uma 
2 

trabalhando a partir de uma das extremidades. Se uma delas pavimentar 

restantes, a extensão dessa estrada será de: 

(a) 125 km 
(b) 135 km 
(c) 142 km 
(d) 145 km 
(e) 160 km 

da estrada e a outra, os 81 km 
5 

 
 

 

Questão 13 – Que operação pode ser usada para encontrar a metade de 1234? 

(a)  1234  ∙ 0,5 
(b)  1234 ∶ 0,5 
(c) 1234 ∙ 2 
(d) 1234 + 1234 
(e) 1234 ∙ 0,1 

 
 

Questão 14 – Quanto é o dobro de 24, mais o triplo de 13 e menos o quádruplo de 15? 
 

(a) 17 
(b) 26 
(c) 27 
(d) 37 
(e) 38 

 
 

Questão 15 – Uma tecelagem fabrica peças de tecidos de 45 metros e 60 metros. Desejando cortá-las em 

partes de mesmo comprimento de modo que cada parte tenha o maior tamanho possível, qual deverá ser 

o comprimento de cada parte? 
 

(a) 3 m 
(b) 5 m 
(c) 10 m 
(d) 12 m 
(e) 15 m 

PROVA DE MATEMÁTICA – (NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO) 
– Questões 11 a 20 – 
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Questão 16 – Um país tem eleições para presidente de 5 em 5 anos e para governadores, de 4 em 4 anos. 
Em 1998, essas eleições coincidiram. Qual das alternativas abaixo indica o ano que isso aconteceu 
novamente? 

 
(a) 2000 
(b) 2002 
(c) 2010 
(d) 2018 
(e) 2019 

 
 

Questão 17 – Quanto devemos somar ao número 329, para torná-lo 100 vezes maior? 
 

(a) 100 
(b) 329 000 

(c) 100 000 
(d) 32 571 
(e) 32 572 

 
 

Questão 18 – Da igualdade: 26 = 4 x 6 + 2 podemos obter uma divisão de: 
 

(a) resto 0 e divisor 26 
(b) resto 2 e divisor 26 
(c) resto 4 e divisor 6 
(d) resto 2 e divisor 4 
(e) resto 2 e divisor 6 

 
 

Questão 19 – O relógio do meu pai, a cada hora, atrasa 5 minutos, mas todos os dias, às 8 horas da manhã, 
meu pai acerta seu relógio com o relógio da igreja que é extremamente preciso. Se o relógio está marcando 
22 horas, qual é o horário verdadeiro? 

 
(a) 22h 05 min 
(b) 22h 15 min 
(c) 22h 35 min 
(d) 23h 05 min 
(e) 23h 10 min 

 
 

Questão 20 – Um dia tem quantos segundos? 
 

(a) 600 segundos 
(b) 2400 segundos 
(c) 3600 segundos 
(d) 82 000 segundos 
(e) 86 400 segundos 
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Questão 21 – Marque a alternativa em que são citados apenas os municípios que fazem fronteira com o 
município de Arapiraca. 

 
(a) Igaci, São Sebastião, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Major 

Isidoro, Craíbas e Junqueiro; 
(b) Igaci, São Sebastião, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Feira 

Grande, Craíbas e Junqueiro; 
(c) Igaci, São Sebastião, Major Isidoro, Limoeiro de Anadia, Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, 

Jaramataia, Craíbas e Junqueiro; 
(d) Igaci, São Sebastião, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Campo Grande, Girau do Ponciano, Traipú, 

Craíbas e Junqueiro; 
(e) Igaci, São Sebastião, Coité do Noia, Limoeiro de Anadia, Lagoa da Canoa, Girau do Ponciano, Campo 

Alegre, Craíbas e Junqueiro. 
 
 

Questão 22 – Dentre as alternativas abaixo, identifique qual é a alternativa CORRETA em relação à liderança 
que lutou pela emancipação do povoado de Arapiraca, separando-o do município de Limoeiro de Anadia. 

 

(a) Esperidião Rodrigues, liderança do movimento pela emancipação política de Arapiraca, foi 
derrotado duas vezes seguidas como candidato a prefeito de Arapiraca, em 1925 e 1930. 

(b) Manoel André, liderança do movimento pela emancipação política de Arapiraca, foi o primeiro a 
chegar nas terras da atual cidade de Arapiraca. 

(c) Manoel André, além de ser o primeiro a construir uma igreja em Arapiraca, também foi o 
responsável pela emancipação política de Arapiraca. 

(d) Manoel André criou a primeira escola do município, ao liderar a luta pela emancipação política do 
povoado de Arapiraca. 

(e) Esperidião Rodrigues, sobrinho de Manoel André, como líder da emancipação política de Arapiraca, 
fez várias viagens a cavalo a Maceió para convencer os governantes a emanciparem Arapiraca. 

 
 

Questão 23 – Sobre a simbologia da bandeira de Arapiraca, de acordo com a Lei nº 20/64, é INCORRETO 
afirmar que: 

 
(a) Dois ramos de fumo floreados, nos dois lados do brasão de armas, representam o principal produto 

do município. 
(b) A árvore presente na bandeira representa o primeiro contato de Manoel André com a árvore 

arapiraca; 
(c) As cores vermelho, branco e azul do listeu representam o pertencimento do município ao estado 

de Alagoas. 
(d) A coroa de ouro, elemento indicativo de poder, faz referência à cidade conhecida como “princesa 

do agreste”. 
(e) Nas cores da bandeira, o amarelo representa a riqueza advinda do fumo, o verde indica a plantação 

do fumo e o branco simboliza o caráter pacífico do povo de Arapiraca. 

PROVA DE ATUALIDADES E CONHECIMENTOS GERAIS SOBRE ARAPIRACA – 
(NÍVEL FUNDAMENTAL INCOMPLETO) 

– Questões 21 a 30 – 
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Questão 24 – A árvore arapiraca, símbolo do município de Arapiraca, pode ser descrita como: 
 

(a) uma variação do Pereiro; 
(b) uma espécie de Catingueira; 
(c) uma espécie de Imburana; 
(d) uma espécie de Angico Branco; 
(e) um tipo de Juazeiro. 

 
 

Questão 25 – É INCORRETO afirmar, sobre a economia arapiraquense, que: 
 

(a) Atualmente, Arapiraca é sede dos três maiores atacadistas alagoanos, que, em 2014, superaram os 
lucros das usinas de cana-de-açúcar em Alagoas. 

(b) No século passado, a agricultura, a feira livre e o comércio foram as três maiores forças da economia 
de Arapiraca. 

(c) Ao se instalarem por aqui, as empresas multinacionais do fumo estimularam o plantio e o comércio 
de folhas de fumo, o que eliminou o cultivo da mandioca. 

(d) A produção de fumo cresceu após a emancipação de Arapiraca, mas a farinha de mandioca 
continuou sendo o principal produto. 

(e) A mandioca e a farinha de mandioca eram produtos de grande destaque no início do século 
passado. 

 
 

Questão 26 – Identifique qual dos sujeitos abaixo NÃO teve qualquer participação nos conflitos 
relacionados à luta pela emancipação política de Arapiraca no ano de 1924. 

 
(a) Major Esperidião Rodrigues; 
(b) Membros da família Barbosa do município de Limoeiro de Anadia; 
(c) Dr. José Fernandes Lima, governador do Estado; 
(d) Deputado Odilon Auto, da Assembleia Legislativa de Alagoas; 
(e) Manoel André, pioneiro nas terras arapiraquenses. 

 
 

Questão 27 – Sobre a feira de Arapiraca, é INCORRETO afirmar que: 
 

(a) Foi criada por Manoel André quando Arapiraca ainda nem era um município. 
(b) Na década de 1990, a prefeitura de Arapiraca criou várias feiras em dias distintos na semana, em 

vários bairros, para diminuir as dimensões da feira mais antiga. 
(c) O declínio da cultura do fumo provocou vários problemas sociais que, inclusive, eram notáveis na 

feira de Arapiraca. 
(d) Em 1960, a feira livre da Arapiraca era a maior feira livre do Estado de Alagoas. 
(e) A produção e o comércio das folhas de fumo fizeram a feira de Arapiraca crescer. 
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Questão 28 – É INCORRETO afirmar, sobre a cultura do fumo em Arapiraca, que: 

 
(a) “Extra-forte”, “Super Bom”, “Fumo do Bom”, “Du melhor” e “Fumo Jóia” foram empresas de fumo 

de sucesso a partir de 1970. 
(b) Só a partir de 1990, armazenadores de fumo passaram a cortar o fumo em rolo, a embalar o fumo 

em “saquinhos” plásticos e isso possibilitou o acúmulo de grandes fortunas para esses 
armazenadores. 

(c) No período de bonança, vários camponeses se promoveram de trabalhadores alugados a 
moradores, de moradores a meeiros, de meeiros a pequenos proprietários rurais e também a 
patrões. 

(d) Alguns pequenos produtores passaram a médios e grandes, outros enriqueceram armazenando e 
revendendo safras compradas dos vizinhos. 

(e) No auge da cultura do fumo, visto que o plantio era realizado em vários pequenos sítios, houve uma 
boa distribuição de renda para todos. 

 

 
 

Questão 29 – Identifique a alternativa em que constem apenas espaços culturais de Arapiraca. 
 

(a) Mercado de Artesanato Margarida Gonçalves, Casa da cultura e Memorial da Mulher; 
(b) Museu Zezito Guedes, Casa Museu Graciliano Ramos e Tenda Cultural; 
(c) Casa da Cultura, Mercado de Artesanato Ceci Cunha e Museu Zezito Guedes; 
(d) Museu Zezito Guedes, Tenda Cultural e Museu da Cultura; 
(e) Memorial da Mulher, Casa Museu Manoel André e Casa da Cultura. 

 
 

Questão 30 – Observe a foto abaixo e, em seguida, faça o que se pede: 

 

Fonte: Internet. Disponível em: http://web.arapiraca.al.gov.br/feira-livre/ Acessado em 10/03/2019 

 

A foto acima, refere-se a: 
 

(a) romaria de Nossa Senhora do Bom Conselho; 
(b) festejos pela emancipação de Arapiraca; 
(c) inauguração da praça Manoel André; 
(d) feira da comunidade do Cavaco; 
(e) feira de Arapiraca. 

http://web.arapiraca.al.gov.br/feira-livre/

