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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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Para avaliar as modificações que ocorrem nos alimentos, é 
necessário conhecer as características próprias dos mesmos.  
 
Numere a segunda coluna de acordo com a primeira e assinale a 
seqüência correta. 
 

 
1. Características 

físicas 
(   ) Os nutrientes que integram os 

alimentos podem alterar-se 
fundamentalmente pelas 
operações e tratamento 
empregados na cozinha. 

2. Estado físico dos 
alimentos 

(   ) Solubilidade; termolabilidade; 
termoestabilidade; hidratação 
ou gelatinização; coagulação; 
hidrólise por ação de cocção, 
enzima, bactéria ou ácidos, 
entre outros. 

3. Características 
biológicas 

(   ) Aspectos, cor, cheiro, sabor, 
consistência e estrutura. 

4. Composição 
química dos 
alimentos 

(   ) Propriedade de modificar-se por 
ação de fermentos, enzimas ou 
bactérias, adquirindo 
características novas de sabor, 
digestibilidade e valor nutritivo. 

5. Características 
físico-químicas 

(   ) Emulsão, suspensão, solução, 
estado líquido, estado sólido, 
estado viscoso. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 

 
A) 4; 5; 1; 3; 2. 
B) 1; 4; 2; 5; 3. 
C) 4; 2; 3; 1; 5. 
D) 4; 5; 3; 2; 1. 
E) 5; 4; 3; 2; 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 09QUESTÃO 07 
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Marque (V) para as afirmativas verdadeiras, e (F) para as falsas 
e assinale a seqüência correta. 
 
Cada alimento representa uma fonte, em potencial de 
nutrientes. Portanto, é importante conhecer os fatores que os 
modificam. 

 
(   ) Fatores físicos: estão relacionados à subdivisão, 

dissolução, união e temperatura. 
(   ) Fatores biológicos: estão relacionados a fermentos ou 

enzimas, bactérias e fungos. 
(   ) Fatores químicos: estão relacionados à cocção, ação de 

ácidos e álcalis, reações e combinações químicas. 
(   ) Fatores químicos: estão relacionados à temperatura, 

bactérias, cocção e reações químicas. 
(   ) Fatores biológicos: estão relacionados à ação de ácidos e 

álcalis, dissolução, bactérias e fungos. 
 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 

 
A) V; V; F; F; V. 
B) F; F; F; V; V. 
C) V; V; V; F; F. 
D) V; F; V; F; V. 
E) V; F; F; V; V. 
 
 
 
 
No que se refere ao conceito do termo “GUARNIÇÃO”, 
assinale a alternativa correta. 
 
A) Preparação que mais contribui com o aporte de proteínas da 

refeição. 
B) Consiste na preparação que acompanha o prato principal. 
C) São pequenos petiscos frios e/ou quentes, servidos entre os 

pratos principais. 
D) Pode ser composto por sopa recebendo, nesse caso, a 

denominação de couvert. 
E) Pode ser um doce e/ou uma fruta servido após o prato 

principal. 
 
 
 
 

A consistência de uma dieta é determinada pela textura dos 
alimentos e das preparações que a compõem. Assinale a 
alternativa que corresponde aos alimentos permitidos em uma 
DIETA PASTOSA. 
 
A) Grãos de leguminosas, salada de tomate e alface, mamão. 
B) Salada crua, bisteca suína, batata frita. 
C) Purê de batata, suco de laranja, iogurte. 
D) Beterraba crua, abacaxi em rodelas, maçã com casca. 
E) Laranja com bagaço, pão francês, biscoito recheado. 
 
 
 

 
 
 

As dietas básicas de rotina são padronizadas para facilitar o 
controle no preparo e distribuição. Com base nessa afirmativa, 
numere a 2ª coluna de acordo com a 1ª, e assinale a seqüência 
correta. 
 
(1) Dieta normal (   ) Alimentos na forma líquida ou 

que possam ser transformados em 
líquidos. 

(2) Dieta branda (   ) Não apresenta restrições 
específicas a alimentos. 

(3) Dieta pastosa (   ) Níveis baixos de celulose e tecido 
conectivo, os quais são 
modificados pela cocção. 

(4) Dieta semi-
líquida 

(   ) Consistência semifluida, 
composta de caldos espessos e 
purês ralos. 

(5) Dieta líquida (   ) arroz papa, papa de maisena, purê 
de batata.  

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 

A) 1; 4; 5; 3; 2. 
B) 2; 3; 5; 4; 1. 
C) 3; 2; 4; 5; 1. 
D) 4; 1; 3; 2; 3. 
E) 5; 1; 2; 4; 3. 
 

 
 
 

Considerando as características da fase da adolescência, é 
correto afirmar que: 
 
A) devido a seu rápido crescimento as necessidades de 

vitaminas serão sempre superiores às do adulto. 
B) as necessidades de proteína (g/dia) são as mesmas para 

ambos os sexos. 
C) geralmente as meninas se alimentam melhor que os 

meninos. 
D) o consumo de uma dieta desequilibrada pode tornar 

deficiente tanto a estatura quanto o peso e o adolescente 
apresentar sinais de má-nutrição. 

E) o período de estirão (crescimento rápido) ocorre em toda a 
fase da adolescência. 
 

 
 
 

Atualmente o interesse e a atenção às pessoas de idade mais 
avançada (idosos), têm-se intensificado. Com relação ao gasto 
energético basal (o necessário para manter as atividades básicas 
do organismo) deste grupo etário é correto afirmar que se 
encontra: 
 

A) diminuído devido essencialmente, à redução da atividade 
física. 

B) diminuído como reflexo da queda da massa magra. 
C) aumentado devido à maior captação de oxigênio. 
D) igual ao do adulto jovem para compensar o catabolismo. 
E) igual ao do adulto devido à manutenção da massa magra. 
 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14

QUESTÃO 15
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O índice de massa corporal (IMC), ou Índice de Quetelet, é um 
índice simples, utilizado para classificação do estado 
nutricional, especialmente em pessoas adultas. Para seu cálculo, 
é necessário conhecer as seguintes variáveis:  
 
A) idade, sexo, peso e estatura. 
B) idade, peso e estatura. 
C) peso e estatura. 
D) peso e porcentagem de gordura corporal. 
E) sexo, peso e estatura. 
 
 
 
 
Dentre as opções abaixo aquela que conceitua adequadamente 
“estado nutricional” é: 
 
A) Estado nutricional se refere à deficiência crônica de 

proteínas e calorias. 
B) Estado nutricional é uma condição do corpo resultante do 

excesso de gordura corporal. 
C) Estado nutricional  é uma condição do corpo resultante da 

depleção de gordura corporal. 
D) Estado nutricional, no plano individual ou biológico, é o 

resultado do equilíbrio entre o consumo de nutrientes e o 
gasto energético do organismo para suprir as necessidades 
nutricionais. 

E) Estado nutricional, no plano individual ou biológico, é o 
resultado do consumo de alimentos em relação à 
quantidade de gordura corporal do indivíduo para controlar 
o peso corpóreo. 

 
 
 
 
 
Dentre os alimentos que compõem o Guia da Pirâmide 
Alimentar, marque os que contêm quantidades apreciáveis de 
minerais, vitaminas, fibras e água. 
 
A) Gorduras, óleos e doces. 
B) Legumes, hortaliças e frutas. 
C) Grãos integrais, cereais e massas. 
D) Carnes, ovos e nozes. 
E) Leite, iogurte e queijo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Em relação à contaminação dos alimentos, marque com V a(s) 
alternativa(s) verdadeira(s) e com F a(s) alternativa(s) falsa(s) e 
assinale a seqüência correta: 
 
(   ) Dentre os principais fatores que influenciam a 

multiplicação e o crescimento microbiano, destacam-se 
temperatura, umidade e disponibilidade de oxigênio; 

(   ) O alimento contaminado constitui o principal vetor na 
contaminação secundária por vírus; 

(   ) Em uma toxinfecção alimentar, o período de incubação 
microbiana pode variar de 1 hora a 12 horas; 

(   ) As bactérias e os fungos são os principais grupos de 
microorganismos que podem contaminar e deteriorar os 
alimentos. 

 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) V; F; V; F. 
B) V; F; F; V. 
C) F; V; F; F. 
D) F; F; V; V. 
E) V; V; F; F. 
 
 
 
 
Correlacione o tipo de conservação de alimentos e o respectivo 
princípio utilizado e assinale a seqüência correta: 
 
1. Filtração. 
2. Apertização. 
3. Adição de produtos químicos. 
4. Calor. 
5. Pasteurização. 
 
(   ) Destruição de microorganismos. 
(   ) Prevenção ou retardamento de reações químicas. 
(   ) Temperaturas suficientes para destruir a flora 

microbiana patogênica. 
(   ) Remoção de microorganismos. 
(   ) Tratamento térmico aplicado a alimentos embalados 

hermeticamente. 
 
A seqüência correta de cima para baixo é: 
 
A) 5; 4; 3; 2; 1. 
B) 4; 3; 5; 1; 2. 
C) 3; 5; 4; 2; 1. 
D) 4; 1; 2; 5; 3. 
E) 2; 3; 5; 3; 4. 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20

QUESTÃO 18 



 
Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC  
Processo Seletivo 2008 
Tipo 1                                                                                                                                                           Cargo: Monitor II - Gastronomia / Nível Médio 

Página 5/8  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

 
 
 
 
Quanto aos cuidados com a higiene pessoal, é incorreto afirmar 
que:  
 
A) o uniforme deve estar sempre limpo, usar rede ou gorro 

cobrindo os cabelos. 
B) não se deve falar, nem tossir sobre os alimentos. 
C) as mãos não devem ser lavadas com freqüência. 
D) não se deve comparecer ao trabalho se estiver com gripe ou 

qualquer doença infecto-contagiosa. 
E) as unhas devem ser cortadas e bem escovadas. 
 
 
 
 
Com relação à higiene do ambiente de trabalho, uma das tarefas 
que deve ser realizada no mínimo 2 vezes ao dia é: 
 
A) limpar as luminárias. 
B) varrer os pisos. 
C) limpar os armários. 
D) vasculhar o teto. 
E) limpar os azulejos. 
 
 
 
 
Este equipamento de cozinha foi desenvolvido a partir de dois 
meios de cocção: o ar quente e o vapor úmido. Em um mesmo 
compartimento pode-se fazer cocção de vários tipos de 
alimentos, simultaneamente, sem que se altere o sabor de cada 
prato. Este equipamento é conhecido como: 
 
A) Banho Maria 
B) Forno combinado 
C) Salamandra 
D) Panela basculante 
E) Pass-Trough 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Associe a 1ª coluna com a 2ª para classificar os equipamentos e 
utensílios de cozinha listados abaixo. 
 
(1) Frigideira sauté 
(2) Cestas 
(3) Travessa 
(4) Tostador de pão 
(5) Câmaras frias 
(6) Liquidificador  

 
(   ) Equipamento de refrigeração 
(   ) Equipamento de preparação 
(   ) Equipamento de cocção 
(   ) Utensílio de armazenamento 
(   ) Utensílio de cocção 
(   ) Utensílio para apresentação de iguarias 
 
De cima para baixo a seqüência correta é: 
 
A) 5, 6, 4, 2, 1, 3. 
B) 3, 1, 2, 4, 6, 5. 
C) 5, 4, 1, 2, 6, 3. 
D) 5, 3, 2, 1, 4, 6. 
E) 5, 6, 1, 2, 4, 3. 
 
 
 
 
Analise as afirmações abaixo sobre os materiais empregados 
na fabricação de utensílios de cozinha. 
 
1. Utensílios de metal devem ser completamente à prova de 

ferrugem e resistentes para suportar impactos e pancadas 
que poderão receber durante sua vida útil. 

2. Jamais devemos usar tábuas de madeira para picar 
alimentos, pois a madeira absorve facilmente umidade e 
acumula bactérias nos riscos que foram produzidos no uso 
normal do utensílio. 

3. Recipiente de metal corrosivo como cobre, estanho e 
alumínio, não deve ser usado para armazenar alimentos 
ácidos ou fazer salmoura.  

4. O plástico é o único material que não precisa ser 
examinados com cuidado na hora de comprar utensílios de 
cozinha, pois é um material resistente, fácil de lavar e 
nunca prejudica o alimento. 

 
Diante do exposto, é correto afirmar que: 
 
A) Apenas a afirmação 1 está incorreta 
B) Apenas as afirmações 1 e 2 estão incorretas 
C) Apenas a afirmação 3 e 4 estão incorretas 
D) Apenas a afirmação 4 está incorreta 
E) As afirmações 1, 2, 3 e 4 estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 21 

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


