CADERNO DE QUESTÕES
Cargo: Auxiliar de Escritório
Nome do Candidato (a):_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Número da Inscrição: _______________________________

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
Este caderno contém 20 (vinte) questões, assim numeradas:



Língua Portuguesa – questões de 01 a 10;
Matemática – questões de 11 a 20;
AVISO IMPORTANTE: ESTE CADERNO FOI IMPRESSO EM FRENTE E VERSO.
1.

Aguarde a autorização do fiscal para abrir este caderno e iniciar a prova;

2.

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas perguntas aos
fiscais;

3.

A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos;

4.

Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação;

5.

Leia cuidadosamente cada questão. Há somente uma resposta correta. Para facilitar o preenchimento
da Folha de Respostas, você poderá marcar somente a letra da alternativa que considera correta para a
Folha de Resposta;

6.

A Folha-Resposta deverá ser preenchida corretamente. Confira os dados e assine-a no espaço
reservado para este fim;

7.

Não serão consideradas marcações feitas a lápis;

8.

Pinte, preenchendo-o por inteiro, com caneta esferográfica preta ou azul, o campo correspondente à
alternativa que você considera correta em cada questão;

9.

A duração da prova será de 2h (duas horas), já incluindo o tempo de preenchimento da FolhaResposta;

10.

O candidato somente poderá deixar a sala, depois de transcorrido 1h (uma hora) do início da prova e
somente poderá levar o seu caderno de questão depois de transcorrida 1h e 30 (uma hora e trinta
minutos) do início da prova;

11.

Os três últimos candidatos da sala deverão entregar a Folha-Resposta juntos;

12.

Não poderão utilizar os banheiros destinados aos candidatos, àqueles que já tiverem concluído a prova,
tampouco permanecer nas dependências da Instituição, para não serem desclassificados.

Boa sorte!
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LÍNGUA PORTUGUESA
01 -Leia este diálogo entre Hagar e seu amigo Eddie
Sortudo e identifique a afirmação incorreta:

04 - Considere os enunciados abaixo [de Crônicas da
Província do Brasil, de Manuel Bandeira], atentando para
as palavras em negrito.
I.

Nesse contexto, o diminutivo "carinha" tem carga
semântica depreciativa.
b) Hagar poderia substituir "carinha novo" por "novato",
mas esse substantivo não evidenciaria o menosprezo
que ele sente por Gork.
c) Para intensificar uma das características que atribui a
Gork, Hagar fez uso do adjetivo no grau comparativo
de superioridade.
d) Mesmo que o interlocutor de Hagar fosse uma mulher,
o adjetivo do último quadrinho continuaria sendo
"obrigado", ou seja, não apresentaria flexão de gênero.

Não há hoje no mundo, em qualquer domínio de
atividade artística, um artista cuja arte contenha
maior universalidade que a de Charles Chaplin.
II. Agrada por não sei quê de elegante que há no seu
ridículo de miséria.
III. [...] uma fita de Carlito nos Estados Unidos tem uma
significação muito diversa da que lhe dão fora de lá.
IV. A interpretação cabe perfeitamente dentro do tipo e
mais: o americano bem verdadeiramente americano,
o que veda a entrada do seu território a doentes e
estropiados,[...]

a)

02 - Leia os versos:
“Não sou alegre nem sou triste;”(1ª estrofe)
“Tem sangue eterno a asa ritmada.” (4ª estrofe)
[Cecília Meireles]
Quanto aos adjetivos destacados, identifique a afirmativa
correta:
I.
II.
III.

Os adjetivos alegree triste, segundo o eu lírico, são
qualidades peculiares à sua condição de poeta.
Os adjetivos alegre, triste, eterno e ritmada
flexionam-se, igualmente em gênero e número.
Os adjetivos eterno e ritmada referem-se,
respectivamente, a sangue e asa, usadas em sentido
conotativo.
Os adjetivos alegree triste são palavras primitivas.
Os adjetivos alegree triste, referindo-se ao eu lírico,
estão em relação de oposição.

As palavras em negrito têm valor de adjetivo:
a)
b)
c)
d)

apenas em I, II e IV.
apenas em I, III e IV.
apenas em III e IV.
em todas.

05 - Leia o seguinte trecho de uma entrevista concedida
pelo ex- ministro do Supremo Tribunal Federal, Joaquim
Barbosa:
Entrevistador: O protagonista do STJ dos últimos tempos
tem usurpado as funções do Congresso?
Entrevistado: Temos uma Constituição muito boa, mas
excessivamente detalhista, com um número imenso de
dispositivos e, por isso, suscetível a fomentar
interpretações e toda sorte de litígios. Também temos um
sistema de jurisdição constitucional, talvez único no
mundo, com um rol enorme de agentes e instituições
dotadas da prerrogativa ou de competência para trazer
questões do Supremo.
Veja, 15 jun. 2011.

Estão corretas:

No trecho “dotadas da prerrogativa ou de
competência”, a presença de artigo antes do primeiro
substantivo e a sua ausência antes do segundo fazem que o
sentido de cada um desses substantivos seja,
respectivamente:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

IV.
V.

I, II e III
I, IV e V
III, IV e V
Todas

03 - De acordo com as regras que regem o plural dos
substantivos compostos, assinale a alternativa cuja
sequência esteja incorreta:
a)
b)
c)
d)

beija-flores – alto-falantes – pontapés.
furtas-cores – beijas-flor – cidade-satélites.
elementos-chaves – licenças-prêmio – girassóis.
amores-perfeitos – guardas-civis – segundas-feiras.

figurado e próprio
abstrato e concreto
específico e genérico
técnico e comum

06 - A flexão do número incorreta é:
a)
b)
c)
d)
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tabelião – tabeliães.
ermitão – ermitões.
chão – chãos.
catalão – catalões.

07 - A alternativa que apresenta um substantivoinvariável
e um variável, respectivamente, é:
a)
b)
c)
d)

12 - Uma empresa comercializa iogurte em diferentes
embalagens. Em qual das opções abaixo o preço é mais
vantajoso?

vírus – revés.
fênix – ourives.
ananás – gás.
oásis – alferes.

a) Embalagem com um litro de iogurte por R$ 4,00.
b) Embalagem com 4 potes de 200 ml, pagando por cada
pote R$1,00.
c) Embalagem com 3 potes de 500 ml, pagando o valor
de R$ 6,50 pela embalagem completa.
d) Embalagem com 4 potes de 250 ml, pagando por cada
pote R$ 1,20.

08 - O único substantivo que não é sobrecomum é:
a)
b)
c)
d)

verdugo.
manequim.
pianista.
criança.

13 - Uma torneira apresenta um vazamento e desperdiça 2
litros de água em cada hora. O desperdício de água desta
torneira alcançará 1.000 litros em:

09 - A alternativa que possui todos os substantivos
corretamente colocados no plural é:
a)
b)
c)
d)

couve-flores / amores-perfeitos / boas-vidas.
tico-ticos / bem-te-vis / joões-de-barro.
terças-feiras / mãos-de-obras / guarda-roupas.
arco-íris / portas-bandeiras / sacas-rolhas.

10 - A anteposição do adjetivo ao substantivo é um recurso
expressivo que pode ser empregado para alterar o valor de
sentido de certos adjetivos e, ao mesmo tempo, revelar
indícios de subjetividade do emissor relativamente ao
conteúdo do que ele declara.
Indique a alternativa em que o adjetivo destacado, se
anteposto ao substantivo, exemplificaria tal característica
desse tipo de palavra:
a)

O ex-governador sempre negou, cinicamente, suas
relações evidentes com o submundo da corrupção.
b) Para realizar seu sonho, o rapaz teve de lutar contra as
dificuldades decorrentes de sua origem social
desprivilegiada.
c) O cânion Itaimbezinho, no Rio Grande do Sul é de
uma beleza deslumbrante.
d) Por mais influente que ele possa parecer, é um gerente
simples.

11 - O besouro-rinoceronte pode ser considerado, sob
determinado ponto de vista, o animal mais forte do mundo.
Ele consegue erguer 800 vezes a sua massa. Supondo que
uma pessoa com 60 quilos tivesse essa capacidade,
quantos carros de 1,2 toneladas ela poderia levantar?
Aproximadamente 10 carros.
20 carros.
Cerca de 25 carros.
40 carros.

cerca de dois dias.
exatamente dez dias.
20 dias e 20 horas.
22 dias.

14 - O jardim de uma escola tem o formato de um losango
como pode ser observado na figura ao lado. Sabendo que a
diagonal maior, representada por D, mede 2 metros e a
diagonal menor, representada por d, mede 50 centímetros,
é possível afirmar que a área deste jardim é igual a:

a)
b)
c)
d)

2m2.
1 m2.
0,5m2.
0,5 cm2.

15 - Um retângulo tem os lados medindo 40 cm e 90 cm. A
área deste retângulo é exatamente igual à área de um
quadrado que tem os lados medindo:
a)
b)
c)
d)

MATEMÁTICA

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

40 cm.
60 cm.
65 cm.
70 cm.

16 - Apenas uma das afirmações abaixo é FALSA,
assinale-a:
a)

Todo losango é quadrado, pois os seus ângulos
internos têm a mesma medida.
b) Retângulo é um polígono que tem quatro lados e
todos os ângulos internos iguais a 90º.
c) Todo quadrado é um losango, pois todo quadrado tem
os lados com a mesma medida.
d) Em qualquer paralelogramo os lados opostos são
paralelos e têm medidas iguais.
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17 - Em uma escola estudam 500 alunos. Destes 245
estudam inglês, 239 estudam espanhol e 52 estudam inglês
e espanhol. Quantos alunos desta escola não estudam
nenhuma destas línguas?
a)
b)
c)
d)

68.
16.
52.
64.

18 - Um show começou às 21 h 15 min e 35 s e terminou
às 24 h 38 min e 25 s. Qual foi a duração deste show?
a)
b)
c)
d)

3h 22 min 50 s.
3h 22 min10 s.
3h 23 min10 s.
3h 23 min 50 s.

19 - Após sofrer um aumento de 15%, o valor cobrado
pelas passagens de ônibus em uma cidade passou a ser
R$3,45. É possível afirmar que o preço das passagens de
ônibus antes deste aumento era:
a)
b)
c)
d)

R$ 3,30.
R$ 3,20.
R$ 3,10.
R$ 3,00.

20 - Considerando o sistema de juros simples, qual é o
rendimento de uma aplicação de R$12.900,00 durante 30
meses à taxa anual de 8%?
a)
b)
c)
d)

R$ 3.096,00.
R$ 2.850,00.
R$ 2.580,00.
R$ 2.064,00.
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