CADERNO DE QUESTÕES
CARGO: Fiscal do Terminal Rodoviário

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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3- Leia o fragmento de texto:

LÍNGUA PORTUGUESA

Texto 1
1- Nas frases abaixo, os adjetivos destacados foram
flexionados de maneira que se estabeleça a concordância
adequada com o(s) substantivo(s) que esses adjetivos
caracterizam. Marque a opção que a concordância NÃO
foi respeitada:
a)

As gerações do futuro desfrutarão de fantásticos
inventos e tecnologias.
b) Velhas, mas ainda úteis, desafiavam o tempo e o
imenso rio, as barcaças de madeira.
c) O juiz considerou inoportunos, naquele momento do
julgamento, as considerações do advogado de defesa.
d) As gerações do futuro desfrutarão de inventos e
tecnologias fantásticos.

“Cemitério Pernambucano”
“[...]
Nenhum dos mortos daqui
vem vestido de caixão.
Portanto, eles não se enterram,
São derramados no chão.
[...]”
João Cabral de Melo Neto. Obra Completa.
Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994, p.159.

Em relação à organização textual desse fragmento, está
INCORRETA a seguinte afirmação:
O pronome pessoal “ELES” estabelece coesão
anafórica com o nome “MORTOS”.
b) No primeiro verso há um exemplo de substantivação.
c) A conjunção “PORTANTO” estabelece uma relação
de conclusão e, sem que a relação de sentido fosse
alterada, poderia ser trocada por “POR ISSO”.
d) No último verso, a preposição “EM” [em + o = NO]
estabelece uma relação de modo.
a)

2- Leia o seguinte poema:
Texto 2
Tio
Meu tio está velho
e não entende
o que se fala
(ouve menos)
mas está aqui,
ali, sentadinho,
sem camisa,
magro,
os pelos do peito
esbranquiçados.
O meu velho tio olha ao redor,
às vezes trocamos idéias
(tentamos) [...]

4- Leia a frase atentamente:
CURTA A VIDA CURTA
Relativamente aos recursos gramaticais e expressivos
dessa frase, assinale INCORRETA:

Ruth do Carmo. Sobre vidas. São Paulo;
Mageart, 1998.p.36.

Considere as afirmações a seguir, a respeito do vínculo
estabelecido pelo conectivo “mas”:
I – ele estabelece uma relação de sentido que exprime a
contrariedade do eu lírico em relação à presença do tio.
II – a substituição do “mas” por “por isso”, enfatizaria a
ideia de que o fato de o tio estar velho é o motivo que leva
o eu lírico a mantê-lo perto de si.
III – o “mas” deixa claro que, ao contrário do que muitas
vezes costuma acontecer numa situação como essa, o fato
de o tio estar velho não levou o eu lírico a abandoná-lo ou
afastá-lo de si.

a)

Uma vírgula depois de vida mudaria a classe
gramatical da palavra curta em sua segunda
ocorrência.
b) Tal qual está redigida a frase, o jogo semântico nela
presente possibilita interpretar a palavra curta, em
qualquer uma de suas duas ocorrências, como uma
forma verbal do imperativo afirmativo.
c) Passando o tratamento para a 2ª pessoa do singular, a
nova forma da frase seria: “Curte a vida curta”.
d) A mudança para a 2ª pessoa do singular prejudicaria o
efeito expressivo da homonímia presente na frase
original.

As afirmativas corretas são:

05 - Marque a alternativa em que há erro na classificação
do processo de formação da palavra:

a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

Apenas II e III
Apenas I e III
Apenas I e II
I, II e III
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pernalta – composição por justaposição
espalhar – derivação parassintética
espelhar – derivação sufixal
lobisomem – composição por aglutinação

06 - O tempo composto “teria aberto” é formado pelo
verbo auxiliar TER e pelo particípio de ABRIR, que é o
verbo principal. De acordo com este particípio, todas estão
incorretas, EXCETO:
a) O falante só poderia ter empregado o particípio
irregular aberto, se o verbo auxiliar fosse ser ou estar.
b) O falante poderia empregar “teria abrido”, já que o
verbo abrir é abundante, ou seja, dispõe de duas
formas de particípio: uma regular e uma irregular.
c) A forma aberto é o particípio regular de abrir,
caracterizada pela terminação típica dos particípios
regulares de verbos de 3ª conjugação.
d) A forma do particípio irregular aberto é a única válida
em qualquer locução verbal com o verbo abrir, uma
vez que esse verbo não tem o particípio regular
abrido.

07 - De acordo com as estruturas verbais das três frases a
seguir, indique a alternativa INCORRETA:
I – Quando eram crianças, os irmãos Bruno e André
viviam em Porto Velho.
II – Quando era criança, Bruno brigava com os amigos.
III – Quando era criança, André vivia brigando com os
amigos.
a)
b)
c)
d)

Leia atentamente um fragmento do poema “No mundo há
muitas armadilhas”, de Ferreira Gullar e responda a
questão 10:
TEXTO 3
[...]
Estás preso à vida como numa jaula.
Estamos todos presos
nesta jaula que Gagárin foi o primeiro a ver
de fora e nos dizer:é azul.
E já o sabíamos, tanto
que não te mataste e não vais
te matar.
E aguentarás até o fim.
O certo é que nesta jaula há os que têm
e os que não têm
há os que têm tanto que sozinhos poderiam
alimentar a cidade
e os que não têm nem para o almoço de hoje.
[...]
VOCABULÁRIO:
Yuri Gagárin – cosmonauta russo e primeiro ser
humano a ver a Terra do espaço. É dele a célebre
frase “A Terra é azul.”

“Viver” tem o mesmo valor semântico em I e III.
“Viver” é verbo principal em I e auxiliar em III.
Somente em uma das frases há locução verbal.
Nas três frases ocorrem formas verbais do pretérito
imperfeito.

08 - Nos enunciados a seguir, o emprego das formas
pronominais em destaque provoca duplo sentido,
EXCETO EM:
“Motoqueiro, o capacete é sua segurança: ponha isso
na cabeça.” (Anúncio publicitário)
b) A garotinha olhava assustada para o pai, sem saber
qual seria o seu destino.
c) A garotinha, sem saber qual seria o seu destino,
olhava assustada para o pai.
d) O acidente, que deixou duas crianças feridas,
aconteceu em Olinda, perto de Recife, onde a família
pretendia passar o feriado prolongado.
a)

10 - Todas as alternativas estão corretas em relação aos
elementos textuais destacados, EXCETO:
Em “nesta jaula”, o demonstrativo foi empregado
adequadamente para indicar algo próximo do eu lírico:
a jaula em que ele próprio se sente preso.
b) Na primeira estrofe, o pronome oblíquo “nos” remete
ao eu lírico e ao seu interlocutor, conjuntamente; o
oblíquo “te” remete unicamente ao interlocutor do eu
lírico.
c) Em “há os que têm”, o primeiro pronome classificase como demonstrativo; o segundo, como relativo.
d) Os vocábulos “todos” e “certo” são, ambos,
pronomes indefinidos.
a)

MATEMÁTICA

11 - O gráfico de uma função do primeiro grau passa pelos
pontos A (4,7) e B (5,8). A lei de formação desta função é:

09 - Em todas as alternativas o plural dos substantivos foi
flexionado corretamente, EXCETO em:
a)
b)
c)
d)

cirurgiões – cidadões – tabeliães
projéteis – cônsules – álcoois
cordéis – tabaréus – jiraus
caracteres – juniores – seniores
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a)
b)
c)
d)

y = x + 3.
y = 2x + 3.
2x + 3y = 15.
x + y = 3.

12 - Em uma cidade, o valor a ser pago em uma corrida de
táxi consiste de uma taxa fixa de R$3,40 mais R$2,10 por
quilômetro rodado. O preço final, representado por y, é
função da quantidade x quilômetros percorridos e pode ser
obtido através da expressão:
a)
b)
c)
d)

y = 2,10 + 3,40 x
y = (2,10 + 3,40) x
y = 3,40 + 2,10 x
y = 5,50 + x

13 - O Uruguai foi o país que sediou a primeira copa do
Mundo em 1930. Desde então o evento acontece de quatro
em quatro anos, com exceção dos anos de 1942 e 1946,
quando não foi realizada por causa da Segunda Guerra
Mundial. A última copa do mundo aconteceu em 2014 no
Brasil. Considerando essas informações, é possível afirmar
que já foram realizadas:
a)
b)
c)
d)

20 copas do mundo.
21 copas do mundo.
22 copas do mundo.
23 copas do mundo.

a)
b)
c)
d)

18 - Um restaurante oferece aos clientes três tipos de
carnes, quatro saladas distintas e arroz. Uma pessoa deseja
comer um tipo de carne, uma salada e arroz. O número
total de diferentes pedidos que ela pode fazer neste
restaurante é:
a)
b)
c)
d)

0,03.
1,03.
1,3.
4.

a)
b)
c)
d)

10%.
20%.
25%.
80%.

Solteiro

Casado

Desquitado

Total

Masculino

4

17

4

25

Feminino

6

16

3

25

Total

10

33

7

50

Um funcionário do sexo masculino ganhou um prêmio em
um sorteio realizado pela empresa. A probabilidade de que
ele seja solteiro é:

5 %.
5,06%.
6%.
6,05%.

a)
b)
c)
d)

16 - No sistema de juros simples, qual valor deve ser
aplicado, durante 5 anos à taxa de 15% ao ano, para se
obter R$7.500,00 de juros?
a)
b)
c)
d)

6.
7.
8.
12.

20 - Numa empresa trabalham 50 pessoas conforme
apresentado na tabela abaixo:

15 - Em uma distribuidora, o preço do gás de cozinha
sofreu dois reajustes sucessivos. O primeiro aumento foi
de 2% e o segundo, um mês depois, de 3%. Dessa forma,
no período considerado, o gás sofreu um aumento
equivalente a:
a)
b)
c)
d)

81.
72.
36.
32.

19 - De um grupo de 400 pessoas, 320 têm o fator Rh
positivo. Se uma pessoa for selecionada ao acaso a
probabilidade de que ela tenha o fator Rh negativo é:

14 - A população de um município cresce a uma taxa de
3% ao ano. A razão da progressão geométrica formada
pelos números que expressam as populações anuais deste
município é:
a)
b)
c)
d)

17 - Em uma empresa trabalham 9 funcionários. Dois
destes funcionários deverão participar de um congresso.
De quantas formas diferentes esta escolha pode ser feita?

R$7.500,00.
R$10.000,00.
R$12.500,00.
R$15.000,00.
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4 %.
8%.
10 %.
16 %.

