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FUNDAÇÃO DAS ARTES DE SÃO CAETANO DO SUL 

 
CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2008 

 
Cód. 30 – Porteiro 

 
O leão, o lobo e a raposa 

 
Um leão envelhecido estava doente em sua caverna. Todos os animais, exceto a raposa, tinham ido fazer uma 

visita ao rei. O lobo aproveitou a ocasião para denegrir a ausente: 
– A raposa não tem nenhum respeito por nosso grande chefe, foi por isso que não veio visitá-lo. 
Ele ainda estava terminando essas palavras quando apareceu a raposa. Quando a viu, o leão soltou um rugido. 

Mas a raposa pediu que a deixassem se defender e disse: 
– Entre os animais aqui reunidos, quem lhe prestou mais serviço que eu? Fui à casa de todos os médicos das 

redondezas atrás de um remédio capaz de curá-lo e o encontrei. 
O leão quis logo saber qual era esse remédio. A raposa respondeu: 
– O senhor tem de tirar a pele de um lobo vivo e vesti-la ainda quente. 
O lobo foi logo morto e estendido no chão. A raposa disse, rindo: “Não se deve atiçar a ira do chefe, mas sua 

benevolência”. 
Quem quer fazer o outro de vítima termina se transformando nela própria. 

 
Esopo, Fábulas, editora L&PM 

 
1. A palavra grifada no primeiro parágrafo significa o mesmo que: 

 
A) exaltar. 
B) desculpar. 
C) ajudar. 
D) desonrar. 
 

2. A palavra grifada no quarto parágrafo do texto refere-se: 
 
A) ao lobo. 
B) aos animais. 
C) ao leão. 
D) a serviço. 
 

3. “– A raposa não tem nenhum respeito por nosso grande chefe, foi por isso que não veio visitá-lo.” A palavra grifada 
nessa oração refere-se: 
 
A) ao lobo e ao leão. 
B) ao lobo e à raposa. 
C) aos animais. 
D) à raposa e ao leão. 
 

4. A moral da fábula acima assemelha-se à do seguinte provérbio: 
 
A) Melhor um pássaro na mão que dois voando. 
B) Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 
C) Os últimos serão os primeiros. 
D) Quem não pode com mandinga, não carrega patuá. 
 

5. Está corretamente grafada a palavra da alternativa: 
 
A) acrescentar. 
B) decrécimo. 
C) analizar. 
D) alizamento. 
 

6. Está incorretamente grafada a palavra da alternativa: 
 
A) acréscimo. 
B) ausência. 
C) sacriléjio. 
D) realizar. 
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7. Está no grau comparativo de superioridade o adjetivo da oração: 
 
A) A estação Barra Funda do metrô é mais movimentada do que a estação Vila Madalena. 
B) A estação Barra Funda do metrô é a mais movimentada de todas. 
C) A estação Barra Funda do metrô é mais movimentada do que bonita. 
D) A estação Barra Funda do metrô é a mais movimentada de todas as estações. 
 

8. A vírgula está incorretamente utilizada na oração da alternativa: 
 
A) Os atores, que não haviam decorado suas falas, perderam-se na gravação da novela. 
B) Os atores, que não haviam decorado suas falas perderam-se na gravação da novela. 
C) A aluna, apesar de todos os esforços empreendidos, não conseguiu, para sua tristeza, passar de ano. 
D) As frutas, que não eram frescas, fizeram mal às meninas da escola. 
 

9. Está incorretamente acentuada a palavra da alternativa: 
 
A) Tatuí. 
B) ágil. 
C) agilíssimo. 
D) côndor. 
 

10. O par masculino-feminino está incorreto em: 
 
A) abade-abadessa. 
B) mestre-mestra. 
C) lavrador-lavradeira. 
D) cavaleiro-cavaleira. 
 

11. O plural está correto na palavra grifada da alternativa: 
 
A) limãozinhos. 
B) limõezinhos. 
C) hambúrguers. 
D) açúcars. 
 

12. Está no superlativo o adjetivo da oração: 
 
A) As rosas eram mais belas que as petúnias. 
B) As laranjas estão menos doces que as limas. 
C) As flores eram belíssimas. 
D) O carro era tão caro quanto o apartamento. 
 

13. A divisão silábica está incorreta na alternativa: 
 
A) in-tac-to. 
B) ig-no-ran-te. 
C) bra-si-le-i-ro. 
D) al-dei-a. 

 
14. O par singular-plural está correto na alternativa: 

 
A) açúcar-açúcares. 
B) hambúrguer-hambúrguers. 
C) álcool-álcools. 
D) mamão-mamãos. 
 

15. O diminutivo plural está incorreto em: 
 
A) pãezinhos. 
B) anzoizinhos. 
C) balãozinhos. 
D) florezinhas. 
 

16. Está incorretamente conjugado o verbo grifado na alternativa: 
 
A) Se ele trouxesse os livros, poderíamos estudar para os exames. 
B) Ele não cabeu em si, após o ingresso na Universidade. 
C) Havia quatrocentas pessoas no show ao qual assisti ontem à noite. 
D) Existiam muitas dúvidas a respeito dos fatos. 
 



 3

17. Há erro de concordância verbal no verbo grifado da alternativa: 
 
A) A sua paixão eram os livros de espionagem. 
B) Faz vinte anos que ele partiu para os Estados Unidos. 
C) Tanto a menina quanto o menino passavam por ali naquele momento. 
D) Dez quilos são pouco. 
 

18. O antônimo de “impaciente” é: 
 
A) inquieto. 
B) inconformado. 
C) parado. 
D) resignado. 
 

19. O sinônimo de “doutrina” é: 
 
A) sabedoria. 
B) especialização. 
C) ensinamento. 
D) comunhão. 
 

20. Há concordância entre os substantivos e os adjetivos grifados da alternativa: 
 
A) As belas Maria e Antonia encontram-se à tardinha. 
B) Havia comidas caseira naquele restaurante. 
C) As pizzas chegaram bem quente. 
D) Os rapazes me pareceram totalmente maluco. 
 

21. Uma distribuidora de jornais e revistas fez uma pesquisa entre seus clientes para saber da satisfação do serviço 
prestado. 4/9 dos clientes acham o serviço de boa qualidade; 3/7 dos clientes já tiveram algum problema com a 
distribuição de jornais, mas estão satisfeitos, e 72 clientes acham o serviço de regular qualidade. O número de 
clientes dessa distribuidora é: 
 
A) 576. 
B) 566. 
C) 567. 
D) 577. 
 

22. A uma peça de teatro infantil compareceram 456 pessoas. O número de crianças era o triplo do número dos adultos 
mais 140. Se cada criança pagou R$ 25,00 para assistir à peça, com a presença delas se arrecadaram: 
 
A) R$ 9.315,00. 
B) R$ 9.324,00. 
C) R$ 9.435,00. 
D) R$ 9.425,00. 
 

23. A soma da idade do pai com a do filho é 70 anos. A diferença das idades dividida pela idade do filho é 8. O pai tem 
_____ anos a mais que o filho. 
 
A) 58 anos. 
B) 56 anos. 
C) 61 anos. 
D) 48 anos. 
 

24. A soma do que tenho na carteira e do que meu amigo tem é R$ 423,50, e a quantia que cada um tem é diretamente 
proporcional a 7 e 4, respectivamente. Eu tenho na carteira __________ a mais que meu amigo. 
 
A) R$ 115,50. 
B) R$ 105,50. 
C) R$ 125,50. 
D) R$ 110,50. 
 

25. A mistura de álcool na gasolina está na proporção de 3 por 8. Um posto de combustível recebeu 3.575 litros de 
gasolina. A quantidade de álcool misturado a ela é de: 
 
A) 985 litros. 
B) 955 litros. 
C) 975 litros. 
D) 895 litros. 
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26. Se uma TV ficar ligada 8 h por dia acarretará um consumo mensal de 14,4 KW/h, mas se ficar ligada apenas 2 h e 
30 min. diários o consumo mensal passará a ser de: 
 
A) 6,0 KW/h. 
B) 5,5 KW/h. 
C) 4,5 KW/h. 
D) 4,8 KW/h. 
 

27. Numa partida de basquete um dos times teve a seu favor 40 lances livres. Desses, 34 foram aproveitados, o que 
equivale a ____ dos lances feitos. 
 
A) 75%. 
B) 90%. 
C) 80%. 
D) 85%. 
 

28. O capital que em 9 meses rendeu R$ 3.240,00, quando aplicado à taxa de 0,6% de juro simples mensal é de: 
 
A) R$ 66.000,00. 
B) R$ 60.000,00. 
C) R$ 58.000,00. 
D) R$ 72.500,00. 
 

29. Gastei 2/3 de hora estudando, 1/4 de hora fazendo um lanche e 3/4 de hora vendo televisão. Com essas atividades 
gastei: 
 
A) 1 h e 50 min. 
B) 1 h e 35 min. 
C) 1 h e 40 min. 
D) 1 h e 45 min. 
 

30. Fui ao supermercado comprar 1,5 kg de pó de café. Tenho como opção: 
 

 250 g ................... R$ 1,62. 
 500 g ................... R$ 3,20. 
 1 kg ..................... R$ 6,38. 
 
 A opção mais barata é comprar: 

 
A) 1 pacote de 1 kg e 1 de 500 g. 
B) 3 pacotes de 500 g. 
C) 6 pacotes de 250 g. 
D) 1 pacote de 1 kg e 2 de 250 g. 
 

31. Para publicar um anúncio, um jornal cobra R$ 3,82 por cm². Pretendo vender meu carro, e o anúncio mede 5 cm x 
7,5 cm. Devo pagar __________, sabendo que além do preço do anúncio o jornal cobra R$ 3,25 por dia de 
publicação e eu optei por 1 quinzena. 
 
A) R$ 181,90. 
B) R$ 182,00. 
C) R$ 191,00. 
D) R$ 192,00. 
 

32. Observe as duas pilhas. Cada caixa cúbica que as compõe mede 35 cm de lado. A figura 1 representa a pilha 
completa e a figura 2 a mesma pilha, de onde já foram retiradas várias caixas. O volume da pilha representada na 
figura 2 é de: 

 
A) 1,4425 m³. 
B) 1,5435 m³. 
C) 1,5325 m³. 
D) 1,4435 m³. 
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33. Acordei e ao olhar para o meu relógio verifiquei que já havia se passado 0,45 das horas do dia. Meu relógio 
marcava: 
 
A) 10 h e 48 minutos. 
B) 10 h e 8 minutos. 
C) 10 h e 38 minutos. 
D) 11 h e 8 minutos. 
 

34. A portaria e o saguão de entrada do prédio onde trabalho têm juntos 32,2 m² de área. A metragem de cada um 
desses cômodos é inversamente proporcional aos números 8 e 2. O saguão tem _______ a mais que a portaria. 
 
A) 18,42 m². 
B) 29,32 m², 
C) 19,32 m². 
D) 28,42 m². 
 

35. Numa repartição trabalham 40 funcionários que consomem 18 kg de pó de café em um semestre. Se 5 funcionários 
se afastarem no semestre seguinte, haverá uma economia de _________ de pó de café. 
 
A) 2 kg e meio. 
B) 2 kg e 250 gramas. 
C) 1 kg e 750 gramas. 
D) 2 kg e 750 gramas. 
 

36. A quantia de R$ 5.400,00 aplicada a 21% ao ano rendeu R$ 567,00 em: 
 
A) 3 meses. 
B) 150 dias. 
C) 180 dias. 
D) 5 meses. 
 

37. Pela portaria do prédio passaram 65 pessoas. O número de mulheres corresponde à quarta parte do número de 
homens. Passaram pela portaria ______________ a mais que o número de mulheres. 
 
A) 39 homens. 
B) 36 homens. 
C) 42 homens. 
D) 40 homens. 
 

38. Eu tenho R$ 800,00 na poupança e meu irmão mais novo tem R$ 80,00. Para que meu irmão fique com a quinta 
parte do que terei, meu pai deve depositar nas nossas poupanças a quantia de: 
 
A) R$ 120,00. 
B) R$ 80,00. 
C) R$ 105,00. 
D) R$ 100,00. 
 

39. Uma loja comprou televisores a R$ 560,00 pretendendo vendê-los à vista com 13,5% de lucro. A prazo, em 3 
prestações, o televisor sofre um acréscimo de R$ 47,60 em relação ao preço à vista. No preço a prazo está 
embutido um aumento de ________ em relação ao preço de compra pago pela loja. 
 
A) 25%. 
B) 22%. 
C) 18%. 
D) 23%. 
 

40. Um jornal tem, em anúncios, o correspondente a 8 páginas, ou seja, 2/6 do total das páginas. Das páginas 
destinadas a notícias de vários assuntos, 1/8 delas se referem a notícias internacionais, o que corresponde a: 
 
A) 2 páginas. 
B) 3 páginas. 
C) 4 páginas. 
D) 5 páginas. 
 
 

 




