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CONHECIMENTOS DE LÍNGUA PORTUGUESA
 

Texto 1: 
 

Procura-se uma profissão 
 

Até há alguns anos, todo estudante que batesse à 
porta de um escritório de orientação vocacional, com o 
objetivo de descobrir a profissão que deveria seguir, sairia de 
lá com uma resposta debaixo do braço. Bastava preencher um 
teste de múltipla escolha para que, com base nele, um 
psicólogo lhe desse o veredicto: quase sempre uma profissão 
associada aos hobbies ou interesses por ele declarados. 
Atualmente, o processo é um pouco mais demorado – e 
menos superficial também. "Hoje, levamos em conta o 
cruzamento de interesses e a personalidade do jovem", diz a 
psicóloga Rosane Levenfus.  

Os serviços de orientação vocacional – 
oferecidos por institutos, clínicas psicológicas e 
departamentos de psicologia de universidades – podem levar 
de um a dois meses e ser prestados individualmente ou para 
mais de um cliente ao mesmo tempo. Na maior parte das 
vezes, incluem avaliações psicológicas, estudo de carreiras e 
de mercado de trabalho, discussões sobre expectativas 
pessoais e dinâmicas de grupo (que, neste caso, têm por 
objetivo principal fazer o estudante se conhecer melhor). Os 
preços variam de 400 a 1 200 reais. Alguns departamentos de 
psicologia prestam o serviço de graça ou mediante o 
pagamento de uma taxa mínima. 

Ao contrário do que ocorria no passado, porém, 
o estudante sai de lá com uma lista com diversas opções de 
carreira – cuja natureza e perspectivas ele agora conhece – 
que podem combinar com seus desejos e seu temperamento. 
Como diz o pedagogo Silvio Bock: "Antigamente, o 
orientador apontava um caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a 
encontrá-lo". E, para isso, o melhor mapa é o 
autoconhecimento. 

 
Veja. 11de nov. de 2009. p. 159 (com adaptação). 

 
 
 
 
A respeito do texto 1, é correto afirmar que 
 
A) trata-se de um de um texto argumentativo, já que os fatos 

apresentados e as ideias discutidas lhe conferem um teor 
informativo-argumentativo. 

B) pode ser considerado narrativo, em consequência das 
ações ganharem relevo e determinarem a progressão 
cronológica. 

C) é instrucional em virtude de descrever minuciosamente 
os procedimentos adotados pelos serviços de orientação 
vocacional. 

D) constitui-se descritivo, principalmente, por 
predominarem nomes e verbos que caracterizam os 
serviços oferecidos. 

E) pode ser tomado como um texto explicativo, pelos 
resultados pautados em pesquisas científicas. 

 

 
 
 
A temática orientação vocacional, abordada no texto, tem 
foco na(s):  

 
A) as mudanças ocorridas nos serviços de orientação 

vocacional. 
B) a existência de diferentes testes vocacionais 

disponibilizados aos estudantes. 
C) a influência dos testes vocacionais para a formação dos 

estudantes. 
D) a importância da orientação vocacional para a formação 

profissional. 
E) as diversas fases evolutivas dos serviços de testes 

vocacionais. 
 
 
 

Os fragmentos do texto 1 que dizem respeito, 
respectivamente, ao serviço de orientação vocacional de 
outrora e ao atual estão explicitados em:  
 
A. “(...) até há alguns anos(...)”  – “(...) um psicólogo lhe 

desse um veredicto: (...)”. 
B. “Os preços variam (...)”  –  “(...) incluem avaliações 

psicológicas(...)”. 
C. “Atualmente, o processo(...)”  –  “(...) podem levar de 

um a dois meses (...).”. 
D. “(...) cruzamento de interesse e personalidade (...)” – 

“(...) lista com diversas opções(...)”. 
E. “(...) hobbies ou interesses(...)” – “(...) seus desejos e 

seu temperamento(...)”. 
 
 
 
 
O autor do texto apresenta os serviços de orientação 
profissional na atualidade como 
 
A) custoso e simples. 
B) rápido e complexo. 
C) vagaroso e profundo. 
D) lento e rigoroso. 
E) prolongado e abrangente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02

QUESTÃO 03

QUESTÃO 04
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A leitura do texto permite inferir que as mudanças 
evidenciadas nos serviços de orientação vocacional de outrora 
proporcionaram: 
 
1. o aprofundamento dos testes vocacionais. 
2. o autoconhecimento dos estudantes. 
3. a combinação entre aspiração e identidade pessoal.  
4. a associação do resultado de testes e de atividades 

lúdicas. 
 

Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
Assinale a alternativa em que um termo diverge dos demais, 
no campo associativo-semântico. 
 
A) estudante, profissão, orientação. 
B) carreira, mercado de trabalho, vocação. 
C) pedagogo, psicólogo, orientador. 
D) avaliação, estudo, discussões. 
E) resposta, teste, escritório. 
 
 
 
 
Acerca dos aspectos sintático-semânticos do texto, é possível 
afirmar: 

 
1. O termo se em “fazer o estudante se conhecer melhor” 

equivale sintaticamente ao se em “procura-se uma 
profissão”. 

2. O operador argumentativo, destacado em “como diz o 
pedagogo...” indica conformidade. 

3. Os termos cuja e que, no último parágrafo, tem função 
referenciadora e resumem “... diversas opções de 
carreira...”. 

4. A presença do verbo ser nos 1º e 2º parágrafos indicam 
precisão conceitual e tem valor subjetivo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas: 
 
A) 1. 
B) 2 e 3. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 2, 3 e 4. 
E) 3 e 4. 
 
 
 
 

 
 
 
 
Releia o fragmento do texto 1: “Ao contrário do que ocorria 
no passado, porém, o estudante sai de lá ...”.  
 
Assinale as afirmações corretas sobre o trecho acima. 
 
1. O operador discursivo porém intensifica a oposição 

estabelecida pela expressão ao contrário.  
2. A expressão de lá possui o mesmo referente de sua 

ocorrência no 1º parágrafo. 
3. O elemento coesivo do que introduz uma explicação do 

que foi dito anteriormente. 
4. A forma verbal ocorria indica uma ação contínua, 

delimitada pela expressão no passado. 
    
Está (ao) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 2, 3 e 4. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 2, 3 e 4. 

 
 
 
 

Observe nos fragmentos abaixo, retirados do texto, aqueles 
cujo elemento coesivo destacado pode ser substituído por o 
(a) qual sem prejuízo do sentido do texto.  
 
1. “... todo estudante que batesse à porta de um escritório 

de orientação...”. 
2. “... a profissão que deveria seguir, sairia de lá com uma 

resposta”. 
3. “... um teste de múltipla escolha para que (...) um 

psicólogo...”. 
 

Está (ão) correta(s),  
  

A) 1, apenas.  
B) 1 e 2, apenas. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1 e 3, apenas. 
E) 2 e 3, apenas. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08

QUESTÃO 09
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Com relação ao texto, julgue os itens abaixo como 
verdadeiros ou falsos. 
 
1. No trecho, “Antigamente o orientador apontava um 

caminho. Hoje, ele ajuda o jovem a encontrá-lo", há uma 
ambiguidade estrutural provocada pelo emprego indevido 
dos elementos coesivos ele e lo. 

2. No fragmento “(...) para que (...) um psicólogo lhe desse 
o veredicto: quase sempre uma profissão associada aos 
hobbies (...)”, os dois-pontos foram usados pelo autor 
como recurso para esclarecer o que foi dito 
anteriormente.   

3. No trecho “Atualmente, o processo é um pouco mais 
demorado – e menos superficial também”, o termo 
destacado expressa uma condição de equivalência entre 
as qualidades atuais do processo de orientação 
vocacional. 

4. No fragmento, “... uma profissão associada aos hobbies 
ou interesses por ele declarados”, as palavras destacadas 
possuem equivalência semântico-discursiva. 

 
É (são) verdadeira(s), apenas, 
   
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Texto  2 

 
Como nasce uma vocação 

 
Gênios como o compositor Wolfgang 

Amadeus Mozart (1756-1791) ou o físico Albert Einstein 
(1879-1955), que parecem ter sido modelados no útero 
materno para seguir o seu caminho profissional, não somam 
nem 5% da população. Para a esmagadora maioria das 
pessoas, a escolha da área em que se formar e trabalhar é um 
processo marcado por dúvidas e, consequentemente, angústia. 
Dá para evitá-las? Sejamos claros: não. Mas é possível 
atenuá-las e sair do impasse mais rapidamente, ao ter em 
mente que, para escolher sua carreira, você deve levar em 
conta não só suas habilidades, mas o interesse despertado 
pelas atividades a elas relacionadas e o sentimento de 
realização que a sua prática pode proporcionar. Um 
contraexemplo: por motivos neurológicos, quem tem 
inclinação para a música costuma apresentar facilidade com 
números. Daí a afirmar que músicos, portanto, gostam de 
resolver problemas de cálculo vai uma longa distância. Ou 
seja, vocação é expressão de uma aptidão, sim, mas desde que 
concretizada com prazer e criatividade. Como ela nasce? "Da 
combinação entre a genética, pois os genes determinam a 
propensão para atividades específicas, e o ambiente em que se 
cresceu", diz o médico Abram Topczewski, neuropediatra do 
Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 

Sem ambiente favorável, não há como as 
aptidões genéticas florescerem – e, para ficar no lugar-
comum, também nesse caso as exceções só confirmam a 
regra. Conforme a área, existem períodos na infância mais 
propícios para dar início ao desenvolvimento de determinadas 
habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e com graus de 
interesse semelhantes, como reconhecer aquela a ser levada 
em conta no momento de cravar uma profissão? "Aí pode 
entrar em cena o orientador, que tenta aclarar o panorama 
para o jovem. Os resultados, em geral, são bons", diz Yvette 
Lehman, coordenadora do Laboratório de Orientação 
Profissional da Universidade de São Paulo. Por último, mas 
não menos importante, a análise do potencial retorno 
financeiro da carreira a ser seguida. Trata-se de um item que 
deve figurar entre as preocupações do candidato a 
profissional de sucesso. Os especialistas advertem, contudo, 
que esse não deve ser o aspecto mais relevante. "Inclusive 
porque as profissões promissoras de hoje talvez não se 
concretizem como tais amanhã", lembra o pedagogo Silvio 
Duarte Bock, diretor do Nace Orientação Vocacional. 

Veja. 11 de nov. de 2009, p. 155 (com adaptação). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 10 
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A leitura dos textos 1 e 2 permite-nos afirmar que: 

 
1. a aptidão natural do ser humano para desenvolver uma 

atividade específica é o tema comum de ambos os textos, 
embora os enfoques sejam distintos. 

2. a declaração expressa no texto 2: “Aí pode entrar em 
cena o orientador que tenta aclarar o panorama para o 
jovem (...)”, ratifica a relevância dos serviços de 
orientação vocacional, tratado no texto1. 

3. os exemplos dos geniais compositor e físico citados no 
texto 2 comprovam a importância do autoconhecimento, 
ressaltado no texto 1, para a escolha de uma profissão. 

4. o fato do estudante atualmente obter “uma lista com 
diversas opções de carreira(...)”, enfocado no texto1, 
torna-se relevante “porque as profissões promissoras de 
hoje talvez não se concretizem como tais amanhã”, 
declarado no texto 2. 

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Com relação ao texto 2, é correto afirmar: 
 
1. a análise do potencial do retorno financeiro da carreira 

pretendida não deve ser o       aspecto mais importante na 
hora de escolher a profissão. 

2. menos de 5% da população pode equiparar-se em 
genialidade ao compositor Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) ou o físico Albert Einstein (1879-1955). 

3. os problemas neurológicos, comumente observados, 
levam o individuo a possuir uma inclinação para a 
música. 

4. o fato de alguém com inclinação para música apresentar 
facilidade com números, implica gostar de resolver 
problemas de cálculo.  

 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
A respeito da afirmação "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã", pode-se dizer que: 
 
1. confere credibilidade ao ponto de vista do autor pelo 

argumento de autoridade. 
2. confirma a tese de que a sociedade brasileira vive uma 

instabilidade financeira. 
3. deixa entrever que as profissões estão atreladas à 

oscilação do mercado de trabalho.  
4. alerta o leitor para os fatores básicos, concernentes à 

profissão a ser escolhida. 
 
Está(ão) correta(s), apenas, 
 
A) 1. 
B) 1 e 2. 
C) 1, 2 e 3. 
D) 1, 2 e 4. 
E) 1, 3 e 4. 
 
 
 
 
Leia os fragmentos dos textos 1 e 2. 
 
 “Antigamente, o orientador apontava um caminho. Hoje, ele 
ajuda o jovem a encontrá-lo. E, para isso, o melhor mapa é o 
autoconhecimento” (texto1). 
 
 “Aí pode entrar em cena o orientador, que tenta aclarar o 
panorama para o jovem. Os resultados, em geral, são bons", 
(texto 2). 
 
Assinale a alternativa que sintetiza a relação semântico-
discursiva estabelecida entre ambos os fragmentos. 
 
A) Refutação     
B) Oposição 
C) Reiteração 
D) Coordenação 
E) Explicação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13

QUESTÃO 14






 
PREFEITURA MUNICIPAL DA ESCADA 
Concurso Público – 2009 
Tipo 1                                                                                            Cargo: Auxiliar Administrativo / Nível Médio 

Página 5/9  
É permitida a reprodução apenas para fins didáticos, desde que citada a fonte. 

RA
SC

U
N

H
O

 
 
 
Leia o fragmento: "Inclusive porque as profissões 
promissoras de hoje talvez não se concretizem como tais 
amanhã". Assinale a alternativa cujas expressões poderiam 
substituir com mais precisão, no contexto, os termos 
destacados, sem prejuízo semântico-discursivo para o texto 
base. 
 
A) mesmo, quiçá, no futuro. 
B) ainda, possivelmente, no dia seguinte. 
C) também, se possível, no próximo dia. 
D) até, às vezes, numa ocasião. 
E) semelhante, acaso, em pouco tempo. 
 
 
 
 
No trecho: “Conforme a área, existem períodos na infância 
mais propícios para dar início ao desenvolvimento de 
determinadas habilidades. Mas se há mais de uma aptidão, e 
com graus de interesse semelhantes...”, os termos grifados 
podem ser, respectivamente, substituídos sem transgressão à 
norma padrão por 
 
A) haverão – existem. 
B) há – existe. 
C) haveriam – existiria. 
D) hão – existe. 
E) há – existem. 
 
 
 
 
Observe o emprego da vírgula no fragmento: “Gênios como o 
compositor Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) ou o 
físico Albert Einstein (1879-1955), que parecem ter sido 
modelados no útero materno (...)”. 
 
Assinale a alternativa em que a vírgula foi empregada no 
enunciado com esse mesmo valor discursivo. 
 
 
A) “Mas é possível atenuá-las e sair do impasse mais 

rapidamente, ao ter em mente que, para escolher sua 
carreira, você deve levar em conta (...)”. 

B) “Um contraexemplo: por motivos neurológicos, quem 
tem inclinação para a música costuma apresentar 
facilidade com números”. 

C) "Da combinação entre a genética, pois os genes 
determinam a propensão para atividades específicas, e o 
ambiente em que se cresceu". 

D) "Aí pode entrar em cena o orientador, que tenta aclarar 
o panorama para o jovem”. 

E) “Os especialistas advertem, contudo, que esse não deve 
ser o aspecto mais relevante”. 

 
 
 

 
 
 
 
Assinale a alternativa em que todas as formas nominais, 
retiradas do texto, passarão a formas verbais, caso sejam 
omitidos seus sinais de acentuação gráfica. 
 
A) dúvida, angústia, médico, último. 
B) análise, gênios, prática, favorável. 
C) genética, prática, infância, início. 
D) angústia, análise, médico, gênios. 
E) dúvida, prática, último, genética. 
 
 
 
 
 
Assinale a alternativa cujos fatores, segundo o texto, estão 
diretamente ligados às aptidões naturais do indivíduo: 
 
A) genética e criatividade. 
B) genética e ambiente. 
C) prazer e criatividade. 
D) habilidade e satisfação. 
E) genética e interesses. 
 
 
 
 
Semanticamente, no fragmento “Um contraexemplo: por 
motivos neurológicos, quem tem inclinação para a música 
costuma apresentar facilidade com número(...)”, o termo que 
melhor representa a ideia contida na expressão sublinhada é 
 
A) mesura. 
B) esbarro. 
C) orientação. 
D) propensão. 
E) interesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18

QUESTÃO 19

QUESTÃO 20
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
CONHECIMENTOS DE MATEMÁTICA

 
 
 
O reservatório d’água da Secretaria de Saúde de Escada é 
abastecido por duas torneiras T1 e T2. A torneira T1 enche o 
reservatório em 20 horas e a torneira T2 o enche em 18 horas. 
Às duas horas da manhã, estando o reservatório vazio, as duas 
torneiras são abertas e depois de 4 horas e 30 minutos, a 
torneira T2 é fechada enquanto a torneira T1 continua a 
abastecer o reservatório. Qual a hora exata em que esse 
reservatório estará cheio? 
 
A) 14 horas. 
B) 15 horas. 
C) 16 horas. 
D) 17 horas. 
E) 18 horas. 
 
 
 
 
No interesse da administração, a Prefeitura de Escada, em 
consulta às indústrias locais para aquisição de ventiladores, 
decidiu comprar mediante a solução do seguinte problema: 
“Um fabricante gastava R$ 40,00 na produção de cada 
unidade de um ventilador que ele vendia por R$ 100,00. 
Sobre o preço de venda, o fabricante pagava ao Governo 40% 
de imposto. Devido a problemas com os preços de matérias-
primas, o custo de fabricação teve um aumento de 60%. 
Então, para evitar queda na produção, o Governo diminuiu a 
alíquota do imposto para 30% do preço de venda e o 
fabricante diminuiu o seu lucro, de 50% para 40%. Qual o 
novo preço de venda desse ventilador”? 
 
A) R$ 126,00 
B) R$ 128,00 
C) R$ 130,00 
D) R$ 132,00 
E) R$ 134,00 
 
 
 
 
O Auxiliar Administrativo Gustavo Henrique precisava 
calcular o preço das prestações de uma Geladeira que estava 
em promoção numa loja comercial do centro de Escada. O 
preço total era de R$ 1.390,00. Com uma entrada de R$ 
280,00 e o restante em três prestações iguais com juros de 2% 
ao mês, qual o preço da prestação dessa geladeira? 
 
A) R$ 390,20  
B) R$ 391,20   
C) R$ 392,20   
D) R$ 393,20   
E) R$ 394,20 
 
 
 

 
 
 
A Prefeitura Municipal de Escada mantém um time de futebol 
formado por funcionários. No ano de 2008, o time venceu 26 
partidas, empatou 9 e perdeu 20% da soma das partidas que 
venceu e empatou. Então, o número total de partidas 
disputadas pelo time foi: 

 
A) 35 
B) 28  
C) 42 
D) 29 
E) 36  
 
 
 
 
A Secretaria de Saúde de Escada construiu uma praça 
retangular com 120 metros de comprimento por 80 de largura, 
para uso da população na melhoria da qualidade da saúde. 
Todo dia a Assistente Alana dá quatro voltas na praça em 
uma hora e descansa uma hora. Se ela inicia a primeira volta 
às 7 horas e conclui a última às 12 horas, quantas voltas ela 
dá e quanto ela anda por dia? 
 
A) 20 voltas e anda 19 quilômetros.  
B) 20 voltas e anda 19 quilômetros e 50 metros. 
C) 16 voltas e anda 16 quilômetros.     
D) 12 voltas e anda 19 quilômetros. 
E) 12 voltas e anda 19 quilômetros e 200 metros. 
 
 
 
 
No último concurso público para Assistente Administrativo 
promovido pela Prefeitura de Escada, foram aprovados 800 
candidatos. Para cada 75 homens aprovados, 45 mulheres 
também foram aprovadas. Qual o número de mulheres 
aprovadas e a que  percentual corresponde sobre o total de 
candidatos aprovados? 
 
A) 150 aprovadas correspondentes a 34,5% 
B) 200 aprovadas correspondentes a 35,5% 
C) 250 aprovadas correspondentes a 36,5% 
D) 300 aprovadas correspondentes a 37,5% 
E) 350 aprovadas correspondentes a 38,5% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24

QUESTÃO 25

QUESTÃO 26
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Na Escola Municipal Orestes Chaves, do município de 
Escada, a professora Karla Patrícia propôs à sua turma de 8ª 
série o seguinte problema: “Os números reais 3,  e a b  são 
tais que  3b a a− = − , com a > 3. Por sua vez, os números 

reais ,  e 8a b  são tais que 
8 b
b a
= . Então, qual o valor de 

.W a b= ”? O aluno Alex dos Campos, estudando o 
problema concluiu: o valor do produto W  é. 
 
A) 27 
B) 25 
C) 23 
D) 21 
E) 19 
 
 
 
O Chefe do restaurante que funciona numa das dependências 
da Secretaria de Educação do município de Escada, guardou 
numa caixa cúbica de 1 m3 de volume, a quantidade máxima 
de refrigerantes em latas cilíndricas de 8 cm de altura e 3 cm 
de raio. Qual é essa quantidade de refrigerantes em latas? 
 
A) 1384                     
B) 1468                
C) 1536                  
D) 2304               
E) 3072  
 
 
 
 
Certo município da região estratégica de SUAPE sofreu um 
grande incêndio que destruiu 30% da mata virgem de sua 
floresta. Considerando-se que 20% da área total da floresta, 
são constituídas de rios e lagos e só o restante de mata 
virgem, qual o percentual da área destruída pelo fogo? 
 
A) 20% 
B) 21% 
C) 22% 
D) 23% 
E) 24% 
 
 
 
 

Os órgãos fiscais de preços do município de Escada liberaram 
três aumentos consecutivos de 8%, 5% e 10% para todos os 
produtos vendidos em feiras livres. Então, qual foi o aumento 
final ?  
 

A) 21,54% 
B) 22,64% 
C) 23,00% 
D) 24,74%. 
E) 25,84% 
 

 
 
 
No interesse da Prefeitura de Escada relativo a qualidade, 
tamanho e peso de papel visando compras em melhores 
condições para os cofres do município, foi gerado o seguinte 
problema: “Um pacote de folhas de papel retangulares e 
iguais, tem massa de 1,5 kg. Considere um segundo pacote, 
com papel de mesma espessura e qualidade, todavia, com a 
metade do número de folhas, sendo estas com o dobro do 
comprimento e o triplo da largura. Qual é a massa deste 
segundo pacote, em quilogramas”? A Psicóloga Jocilene Lira 
estudou a questão e corretamente afirmou: o segundo pacote 
pesa: 
 
A) 4,0 kg 
B) 4,5 kg 
C) 5,0 kg 
D) 5,5 kg 
E) 3,5 kg 
 
 
 
 
Dois Estados brasileiros são produtores de trigo e soja. Os 
gráficos abaixo representam a produção relativa de grãos de 
cada um desses estados, sendo o Estado A representante de 
Pernambuco e o Estado B representante da Paraíba. 
 

PE PB

 
 
A produção de trigo de Pernambuco corresponde a que 
porcentagem da produção de grãos do estado?  
 
 
A) 90% 
B) 80% 
C) 75% 
D) 70% 
E) 65% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31

QUESTÃO 32

QUESTÃO 29 
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O Setor de Pessoal da Prefeitura de Escada foi dividido em 
pequenas salas quadradas como mostra a figura abaixo, para 
um melhor proveito das atividades inerentes ao controle dos 
serviços. 
 

2,2

2,2 m

 m

 
 
O Diretor de Pessoal, achando interessante o formato da 
figura, designou a Técnica Alana para expor aos demais 
servidores, os benefícios do novo Setor e calcular a área e o 
perímetro da figura que o representa. Alana assim o fêz e 
concluiu. A área e o perímetro medem, respectivamente: 
 
 
A) 28,4 m2 e 28,4 m 
B) 38,4 m2 e 38,4 m 
C) 48,4 m2 e 48,4 m 
D) 58,4 m2 e 58,4 m 
E) 68,4 m2 e 59,0 m 
 
 
 
 
 
Marcelo Zamorano e Rodrigo Cristian fundaram, no centro de 
Escada, uma microempresa de representação e vendas de 
acessórios de informática. Marcelo entrou com R$ 20.000,00 
e Rodrigo com R$ 30.000,00. Ao fim de um ano tiveram um 
lucro de R$ 7.500,00.  Então, qual o lucro de cada sócio? 
 
A) Marcelo teve lucro de R$ 2.500,00 e Rodrigo de R$ 

5.000,00 
B) Marcelo teve lucro de R$ 3.000,00 e Rodrigo de R$ 

4.500,00 
C) Marcelo teve lucro de R$ 3.500,00 e Rodrigo de R$ 

4.000,00 
D) Marcelo teve lucro de R$ 4.000,00 e Rodrigo de R$ 

3.500,00 
E) Marcelo teve lucro de R$ 4.500,00 e Rodrigo de R$ 

3.000,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
O comércio turístico de Escada, também diversificado com 
relação a produtos alimentícios, premiou com medalha e 
diploma o mercado de Dona Dorinha, que fabrica e vende 
geléias “diet” em potes de dois tamanhos. A tabela abaixo 
mostra os preços de custo e venda praticada para potes 
pequenos e grandes. 
 
GELÉIAS PREÇO EM REAIS PREÇO EM REAIS 
Pote Custo Venda 
Pequeno 2,20 3,00 
Grande 3,00 4,00 
 
No mês passado, Dona Dorinha arrecadou R$ 400,00 com as 
vendas das geléias, o que gerou lucro de R$ 103,00. Quantos 
potes pequenos Dona Dorinha Vendeu?  
 
A) 60                   
B) 65                       
C) 70                     
D) 75                  
E) 80  
   
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 
 
 
 
Analise as seguintes afirmativas acerca dos principais 
componentes de um PC e seus periféricos: 
 
1. Uma mídia de DVD-R gravável, em cuja etiqueta lê-se: 

“4,7 Gb | 120min | 8x”, é capaz de armazenar 4,7 
gigabytes de dados, gravar até 120 minutos de áudio e ser 
reutilizada até oito vezes. 

2. O microfone e a webcam apesar de terem funções 
distintas são classificados como unidade de entrada de 
dados. 

3. A memória RAM armazena os programas que estão em 
execução. Comumente, essa memória se apresenta na 
forma de chips retangulares, popularmente conhecidos 
como pentes de memória. Podemos afirmar que quantos 
mais pentes de memória RAM um computador possui 
mais rápido ele é.  
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35

QUESTÃO 36
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Analise as seguintes afirmativas acerca do Microsoft 
Windows XP e Vista: 
 
1. A Lixeira do Windows pode ser configurada para que os 

arquivos excluídos sejam removidos imediatamente sem 
que sejam movidos para a Lixeira. 

2. CTRL+R, CTRL+V, CTRL+C são, por padrão, os 
atalhos de teclado para os recursos Recortar, Colar e 
Copiar.  

3. 800 por 600 pixels e 1024 por 768 pixels são exemplos 
de resoluções de tela que o Windows pode suportar.  
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 
 
Analise as seguintes afirmativas acerca do Microsoft Word 
2003: 
 
1. Com o Word é possível converter texto em tabela. Para 

isso, é necessário selecionar o texto a ser convertido, 
acessar o menu Tabela, apontar para Converter e clicar 
em Texto para tabela.  

2. A numeração de página pode ser ocultada na primeira 
página de um documento. Para isso, é necessário 
desmarcar a opção Mostrar número na 1ª página, 
encontrada no item Números de páginas, do menu 
Inserir. 

3. As distâncias entre as bordas do papel e conteúdo do 
documento são conhecidas como margens ou recuos de 
página.  
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Analise as seguintes afirmativas acerca do Microsoft Excel 
2003: 
 
1. O uso de gráficos no Excel facilita a análise dos dados de 

uma planilha. Dentre os diversos tipos de gráficos 
suportados pelo Excel, encontram-se: Barras, Pizza, 
Colunas e Dispersão (XY). 

2. No Excel as planilhas são compostas por células. Cada 
célula corresponde ao cruzamento de uma coluna com 
uma linha. As linhas são representadas pelas letras do 
alfabeto e as colunas por números inteiros. 

3. Para ocultar as linhas de grade exibidas em uma planilha 
deve-se acessar o menu Ferramentas, clicar em Opções, 
e na guia Geral desmarcar a caixa de seleção Linhas de 
grade em Opções de janela.  
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é falsa. 
B) Apenas as alternativas 1 e 2 são falsas. 
C) Apenas as alternativas 1 e 3 são falsas. 
D) Apenas as alternativas 2 e 3 são falsas. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são falsas. 
 

 

 
Analise as seguintes afirmativas acerca dos conceitos 
relacionados à Internet: 
 
1. É possível enviar um mesmo e-mail simultaneamente 

para vários destinatários de maneira que a lista de 
endereços eletrônicos de destino não apareça para cada 
destinatário. 

2. Spam é o termo utilizado para designar uma mensagem 
eletrônica não-solicitada enviada em massa. Essas 
mensagens, normalmente, são inconvenientes e não-
desejadas. Correntes, propagandas e vírus costumam 
propagar-se através dessa prática. 

3. O Microsoft Outlook Express possibilita a administração 
de mais de uma conta de e-mail, além de permitir a 
personalização das mensagens, com planos de fundo, 
imagens, links e fontes formatadas.  
 

Assinale a alternativa correta: 
 
A) Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 
B) Apenas as alternativas 1 e 2 são verdadeiras. 
C) Apenas as alternativas 1 e 3 são verdadeiras. 
D) Apenas as alternativas 2 e 3 são verdadeiras. 
E) As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras. 
 
 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39

QUESTÃO 40







