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INSTRUÇÕES
Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 40 (quarenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a

●

prova objetiva.
Composição da Prova:

●

QUANTIDADE DE QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 15

Língua Portuguesa

16 a 30

Conhecimentos Gerais

31 a 40

Matemática

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

●

ATENÇÃO
1.

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

10.

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova

autorização do fiscal.

após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o caderno de

2.

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

questões, só poderá levá-lo após 4h (quatro horas) decorridas do início

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.

da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha de

Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se

Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP

inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique o fato ao fiscal

(www.aocp.com.br), a partir da divulgação do Gabarito Oficial. O

imediatamente.

candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar

3.

consigo.

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o

número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre alguma

11.

divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

e após a conferência de todos os documentos da sala e assinatura do

4.

termo de fechamento.

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos

para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento válido

12.

para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de livros,

de inteira responsabilidade do candidato.

códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios,

5.

agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos

6.

causará eliminação imediata do candidato.

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha

de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo correto da

13.

marcação da Folha de Respostas:

deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova e

7.

entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,

rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados às

14.

respostas.

imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas

8.

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.

(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma
alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.
9.

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo

a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas
controle seu tempo.
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QUESTÃO 04
“Acabou essa história de ficar tentando agarrar os
outros para comê-los.”

LÍNGUA PORTUGUESA
O GALO E A RAPOSA
No meio dos galhos de uma árvore bem alta um
galo estava empoleirado e cantava a todo o volume.
Sua voz esganiçada ecoava na floresta. Ouvindo
aquele som tão conhecido, uma raposa que estava
caçando se aproximou da árvore. Ao ver o galo lá no
alto, a raposa começou a imaginar algum jeito de fazer
o outro descer. Com a voz mais boazinha do mundo,
cumprimentou o galo dizendo:
─ O meu querido primo, por acaso você ficou
sabendo da proclamação de paz e harmonia universal
entre todos os tipos de bichos da terra, da água e do
ar? Acabou essa história de ficar tentando agarrar os
outros para comê-los. Agora vai ser tudo na base do
amor e da amizade. Desça para a gente conversar com
calma sobre as grandes novidades!
O galo, que sabia que não dava para acreditar em
nada do que a raposa dizia, fingiu que estava vendo
uma coisa lá longe. Curiosa, a raposa quis saber o que
ele estava olhando com ar tão preocupado.
─ Bem ─ disse o galo ─, acho que estou vendo uma
matilha de cães ali adiante.
─ Nesse caso, é melhor eu ir embora ─ disse a
raposa.
─ O que é isso, prima? ─ disse o galo. ─ Por favor,
não vá ainda! Já estou descendo! Não vá me dizer que
está com medo dos cachorros nesses tempos de paz!?
─ Não, não é medo ─ disse a raposa ─ mas... e se
eles ainda não estiverem sabendo da proclamação?
O Galo e a raposa. In: Fábulas de Esopo. 1.ª
reimpressão. São Paulo: Companhia das Letras,
2001, p. 22.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa que está grafada corretamente.
(A)
A raposa é muito medroza.
(B)
A raposa queria passificar os animais.
(C)
A raposa tinha preocupação com os animais.
(D)
Esse rio é muito volumozo.
(E)
O galo queria falar da grandesa das novidades.
QUESTÃO 06
O diminutivo de galo é
(A)
galinho.
(B)
galão.
(C)
galinha.
(D)
galudo.
(E)
galeiro
QUESTÃO 07
Assinale a alternativa em que a forma verbal
destacada está no presente.
(A)
“─ Bem ─ disse o galo...”
(B)
“...está com medo...”
(C)
“Acabou essa história...”
(D)
“...sabia que não dava...”
(E)
“...a raposa quis saber...”
QUESTÃO 08
Assinale a forma verbal que expressa dúvida.
(A)
“Desça para a gente conversar com calma...”
(B)
“...fingiu que estava vendo uma coisa lá longe.”
(C)
“...uma raposa que estava caçando se aproximou...”
(D)
“...estava empoleirado e cantava a todo o volume.”
(E)
“...e se eles ainda não estiverem sabendo...”

As questões de 1 a 8 referem-se ao texto 1.
QUESTÃO 01
“Sua voz esganiçada ecoava na floresta.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O sinônimo de esganiçada é
grossa.
agressiva.
enérgica.
aguda.
combativa.

QUESTÃO 02
“Sua voz esganiçada ecoava na floresta.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O sinônimo de ecoava é
repetia.
fugia.
corria.
caminhava.
andava.

QUESTÃO 03
Assinale a alternativa que apresenta a divisão silábica
INCORRETA.
(A)
Ra – po – sa
(B)
Ca – cho – rros
(C)
Pro – cla – ma – ção
(D)
No – vi – da – des
(E)
Es – ga – ni – ça – da
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A frase acima é
imperativa.
optativa.
interrogativa.
exclamativa.
afirmativa.
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(D)
(E)

O galo e a raposa
O galo cacarejava em cima de uma árvore. Vendo-o
ali, a raposa tratou de bolar uma estratégia para que
ele descesse e fosse o prato principal de seu almoço.
─ Você já ficou sabendo da grande novidade, galo?
─ perguntou a raposa.
─ Não. Que novidade é essa?
─ Acaba de ser assinada uma proclamação de paz
entre todos os bichos da terra, da água e do ar. De hoje
em diante, ninguém persegue mais ninguém. No reino
animal haverá apenas paz, harmonia e amor.
─ Isso parece inacreditável! ─ comentou o galo.
─ Vamos, desça da árvore que eu lhe darei mais
detalhes sobre o assunto ─ disse a raposa.
O galo, que de bobo não tinha nada, desconfiou
que tudo não passava de um estratagema da raposa.
Então, fingiu estar vendo alguém se aproximando.
─ Quem vem lá? Quem vem lá? ─ perguntou a
raposa curiosa.
─ Uma matilha de cães de caça ─ respondeu o galo.
─ Bem...nesse caso é melhor eu me apressar ─
desculpou-se a raposa.
─ O que é isso, raposa? Você está com medo? Se a
tal proclamação está mesmo em vigor, não há nada a
temer. Os cães de caça não vão atacá-la como
costumava fazer.
─ Talvez eles ainda não saibam da proclamação.
Adeusinho!
E lá se foi a raposa, com toda a pressa, em busca
de uma outra presa para o seu almoço.
http://www.metaforas.com.br/infantis

inenarrável.
formidável.

QUESTÃO 13
Adeusinho é diminutivo de adeus. Assinale a
alternativa que NÃO apresenta um par de diminutivos
grafado de maneira correta.
(A)
Almoço – almoçinho
(B)
Caça – caçinha
(C)
Árvore – arvorezinha
(D)
Cães - cãeszinhos
(E)
Animal – animalsinho
QUESTÃO 14
“─ Vamos, desça da árvore que eu lhe darei mais
detalhes sobre o assunto...”
A frase acima é
(A)
afirmativa.
(B)
interrogativa.
(C)
exclamativa.
(D)
optativa.
(E)
imperativa.
QUESTÃO 15
Assinale a alternativa correta quanto à divisão
silábica.
(A)
A – ssi – na – da
(B)
Res – pon – deu
(C)
In – a – cre – di – tá – vel
(D)
De – sce – sse
(E)
Des – con – fi – o – u

As questões de 9 a 15 referem-se ao texto 2.

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 09
Assinale a alternativa que apresenta o par de palavras
grafado corretamente.
(A)
Caça – caçadôra
(B)
Curioso - curiôsidade
(C)
Fingiu – fingemento
(D)
Harmonia - harmonioso
(E)
Presa – aprezamento

QUESTÃO 16
Assinale a alternativa que apresente apenas os
países considerados subdesenvolvidos (pobres).
(A)
Canadá, Estados Unidos e China.
(B)
Europa, Brasil e Índia.
(C)
Paraguai, China e Brasília.
(D)
Venezuela, Paraguai e Bolívia.
(E)
França, Portugal e Espanha.

QUESTÃO 10
Assinale a alternativa cuja expressão destacada é um
verbo.
(A)
“...em busca de uma outra presa para o seu almoço.”
(B)
“─ O que é isso, raposa? Você está com medo?”
(C)
“O galo cacarejava em cima de uma árvore.”
(D)
“Se a tal proclamação está mesmo em vigor...”
(E)
“─ Você já ficou sabendo da grande novidade, galo?”

QUESTÃO 17
A religião predominante no Brasil é
(A)
Batista.
(B)
Protestante.
(C)
Islâmica.
(D)
Evangélica.
(E)
Católica.

QUESTÃO 11
“Vendo-o ali, a raposa tratou de bolar uma
estratégia para que ele descesse e fosse o prato
principal de seu almoço.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 18
O Brasil, segundo sua organização política é
(A)
uma democracia.
(B)
uma ditadura.
(C)
escravista.
(D)
trabalhista.
(E)
anarquista.

Um sinônimo para a palavra estratégia é
mentira.
calúnia.
boato.
tática.
fofoca.

QUESTÃO 19
Qual a região mais industrializada do Brasil?
(A)
Norte.
(B)
Nordeste.
(C)
Sudeste.
(D)
Centro-Oeste.
(E)
Sul.

QUESTÃO 12
“─ Isso parece inacreditável! ─ comentou o galo.”
(A)
(B)
(C)

Um antônimo da palavra inacreditável é
crível.
surpreendente.
admirável.
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QUESTÃO 20
A televisão é um veículo de comunicação de massa.
Assinale a alternativa que melhor explique essa
afirmação.
(A)
A televisão é um veículo de comunicação direcionado
para as classes sociais mais ricas.
(B)
A televisão é um veículo de comunicação elitizado.
(C)
A televisão é um veículo de comunicação democrático.
(D)
A televisão é um veículo de comunicação direcionado
para as classes médias.
(E)
A televisão é um veículo de comunicação popular.

QUESTÃO 27
A Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) é um
instrumento legal para combater qual tipo de
crime?
(A)
Violência contra as crianças de rua.
(B)
Violência contra portadores de necessidades especiais.
(C)
Agressões contra adolescentes em conflito com a Lei.
(D)
Violência doméstica e familiar contra a mulher.
(E)
Violência contra o idoso.
QUESTÃO 28
Saneamento
Básico
é
um
conjunto
de
procedimentos que tem por objetivo criar
condições higiênicas e saudáveis aos moradores
de uma determinada região. Assinale a alternativa
que apresenta apenas os serviços considerados de
saneamento básico.
(A)
Tratamento de esgoto, bolsa família, cesta básica.
(B)
Água tratada, energia elétrica, construção de estradas.
(C)
Tratamento de água, coleta de lixo, tratamento de
esgoto.
(D)
Iluminação pública, atendimento hospitalar, reciclagem.
(E)
Construção civil, urbanização, tratamento de água e
esgoto.

QUESTÃO 21
Qual das atividades artísticas se enquadra nas
denominadas “artes plásticas”?
(A)
Literatura.
(B)
Escultura.
(C)
Arquitetura.
(D)
Dança.
(E)
Música.
QUESTÃO 22
A palavra NACIONALIDADE refere-se a
(A)
região de origem.
(B)
ao país de origem.
(C)
ao estado de origem.
(D)
a cidade de origem.
(E)
ao estrangeiro.

QUESTÃO 29
O
indivíduo,
que
opta
por
relacionar-se
sexualmente apenas com pessoas do mesmo sexo
que ele, é denominado de?
(A)
Homossexual.
(B)
Bissexual.
(C)
Heterossexual.
(D)
Assexuado.
(E)
Metrossexual.

QUESTÃO 23
No Brasil uma minoria da população apropria-se da
maior parte da renda produzida no país. Isso
significa que
(A)
o Brasil é um país democrático.
(B)
há uma redistribuição de renda equivalente aos países
mais desenvolvidos.
(C)
a renda produzida no país é repassada para a
população de maneira igualitária.
(D)
há uma grande concentração de renda.
(E)
há pouca riqueza produzida.

QUESTÃO 30
Assinale a opção que apresenta apenas produções
cinematográficas (filmes) brasileiras.
(A)
Titanic, Rambo, O Poderoso Chefão.
(B)
Menino da Porteira, Os dois Filhos de Francisco, Alien.
(C)
Alice no País das Maravilhas, Tropa de Elite, A Lagoa
Azul.
(D)
Psicose, Tropa de Elite, Cidade de Deus.
(E)
Os Trapalhões na Serra Pelada, Os dois Filhos de
Francisco, Tropa de Elite.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa que apresenta apenas os
candidatos à Presidência da República nas eleições
de 2010.
(A)
Marina Silva, Ciro Gomes e José Serra.
(B)
Lula, José Serra e Dilma Rousseff.
(C)
José Serra, Dilma Rousseff e Marina Silva.
(D)
Plínio de Arruda Sampaio, José Sarney e Índio da
Costa.
(E)
Ciro Gomes, Heloísa Helena e Garotinho.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 31
Ricardo tem 69 lápis de cor e sua amiga Renata tem
27. Quantos lápis de cor Ricardo tem a mais que
Renata?
(A)
50.
(B)
42.
(C)
41.
(D)
30.
(E)
39.

QUESTÃO 25
São expressões do folclore brasileiro:
(A)
Curupira e Bumba-meu-boi.
(B)
Chapeuzinho Vermelho e Fantasma da Ópera.
(C)
Saci-Pererê e Iracema.
(D)
Maracatu e Bruxa de Salém.
(E)
Mula-sem-cabeça e Corcunda de Notre-Dame.
QUESTÃO 26
A Gripe H1N1 também conhecida como Gripe A, é
causada por
(A)
Protozoário.
(B)
Vírus.
(C)
Micróbio.
(D)
Bactéria.
(E)
Lactobacilo.
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QUESTÃO 32
Num campeonato de 6 rodadas, José teve o seguinte desempenho:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

RODADA

1º

2º

3º

4º

5º

6º

PONTOS

GANHOU
32

GANHOU
17

PERDEU
23

GANHOU
29

PERDEU
08

PERDEU
07

Com quantos pontos José chegou ao final do campeonato?
40.
38.
28.
-28.
-40.

QUESTÃO 33
Um edifício tem quinze andares e em cada andar há
seis apartamentos. No total, há quantos
apartamentos neste edifício?
(A)
60.
(B)
70.
(C)
80.
(D)
90.
(E)
100.

QUESTÃO 37
Aline ganhou de sua mãe uma nota de R$ 50,00
para por em seu cofrinho. Qual a quantia total que
ela possui, sabendo que já tinha economizado R$
34,75?
(A)
R$ 74,75.
(B)
R$ 81,75.
(C)
R$ 82,75.
(D)
R$ 83,75.
(E)
R$ 84,75.

QUESTÃO 34
O táxi do seu Toninho, rodando durante um dia,
gasta em média um litro de combustível por 14 km
rodados. A capacidade do tanque do carro é de 46
litros. Quantos quilômetros seu Toninho pode rodar
com o combustível de um tanque cheio?
(A)
500 km.
(B)
590 km.
(C)
600 km.
(D)
622 km.
(E)
644 km.

QUESTÃO 38
João possui vinte bolinhas de gude e seu primo
oito. Juntos, quantas bolinhas de gude eles
possuem?
(A)
8.
(B)
18.
(C)
28.
(D)
30.
(E)
38.
QUESTÃO 39
André marcou um encontro com sua namorada às
três e meia da tarde, na porta do teatro. A namorada
atrasou quarenta e cinco minutos. O espetáculo
começava às quatro horas. Quanto tempo eles
perderam do espetáculo?
(A)
Chegaram na hora certa.
(B)
15 minutos.
(C)
10 minutos.
(D)
30 minutos.
(E)
45 minutos.

QUESTÃO 35
Em um açougue, uma senhora pediu ao açougueiro
3
de “quilo” de carne moída. Sabendo que quilo
4
significa quilograma ou 1000 gramas, quantos
gramas de carne moída ela levou?
(A)
250 gramas.
(B)
500 gramas.
(C)
750 gramas.
(D)
150 gramas.
(E)
550 gramas.

QUESTÃO 40
João tem 37,55 quilos e o seu pai pesa o triplo do
que ele. Quanto pesa seu pai?
(A)
92.
(B)
92,65.
(C)
110.
(D)
112,65.
(E)
113.

QUESTÃO 36
Em um domingo, Juliana foi caminhar, caminhou
1
6

do percurso, deu uma pequena parada e em

4
do percurso, cansou e
6
parou definitivamente. Que fração do percurso
Juliana percorreu?
5
6
1
6
1
3
1
2
Ela completou todo o percurso.

seguida, caminhou mais

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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