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1ª – Parte – Português  
 
Lei antifumo fez metade dos fumantes reduzir consumo de 
cigarros 
 
Metade dos fumantes paulistas está fumando menos. 
Pesquisa do Ibope mostra que 49% admitem ter reduzido o 
consumo de cigarros desde o início da vigência da lei 
antifumo, em agosto de 2009. O estudo, inédito, também 
apontou alto índice de satisfação com a regra - 92% dos 
fumantes a aprovam, ante 97% dos não fumantes. 
 
A pesquisa, encomendada pela Secretaria da Saúde do 
Estado de São Paulo, foi a primeira a medir a receptividade 
da lei antifumo. Foram ouvidas 800 pessoas com mais de 
16 anos entre os dias 22 e 27 de julho, pouco antes de a 
norma completar 1 ano em vigor. "Foi importante para 
vermos como a população vê a ação do Estado", diz a 
diretora do Centro de Vigilância Sanitária, Cristina Megid. 
 
São vários os motivos de satisfação. O maior deles, mesmo 
no caso dos fumantes, foi a saúde - 26% acreditam que a 
medida protege o organismo até de quem fuma. Os 
tabagistas também aprovaram a diminuição do fumo 
passivo (23%), o menor consumo de tabaco (17%) e a 
melhora no ar dos bares e restaurantes (16%). A nota 
média dada à lei pelos fumantes foi de 9,2. 
 
Entre os não fumantes, os índices de aprovação são 
superiores: 33% dizem que respirar fumaça incomoda 
muito, 32% sentem-se menos incomodados com a fumaça 
de cigarros alheios e 27% apontam que a qualidade do ar 
nos locais públicos melhorou. Nesse grupo, a lei obteve 
nota média de 9,5. 
 
01. Assinale a alternativa INCORRETA a respeito do texto: 
 

a) "Foi importante para vermos como a população vê 
a ação do Estado". É um exemplo de citação, 
recurso muito comum nesse tipo de texto. 

b) O texto lido apresenta fatos de modo objetivo e 
preciso. 

c) O autor do texto provavelmente escolheu o tema 
abordado por ele ter grande alcance na sociedade, 
já que o tipo textual escolhido tem como função 
precípua informar. 

d) Apesar de conter algumas características comuns 
aos textos informativos o texto em questão não 
poderia ser classificado como uma notícia, pois, 
embora exponha dados específicos ele recorre a 
opiniões para sustentar sua argumentação. 

e) A linguagem do texto obedece à norma padrão da 
língua portuguesa e é definida por frases curtas 
que encerram uma idéia, o que auxilia na obtenção 
de clareza do texto. 

 
02. Acerca da pontuação empregada no texto assinale a 
alternativa correta: 
 

a) No primeiro parágrafo os pontos marcam o fim de 
uma oração declarativa e o início de outra. 

b) A sequência ponto-parágrafo presente entre o 
primeiro e o segundo parágrafos serve para 
delimitar uma ligação constante entre ideias 
exatamente iguais num texto. 

 
 

c) "Foi importante para vermos como a população vê 
a ação do Estado", diz a diretora do Centro de 
Vigilância Sanitária, Cristina Megid. 
A sequência de vírgulas no interior do texto separa 
constituintes de mesma função sintática. 

d) 'vigência da lei antifumo, em agosto de 2009'. A 
vírgula em questão isola um termo constituído de 
uma conjunção declarativa. 

e) '...são superiores:33% dizem que respirar fumaça 
incomoda muito'. Os dois pontos são utilizados 
para iniciar uma enumeração no trecho acima. 

 
03. Em: 'o maior deles mesmo no caso de fumantes..." o 
pronome refere-se a: 
 

a) satisfação 
b) motivos 
c) fumantes 
d) vários 
e) maior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
04. A tira: 
 

I. No primeiro quadro o autor nos coloca diante de uma 
situação conhecida que nos solidariza com o 
sentimento de que ele dota o personagem. 

II. No segundo quadrinho o autor já procura 'preparar' o 
leitor para o 3º. A reviravolta do texto tem seu 
prenúncio nesse momento em que ele 
desincompatibiliza as temáticas do 1º e 2º 
quadrinhos para fazer alusão ao que vem no 
próximo. 

III. De maneira sintética, a tira coloca no último 
quadrinho uma revelação para o leitor que 
surpreende e leva à reflexão por seu caráter 
contraditório. 

 
Está(ão) correta(s): 
 

a) Apenas III. 
b) Apenas II. 
c) Apenas I. 
d) I e II. 
e) I e III. 

 
05. Ao demonstrar, a partir de recursos visuais e 
linguísticos, os sentimentos do personagem, o autor o faz 
de modo a retratar sobretudo: 
 

a) Sua indignação legítima. 
b) Sua situação econômica. 
c) Seu papel como eleitor. 
d) Seu senso de justiça. 
e) Seu caráter ambíguo. 
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06. Qual das alternativas abaixo contém a única junção 
INCORRETA dos dois seguintes períodos de modo a ferir-
lhes o sentido e à norma padrão? 
 
 'Como eu vou fazer para comprar votos?' 
 
'Eleitor não aceita cheque de político!' 
 

a) Como eu vou fazer para comprar votos se eleitor 
não aceita cheque de político? 

b) Como eu vou fazer para comprar votos já que 
eleitor não aceita cheque de político? 

c) Como eu vou fazer para comprar votos não 
obstante eleitor não aceita cheque de político? 

d) Como eu vou fazer para comprar votos posto que 
eleitor não aceita cheque de político? 

e) Como eu vou fazer para comprar votos visto que 
eleitor não aceita cheque de político? 

 
"Água do meu Tietê, 
Onde me queres levar? 
___ Rio que entras pela terra 
E que me afastas do mar." 
(Mário de Andrade) 
 
07. Para tratar do Rio Tietê o autor se utiliza de um recurso 
estilístico: 
 

a) Que configura um exagero. 
b) Que combina expressões contrastantes. 
c) Que atribui características humanas a um ser 

inanimado. 
d) Que faz uma afirmação branda. 
e) Que usa expressões sutis a partir da exaltação à 

natureza. 
 
"Olha, eu estou te escrevendo só pra dizer que se você 
tivesse telefonado hoje eu ia dizer tanta, mas tanta coisa. 
Talvez mesmo conseguisse dizer tudo aquilo que escondo 
desde o começo, um pouco por timidez, por vergonha, por 
falta de oportunidade, mas principalmente porque todos me 
dizem que sou demais precipitado, que coloco em palavras 
todo o meu processo mental (processo mental: é 
exatamente assim que eles dizem, e eu acho engraçado) e 
que isso assusta as pessoas, e que é preciso disfarçar, 
jogar, esconder, mentir. Eu não queria que fosse assim. Eu 
queria que tudo fosse muito mais limpo e muito mais claro, 
mas eles não me deixam, você não me deixa" ( Caio 
Fernando Abreu) 
 
08.  Apenas pela leitura do fragmento do texto percebemos 
que o autor adota: 
 

a) Uma atitude intimista. 
b) Uma postura frenética. 
c) Um padrão de escrita voltado para a estética. 
d) O desejo de se promover. 
e) Uma postura ética. 

 
09. 'mas eles não me deixam, você não me deixa' 
Acerca das regras da norma padrão para a colocação 
pronominal assinale a alternativa correta: 
 

a) 'me' é pronome por regra enclítico, por isso houve 
erro. 

b) O pronome 'me' proclítico é um erro segundo a 
norma padrão, porém no que concerne ao 
contexto linguístico perfeitamente adequado. 

 
 

c) A palavra de sentido negativo 'não' é responsável 
pela atração do pronome oblíquo para antes do 
verbo. 

d) Os pronomes pessoais do caso reto 'eu' e 'ele'são, 
via de regra, atratores do pronome oblíquo. 

e) Enunciados marcados pela indefinição de idéias 
são caracteristicamente enclíticos. 

 
10. A forma verbal 'coloco' foi empregada: 
 

a) Pra concordar com o pronome indefinido 'todo'. 
b) Em concordância com o termo 'processo mental'. 
c) No presente apesar do texto tratar de 

reminiscências. 
d) No modo indicativo retratando o tom de dúvida que 

perpassa o texto. 
e) Para concordar com o sujeito elíptico 'eu'. 

 
 

2ª – Parte – Matemática        
 
11. Um objeto foi lançado obliquamente e sua trajetória 
descreveu uma parábola de equação y = -3x² + 60x. É 
correto afirmar que o alcance desse objeto foi de: 
  

a) 0 m 
b) 300 m 
c) 200 m 
d) 50 m 
e) 20 m 

 
12. O conjunto imagem da função 43)( −−= xxf  é: 

 
a) 3/ ≤∈ yRy  

b) 3/ ≥∈ yRy  

c) 4/ ≤∈ yRy  

d) 4/ ≥∈ yRy  

e) 0/ >∈ yRy  
 
13. A função que representa o valor pago após um 
desconto de 7% sobre um valor x de uma mercadoria é: 
 

a) f(x) = x – 7 
b) f(x) = 0,93x 
c) f(x) = 1,07x 
d) f(x) = 1,7x 
e) f(x) = -7x 

 
14. Uma bola de tênis é atirada ao chão de uma altura de 
300 m. Ao atingir o solo, a bola sobe até uma altura de 150 
m, cai e atinge o solo novamente, subindo até 75 m e 
assim, sucessivamente, até ela perder toda a energia e 
parar. Nessa situação, a bola percorreu ao todo: 
 

a) 300 m 
b) 350 m 
c) 500 m 
d) 600 m 
e) 650 m 
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15. Sejam a > b > 0 e c um número inteiro estritamente 
positivo. Podemos dizer que: 
 

a) 
ba
11

>  

b) ba <  

c) 
c
b

c
a
>  

d) ba −>−  
e) ²² ab >  

 
16. Sejam duas retas r e s paralelas. Em r marcam-se 7 
pontos e, em s, 5. É correto afirmar que o número de 
triângulos que pode-se formar usando três pontos 
quaisquer dessas retas é: 
 

a) 105 
b) 135 
c) 145 
d) 165 
e) 175 

 
17. Numa gaveta há 15 colheres sendo: oito de cabo preto 
e sete de cabo branco. Qual a probabilidade de uma 
pessoa retirar, ao acaso, uma colher de cabo branco e 
uma de cabo preto, em duas retiradas sem reposição? 

a) 
15
4

 

b) 
15
8

 

c) 
15
7

 

d) 
3
2

 

e) 
3
1

 

 

18. O arco 
4

37π
 pertence ao 

 
a) I Quadrante. 
b) II Quadrante. 
c) III Quadrante. 
d) IV Quadrante. 
e) Não se pode determinar. 

 

19. Na equação 15
41

025
132
=

−

x
, o valor de 3x é: 

 
a) 21 
b) 15 
c) -3 
d) 12 
e) -9 

 

20. O volume de uma esfera de raio 2 cm é de, 
aproximadamente, (use 14,3≅π ): 
 

a) ³1007,2 4 m−⋅  

b) ³1012,2 4 m−⋅  

c) ³101243,3 4 m−⋅  

d) ³100144,3 4 m−⋅  

e) ³103207,4 4 m−⋅  
 
 

3ª – Parte – Conhecimentos Específicos  
 
21. Numa redação oficial, é preciso que se evitem o uso de 
vícios de linguagem, desta forma, observe a frase a seguir 
e indique que tipo de vício de linguagem a frase possui: 
 
“A genitora, marejada de lágrimas, redigia uma epístola ao 
saudoso mancebo”. 
 

a) Solecismo 
b) Preciosismo 
c) Colisão 
d) Barbarismo 
e) Cacofonia 

 
22. São exemplos de chavões, EXCETO: 
 

a) Perda irreparável. 
b) Em sã consciência. 
c) Singela homenagem. 
d) Pomo da discórdia. 
e) Planejar antecipadamente. 

 
23. Atestado é um documento firmado por servidor em 
razão do cargo que ocupa, ou função que exerce, 
declarando um fato existente, do qual tem conhecimento, a 
favor de uma pessoa. 
Suas partes componentes são, EXCETO: 
 

a) Cabeçalho, onde aparece o número (ordinal) da 
ata e o nome do órgão que a subscreve. 

b) Título (a palavra ATESTADO), em letras 
maiúsculas e centralizado sobre o texto. 

c) Texto constante de um parágrafo, indicando a 
quem se refere, o número de matrícula e a 
lotação, caso seja servidor, e a matéria do 
Atestado. 

d) Local e data, por extenso. 
e) Assinatura, nome e cargo da chefia que expede o 

Atestado. 
 
24. Acordo firmado por entidades públicas de qualquer 
espécie, ou entre estas e entidades particulares, para 
realização de objetivos de interesse comum dos partícipes. 
Nele, a posição jurídica dos signatários é uma só, idêntica 
para todos, podendo haver apenas diversidade na forma 
de cooperação de cada um, segundo suas possibilidades, 
para a consecução do objetivo comum. 
O texto define: 
 

a) Ato declaratório 
b) Certidão 
c) Contrato 
d) Convênio 
e) Termo aditivo 
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25. Sobre decreto é INCORRETO afirmar: 
 

a) É um ato administrativo destinado a prover 
situações gerais e individuais, abstratamente 
previstas de modo expresso, ou implícito na lei. 
São da competência exclusiva dos chefes do 
Executivo. 

b) O Decreto pode ser: regulamentar, visando a 
explicar a lei e a facilitar a sua execução; ou 
individual ou coletivo, relacionando-se a situações 
funcionais. 

c) A Ementa da matéria do Decreto, deve estar em 
letras maiúsculas e à direita da página. 

d) A palavra DECRETA, deve estar em letras 
maiúsculas e negrito, à esquerda, seguida de dois 
pontos. 

e) Os artigos podem conter parágrafos, itens e 
alíneas. A expressão "parágrafo único" deve ser 
grafado em negrito. 

 
26. Para símbolos não existentes na fonte Times New 
Roman poder-se-á utilizar as fontes: 
 

a) Andalus e Symbol. 
b) Angsana New e BrowalliaUPC. 
c) Andalus e Angsana New.  
d) Gisha e Wingdings. 
e) Symbol e Wingdings. 

 
27. Indique a sentença INCORRETA sobre a forma de 
organizar documentos por nomes: 
 

a) Marcos Roberto Araújo da Silva --- Silva, Marcos 
Roberto Araújo da. 

b) Osama Bin Laden --- Laden, Osama Bin. 
c) Joaquim da Boa Morte --- Boa Morte, Joaquim da. 
d) Heitor Villa-Lobos --- Villa-Lobos, Heitor. 
e) Ricardo Santa Rita --- Santa Rita, Ricardo. 

 
28. Sobre documentos é INCORRETO afirmar: 
 

a) São públicos os conjuntos de documentos 
produzidos e recebidos por instituições de caráter 
público, por entidades privadas encarregadas da 
gestão de serviços públicos no exercício de suas 
atividades.  

b) A cessação de atividade de instituições públicas e 
de caráter público implica o recolhimento de sua 
documentação à instituição arquivística pública ou 
a sua transferência à instituição sucessora.  

c) Os documentos públicos são identificados como 
correntes corrente, intermediários e permanentes.  

d) Consideram-se documentos correntes aqueles em 
curso ou que, mesmo sem movimentação, 
constituam objeto de consultas freqüentes.  

e) Consideram-se documentos intermediários 
aqueles que, não sendo de uso corrente nos 
órgãos produtores, por razões de interesse 
administrativo, aguardam a sua eliminação ou 
recolhimento para guarda permanente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

29. É a atividade realizada pelo protocolo que consiste em 
identificar os setores por que passam os documentos, de 
forma a recuperá-lo com rapidez, quando necessário, bem 
como identificar possíveis atrasos na tramitação destes. 
Este texto relata: 
 

a) Recebimento. 
b) Registro e Autuação. 
c) Classificação. 
d) Expedição / Distribuição. 
e) Controle / Movimentação. 

 
30. Na caracterização de documentos, são espécies de 
documentos, EXCETO: 
 

a) Boletim 
b) Cartaz 
c) Certidão 
d) Declaração 
e) Relatório 

 
 
31. Ao ser aplicado em um banco o capital de R$ 15.000 à 
taxa de 20% ao ano, em 3 anos, qual será o valor de 
juros? 
 

a) R$ 30.000 
b) R$ 24.000 
c) R$ 9.000 
d) R$ 900,00 
e) R$ 300,00 

 
32. Para Cardeal, usa-se que pronome de tratamento: 
 

a) Vossa Alteza. 
b) Vossa Eminência. 
c) Vossa Magnificência. 
d) Vossa Paternidade. 
e) Vossa Santidade. 

 
33. Calcule o montante que atingirá um capital de R$ 
200.000 aplicados a juros compostos, à taxa de 6% ao 
ano, capitalizados semestralmente, durante 1 ano e meio: 
 

a) R$ 209.000 
b) R$ 218.545 
c) R$ 222.654 
d) R$ 236.654 
e) R$ 254.786 

 
34. Foi investido um capital de R$ 140.000, durante 30 
meses, a uma taxa de 7,5% ao ano, qual o juros gerado? 
 

a) R$ 18.150 
b) R$ 24.350 
c) R$ 26.250 
d) R$ 28.250 
e) R$ 32.150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Prefeitura Municipal de Maraial – PE     
Concurso Público 2010 – http://www.asperhs.com.br                                                     

Grupo 06 - Cargo 25 – Auxiliar Administrativo.     
Página 5 de 5 

35. Art. 37. Da Constituição Federativa do Brasil; A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, 
também, afirma que o prazo de validade do concurso 
público será de até: 
 

a) Dois anos, prorrogável uma vez, por mais um ano. 
b) Dois anos, prorrogável duas vez, por igual 

período. 
c) Dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 
d) Três anos, prorrogável uma vez, por igual 

período. 
e) Três anos, prorrogável uma vez, por mais um ano. 

 
36. O dever do Estado com a educação será efetivado 
mediante a garantia de educação infantil, em creche e pré-
escola, às crianças até: 
 

a) 3 anos de idade. 
b) 5 anos de idade. 
c) 6 anos de idade. 
d) 7 anos de idade. 
e) 8 anos de idade. 

 
37. São algumas ações que podem diretamente ser 
asseguradas pelo artigo 214 da Constituição Federativa do 
Brasil, EXCETO: 
 

a) Capacitação de professores. 
b) Cursos técnicos. 
c) Investimento em estudos tecnológicos. 
d) Estímulos a Educação para Jovens e Adultos. 
e) Capacitação para profissionais de saúde. 

 
38. Recebimento é a atividade intermediária entre as 
tarefas de compra e pagamento ao fornecedor, sendo de 
sua responsabilidade a conferência dos materiais 
destinados à empresa. São atribuições especificas do 
Recebimento, EXCETO: 
 

a) Coordenar e controlar as atividades de 
recebimento e devolução de materiais. 

b) Analisar a documentação recebida, verificando se 
a compra está autorizada. 

c) Controlar os volumes declarados na Nota Fiscal e 
no Manifesto de Transporte com os volumes a 
serem efetivamente recebidos. 

d) Proceder a conferência visual, verificando as 
condições de embalagem quanto a possíveis 
avarias na carga transportada e, se for o caso, 
apontando as ressalvas de praxe nos respectivos 
documentos. 

e) Proceder a conferência qualitativa dos materiais 
recebidos, visto que a analise qualitativa não 
poderá ser feita logo no recebimento. 

 
39. É um instrumento de pesquisa auxiliar:  
 

a) Índice 
b) Guia 
c) Inventário 
d) Catálogo 
e) Repertório  

 
 
 
 

40. Observa a questão e indique a INCORRETA: 
 

a) Vossa Senhoria está sendo convidado (homem) a 
assistir ao III Seminário da  FALE. 

b) Vossa Excelência solicitasses...  
c) Vossa Senhoria informou...  
d) Temos a satisfação de convidar Vossa Senhoria e 

sua equipe para... Na oportunidade, teremos a 
honra de ouvi-los... 

e) Cabe-nos ainda esclarecer a Vossa Excelência...  
 
 

FIM DO CADERNO 




