
Língua Portuguesa – Ensino Superior 

 

Facebook 

 

1. O Facebook tem rendido muitas risadas entre ____ e minhas amigas. Temos um grupo que se 

reúne  

2. com certa frequência (da maneira antiga: ao vivo), e volta e meia surge o assunto. Claro que todas 

estão 

3. na rede social, com ________ de duas. Duas mulheres de Neanderthal, entre as quais, eu. Antes 

não 

4. estávamos no Facebook, porque não nos fazia a menor falta, mas agora não estamos porque virou 

5. questão de honra. Tem sido uma ________ resistir à ___________ de quem alega que estamos 

“fora 

6. do mundo”.  

7. A Danusa Leão afirma, em seu último livro, que é um mico a gente tornar público que não 

entende 

8. nada de rede social. É mais moderno dizer que está por dentro, mesmo que não saiba ligar um 

9. computador. Ai, Danusa, tarde demais. Já pendurei na parede meu diploma de _________. Tenho 

10. mestrado e doutorado em ________ virtual.  

 

Adaptado de Martha Medeiros, Zero Hora, 29 de Janeiro de 2012. 

 

Com base no texto acima, responda as questões de 1 a 5: 

 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 1, 3 e 9. 

 

a) eu – escessão – preistórica 

b) eu – exceção – pré-histórica 

c) mim – exceção – pré-histórica  

d) mim – excessão – prehistórica  

 

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas linhas 5 e 10. 

 

a) diversão – insistênsia – alienassão 

b) diversão – insistência – alienação 

c) diverção – insistência – alienação  

d) diversão – insistência – halienação  

 

03. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto: 

 

I – O texto trata de inclusão digital. 

II – O texto destaca que é importante participar de redes sociais. 

III – A autora considera mudar sua opinião sobre fazer parte de redes sociais. 

 

Estão erradas as afirmativas:  

 

a) Todas acima 

b) Apenas a I 

c) Apenas a II 

d) Apenas a III 

 

04. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto: 



 

I – A substituição da expressão “volta e meia” (linha 2) pode ser substituída por “meia volta”, sem 

alterar a compreensão do texto. 

II – A expressão “um mico” (linha 7) não pode ser substituída por “uma vergonha”, sem alterar o 

sentido do texto. 

III – A autora tem mestrado e doutorado em comunicação virtual 

 

Marque a alternativa que aponta as afirmativas falsas:  

 

a) Apenas a I 

b) Apenas a II 

c) Apenas a III 

d) Todas acima 

 

05. A substituição da palavra “parede” (linha 9), por “painel” implicaria na mudança de quantas outras 

palavras para manter a correção gramatical do texto? 

 

a) uma 

b) duas 

c) três 

d) nenhuma 

 

06. Qual palavra abaixo pode trocar de gênero sem sofrer nenhuma alteração ortográfica, apenas com a 

troca do artigo que a anteceda? 

 

a) Advogado 

b) Arquiteto 

c) Professor 

d) Gerente 

 

07. No contexto das frases abaixo, qual das palavras em negrito não é um adjetivo? 

 

a) As pequenas empresas pagam menos impostos 

b) Amanhã haverá feriado municipal 

c) Hoje pela manhã corri muito 

d) Os resultados das provas serão divulgados no dia seguinte 

 

08. Em qual das palavras abaixo a letra x apresenta dois fonemas? 

 

a) Complexo 

b) Próximo 

c) Executivo 

d) Luxo 

 

09. A forma verbal “há” leva acento ortográfico porque: 

 

a) é forma verbal 

b) é uma palavra sem valor semântico 

c) a vogal “a”, neste caso, tem timbre aberto 

d) é monossílabo tônico terminado em “a” 

 



10. Indique a conjugação correta para o verbo na frase: “Quando criança, quase nunca ___ (ir – 

pretérito imperfeito do indicativo) à praia”. 

 

a) fomos 

b) íamos 

c) iríamos 

d) vamos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MATEMÁTICA 

 

11) Um tanque cúbico possui 50cm de lado.O volume desse tanque é de : 

a) 25.000cm³ 

b) 75.000cm³ 

c) 100.000cm³ 

d) 125.000cm³ 

 

12)Roberto, Cíntia e Raquel tem juntos, 38 anos.Roberto tem o dobro da idade de Raquel, e esta, 

tem seis anos a menos que Cíntia.A idade de Raquel é: 

a) 08 

b) 12 

c) 18 

d) 22 

 

13) Segundo informações da Sabesp, até 2 anos de idade, 80% do nosso corpo é formado de água; 

aos 5 anos, essa porcentagem cai para 70% até que, depois dos 60 anos, temos apenas 58% de água 

no organismo. Nessas condições, uma pessoa com mais de 60 anos tem, em relação à quantidade de 

água no organismo que possuía aos 2 anos de idade, uma redução de x% de água. O valor de x é: 

a) 23,5. 

b) 24,0. 

c) 26,0. 

d) 27,5. 

 

14) Um grupo de 10 trabalhadores descarregam 210 caixas de mercadoria em 3 horas. Quantas 

horas 25 trabalhadores precisarão para descarregar 350 caixas? 

a) 1h 

b) 1,5h 

c) 2h  

d) 2,5h 

 

http://www.matematicadidatica.com.br/RegraDeTresExerciciosComposta.aspx#anchor_ex5
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15)  Um motorista faz um percurso em três etapas. A primeira etapa faz em 1/5 do tempo total T 

utilizado. Na segunda etapa, ele leva 1/4 do tempo. Se o restante do tempo foi utilizado na etapa 

final, esse tempo em relação ao tempo T utilizado, vale quanto em porcentagem? 

a) 20% 

b) 35%          

c) 55%  

d) 75% 

 

16)  Um trem, viajando em uma velocidade constante, passa por um poste muito fino em 30 

segundos e passa completamente por um túnel de 500 m de comprimento em 1 minuto e 20 

segundos. O comprimento desse trem é aproximadamente quantos metros? 

a) 150m 

b) 300m 

c) 400m 

d) 450 

 

17)  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 quantos metros? 

a) 20m  

b) 80m 

c) 100m 

d) 150m 

 

18) O piso de uma sala tem área de 36 m². Para revestir esse piso foram usadas lajotas quadradas de 

900 cm² de área. Quantas dessas lajotas foram usadas? 

a) 120 

b) 280 

c) 300  

d) 400  
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19) Qual é a função de 1° grau que passa pelos pontos A(-2;0) e B(0;2)? 

 

a) f(x) = x² - 5 

b) y =  2x + 10 

c) y = x + 2     

d) f(x) =  
2

2 x
 

 

20)   A razão entre os números (x+3) e 7 é igual à razão entre os números (x-3) e 5. Nessas 

condições, o valor de x é: 

a) 02 

b) 07  

c) 13 

d) 18  
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Conhecimentos Específicos supervisor de Recursos Humanos 

 

 

21) A criação de cargo, emprego ou função pública no âmbito municipal se dará: 

 

a) Por Lei Municipal 

b) Por Decreto 

c) Por Portaria 

d) Por Resolução 

 

22) São faixas de contribuição previdenciárias vigentes devidas pelo servidor regido pelo regime 

geral de previdência social: 

a) 7,65%; 8,65% e 11% 

b) 8%; 9% e 11% 

c) 9%; 10% e 11% 

d) 11%; 20% e 26,8% 

 

23) Segundo o estatuto dos servidores públicos municipais de Monte Carlo, são requisitos básicos 

para ingresso no serviço público municipal, exceto: 

a) o pleno gozo dos direitos políticos; 

b) o nível de escolaridade e a habilitação para o exercício do cargo, nos casos previstos; 

c) a quitação das obrigações militares e eleitorais 

d) aprovação em concurso público de provas e títulos para cargos de livre nomeação e exoneração. 

 

24) Não são direitos do Servidor Público Municipal de Monte Carlo, após cumprido o estágio 

probatório: 

a) Gozo de 30 dias de férias remuneradas e descanso semanal remunerado; 

b) Estabilidade e irredutibilidade salarial; 

c) Fundo de garantia por tempo de serviço. 



d) Jornada de trabalho não superior a 8 horas diárias e horas extraordinárias com remuneração pelo 

menos 50% superior à hora normal. 

 

25) O servidor municipal José dos Anzóis, brasileiro, solteiro, tem um dependente, seu filho 

Joaquin dos Anzóis. Percebeu um salário bruto de R$ 2.000,00 no mês de novembro de 2011. 

 O desconto por dependente para efeitos de IRRF é de R$ 157,47.  

 José contribui para o Sindicato dos Servidores Públicos Municipais com 1% do seu salário 

bruto.  

 Contribui para o regime geral de previdência social com 11%.  

 E tem retenção de Imposto de Renda de 7,5% com dedução de R$ 117,49 da base de 

cálculo. 

 Desconsiderar a terceira casa decimal. 

Com base no enunciado acima, qual é o valor líquido que José vai receber? 

a) 1.630,63 

b) 1.727,49 

c) 1.743,99 

d) 1.755,81 

 

26) Abaixo relação de (P) proventos e (D) descontos. 

1- Adicional noturno 

2- Salário Família 

3- INSS 

4- IRRF 

Com base nos proventos e descontos acima, assinale a seqüência correta:  

a) P; D; D; D. 

b) P; P; D; D. 

c) D; P; P; P. 

d) D; D; P; P. 

 

27) A forma de ingresso regular no serviço público se dará pelas seguintes formas, exceto: 

a) Concurso público de provas ou provas e títulos; 

b) Nomeação para cargos de chefia, direção e assessoramento; 



c) Eleição, nos casos previstos na legislação nacional; 

d) Indicação por entidades de classe, regularmente registradas, e com sede no município do 

empregador. 

 

28) Em relação ao Imposto de Renda retido em folha de pagamento, é incorreto afirmar: 

a) O valor retido a título de imposto de renda é devido ao município que reteve, conforme art. 158 

da Constituição Federal. 

b) A alíquota será a instituída pela União. 

c) O município fixará os limites de dedução por dependente. 

d) O valor retido a título de INSS será deduzido da base de cálculo para fins de Imposto de Renda. 

 

29) Qual é o período atualmente vigente em relação a Licença Maternidade? 

a) 120 dias 

b) 120 dias mais 60 dias, sem dedução fiscal 

c) 120 dias mais 60 dias, a critério do empregador, com dedução no IRPJ dos 60 dias, quando 

tributada pelo Lucro Real. 

d) 180 dias, obrigatoriamente. 

 

30) Em relação ao pagamento ao servidor, quando afastado por auxílio doença, é correto afirmar 

que: 

a) o pagamento fica a cargo do INSS a partir do dia do acidente. 

b) o empregador fica responsável até o dia em que o servidor dirigir-se ao INSS para solicitar o 

benefício. 

c) os primeiros 15 dias serão pagos pelo empregador, e a partir do 16º dia, pelo INSS. 

d) o pagamento fica a cargo do empregador, enquanto perdurar a relação de emprego. 

 

31) É limite máximo para a remuneração e subsídios de servidores na esfera municipal:  

a) Subsídio do Prefeito; 

b) Subsídio dos Juízes Estaduais; 

c) Subsídio dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; 



d) Subsídio do Deputado Estadual. 

 

32) Em relação ao salário família e salário maternidade, assinale a alternativa incorreta: 

a) O salário família é devido para servidores que possuem filhos menores de 14 anos incompletos. 

b) O salário maternidade é devido à segurada que adotar criança. 

c) Em caso de ambos os pais serem segurados da previdência social, o salário família é devido 

apenas à mãe do menor. 

d) O desempregado não tem direito ao benefício. 

33) De acordo com a Lei Complementar 101/2000 – LRF – não são limites de despesa com pessoal: 

a) 6% da Receita Corrente Líquida para o Poder Legislativo 

b) 51,3% Limite prudencial para o Poder Executivo 

c) 60% Limite máximo para o Poder Executivo 

d) 20% a 70% do Subsídio do Deputado Estadual para o Vereador. 

 

34) O limite máximo mensal de horas extras previsto na legislação municipal de Monte Carlo é: 

a) 20 horas extras 

b) 40 horas extras 

c) 30 horas extras 

d) 60 horas extras 

 

35) O regime jurídico dos servidores públicos de Monte Carlo é: 

a) Estatutário  

b) Regime Próprio 

c) Celetista 

d) Misto 

 

36) Quando do acidente de trabalho, é incorreto afirmar:  

a) A empresa deverá comunicar o acidente do trabalho à Previdência Social até o 5º (quinto) dia útil 



seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato, à autoridade competente, sob pena de 

multa variável entre o limite mínimo e o limite máximo do salário-de-contribuição, sucessivamente 

aumentada nas reincidências, aplicada e cobrada pela Previdência Social. 

b) Da comunicação a que se refere este artigo receberão cópia fiel o acidentado ou seus 

dependentes, bem como o sindicato a que corresponda a sua categoria.  

c) Na falta de comunicação por parte da empresa, podem formalizá-la o próprio acidentado, seus 

dependentes, a entidade sindical competente, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade 

pública, não prevalecendo nestes casos o prazo previsto neste artigo. 

d)  Os sindicatos e entidades representativas de classe poderão acompanhar a cobrança, pela 

Previdência Social, das multas previstas pela não comunicação do acidente de trabalho. 

 

37) São graus do adicional de insalubridade, exceto: 

a) 40% (quarenta por cento) 

b) 30% (trinta por cento) 

c) 20% (vinte por cento) 

d) 10% (dez por cento) 

 

38) Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos de Monte Carlo, para que ocorra o provimento é 

necessário que: 

a) Exista vaga. 

b) Preencha, o candidato, todos os requisitos inerentes ao cargo. 

c) Tenha sido prevista lotação numérica e específica para o cargo. 

d) Apresente, o candidato, no ato da contratação, certidão de antecedentes criminais. 

 

39) Em relação a fixação e alteração de subsídios dos Prefeitos, Vice Prefeitos, Secretários 

Municipais e Vereadores, assinale a alternativa incorreta:  

a) Subsídios do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais poderão ser alterados 

durante a vigência por lei de iniciativa da Câmara Municipal. 

b) Subsídios dos Vereadores poderão ser alterados durante a vigência por lei de iniciativa da 

Câmara Municipal. 

c) O subsídio do Prefeito, do Vice-Prefeito e dos Secretários Municipais são fixados por lei de 

iniciativa da Câmara Municipal. 



d) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras Municipais em cada legislatura 

para a subseqüente. 

 

40) A fixação dos padrões de vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 

observará, os seguintes fatores, exceto qual? 

a) A natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada 

carreira. 

b) Os requisitos para a investidura. 

c) As peculiaridades dos cargos. 

d) A determinação da autoridade superior, para os casos de livre nomeação e exoneração. 

 




