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1ª Parte – Português  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01. Podemos concluir da leitura da tirinha que: 
 

a) Mônica sabia que Cebolinha era religioso. 
b) Que Cebolinha sempre foi religioso. 
c) Cebolinha estava temeroso em comer a 

comida de Mônica. 
d)  Cebolinha além de ser religioso acredita em 

anjo da guarda. 
e) Mônica não sabe cozinhar. 

 
02.  No período „Não sabia que você rezava antes de 
comer!‟ Assinale a alternativa verdadeira: 
 

a) Há duas orações, sendo a segunda,  
complemento da ideia expressa pelo verbo 
da primeira „sabia‟. 

b) Nenhuma das duas orações tem sujeito 
expresso, mas a segunda, funciona com 
essa função sintática. 

c) Na oração principal, há um verbo de ligação 
que é complementado pela ideia constante 
na segunda oração. 

d) A estrutura semântica da primeira oração, 
introduz a necessidade de um complemento 
fazendo as vezes de predicativo. 

e) O fato de a segunda oração vir intercalada, 
torna a sua análise sintática mais difícil, 
porém trata-se de um período com orações 
coordenadas. 

 
03. Na fala de Mônica: “Espero que goste da comida 
que eu fiz.”, ela demonstra: 
 

a) Certeza 
b) Expectativa 
c) Medo 
d) Ousadia 
e) Compreensão 

 
Que o Brasil é um dos países com maior 
biodiversidade, com uma grande quantidade de 
espécies de fauna e flora, não é novidade para 
ninguém. Que alguns desses animais correm sério 
risco de extinção, devido a uma série de fatores 
como desmatamento, caça ilegal, poluição, também 
não. Mas quais são, afinal, as espécies brasileiras 
ameaçadas? 

A resposta está no Livro Vermelho das Espécies 
Ameaçadas, produzido pelo Instituto Chico Mendes, 
do Ministério do Meio Ambiente, e pela organização 
internacional IUCN, com base nos estudos de uma 
série de pesquisadores. Atualmente, 627 espécies 
estão na lista de ameaçadas de extinção, em 
diferentes categorias de risco. Metade dessas 
espécies estão protegidas em unidades de 
conservação, e o governo aprovou planos de ação 
para cerca de 33% das espécies. 
A lista divide os animais de acordo com o estado de 
conservação de cada espécie. Essas categorias vão 
desde Vulnerável até Extinta, além das espécies 
classificadas como Quase ameaçadas ou Pouco 
preocupante.  
 
04. No primeiro parágrafo do texto: 
 

a) O autor esclarece a real impossibilidade dos 
brasileiros reconhecerem que alguns animais 
estão em extinção. 

b) Fica claro que alguns fatores de extinção de 
animais não fazem parte do rol dos mais 
conhecidos e populares entre os brasileiros. 

c) Identificar as espécies brasileiras em 
extinção é tarefa difícil até para 
especialistas. 

d) A pluralidade de fatores causadores da 
extinção de alguns animais brasileiros é de 
conhecimento comum. 

e) O desconhecimento das causas da extinção 
dos animais brasileiros é o que causa o 
desconhecimento total das espécies 
ameaçadas de extinção. 

 
05. Assinale a alternativa correta sobre o segundo 
parágrafo do texto: 
 

a) Introduz o assunto a ser tratado no texto. 
b) Esclarece dúvidas levantadas no parágrafo 

anterior. 
c) Confirma dados abordados anteriormente. 
d) Coteja estatísticas que serão apresentadas 

na conclusão do texto. 
e) Encerra um assunto para que um novo tema 

seja tratado no parágrafo seguinte. 
 
06. No segundo parágrafo fica claro que as espécies 
em extinção são classificadas por: 
 

a) Grau de proteção. 
b) Número de unidades de conservação. 
c) Grau de risco. 
d) Quantidade de planos de ação. 
e) Ausência de planos de ação. 

 
07. „Vulnerável‟ no texto, é sinônimo de: 

a) Rebelde 
b) Doente 
c) Classificado 
d) Extinto 
e) Indefeso 
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08. O objetivo principal do texto é: 
 

a) Comover 
b) Informar 
c) Criticar 
d) Opinar 
e) Divertir 

 
09. Em qual das alternativas houve a omissão 
indevida da vírgula? 
 

a) Buemba! Buemba! Hacker deleta fotos de 
Sonia Abrão! 

b) Monkey News no ar! E agora só se fala em 
juros, juros virou papo de boteco! É juros e 
futebol! Os juros do cheque especial estão 
tão altos que virou cheque espacial! Rarará! 

c) E os bancos conjugam o verbo jurar assim: 
“Eu juros, tu te ferras e nós escorchamos! 

d) E a Dilma que pediu para limpar tudo depois 
que acabar a CPI do Cachoeira! 

e) Ela disse ainda: Parem de repetir “Veta, 
Dilma! ”,  que eu não sou retardada já 
entendi! 

 
10. Em qual das alternativas NÃO houve desvio da 
norma padrão no que se refere às regras de 
concordância? 
 

a) Um site islamita ofereceu uma recompensa 
de US$ 100 mil a qualquer pessoa que mate 
o rapper iraniano Shahin Najafi, que mora na 
Alemanha, e que, na avaliação do site, criou 
uma música que satirizam a República 
Islâmica e tratam uma figura religiosa 
histórica de forma irreverente. 

b) O website de notícias e religião iraniano 
Shia-Online.ir disse que Najafi merecia 
morrer por uma canção que, segundo o site, 
"grosseiramente insultava" Ali al-Hadi al-
Naqi, um dos 12 imãs --as figuras religiosas 
altamente reverenciadas por muçulmanos 
xiitas. 

c) Najafi negou que sua música focava no imã 
xiita reverenciado ou foi feita para criticar o 
Islã. 

d) A música toma a forma de uma oração a 
Naqi, do século 9, e expressa reverência 
irônica por muitas figuras iranianas 
contemporâneas. 

e) Com referências que vão desde o amor dos 
iranianos a plásticas no nariz até sanções 
econômicas e a controversa eleição 
presidencial de 2009, a letra da música em 
língua persa significa pouco para um 
estrangeiro, mas ressoou entre os iranianos 
e já teve mais de 320 mil acessos no 
YouTube.  

 
 
 
 
 

 

2ª Parte – Matemática   

 

11. De quantas maneiras podemos colocar n 
pessoas em uma fila de ciranda? 
 

a) n! – 1! 
b) (n - 1)! 
c) n! + 1! 
d) (n + 1)! 
e) n! 

 
12. Seja A um conjunto com n elementos e A‟ o 
conjunto formado por todos os subconjunto de A. É 
possível dizer que o número de elementos de A‟ é 
dado por 
 

a) 2
n
 + 2

n
 

b) 2
n + 1

 + 2
n
 

c) 2
n – 1

 + 2
n + 1

 
d) 2

n – 1
 + 2

n – 1
 

e) 2
-n

 + 2
n
 

 
13. Quantos são os gabaritos possíveis de se montar 
numa prova de múltipla escolha com 20 questões de 
4 alternativas cada uma, em que só uma destas 
alternativas está correta? 
 

a) 20
4
 

b) 80 
c) 20 
d) 80 + 20

4
 

e) 4
20

 
 

14. Seja 5 + 
1

10
+ 

1

102 +  …+ 
1

10𝑛
+ …, com n natural, 

uma série de somas. Podemos dizer que 9S é igual 
a: 
 

a) 44 
b) 45 
c) 46 
d) 47 
e) 48 

 
15. Seja M uma matriz quadrada de ordem n de 
determinante D e a um número real qualquer. É 
correto afirmar que o determinante de aM é: 
 

a) a
n
(det M) 

b) na(det M) 
c) n(det M) 
d) n

a
(det M) 

e) a(det M) 
 
16. Seja p um número real, com p maior ou igual a 0 
e menor ou igual a 1, a probabilidade de um jogador 
converter em gol cobranças de pênalti. Qual a 
probabilidade de que, em 5 cobranças, ele converta 
três em gol? 
 

a) 10(p
5
 – 2p

4
 + p

3
) 

b) 10(p
4
 – 2p

3
 + p

2
) 
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c) 10(p
3
 – 2p

2
 + p) 

d) 10(p
2
 – 2p + 1) 

e) 10(p – 2) 
 
17. Sejam n1, n2, n3, n4 e n5 números naturais de 
média aritmética M. Se somarmos 2 a cada um 
desse números, o valor da nova média aritmética 
será: 
 

a) M 
b) M + 1 
c) M + 2 
d) M + 3 
e) M + 4 

 
18. O gráfico abaixo representa uma função 
quadrática y = ax² + bx + c. Pode-se afirmar que os 
sinais de a, b e c são 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) a < 0; b > 0; c < 0 
b) a > 0; b < 0; c > 0 
c) a > 0; b < 0; c = 0 
d) a > 0; b < 0; c < 0 
e) a < 0; b > 0; c > 0 

 
19. Letícia depositou, por dois meses, uma certa 
quantia em sua caderneta de poupança, que rende 
mensalmente 0,5%, no sistema de juros compostos. 
Se, ao final do referido período, ela retirou R$ 
202,00, quanto, aproximadamente, ela investiu no 
início? 
 

a) R$ 192,00 
b) R$ 194,00 
c) R$ 198,00 
d) R$ 200,00 
e) R$ 201,00 

 
20. Qual o valor da soma dos 100 primeiros números 
da sequência 3, 4, 6, 8, 9, 12, 12, 16, ... 
 

a) 8397 
b) 8925 
c) 9121 
d) 9439 
e) 9797 

    
 
 
 
 

 

3ª Parte – Conhecimentos Específicos 

 

21. “Na certeza de que seria bem sucedido, o 
sucessor fez a seguinte asserção”... 
A frase é um exemplo de? 
 

a) Hiatismo 
b) Aliteração do fonema 
c) Rima 
d) Repetição excessiva de palavras 
e) Paralelismo 

 
22.  São exemplos de frases que possui cacofonia, 
EXCETO: 
 

a) Metalúrgica gaúcha espera crescer 40%.  
b) Obedeça à autoridade. 
c) Ela trina muito bem.  
d) Uma prima minha. 
e) Dê-me já.  

 
23. Sobre uma Ata é INCORRETO afirmar: 
 

a) É o documento de valor jurídico, que 
consiste no resumo fiel dos fatos, 
ocorrências e decisões de sessões, reuniões 
ou assembléias, realizadas por comissões, 
conselhos, congregações, ou outras 
entidades semelhantes, de acordo com uma 
pauta, ou ordem-do-dia, previamente 
divulgada.  

b) É geralmente lavrada em livro próprio, 
autenticada, com as páginas rubricadas pela 
mesma autoridade que redige os termos de 
abertura e de encerramento. 

c) O texto apresenta-se seguidamente, sem 
parágrafos, ocupando cada linha inteira, sem 
espaços em branco ou rasuras, para evitar 
fraudes.  

d) A fim de ressalvar os erros, durante a 
redação, usar-se-á a palavra digo; se for 
constatado erro ou omissão, depois de 
escrito o texto, usar-se-á a expressão em 
tempo.  

e) A ata vai assinada por todos os presentes, 
ou somente pelo presidente e pelo 
secretário, quando não houver registro 
específico de frequência. 

 
24. As partes componentes da carta são, EXCETO: 
 

a) Local e data, por extenso, à esquerda da 
página. Endereçamento (alinhado à 
esquerda): nome do destinatário, precedido 
da forma de tratamento, e o endereço. 

b) Vocativo: a palavra Senhor (a), seguida do 
cargo do destinatário, e de ponto final. 

c) Texto paragrafado, com a exposição do(s) 
assunto(s) e o objetivo da carta. 

d) Fecho de cortesia, seguido de advérbio 
adequado: Cordialmente, Atenciosamente, 
ou Respeitosamente. 
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e) Assinatura, nome e cargo do emitente da 
carta. 

 
25. O despacho é uma espécie do gênero ato 
administrativo ordinatório. 
Observe o despacho abaixo: 
 
Ao Srº. Diretor Geral de Administração 
 
Defiro o pedido formulado por Joana Luiza da Silva, 
Secretária Adjunta, matrícula nº. 000-0,  tendo em 
vista ao que consta das informações de fls. 4. do 
presente processo. 
 
Atenciosamente. 
 
Santa Rita, 1 de março de 2012 
 
MARIA SANTOS 
Subsecretária de Estado de Saúde 
 
Observe as alternativas: 
 

I. A abreviatura de Senhor está escrita de 
forma incorreta. 

II. O número da matrícula deveria ser em 
extenso. 

III. O despacho deveria ser exarado na mesma 
folha do original submetido à autoridade. 

IV. A data está escrita de forma incorreta. 
V. O mais correto seria “Dê-se ciência ao 

interessado” e não “atenciosamente”. 
 
Estão CORRETAS: 
 

a) I, II, III, IV, V 
b) II, III, IV 
c) I, IV, V 
d) I, III, IV, V 
e) III, IV, V 

 
26. A abreviatura correta de Cônego é? 
 

a) C o n. 
b) Cng. 
c) Com. 
d) Cong. 
e) Cg. 

 
27. Sobre arquivamento indique a alternativa 
INCORRETA: 

 
a) O arquivamento de nomes obedece a 13 

regras, chamadas regras de alfabetação. 
b) Nos nomes de pessoas físicas, considera-se 

o último sobrenome e depois o prenome. 
c) Quando houver sobrenomes iguais, 

prevalece a ordem alfabética do prenome. 
d) Sobrenomes compostos de um substantivo e 

um adjetivo ou ligados por hífen se separam. 
 
 

e) Os sobrenomes formados com as palavras 
Santa, Santo ou São seguem a regra dos 
sobrenomes compostos por um adjetivo e 
um substantivo. 

 
28. Conjunto de operações que uma instituição leva 
a efeito para o desempenho de suas atribuições 
específicas e que resulta na acumulação de 
documentos de caráter substantivo para o seu 
funcionamento. 

 
Esta é a definição de: 
 

a) Arquivamento 
b) Análise 
c) Atividade-meio 
d) Atividade-fim 
e) Classificação 

 
29. Microfilmes e microfichas são documentos do 
tipo: 
 

a) Textuais 
b) Iconográficos 
c) Audiovisuais 
d) Micrográficos 
e) Digitais 

 
30. Referente à Temporalidade de documentos é 
INCORRETO afirmar: 
  

a) Todo documento será criado na fase 
corrente. 

b) A fase corrente será composta pelos 
arquivos setoriais, localizados nos próprios 
setores que produzem os documentos, e 
pelo arquivo central, também chamado de 
arquivo geral, que estará localizado próximo 
aos setores. 

c) Após cumprir seu prazo na fase corrente, os 
documentos poderão, de acordo com a 
Tabela de Temporalidade da instituição, 
serem eliminados, transferidos (para a fase 
intermediária) ou recolhidos (para a fase 
permanente). 

d) Após cumprir seu prazo na fase 
intermediária, os documentos poderão, de 
acordo com a Tabela de Temporalidade da 
instituição, serem eliminados ou recolhidos 
(para a fase permanente). 

e) Os documentos históricos serão recolhidos à 
fase permanente, onde, dependendo do 
caso, também poderão ser eliminados. 

 
31. Sobre os arquivos públicos é INCORRETO 
afirmar: 
 

a) Os arquivos públicos são os conjuntos de 
documentos produzidos e recebidos, no 
exercício de suas atividades, por órgãos 
públicos de âmbito federal, estadual, do 
Distrito Federal e municipal em decorrência 
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de suas funções administrativas, legislativas 
e judiciárias.  

b) São também 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.  

c) A cessação de atividade de instituições 
públicas e de caráter público implica o 
recolhimento de sua documentação à 
instituição arquivística pública ou privada. 

d) A eliminação de documentos produzidos por 
instituições públicas e de caráter público 
será realizada mediante autorização da 
instituição arquivística pública, na sua 
específica esfera de competência.  

e) Os documentos de valor permanente são 
inalienáveis e imprescritíveis.  

 
32. O protocolo realiza as seguintes atividades, 
EXCETO: 
 

a) Formação. 
b) Classificação. 
c) Recebimento. 
d) Registro e Autuação. 
e) Movimentação. 

 
33. São benefícios do uso da microfilmagem, 
EXCETO: 
  

a) Validade Legal - autorizado pela Lei 5.433 de 
08/05/1968 e pelo Decreto 1.799 de 
30/01/1996.  

b) Redução sensível de espaço.  
c) Acesso difícil e demorado, o que dificulta os 

erros e acessos não autorizados. 
d) Garantia da confidencialidade das 

informações. 
e) Durabilidade. 

 
34. A taxa adequada para a manutenção de um 
acervo é a temperatura de: 
 

a) 22º a 25ºC que pode ser medida por um 
termômetro ou termoigrômetro. 

b) 22º a 25ºC que pode ser medida por um 
termômetro apenas. 

c) 22º a 25ºC que pode ser medida por um 
termoigrômetro apenas. 

d) 12º a 15ºC que pode ser medida por um 
termômetro apenas. 

e) 12º a 15ºC que pode ser medida por um 
termômetro ou termoigrômetro. 

 
35. Observando os dados abaixo, indique o prazo 
médio para as três aplicações abaixo: 
 
Aplicação 1= R$ 1.000,00 à taxa simples de 2% ao 
mês. Duração: 3 meses. 
Aplicação 2= R$ 2.000,00 à taxa simples de 3% ao 
mês. Duração: 3 meses. 

Aplicação 3= R$ 3.000,00 à taxa simples de 4% ao 
mês. Duração: 1 mês. 
 
A resposta CORRETA é: 
 

a) 2 meses e 15 dias. 
b) 1 mês e 15 dias. 
c) 2 meses. 
d) 1 mês.  
e) 15 dias. 

 
36. Nos juros simples, é uma taxa proporcional: 
 

a) 24% ao ano e 7% semestrais. 
b) 36% ao ano e 6% trimestrais. 
c) 60% ao ano e 6% ao mês. 
d) 72% ao ano e 6% ao mês. 
e) Todas estão incorretas. 

 
37. Calcule o montante resultante de um capital de 
R$ 8.000,00, ao fim de 1 ano, onde foi aplicado juros 
composto de 24% ao ano com capitalização 
trimestral: 
 

a) 10.099,76 
b) 9.437,89 
c) 12.546,00 
d) 10,234,26 
e) 9,879,00 

 
38. Um título cujo valor nominal é de R$9.572,60, 
onde a taxa de juros composto é de 5% a.m. e que 
seja descontado 4 meses antes do seu vencimento 
terá o desconto racional composto no valor de? 
 

a) R$1.540,05 
b) R$1.800,00 
c) R$1.747,15 
d) R$1.697,15 
e) R$984,60 

 
39. Sobre o Art. 37 da Constituição Federal Brasileira 
é INCORRETO afirmar: 
 

a) Os cargos, empregos e funções públicas são 
acessíveis aos brasileiros que preencham os 
requisitos estabelecidos em lei, assim como 
aos estrangeiros, na forma da lei. 

b) O prazo de validade do concurso público 
será de até dois anos, prorrogável uma vez, 
por igual período. 

c) Durante o prazo improrrogável previsto no 
edital de convocação, aquele aprovado em 
concurso público de provas ou de provas e 
títulos será convocado com prioridade sobre 
novos concursados para assumir cargo ou 
emprego, na carreira. 

d) As funções de confiança, exercidas 
exclusivamente por servidores ocupantes de 
cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 
serem preenchidos por servidores de 
carreira nos casos, condições e percentuais 
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mínimos previstos em lei, destinam-se 
apenas às atribuições de direção. 

e) A lei estabelecerá os casos de contratação 
por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

 
40. De acordo com a Constituição Federal Brasileira, 
Art. 208. O dever do Estado com a educação será 
efetivado mediante a garantia de, EXCETO: 
 

a) Educação básica obrigatória e gratuita dos 5 
aos 18 anos de idade, assegurada inclusive 
sua oferta gratuita para todos os que a ela 
não tiveram acesso na idade própria. 

b) Atendimento educacional especializado aos 
portadores de deficiência, preferencialmente 
na rede regular de ensino. 

c) Educação infantil, em creche e pré-escola, 
às crianças até 5 anos de idade. 

d) Acesso aos níveis mais elevados do ensino, 
da pesquisa e da criação artística, segundo a 
capacidade de cada um. 

e) Atendimento ao educando, em todas as 
etapas da educação básica, por meio de 
programas suplementares de material 
didático escolar, transporte, alimentação e 
assistência à saúde. 

 
 
 
 

FIM DO CADERNO 




