
Concurso Público/2012

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES
1 -  A duração da prova é de 3(três) horas, já incluído o tempo de 

preenchimento do cartão de respostas.

2 - O candidato que, na primeira hora de prova, se ausentar da sala e a 
ela não retornar, será eliminado.

3 - Os três últimos candidatos a terminar a prova deverão permanecer na 
sala e somente poderão sair juntos do recinto, após aposição em ata 
de suas respectivas assinaturas.

4 - Você NÃO poderá levar o seu caderno de questões, pois a 
imagem do seu cartão de respostas será disponibilizado em  
http://concursos.biorio.org.br 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA
1 - Confira atentamente se este caderno de perguntas, que contém  

30 questões objetivas, está completo.

2 - Cada questão da Prova Objetiva conterá 4 (quatro) opções e somente 
uma correta.

3 -  Confira se seus dados e o cargo escolhido, indicados no cartão 
de respostas, estão corretos. Se notar qualquer divergência, 
notifique imediatamente ao Fiscal ou ao Chefe de Local. Terminada 
a conferência, você deve assinar o cartão de respostas no espaço 
apropriado.

4 -  Confira atentamente se o número do caderno que consta neste 
caderno de questões é o mesmo do que consta em seu cartão de 
respostas. Se notar qualquer divergência, notifique imediatamente ao 
Fiscal da sala.

5 -  Cuide de seu cartão de respostas. Ele não pode ser rasurado, 
amassado, dobrado nem manchado.

6 - Para cada questão objetiva são apresentadas quatro alternativas de 
respostas, apenas uma das quais está correta. Você deve assinalar 
essa alternativa de modo contínuo e denso.

7 -  Se você marcar mais de uma alternativa, sua resposta será considerada 
errada mesmo que uma das alternativas indicadas seja a correta.

Fundamental Incompleto

AGENDA 

l 16/04/2012, divulgação do gabarito 
da Prova Objetiva: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 19/04/2012, disponibilização das 
Imagens dos Cartões Respostas das 
Provas Objetivas

l 19 e 20/04/2012, recursos contra 
formulação e conteúdos da Prova 
Objetiva na Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

l 03/05/2012, divulgação do resultado 
da análise dos recursos da Prova 
Objetiva. 

l 08/05/2012, divulgação do Resultado 
Final da Prova Objetiva. 

l Informações: 

Tel: 21 3525-2480 das 9 às 18h
 
Internet: 
http://concursos.biorio.org.br 

E-mail: 
resende2012@biorio.org.br

Código:  BHD71, ELE72, CAP73, JAR74, LAN75, MCA76,   
 MMP77,  OMP79, PED80, PNT81, SER82 e SOL83.

Caderno: 1   Aplicação: Manhã
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1- Em “Se é uma casa colorida ou monocromática.”, a 
palavra assinalada pode ser substituída pela seguinte 
expressão sinonímica sem qualquer prejuízo do sentido 
original da frase:

(A) de várias cores;
(B) de duas cores;
(C) de uma única cor;
(D) de três cores.

2 - Em “Quadros tortos nos enervam?”, o verbo assinalado 
pode ser substituído por quase todos os sinônimos abaixo 
listados, EXCETO UM. Assinale-o:

(A) aborrecer;
(B) irritar;
(C) impacientar;
(D) acalmar.

LÍNGUA PORTUGUESA
Texto:

Mundo interior

	 A	casa	da	gente	é	uma	metáfora	da	nossa	vida,	é	a	representação	exata	e	fiel	do	nosso	mundo	interior.	Li	esta	
frase outro dia e achei perfeito. Poucas coisas traduzem tão bem nosso jeito de ser como nosso jeito de morar. Isso não 
se aplica, logicamente, aos inquilinos da rua, que têm como teto um viaduto, ainda que eu não duvide que até eles sejam 
capazes de ter seus códigos secretos de instalação.
 No entanto, estamos falando de quem pode ter um endereço digno, seja seu ou de aluguel. Pode ser um daqueles 
apartamentos amplos, com pé direito alto e preço mais alto ainda, ou um quarto-e-sala tão compacto quanto seu salário: 
na verdade, isso determina apenas seu poder aquisitivo, não revela seu mundo interior, que se manifesta por meio de 
outros valores.
 Da porta da rua pra dentro, pouco importa a quantidade de metros quadrados e, sim, a maneira como você os 
ocupa. Se é uma casa colorida ou monocromática. Se tem objetos obtidos com afeto ou se foi tudo escolhido por um 
decorador	profissional.	Se	há	fotos	das	pessoas	que	amamos	espalhadas	por	porta-retratos	ou	se	há	paredes	nuas.
 Tudo pode ser revelador: se deixamos a comida estragar na geladeira, se temos a mania de deixar as janelas 
sempre fechadas, se há muitas coisas por consertar. Isso também é estilo de vida.
	 Luz	direta	ou	indireta?	Tudo	combinadinho	ou	uma	esquizofrenia	saudável	na	junção	das	coisas?	Tudo	de	grife	
ou tudo de brique?
 É um jogo lúdico tentar descobrir o quanto há de granito e o quanto há de madeira na nossa personalidade. Qual 
o grau de importância das plantas no nosso habitat, que nota daríamos para o quesito vista panorâmica? Quadros tortos 
nos enervam? Tapetes rotos nos comovem?
 Há casas em que tudo o que é aparente está em ordem, mas reina a confusão dentro dos armários. Há casas tão 
limpas, tão lindas, tão perfeitas que parecem cenários: faz falta um cheiro de comida e um som vindo lá do quarto. Há 
casas escuras. Há casas feias por fora e bonitas por dentro. Há casas pequenas onde cabem toda a família e os amigos, há 
casas com lareira que se mantêm frias. Há casas prontas para receber visitas e impróprias para receber a vida. Há casas 
com escadas, casas com desníveis, casas divertidamente irregulares.
 Pode parecer apenas o lugar onde a gente dorme, come e vê televisão, mas nossa casa é muito mais que isso. É 
a nossa caverna, o nosso castelo, o esconderijo secreto onde coabitamos com nossos defeitos e virtudes.

(MEDEIROS, Martha. Non-stop – crônicas do cotidiano.	7ª	edição.	Porto	Alegre:	L&PM,	2007.	p.	92-93.)

3	 -	 Em	 “...ou	 se	 foi	 tudo	 escolhido	 por	 um	 decorador	
profissional.”, a palavra assinalada tem como antônimo 
o seguinte vocábulo:

(A)	oficial;
(B) temporário;
(C) estrangeiro;
(D) amador.

4 - Assinale a alternativa que, segundo a autora, apresenta 
o fragmento de texto que responde corretamente a razão 
pela qual “A casa da gente é uma metáfora da vida”:

(A) “Pode parecer apenas o lugar onde a gente dorme...”
(B)	“[a	casa]	é	a	representação	exata	e	fiel	do	nosso	mundo	

interior.”
(C) “Se há fotos das pessoas que amamos espalhadas por 

porta-retratos ou se há paredes nuas.”
(D) “Há casas em que tudo o que é aparente está em ordem...”
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5 - Assinale a alternativa que apresenta o aspecto da casa 
que importa para decifrar quem é (ou como é) o seu dono:

(A) a maneira como os metros quadrados da casa são 
ocupados;

(B) a quantidade de metros quadrados que a casa possui;
(C) a altura do pé direito do imóvel;
(D) o preço da casa.

6 - Na palavra representação, o til (~) foi corretamente 
utilizado sobre a vogal “a” para indicar:

(A) a pronúncia aberta de uma vogal;
(B) que a vogal deve ser pronunciada de maneira mais 

fechada;
(C) a ocorrência de crase;
(D) que a vogal deve ser pronunciada com o som 

nasalizado.

7 - No vocábulo importância,	o	acento	circunflexo	(^)	foi	
corretamente utilizado sobre a vogal a para indicar:

(A) a pronúncia aberta de uma vogal;
(B) que a vogal deve ser pronunciada de maneira mais 

fechada;
(C) a ocorrência de crase;
(D) que a vogal deve ser pronunciada com o som 

nasalizado.

8 - O termo códigos foi corretamente acentuado porque 
devem	receber	acento	gráfico:

(A) todos os monossílabos tônicos terminados em a – e – o, 
seguidos ou não de s;

(B) todas as palavras oxítonas terminadas em a – e – o – em, 
seguidas ou não de s;

(C) todas as palavras proparoxítonas;
(D) as paroxítonas terminadas em ditongo crescente.

9	-	A	palavra	você foi corretamente acentuada porque é:

(A) um monossílabo tônico terminado em e;
(B) uma palavra oxítona terminada em e;
(C) uma palavra proparoxítona;
(D) uma palavra paroxítona terminada em ditongo 

crescente.

10	 -	 Assinale	 a	 alternativa	 que	 apresenta	 a	 palavra	
“coabitamos” com suas sílabas separadas corretamente:

(A) coabi-ta-mos;
(B) coa-bi-ta-mos;
(C) co-abi-ta-mos;
(D) co-a-bi-ta-mos.

RACIOCÍNIO LÓGICO
11 - Observe a sequência:   12, 15, 18, 21, ...

O próximo número é o:

(A)	23;
(B) 24;
(C) 25;
(D) 26.

12	-	Joana	é	4	anos	mais	nova	do	que	Carmem,	que	é	3	anos	
mais	nova	que	Alice.	Alice	tem	33	anos.	A	idade	de	Joana	é:

(A) 26;
(B) 27;
(C)	30;
(D)	34.

13	 -	 Sempre	 que	 vai	 à	 feira,	Maria	 toma	 uma	 água	 de	
coco;	sempre	que	vai	à	praia,	Maria	 também	toma	uma	
água de coco. Hoje Maria não tomou água de coco. Assim, 
podemos concluir que hoje:

(A)	Maria	foi	à	praia,	mas	não	foi	à	feira;
(B)	Maria	foi	à	feira,	mas	não	foi	à	praia;
(C)	Maria	não	foi	à	praia	nem	à	feira;
(D)	Maria	foi	à	praia	e	à	feira.

14	-	Se	reordenarmos	as	letras	da	palavra	ABRIL	podemos	
formar a seguinte palavra:

(A)	BILRO;
(B) BRASA;
(C)	LINHA;
(D)	LIBRA.

15 - Se dou três bifes para cada dois cachorros, então 
dezoito cachorros comem a seguinte quantidade de bifes:

(A) 12;
(B) 18
(C) 27;
(D)	36.

16 - Gérson é funcionário da Prefeitura e está visitando todos 
os apartamentos de um edifício para fazer um cadastramento. 
O edifício tem dez andares e oito apartamentos por andar. 
Para não pular nenhum apartamento, ele resolveu começar 
pelo 1º andar, visitar todos os apartamentos desse andar e 
só então passar para o 2º andar, e assim por diante.  

Gérson já visitou 26 apartamentos. Ele está, portanto, no 
seguinte andar:

(A)	3º;
(B) 4º;
(C) 5º;
(D) 6º.
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17 - Observe a sequência de letras: 

                    A  E  I  O  U  A  E  I  O  U  A ...

A próxima letra é:

(A) E;
(B) I;
(C) O;
(D) U.

18 - Manoel pegou uma quantia emprestada com um 
amigo. Mês passado ele pagou a metade do que devia. 
Ontem,	 ele	 pagou	 mais	 R$	 1.000,00,	 a	 metade	 de	 que	
ainda devia. O valor total do empréstimo foi de:

(A)	R$	3.000,00
(B)	R$	4.000,00
(C)	R$	5.000,00
(D)	R$	6.000,00

19	-	Se	é	verdade	que	todo	gato	corre	atrás	do	rato	e	que	
nenhum rato corre se não tem um gato correndo atrás 
então é verdade que:

(A) se o rato está parado então o gato está correndo;
(B) se o gato está correndo então o rato está parado;
(C) se o rato está correndo então o gato está correndo;
(D) se o rato está parado então o gato está parado.

20	-	Nos	campeonatos	de	futebol,	o	time	vencedor	ganha	
3	 pontos	 e	 o	 perdedor,	 não	 ganha	 ponto	 algum.	 Se	 há	
empate, cada time ganha 1 ponto.  No campeonato da 
cidade, o fabuloso time do Glorioso F.C. já jogou cinco 
partidas, das quais venceu três e empatou duas. O Glorioso 
F. C. tem então a seguinte quantidade de pontos:

(A) 14;
(B)	13;
(C) 12;
(D) 11.

CONHECIMENTOS GERAIS

21	-	A	Copa	do	Mundo	de	2014	será	disputada	em	nosso	
país. Até hoje, o país que mais vezes se sagrou campeão 
do mundo foi:

(A) a Alemanha;
(B) a Argentina;
(C) o Brasil;
(D) a Itália.

22	 -	 Economista,	 filha	 de	 pai	 búlgaro	 e	mãe	 brasileira,	
foi a primeira mulher a se tornar presidente da República 
Federativa do Brasil. Estamos falando em:

(A) Marta Suplicy;
(B) Princesa Isabel;
(C) Marquesa de Santos;
(D) Dilma Rousseff.

23	 -	 Resende é um município brasileiro localizado no 
oeste do estado do Rio de Janeiro. Seu território faz divisa 
com os estados de:

(A) São Paulo e Minas Gerais;
(B) São Paulo e Paraná;
(C) Minas Gerais e Paraná;
(D) Paraná e Bahia.

24 - Dentre os diversos tipos de samba, encontramos um 
que	surgiu	no	Rio	de	Janeiro	durante	a	década	de	1930	e	
se	desenvolveu	com	o	tempo,	sempre	associado	às	escolas	
de samba do Rio de Janeiro. O tema desse tipo de samba 
está ligado ao assunto que a escola de samba escolhe 
para	 o	 ano	 do	 desfile	 e	 geralmente	 segue	 temas	 sociais	
ou	 culturais.	 É	 esse	 samba	 que	 define	 as	 alegorias,	 os	
adereços,	a	coreografia	e	a	cenografia	utilizada	no	desfile	
da escola de samba. Estamos falando do:

(A) pagode;
(B) samba-enredo;
(C) partido alto;
(D) samba de roda.

25 - Beethoven, Mozart e Bach são nomes de compositores 
famosos	associados	à	música:

(A) contemporânea;
(B) popular brasileira;
(C) clássica;
(D) pop.
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26 -  

“É o mais antigo parque do Brasil. O parque 
possui	 montanhas	 com	 quase	 3.000	 metros	 de	
altitude	 e	 mantém	 uma	 fauna	 e	 flora	 bastante	
diversificada	devido	à	altitude	e	ao	clima	variado.	
É administrado pelo Instituto Chico Mendes 
de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).  
A rodovia que dá acesso ao interior do parque é a 
rodovia federal mais alta do Brasil.

O parque está localizado na Serra da Mantiqueira, 
na divisa entre os estados do Rio de Janeiro e Minas 
Gerais. Fica no sul do estado do Rio de Janeiro, 
nos municípios de Itatiaia e Resende, e no sul do 
estado de Minas Gerais, abrangendo os Municípios 
de Itamonte, Alagoa e Bocaina de Minas.”

(adap. de wikipedia.org)

O texto se refere ao:

(A) Parque Estadual do Desengano;
(B) Parque Nacional de Itatiaia;
(C) Parque Municipal das Agulhas Negras;
(D) Parque Nacional de Serra dos Órgãos.

27 -

 
“Se um dia
Meu coração for consultado
Para saber se andou errado, 
Será difícil negar 
...
Ah, minha Portela
Quando vi você passar
Senti meu coração apressado
Todo o meu corpo tomado
Minha alegria a voltar
Não	posso	definir	aquele	azul
Não era do céu
Nem era do mar
Foi um rio que passou em minha vida
E meu coração se deixou levar”

Genial compositor e cantor carioca, é o autor de pérolas 
como Foi um Rio que passou em Minha Vida, Dança da 
Solidão, Argumento, Recado,entre muitas outras. Estamos 
falando em:

(A) Paulinho da Viola;
(B) Zeca Pagodinho;
(C) Arlindo Cruz;
(D) Jorge Aragão.
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28 -

     
    
As fotos mostram os técnicos que ajudaram a pôr o 
voleibol brasileiro, tanto o masculino quanto o feminino, 
no primeiro plano do vôlei internacional. Seus nomes:

(A) Bernardinho e Renan;
(B) José Roberto Guimarães e Carlos Nuzman;
(C) Bernardinho e Carlos Nuzman;
(D) Bernardinho e José Roberto Guimarães.

29	–	São	personagens	importantes	do	folclore	brasileiro:

(A) o saci-pererê e a fada madrinha;
(B) o Pikachu e os Cavaleiros do Zodíaco;
(C) o lobisomem e a Branca de Neve;
(D) o curupira e o saci-pererê.

30	-	O	nome	da	moeda	atualmente	em	uso	no	Brasil	é:

(A) cruzeiro;
(B) cruzado;
(C) real;
(D) peso. 

 

 






