AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
Analise um fragmento do texto “O Bolsa Imigração” e responda as 5.
questões de 1 a 4:
(...)
Enviar alguém para estudar no exterior custa caro. O valor varia de
acordo com o país, o curso e a duração do plano de estudos. Uma
estimativa feita pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior) para os próximos anos mostra uma média 6.
anual de gastos de cerca de R$ 40 mil para cada doutor forjado fora
do país. É quase o dobro do custo da formação em território nacional.
Para garantir que esse investimento volte para o Brasil, exigem-se
duas coisas: que o pesquisador conclua seus estudos e que, logo
depois do curso, retorne ao Brasil e permaneça no país por um tempo
correspondente à bolsa. Se alguma das duas contrapartidas não é 7.
cumprida, abre-se um processo administrativo que geralmente
envolve novas negociações com o bolsista. A prioridade das agências
é resolver o assunto nessa instância. Caso não haja acordo, o caso é
encaminhado ao TCU (Tribunal de Contas da União). Por enquanto,
são essas as providências ao alcance do Estado. O histórico dos
processos em andamento, porém, prova que isso não tem sido
suficiente para garantir a devolução do dinheiro. Na Capes isso nunca
8.
ocorreu. O CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e
Tecnológico) não divulgou essa informação.
(...)
[Fonte: Revista Época, adaptado, 11/07/2011].
1.

De acordo com o texto pode-se afirmar:
9.
a) Que possibilitar uma bolsa de estudos fora do país custa caro.
b) Que possibilitar uma bolsa de estudos fora do país custa
barato.
c) Que é impossível conseguir uma bolsa de estudos fora do
país.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

2.

O custo da formação de um profissional fora do país:
a) É menor do que no Brasil.
b) É quase o dobro do que no Brasil.
c) É 30% mais caro que no Brasil.
d) É 80 % mais caro que no Brasil.

3.

Assinale a alternativa correta sobre o texto:
a) A maioria dos pesquisadores que vai estudar fora do Brasil
através de bolsas de estudos não volta.
b) O pesquisador que ganha bolsa de estudos deverá concluir os
estudos e, ao retornar ao Brasil, logo depois do curso,
permanecer aqui pelo tempo da bolsa de estudos.
c) O pesquisador que ganhou a bolsa de estudos, após concluir
os estudos, poderá permanecer fora do país pelo mesmo
tempo de duração da bolsa.
d) Nenhuma das alternativas anteriores está correta.

4.

Assinale a alternativa em que a palavra está escrita de forma
incorreta:
a) Engolir.
b) Cortume.
c) Botequim.
d) Goela.
Indique a alternativa em que a divisão silábica está incorreta:
a) Sa-ú-de.
b) Tris-te-za.
c) Fe-mi-ni-no.
d) O-b-ter.
Aponte qual, dentre as lacunas abaixo, deve ser preenchida com
SS:
a) A_ebolado.
b) Regre_o.
c) For_a.
d) De_cabível.
Aponte a lacuna que deve ser preenchida com Z:
a) Ca_ulo.
b) Ge_o.
c) Perigo_o.
d) Gentile_a.
Indique a alternativa em que há ao menos uma palavra escrita de
forma incorreta:
a) Inocente – luminosa.
b) Projeto – sobreviventes.
c) Conselho – finansas.
d) Passado – jornaleiro.

10. Aponte qual termo em destaque é um substantivo abstrato:
a) Nós fomos ver os fogos de artifício.
b) Com aquele filme de terror, ela ficou apavorada.
c) Nesta semana, comeremos apenas salada e carne grelhada.
d) Vamos conversar com meus primos?
11. Analise os plurais abaixo e aponte a alternativa correta:
I.
Limões.
II.
Chorãos.
III.
Bênçãos.
IV.
Irmãos.
a) I, II, III e IV estão escritos corretamente.
b) Apenas I, III e IV estão escritos corretamente.
c) Apenas II e IV estão escritos corretamente.
d) Apenas II e III estão escritos corretamente.

12. Dentre as palavras abaixo, aponte aquela acentuada
incorretamente:
Se ao final da bolsa de estudos o pesquisador permanecer fora do
a) Fubá.
país:
b) Freguês.
a) Abrir-se-á um processo administrativo.
c) Árvore.
b) Tanto a Capes quanto o CNPq resolverão esse incidente na
d) Japónes.
Justiça.
c) Os casos são tão raros, que não foi tomada nenhuma
13. Aponte a alternativa que possui duas palavras sinônimas:
providência.
a) Flácido – murcho.
d) Não há problema algum.
b) Mesquinho – generoso.
c) Saboroso – insosso.
d) Transgredir – respeitar.

PM ELDORADO – 01/2012 – Fundamental Incompleto – Horário 2

Página 1

AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS I
14. Na frase abaixo, aponte a palavra escrita de forma incorreta:
Apesar da extravagância, a estranjeira não foi fotografada.
a) Apesar.
b) Extravagância.
c) Estranjeira.
d) Fotografada.
15. A lacuna deve ser preenchida com X em:
a) Lan_ar.
b) Gordu_o.
c) Rela_ar.
d) In_ar.

23. Ao dizer que esta peça é obsoleta, Julio quer dizer que:
a) Ela é essencial.
b) Ela é moderna.
c) Ela é antiquada.
d) Ela é rara.
24. Aponte a alternativa que possui uma palavra escrita de forma
errônea:
a) Deixamos as toalhas no quintal.
b) Os camarões estão descongelando dentro da pia.
c) Os animais domésticos são extremamente dóceis.
d) O ino brasileiro é muito bonito.

16. Os substantivos coletivos abaixo representam, respectivamente, 25.
um conjunto de:
Colmeia – frota
a) Abelhas - cães.
b) Abelhas – bananas.
c) Peixes - ovelhas.
d) Abelhas – navios de guerra.
26.

Aponte a palavra escrita de forma incorreta:
a) Exclamar.
b) Excursão.
c) Expedição.
d) Extagnado.
Aponte o antônimo da palavra melindroso:
a) Ingênuo.
b) Delicado.
c) Suscetível.
d) Insensível.

17. Analise os substantivos compostos abaixo e assinale a alternativa
correta:
I.
Alto-falantes.
II.
Vira-latas.
III.
Aves-marias.
27. A lacuna deve ser preenchida com J em:
a) I, II e III estão escritas corretamente.
a) Man_ericão.
b) Apenas I e II estão escritas corretamente.
b) Rabu_ento.
c) Apenas II e III estão escritas corretamente.
c) _ilete.
d) Apenas I está escrita corretamente.
d) _ibi.

18. Indique a alternativa em que o termo em destaque não está no 28. Analise as palavras abaixo e aponte a alternativa correta:
grau diminutivo:
I.
Emissão.
a) Precisamos atravessar aquele pontilhão.
II.
Organização.
b) Os dois irmãos moram naquele casebre.
III.
Satisfassão.
c) Ganhei uma estatueta de bronze.
a) I, II e III estão escritas de forma correta.
d) Naquela praia há um rochedo.
b) Apenas I e II estão escritas de forma correta.
c) Apenas II e III estão escritas de forma correta.
19. Analise as assertivas abaixo e aponte a alternativa correta:
d) Apenas III está escrita de forma correta.
I.
Meu novo estagiário é capacíssimo.
II.
Foi agradabilíssimo nosso jantar em família.
29. Analise a notícia abaixo:
a) Apenas I está correta.
“(...) A confusão interrompeu a leitura das últimas notas das
b) Apenas II está correta.
escolas de samba do Carnaval de São Paulo, no Anhembi (zona
c) I e II estão corretas.
norte), na tarde desta terça-feira (21). Tudo começou quando um
d) I e II estão incorretas.
integrante de escola de samba invadiu a área onde as notas
eram lidas, agrediu o locutor com um chute, pegou e rasgou os
20. Assinale a alternativa em que o termo em destaque é um adjetivo:
envelopes com as notas. A confusão se espalhou, e a apuração
a) O gato preto foi encontrado perto da praça.
terminou em vandalismo.
b) O dono do gato distribuiu panfletos na vizinhança.
Após o tumulto dentro do Anhembi, onde ocorria a apuração,
c) O gato está fugindo do dono.
torcedores invadiram parte da pista da marginal Tietê. Um carro
d) Paulinho devolveu o gato para seu dono.
alegórico foi queimado na dispersão do sambódromo, onde
estavam as alegorias usadas nos desfiles (...).
Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/
21. Assinale a alternativa em que a lacuna deve ser preenchida com
Mesmo com todo esse tumulto, em protesto às altas notas
CH:
recebidas pela escola, sagrou-se campeã do Carnaval de São
a) Fai_a.
Paulo:
b) Bai_o.
a) Camisa Verde e Branco.
c) Salsi_a.
b) Vai-Vai.
d) Be_iga.
c) Mocidade Alegre.
d) Gaviões da Fiel.
22. Indique a alternativa em que a lacuna se completa com S:
a)
b)
c)
d)

Pobre_a.
A_edo.
Va_o.
Obten_ão.
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30. Dentre as capitais brasileiras abaixo, aponte a que se localiza na 39. Qual é o número cujo dobro é 54?
Região Sudeste do Brasil:
a) 24.
a) Belo Horizonte.
b) 26.
b) Rio Branco.
c) 28.
c) Fortaleza.
d) 27.
d) Porto Alegre.
31. Em que ano Laura nasceu sendo que ela casou em 2.011 aos 23
anos?
a) 1.998.
b) 1.987.
c) 1.988.
d) 1.997.

40. Um mercado tem 7 prateleiras de latarias. Sabendo que em cada
prateleira há 34 latas. Quantas latas têm em todas essas
prateleiras sabendo que foram vendidas 89 latas?
a) 129.
b) 149.
c) 158.
d) 138.

32. Uma caixa d´água retangular com medidas 3,5 m de comprimento 41. Uma empresa de tachas tem que embalar 12.096 tachas. Sabendo
por 2,4 m de largura e 1,2 m de altura, tem capacidade de:
que em cada caixa são colocadas 8 dúzias delas. Quantas caixas
a) 7,1 m³.
serão necessárias para embalar todas as tachas?
b) 10,08 m³.
a) 138.
c) 16,54 m³.
b) 126.
d) 18,02 m³.
c) 142.
d) 154.
33. Qual a quantia que se deve adicionar a R$ 60,00 para se obter o
triplo de R$ 90,00?
42. Uma escola em 728 alunos no período da manhã, 212 à tarde e
a) R$ 90,00.
346 à noite. Quantos alunos estão matriculados nessa escola?
b) R$ 120,00.
a) 1.176.
c) R$ 150,00.
b) 1.326.
d) R$ 210,00.
c) 1.286.
d) 1.456
34. Para digitar um trabalho Lucia demorou 2 horas e meia. Se ela
iniciou esse trabalho às 14 horas e 15 minutos, qual o horário que 43. Comprei uma geladeira por R$ 1.280,00. Dei R$ 230,00 de entrada
e o restante vou pagar em 14 prestações mensais de:
ela acabou?
a) R$ 75,00.
a) 15 horas e 30 minutos.
b) R$ 82,00.
b) 16 horas e 45 minutos.
c) R$ 93,00.
c) 17 horas e 10 minutos.
d) R$ 68,00.
d) 17 horas e 30 minutos.
35. Pensei um número, somei-o com 18 e obtive 43. Qual o número 44. Em uma chácara há 42 bois, 51 galinhas e 8 porcos. Quantas patas
de animais há nessa chácara?
que eu pensei?
a) 296.
a) 15.
b) 284.
b) 24.
c)
302.
c) 19.
d) 276.
d) 25.
36. Quantos gramas possui 1 quilo?
a) 10.000 g.
b) 1.000 g.
c) 100 g.
d) 10 g.

45. Quantos minutos há em 5 horas?
a) 280.
b) 240.
c) 300.
d) 150.

37. Em uma corrida automobilística já foram efetuadas 7 voltas de um 46. Um caderno, uma caneta e uma borracha custaram juntos R$
12,50. O caderno custou R$ 7,00, a caneta e a borracha custaram
percurso total de 540 km. Sabendo que cada volta tem 60 km,
o mesmo preço, que foi:
quantos metros faltam para percorrer?
a) R$ 1,55.
a) 1.200.000 m.
b) R$ 2,75.
b) 120.000 m.
c) R$ 2,55.
c) 12.000 m.
d) R$ 1,75.
d) 1.200 m.
38. Qual é o maior resto possível quando dividido um número por 32?
a) 30.
b) 31.
c) 32.
d) 33.
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47. Rose vendeu 2 centenas de laranjas, 8 dezenas de mexericas e 3
dúzias de bananas, então ela vendeu:
a) 130 frutas.
b) 326 frutas.
c) 336 frutas.
d) 316 frutas.
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48. Um terreno retangular de 43 m de comprimento e 12 m de largura
tem um portão que ocupa a centésima parte do seu perímetro.
Quantos metros de muro há ao redor desse terreno?
a) 54,45 m.
b) 100 m.
c) 108,9 m.
d) 99 m.
49. Ângela pagou R$ 42,00 por 3 quilos de queijo. Quanto pagaria se
comprasse mais 15 quilos?
a) R$ 210,00.
b) R$ 234,00.
c) R$ 252,00.
d) R$ 228,00.
50. Calculando as operações abaixo, 18,2 + 5,01 – 0,009, obtém se:
a) 6,821.
b) 12,301.
c) 15,421.
d) 23,201.
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