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Cargo: Escriturário 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 04. 
  

Os homens de amanhã 
 

É principalmente durante a adolescência que sentimos 
necessidade de marcar a diferença, quer pelo que somos, quer 
pelo modo como nos apresentamos. 
A maior parte dos jovens procura vestir-se de modo original, 
utilizando a sua roupa como forma de expressão. De maneira mais 
simples ou mais “chocante”, procuramos dar um toque pessoal ao 
que vestimos, criar um estilo próprio que nos distinga dos outros. 
Alguns estilos de vestuário estão fortemente ligados a 
determinadas correntes musicais e sociais. Em certos casos, a 
aparência de um indivíduo torna-se uma forma de inclusão e 
noutros, uma forma de exclusão em determinados grupos sociais.  
Todos os dias somos julgados pela nossa aparência, podendo 
escolher a imagem que transmitimos aos outros através do nosso 
estilo pessoal. Algumas características de determinados estilos 
(como piercings e as tatuagens, por exemplo) foram em tempos 
vista como algo bizarro. Atualmente, estão tão banalizadas que 
foram “absorvidas” pela nossa sociedade. 
Muitas meninas vivem obcecadas em igualar-se à beleza “vendida” 
pelas revistas. Sentem que não são bonitas o suficiente, magras o 
suficiente, perfeitas o suficiente. Desta forma, deixam-se enredar 
numa busca incessante por uma falsa perfeição que as leva a 
rejeitar a sua própria imagem. Em suma, a moda não é algo que 
devemos seguir à risca, querendo transformar-nos no que vemos. 
Devemos sim, vê-la como algo que podemos adaptar a nós 
próprios, sem nunca abdicarmos daquilo que realmente somos. 
 

(http://oshomensdeamanha.blogspot.com.br) 
 
01. De acordo com o texto: 
a) A identidade adolescente é marcada pela preocupação em se 

vestir bem. 
b) O adolescente busca manifestar sua opinião na maneira como 

se veste. 
c) A busca pela perfeição é cada vez mais notória entre os 

adolescentes que não têm opinião própria. 
d) O adolescente somente está preocupado em se vestir bem para 

pertencer a um ou outro grupo social. 
 

02. Na frase “Quer pelo que somos, quer pelo modo como nos 
apresentamos” (segunda linha) temos: 
a) Orações coordenadas adversativas. 
b) Orações coordenadas aditivas. 
c) Orações coordenadas alternativas. 
d) Orações coordenadas conclusivas. 
 
03. Na frase “Sem nunca abdicarmos daquilo que realmente 
somos” (última linha) temos: 
a) Oração subordinada substantiva subjetiva. 
b) Oração subordinada substantiva objetiva indireta. 
c) Oração subordinada adjetiva restritiva. 
d) Oração subordinada adjetiva explicativa.  

 
04. São todas acentuadas pela mesma regra de “adolescência” 
em: 
a) reticência, cárie, série, otário.  
b) essência, polícia, fênix, ganância. 
c) decência, revólver, falência, eminência. 
d) máfia, júri, carência, caráter. 

 
05. Leia as frases abaixo e assinale a alternativa correta.  
I- A maioria dos professores abdicou da greve. 
II- Grande parte das alunas já entregou a lista de abaixo assinado. 
III- Teresa e Anderson foram os pioneiros a defenderem os 
empregados. 
IV- A classe dos empresários estão desfalcadas.  
Há concordância verbal em: 
a) Apenas I, II e III estão corretas.  

b) Apenas I, II e IV estão corretas. 
c) Apenas II, III e IV estão corretas. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 

 
06. Indique a alternativa em que há Voz Passiva Sintética. 
a) A menina cortou-se. 
b) Precisa-se de professor de piano. 
c) Homem e mulher amaram-se. 
d) Compra-se ouro. 

 
07. Quanto à concordância nominal assinale a única alternativa 
incorreta. 
a) Estas camisetas custam caro. 
b) A porta da sala estava meio aberta.  
c) É necessário a compreensão dos alunos nesta matéria.  
d) Os cozinheiros estão bastante ocupados. 

 
08. Assinale a alternativa que preenche as lacunas corretamente. 
I- Ismênia foi _____ feira. 
II- Eu conheço _____ autora deste livro. 
III- O professor fez referência _____ tragédia do Rio.  
IV- Bárbara vai _____ casa da vizinha todos os dias.  
a) à – à – à – à.  
b) à – a – à – à. 
c) a – à – à – a. 
d) à – a – à – a.  

 
Leia a anedota a seguir para responder às questões 09 a 11.  
 

A aeromoça oferece bebida a um gay que está sentado 
ao lado de uma freira dentro de um avião. 

O gay (chique, lógico) pede uísque escocês com gelo. 
– A senhora aceita o mesmo que ele, irmã? Pergunta a 

aeromoça à religiosa. 
A freira fica indignada: 
– Prefiro ser agarrada selvagemente e estuprada por um 

negão do Pelourinho, daqueles de dois metros de altura, do que 
botar uma gota desse álcool na boca! 

O gay escuta e devolve o uísque à aeromoça, dizendo: 
– Desculpe! Eu não sabia que tinha essa outra opção. 

Também quero o negão! 
(http://piadas.hlera.com.br/freiras/freira-e-o-gay-no-aviao.htm) 

 
09. Em “A freira fica indignada” a palavra em destaque forma: 
a) Derivação prefixal. 
b) Derivação sufixal. 
c) Derivação sufixal e prefixal. 
d) Derivação parassintética. 

   
10. São grafadas com -s pela mesma regra de escocês: 
a) fluminense, canadense, cheiroso, francês. 
b) burguês, duquesa, profetisa, camponesa.  
c) análise, atrasar, casebre, holandesa.  
d) poetisa, rio-grandense, dengoso, quiser.  

 
11. Na frase “pergunta a aeromoça à religiosa” temos 
respectivamente: 
a) Verbo, sujeito e complemento verbal. 
b) Sujeito, verbo e complemento verbal. 
c) Verbo, sujeito e complemento nominal. 
d) Sujeito, verbo e complemento nominal. 

 
12. Há oração subordinada substantiva subjetiva em: 
a) Quero que você saia daqui. 
b) Tenho necessidade de comprar futilidades. 
c) É proibido jogar lixo neste local. 
d) Gosto de sair à noite. 
 
Matemática  
 
13. Quantos números pares de três algarismos podemos formar 
com os dígitos 0, 1, 3, 4, 6, 7 e 9? 
a) 120 
b) 147 
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c) 126 
d) 134 

Considere a palavra 
��Ú����� para responder as questões de 
números 14 a 16 
 
14. Qual a quantidade de anagramas que pode-se formar? 
a) 326.080 
b) 326.880 
c) 362.880 
d) 362.080 
 
15. Quantos anagramas apresentam as letras 
�� juntas? 
a) 15.120 
b) 4.320 
c) 2.160 
d) 30.240 
 
16. Qual a quantidade de anagramas que começam com vogal? 
a) 161.280 
b) 116.820 
c) 162.180 
d) 181.860 

17. Sejam as matrizes � = �1 3 42 −3 51 3 −6� e � = � 7 514 ��. Se o 

determinante da matriz � é 30% menor que o determinante da 
matriz �, qual é o valor de �? 
a) −1 
b) 10 
c) 19 
d) 12,4 
 
18. De quantos modos distintos sete homens e cinco mulheres 
podem ser colocados em fila indiana iniciando com homem e 
terminando com mulher? 
a) 12	 ∙ 10! 
b) 35	 ∙ 10! 
c) 35	 ∙ 12! 
d) 10! 
 
19. Qual é a soma dos sessenta e um primeiros termos da �. �. !−119, −110,−101, … #? 
a) 9.211 
b) 8.790 
c) 9.641 
d) 18.422 
 
20. No interior de um parque cuja forma é a de um retângulo com 
superfície de 9.375.000	$% de área, há uma área de lazer, cuja 
forma é um quadrado. Sabendo-se que a medida do lado dessa 
área de lazer corresponde a 8% da medida do comprimento do 
parque e a 12% da medida da largura do parque, qual é a medida 
do lado dessa área de lazer? 
a) 900	$ 
b) 600	$ 
c) 300	$ 
d) 150	$ 
 
21. Fernando e Marcos partem do mesmo ponto �, conforme figura 
abaixo. Fernando percorre o contorno do quadrado enquanto 
Marcos percorre o contorno da circunferência, voltando ambos ao 
ponto �. Sabendo-se que o raio da circunferência mede 12	$&'()*, 
qual dos dois percorrerá a maior distância e a diferença entre as 
distâncias será de quantos metros? (considere + = 3,14) 

 

a) Marcos percorrerá 20,64	$ a mais do que Fernando. 
b) Fernando percorrerá 20,64	$ a mais do que Marcos. 
c) Marcos percorrerá 27,36	$ a mais do que Fernando. 
d) Fernando percorrerá 27,36	$ a mais do que Marcos. 
 
22. A rampa de acesso a um estacionamento de automóveis faz 
um ângulo de 30° com o solo e, ao subi-la, um carro desloca-se, 
horizontalmente, 12	$ de distância. Em relação ao solo, qual é a 
altura desse estacionamento? (considere √2 = 1,41;	√3 =1,73;	√5 = 2,24) 
a) 10,38	$ 
b) 6,92	$ 
c) 20,76	$ 
d) 6	$ 
 
23. Uma cidade possui duas emissoras de radio. Uma pesquisa, 
realizada com toda a população, apresentou o seguinte resultado: 26% da população ouve a emissora �, 19% ouve a emissora � e 7% ouve as duas emissoras de rádio. Sabendo-se que a cidade 
tem 21.280 ouvintes, qual é o número de habitantes dessa cidade? 
a) 47.288 
b) 40.923 
c) 56.000 
d) 51.000 
 
24. Em uma final de campeonato disputada entre os times � e �, 
onde o time � é o mandante do jogo, planejou-se, inicialmente, 
com a finalidade de lotar o estádio, distribuir os 54.000 ingressos 
em três grupos da seguinte forma: 40% seriam vendidos para as 
torcidas organizadas do time �, 5% para as torcidas organizadas 
do time � e os ingressos restantes seriam vendidos para os 
torcedores não vinculados às torcidas organizadas. Por motivo de 
segurança, posteriormente a politica determinou que 3.000 destes 
ingressos não fossem mais colocados à venda, cancelando-se 
então 1.000 ingressos destinados a cada um dos três grupos. 
Aproximadamente, qual o percentual de ingressos destinados aos 
torcedores não vinculados às torcidas organizadas após o 
cancelamento dos 3.000 ingressos? 
a) 56,27% 
b) 38,03% 
c) 38,14% 
d) 53,14% 
 
Conhecimentos Gerais  
 
25. O Artigo 4º da Lei Orgânica do município de Saltinho enfatiza 
que a vontade popular será exercida de que forma? 
a) Veículos de comunicação. 
b) Cartazes e panfletos. 
c) Voto direto e secreto. 
d) Opinião dos comerciantes e industriais da cidade. 
 
26. A Lei Orgânica do município de Saltinho destaca no Artigo 13, 
inciso II, que só há uma forma para investidura em cargo e 
emprego público. Qual é a forma destacada no parágrafo para 
investidura em cargo e emprego público em Saltinho? 
a) Indicação de vereadores. 
b) Indicação do prefeito. 
c) Aclamação pública. 
d) Aprovação prévia em concurso público. 
 
27. Em que trecho da Lei Orgânica do município de Saltinho há 
uma seção exclusiva que destaca os servidores públicos 
municipais? 
a) Título II, Capítulo IV. 
b) Título III, Capítulo II. 
c) Título V, Capitulo VIII. 
d) Título VII, Capítulo III. 
 
28. Qual órgão abaixo não faz parte dos órgãos oficiais da Câmara 
Municipal de Vereadores de acordo com o Artigo 51 da Lei 
Orgânica do município de Saltinho? 
a) Mesa. 
b) Plenário. � 
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c) Comissões. 
d) Fundo Social. 
 
29. Leia atentamente o parágrafo da Lei Orgânica do município de 
Saltinho: 
“Art. 79 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do Município e das entidades da 
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, 
econômica, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será 
exercida(...).” Que instituição municipal é incumbida de exercer as 
atribuições descritas no parágrafo? 
a) Fórum. 
b) Receita Federal. 
c) Câmara Municipal. 
d) Assembleia Legislativa. 
 
30. Quantos por cento do imposto sobre propriedade de veículos 
automotores licenciados no município de Saltinho são destinados 
aos cofres do próprio município? 
a) Vinte e cinco por cento. 
b) Cinquenta por cento. 
c) Setenta e cinco por cento. 
d) Cem por cento. 
 
31. Para haver a liberação de um loteamento urbano em Saltinho 
não é necessário haver, segundo o Artigo 122 da Lei Orgânica do 
município, que infraestrutura? 
a) Guias e sarjetas. 
b) Rede de esgoto e água. 
c) Rede de energia elétrica. 
d) Ruas pavimentadas com asfalto. 
 
32. Segundo a Lei Orgânica as terras públicas e devolutas do 
município de Saltinho serão compatibilizadas com qual política 
local? 
a) Urbana. 
b) Agrícola. 
c) Ambiental. 
d) Cultural. 
 
33. A partir da década de 1970 a mortalidade infantil começou a 
ceder com ritmo mais acentuado, principalmente depois da 
ampliação do sistema de atendimento médico/hospitalar e do 
aumento da escolaridade da população. Aponte outro fator que 
levou a diminuição da mortalidade infantil após a década de 1970. 
a) Diminuição do consumo de produtos transgênicos. 
b) Ampliação da rede de saneamento básico. 
c) Ampliação da democracia e o direito a voto. 
d) Diminuição da rede de assistência social. 
 
Leia o texto abaixo e responda as questões 34 e 35: 
“A recuperação da dinâmica de expansão da economia e, por 
consequência, do emprego, combinada com a reorientação das 
políticas públicas aos segmentos de menor rendimento trouxeram 
mudanças recentes à estrutura social brasileira”. (texto Marcio 
Pochmann para a revista eletrônica Scielo: 

 http://www.scielo.br/pdf/sssoc/n104/04.pdf - acessado em 
08/05/2012). 

 
34. O texto aponta para mudanças na estrutura social brasileira, 
possibilitadas pelo crescimento econômico e por políticas públicas 
voltadas para a população com baixo rendimento ocorrido na era 
Lula. Aponte entre as questões abaixo uma consequência do 
cenário descrito pelo texto. 
a) Diminuição da renda das classes mais ricas do país. 
b) Aumento no processo de empobrecimento da classe média. 
c) Diminuição da concentração de renda no país. 
d) Restrição a entrada de pobres e negros nas universidades 

públicas do país. 
 
35. Aponte uma ação governamental baseada em uma política 
pública voltada para os segmentos de menor rendimento da 
sociedade brasileira. 
a) Unificação das políticas de auxílio financeiro da União no Bolsa 

Família. 

b) Abolição do ENEM como forma de acesso a universidade. 
c) Aumento dos empréstimos bancários aos produtores rurais 

vinculados ao agronegócio. 
d) Diminuição drástica da divida externa brasileira. 
 
36. Observe a figura abaixo: 

 
A figura esta representando as características de qual clima 
brasileiro? 
a) Semiárido. 
b) Tropical. 
c) Subtropical. 
d) Equatorial. 
 
37. No começo do século XX o planeta começou observar uma 
nova forma de organização econômica e social, que faria frente ao 
capitalismo durante a maior parte daquele século, levando o 
planeta a histórica Guerra Fria. Como ficou conhecida a revolução 
que implantou o socialismo em uma grande nação do planeta? 
a) Revolução Tcheca. 
b) Revolução Russa. 
c) Revolução Cubana. 
d) Revolução Industrial. 
 
38. O regime socialista soviético persistiu até 1991. Ainda na 
década de 1980 o ex-secretário-geral do Comité Central do Partido 
Comunista da União Soviética, Mikhail Gorbachev, iniciou uma 
série de reformas que colaboraram com o fim da União Soviética. 
Entre as alternativas abaixo aponte uma das reformas aplicadas 
por Gorbachev. 
a) Kibutz. 
b) Colcoz. 
c) Perestroika. 
d) Solvicos. 
 
39. Atualmente o Presidente da República toma posse de seu 
cargo no dia 1º de janeiro, mas nem sempre esta data foi a da 
posse. Na República Velha a data da posse do presidente eleito 
estava ligada ao fato histórico que levou ao fim da monarquia no 
país. Que dia os presidentes tomavam posse de seus cargos no 
período da República Velha? 
a) 15 de novembro. 
b) 7 de setembro. 
c) 1º de maio. 
d) 12 de outubro. 
 
40. Poucos dias atrás a população de um país europeu foi as 
urnas e elegeu um candidato socialista, avesso aos acordos de 
austeridade econômica assinados no ano passado. A manutenção 
do que foi acordado anteriormente é condição para que este país 
permaneça na Zona do Euro. Qual é o país europeu que esta 
seriamente ameaçado de ser expulso da zona do euro? 
a) Portugal. 
b) Espanha. 
c) Irlanda. 
d) Grécia. 




