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Cargo: Assistente Contábil 

Cargo: Auxiliar Administrativo 

Cargo: Monitor de Projetos Sociais 

 

Língua Portuguesa 

 

Texto para as questões de 01 a 05 
 

Abismo na educação 
 

 Os resultados do Índice de Desenvolvimento Humano 
dos municípios brasileiros (IDHM) mostram que o país melhorou 
bastante ao longo das últimas duas décadas. Numa das 
mensurações mais eloquentes, 85,8% das cidades registravam 
um índice classificado como "muito baixo" em 1991, proporção 
esta que passou a 0,6% em 2010. 

Dadas as boas notícias, passemos a analisar os 
desafios. O IDHM é composto por três dimensões: renda, 
longevidade e educação, e todas elas evoluíram positivamente 
nestes 20 anos. O que chama a atenção, entretanto, é que a 
educação, mesmo sendo a área que mais avançou, é também a 
que puxa a nota global dos municípios para baixo. O 
desempenho do país nesse campo ficou na faixa do 
desenvolvimento "médio", enquanto a renda e a longevidade 
receberam respectivamente as qualificações "alta" e "muito 
alta". 

Este é, se quisermos, o retrato do dilema em que o 
Brasil se encontra. A maioria dos municípios deixou para trás o 
cenário de terra arrasada, no qual nada funciona, e já apresenta 
alguma estrutura capaz de propiciar ensino e saúde à 
população. Para avançar a partir daqui, porém, precisaremos 
cada vez mais de educação e o problema é que, apesar das 
melhorias, ela ainda é péssima. Vale observar que o IDHM 
utiliza apenas indicadores que aferem os anos de estudo, sem 
levar em conta a qualidade do ensino ministrado --que é, de 
longe, a nossa principal falha. 

Os sinais desse fosso educacional, que faz com que 
menos da metade dos jovens concluam o ensino médio, já são 
visíveis por todos os lados. Empresas têm dificuldades em 
preencher vagas para trabalhadores mais qualificados. Faltam 
médicos e engenheiros. Contingentes expressivos dos 
bacharéis em direito não conseguem passar na prova da OAB. 

O pior de tudo é que não há muito o que se possa fazer 
para mudar esse panorama num horizonte relativamente curto 
de tempo. 

                                                                                     
(Hélio Schwartsman -  Folha de S. Paulo – 31/07/2013) 

 
01. De acordo com o texto assinale a afirmação incorreta. 
a) Os últimos índices divulgados pelo IDHM indicam uma 

contradição no item educação. 
b) A falta de qualidade da educação brasileira tem afetado 

negativamente alguns setores da economia nacional. 
c) O IDHM é determinado pela renda, longevidade e qualidade 

na educação. 
d) O ponto de vista do autor é que ainda vai demorar para a 

educação brasileira melhorar. 
 
02. A palavra destacada em Contingentes expressivos de 
bacharéis em direito, não conseguem passar na prova da OAB, 
significa: 
a) Acontecimento.                                   
b) Grupo de pessoas. 
c) Guarnição militar.                            
d) Eventualidade. 
 
03. Marque a opção em que a oração destacada é subordinada 
substantiva objetiva direta. 
a) Os índices mostram que o país melhorou nas últimas 

décadas. 
b) A educação é a área que mais avançou. 
c) Este é o dilema em que o Brasil se encontra. 
d) O IDHM utiliza apenas indicadores que aferem os anos de 

estudos. 
 

04. Em que tempo e modo está flexionado o verbo concluir na 
frase ..”.faz com que menos da metade dos jovens concluam o 
ensino médio...”? 
a) Presente do indicativo. 
b) Imperfeito do subjuntivo. 
c) Imperativo afirmativo. 
d) Presente do subjuntivo. 
 
05. Em qual sequência todas as palavras apresentam o fonema 
/sê/? 
a) Visíveis – dimensões – índice. 
b) Arrasada – observar – estudo. 
c) Mensurações - passar – cenário. 
d) Quisermos – empresa – péssima. 
 
06. Em alternativa o sinal da crase foi usado indevidamente? 
a) Pessoas cuidadosas antecipam-se às más ocorrências. 
b) A vacina deixou-o imune à rubéola. 
c) Se quer vencer ligue-se às pessoas certas. 
d) Está aqui desde à semana passada sem fazer nada. 
 
07. Em qual opção a concordância nominal está incorreta? 
a) Soja é boa para a saúde das mulheres. 
b) Há menos meninas do que meninos aqui. 
c) È proibido entrada de cães e gatos neste local. 
d) Já andamos por longes terras. 
 
08. Em qual opção a concordância verbal não está correta? 
a) Eu, tu e ele faremos a prova aqui. 
b) Fazia horas que o esperávamos. 
c) Havia histórias estranhas sobre aquele lugar. 
d) Mais de um reservavam lugar na fila. 
 
09. Assinale a alternativa em que a vírgula separa um aposto. 
a) Nossa terra, o Brasil, carece de combate à corrupção. 
b) Cidadãos, participem das decisões nacionais. 
c) Um dia, meu bem, não haverá miséria alguma. 
d) Ó meus sonhos, aonde fostes? 
 
10. Marque a frase em que o substantivo composto está 
corretamente flexionado no plural. 
a) Anunciaram seu nome nos altos-falantes. 
b) Comprou dois guarda-roupas ontem 
c) Todos os vices-presidentes foram convocados. 
d) Os recéns-casados partiram para o Havaí. 
 
11. Leia as frases: 
I – Todo dia ele faz a mesma coisa. 
II – Ele faz a mesma coisa todo o dia. 
III – Você não vai provar nada? 
IV – Levantou-se da mesa sem provar nada.  
As expressões destacadas podem, respectivamente, serem 
substituídas por: 
a) O dia inteiro – diariamente – alguma coisa – coisa alguma. 
b) Diariamente – o dia inteiro – alguma coisa – coisa alguma. 
c) Diariamente – sempre – coisa alguma – alguma coisa. 
d) Sempre – diariamente – coisa alguma – alguma coisa. 
 
12. Assinale a afirmação incorreta sobre o texto a seguir.                                                   

Assim não dá 
 Não vale a pena ignorar certas atitudes infantis em 
nome da paz doméstica. “Desde cedo, a criança precisa ter 
clareza do que é socialmente aceitável”, afirma a psicóloga 
Graziela Z. Chehaibar, de São Paulo. Se ela fala palavrão, 
proíba e explique que magoa as pessoas e é falta de educação. 
Se interrompe a conversa dos adultos, peça que aguarde. Isso a 
fará perceber que não é o centro de tudo. Caso finja que não 
escuta o que você diz, pare e que estiver fazendo e vá até ela. 
Mostre que ignorar os outros é um desrespeito.                                                                                              
 

(Cláudia – agosto/2009) 
 
a) Percebe-se um tom de reprovação já a partir do título. 
b) O principal argumento da autora é o de que os pais devem 

corrigir os maus hábitos e a falta de educação dos filhos. 






2 

 

c) As conjunções se e caso são elementos de coesão e 
denotam consequência. 

d) Este texto é argumentativo.  
 

Matemática 

 
13. A figura abaixo tem 25 metros de uma ponta à outra. O 
diâmetro de seu centro é de 6 metros. Qual é o volume dessa 
figura em litros? 

 
a) 117750. 
b) 117,75. 
c) 353,25. 
d) 353250. 
 
14. Um umidificador tem o seu formato cilíndrico. O 
compartimento de água desse umidificador é de 30 cm de altura 
e 20 cm de largura. Quantos litros de água esse umidificador 
têm de capacidade?  
a) 0,94 
b) 9,42 
c) 3,54 
d) 4,52 
 
15. O quadrado de um número mais o triplo desse mesmo 
número é igual a dez. Qual(is) é(são) esse(s) número(s)? 
a) 2. 
b) –5.  
c) –5 e 2. 
d) N.D.A. 
 
16. Resolva a equação �² − 12� = −36. 
a) S={0;6} 
b) S={0} 
c) S={6} 
d) N.D.A. 
 

17. Qual é o valor de � na equação 	� + �
� . 	� −

�
�� = 0? 

a) S = {−0,25} 
b) S = {0,3} 
c) S = {−0,25; 0,3} 
d) S = {0,25} 

18. Calcule o resultado da expressão 
���.����.���
����.���.���: 

a) 100. 
b) 10. 
c) 0,1. 
d) 0,01. 

19. Resolva a equação 
��� !
�� + ���"�!

 = ����!
� : 

a) x =21. 
b) x = 22. 
c) x = −21. 
d) x = −22. 
 

20. Uma sala tem 17 alunos e apenas 05 compareceram as 
aulas. Qual a porcentagem aproximada de alunos que faltaram? 
a) 29,41% 
b) 32,14% 
c) 54,59% 
d) 70,59% 
 

21. Determine os 08 primeiros termos de uma P.G. onde a razão 
é 04 e o primeiro termo é 03. 
a) 49154. 
b) 49153. 
c) 49152. 
d) 49151. 
 

22. Calcule a soma dos 10 primeiros termos da P.G. (2, 6, 18, 
…): 
a) 59840. 
b) 59084. 
c) 59048. 
d) 59480. 
 
23. Encontre o 1248º termo da P.A. (–500, –496, –492, –488,...): 
a) 4848. 
b) 4488. 
c) 8844. 
d) 4487. 
 

24. Qual é a soma da P.A. da questão 23 dessa prova? 
a) 2488215. 
b) 2488512. 
c) 2488522. 
d) 2488554. 
 
Conhecimentos Gerais 

 

25. No início do século XX, com o avanço da Estrada de Ferro 
Sorocabana rumo às barrancas do Rio Paraná, muitos 
sertanistas instalaram-se ao longo dos trilhos, abrindo fazendas. 
Concentradas algumas famílias, em 1905, uma povoação 
denominando-a Manduri foi fundado pelo Engenheiro da 
Ferrovia: 
a) Antônio Gouveia de Proença. 
b) Laudo Natel. 
c) Vicente Figueiredo. 
d) João Candido. 
 
26. Após a realização de eleições para prefeito e vereadores, no 
que se refere à posse dos vereadores, é correto afirmar que: 
a) A Câmara Municipal reunir-se-á, às dez horas do dia quinze 

de janeiro, para a posse de seus membros e eleição da 
Mesa Diretora. 

b) A Câmara Municipal reunir-se-á, em horário a ser combinado 
do dia primeiro de fevereiro. 

c) A Câmara Municipal reunir-se-á, às dez horas do dia primeiro 
de janeiro, para a posse de seus membros e eleição da 
Mesa Diretora. 

d) A Câmara Municipal realiza cerimônia de posse por 
considera-la automática. 

 
27. Conforme o Artigo 38°, da Lei Orgânica Municipal, o 
vereador poderá licenciar-se pelos seguintes motivos, EXCETO: 
a) Por motivo de doença. 
b) Para tratar, sem remuneração de interesse particular, desde 

que o afastamento não ultrapasse cento e vinte dias por 
sessão legislativa. 

c) Para desempenhar missões temporárias de caráter cultural 
ou de interesse do Município. 

d) Para auxiliar empresas privadas que necessitem dos serviços 
da Câmara Municipal, por tempo indeterminado. 
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28. Conforme a Constituição Estadual em seu artigo 131, o 
Estado responsabilizará os seus servidores por alcance e outros 
danos causados à administração, ou por pagamentos efetuados 
em desacordo com as normas legais, sujeitando-os: 
a) Ao sequestro e perdimento dos bens, nos termos da lei. 
b) Ao sequestro e pedido de prisão dos responsáveis. 
c) Ao perdão, conforme os termos da Lei, uma vez que o Estado 

não tem competência para aplicação de sanções efetivas. 
d) A indenização atualizada dos prejuízos causados ao 

patrimônio público acompanhado de cárcere privado. 
 
29. A sociedade do mundo grego, particularmente durante o 
Período Clássico, cada vez mais se dividiu em dois polos: 
a) Patrícios e Plebeus. 
b) Homens livres e escravos. 
c) Nobres e camponês. 
d) Judeus e Cristãos. 
 
30. A tripartição da sociedade feudal correspondia a: 
a) Burgueses, Clero e Nobres. 
b) Escravos, camponeses e nobres. 
c) Clero, nobres e servos. 
d) Nobres, burgueses e servos. 

 
Leia e responda as questões 31 e 32 

 
31. Bloco econômico criado em 1991 após a assinatura do 
Tratado de Assunção por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai, 
os chamados membros plenos ou efetivos. Em 2012, a 
Venezuela assumiu uma posição como membro efetivo após a 
suspensão temporária do Paraguai, cujo Congresso se colocava 
contrário ao ingresso da Venezuela em razão de divergências 
ideológicas com o presidente venezuelano Hugo Chávez. (...) 
Os governos de Brasil, Argentina e Uruguai puniram o Paraguai, 
o que abriu a lacuna necessária para a entrada da Venezuela 
no bloco. 

(http://www.brasilescola.com/geografia).  
Trata-se: 
a) Do Unasul. 
b) Do Mercosul. 
c) Da Alca. 
d) Da Alba. 
 
32. O fato que abriu caminho para entrada da Venezuela e 
suspensão do Paraguai, conforme o texto acima foi: 
a) O processo de impeachment que depôs o presidente 

paraguaio Fernando Lugo. 
b) A imposição de Hugo Chávez e seu poder de persuasão. 
c) A crise econômica Paraguaia, inviabilizando sua manutenção 

no bloco. 
d) As eleições presidenciais no Paraguai que elegeu um ditador, 

mal visto pelos demais membros. 
 
33. A decisão de usar a produção de açúcar para consolidar a 
ocupação territorial da América Portuguesa, tem como 
explicação os seguintes fatores, EXCETO: 
a) O lucro que poderia se obter com a comercialização do 

produto. 
b) Ausência de concorrentes e a experiência anterior dos 

portugueses no cultivo da cana. 
c) A qualidade do solo e as condições climáticas, 

particularmente na faixa litorânea entre Salvador e Olinda, 
além de grandes extensões de terras nessa região. 

d) A participação do capital inglês, presente no financiamento 
da montagem dos engenhos. 

 
34. A radical transformação no caráter do trabalho, com a 
separação entre trabalhadores e os meios de produção é das 
características: 
a) Do Renascimento. 
b) Do Mercantilismo. 
c) Da Revolução Industrial. 
d) Da Revolução Socialista. 
 
 

35. A situação do Nordeste brasileiro, no final do século XIX, era 
muito precária. Fome, seca, miséria, violência e abandono 
político afetavam os nordestinos, principalmente a população 
mais carente, desencadeando num grave problema social. Em 
novembro de 1896, no sertão da Bahia, teve início a uma 
verdadeira guerra civil que durou quase um ano, até 05 de 
outubro de 1897. Euclides da Cunha, em seu livro Os Sertões, 
eternizou este movimento que evidenciou a importância da luta 
social na história. O texto refere-se à Guerra de: 
a) Canudos. 
b) Cangaço. 
c) Juazeiro. 
d) Baianos. 
 
36. O Clima da Região Nordeste tem características 
determinantes na formação das diferentes paisagens da região, 
onde predominam os seguintes tipos de clima, EXCETO. 
a) Tropical e Tropical úmido. 
b) Tropical semiárido. 
c) Equatorial úmido. 
d) Mediterrâneo. 
 
37. A conquista de direitos trabalhistas é resultado de uma 
longa luta da classe trabalhadora. No Brasil o grande marco 
dessa conquista foi à criação da Consolidação das Leis do 
Trabalho (CLT). Essa legislação foi implantada durante o 
governo de: 
a) Jânio Quadros. 
b) Lula. 
c) Juscelino Kubistchek. 
d) Getúlio Vargas. 
 
38. Após uma longa luta contra o Regime Militar, instaurado no 
Brasil em 1964, acentuada com o movimento das Diretas Já!, de 
1984,  o primeiro presidente eleito com o voto direto só 
aconteceria em 1989. Na ocasião foi eleito: 
a) Fernando Henrique Cardoso. 
b) Fernando Collor de Mello. 
c) Luiz Inácio Lula da Silva. 
d) Tancredo Neves. 
 
39. Uma instituição “prima” da CIA, a Agência de Segurança 
Nacional, foi  criada em 1952, período da Guerra Fria (1945-
1991). Sua missão: espionar comunicações de outros países, 
decifrar códigos governamentais e desenvolver sistemas de 
criptografia para o governo americano. Após os ataques de 11 
de setembro de 2001, em Nova York (EUA), a agência passou 
por reformas e se tornou líder em estratégias que utilizam 
radares e satélites para coleta de dados em sistemas de 
telecomunicações, em redes públicas e privadas. E foi de lá que 
saiu um dos responsáveis pelo mais grave escândalo de 
espionagem do século 21, o ex-técnico Edward Snowden, 29. 
 

(vestibular.uol.com.br).   
 
Snowden divulgou que: 
a) O governo norte-americano utiliza informações de servidores 

de empresas privadas como Google, Facebook, Apple, 
Skype e Yahoo! para investigar os dados da população, de 
governos europeus e de países do continente americano, 
entre eles, o Brasil. 

b) O governo Russo determinou, por meio da KGB, o 
rastreamento das Redes Sociais americanas, que revidou 
invadindo dados sigilosos dos Russos. 

c) O governo americano preparava um grande golpe contra os 
países em desenvolvimento, dentre eles o Brasil, para 
impedir o desenvolvimento de empresas que pudessem 
ameaçar o lucro das multinacionais americanas 

d) Google, Facebook, Apple, Skype e Yahoo! planejavam 
sabotar o sistema de segurança americano, colocando em 
risco a comunicação entre os países do Primeiro Mundo, 
criando uma clima de instabilidade política, visando 
favorecer a hegemonia das mesmas. 
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40. De todos os voluntários da equipe de ação da Cruz 
Vermelha (também chamada em alguns países de Crescente 
Vermelho) que habitualmente atuam nas ruas do Cairo, na 
quarta-feira só dez apareceram para trabalhar. E dos dez, 
apenas uma mulher: Salma Bahgat. / Era um dia complicado. 
Naquela madrugada as forças de segurança (...) haviam 
começado a desmantelar os grandes acampamentos de 
apoiadores do presidente deposto Mohammed Morsi, criando 
um verdadeiro campo de batalha. / "(Em ocasiões anteriores) 
estivemos na praça Tahir ou na área (do bairro de) Mohamed 
Mahmud, onde havia muitos mortos e feridos, porém nunca 
como o que vimos [agora]", relembra a socorrista, que está 
baseada no Cairo, em entrevista por telefone à BBC.   

(http://www.bbc.co.uk/portuguese/noticias/2013/08/130
816).  

Os acontecimentos acima refere-se a recente crise: 
a) Do Afeganistão. 
b) Da Líbia. 
c) Do Egito. 
d) De Israel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 







