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Língua Portuguesa

(10 questões)

Leia atentamente o poema Canção do Exílio
(1843), de Gonçalves Dias, para responder as
questões 01 e 02:

IV. O pessimismo do eu-lírico pode ser
comprovado no verso “não permita Deus
que eu morra”.

Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá;
As aves, que aqui gorjeiam,
Não gorjeiam como lá.

a.
b.
c.
d.

Canção do Exílio

Nosso céu tem mais estrelas,
Nossas várzeas têm mais flores,
Nossos bosques têm mais vida,
Nossa vida mais amores.
Em cismar, sozinho, à noite,
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Minha terra tem primores,
Que tais não encontro eu cá;
Em cismar – sozinho, à noite –
Mais prazer eu encontro lá;
Minha terra tem palmeiras,
Onde canta o Sabiá.

Não permita Deus que eu morra,
Sem que eu volte para lá;
Sem que desfrute os primores
Que não encontro por cá;
Sem qu’inda aviste as palmeiras,
Onde canta o Sabiá.  

01. Neste poema de Gonçalves Dias, podemos
observar que:

I. A exaltação à pátria perdida ocorre pela
referência a elementos econômicos, como
se pode notar no verso “minha terra tem
primores”, que faz alusão à produção de café
durante o século XIX.
II. O eu-lírico realiza uma viagem introspectiva
à sua terra natal – ideia reforçada pelo
emprego do verbo “cismar”.
III. “Cá” e “lá” expressam o local do exílio e o
Brasil, respectivamente.

São corretas as alternativas:
I, II e III
I e IV
II e III
II, III e IV

02. Ao se referir à terra natal, o eu-lírico
apresenta uma imagem:
a.
b.
c.
d.

Racional e realista
Ufanista e idealizada
Pessimista e saudosista
Imparcial

Leia atentamente o poema Canto de regresso
à pátria (1925), de Oswald de Andrade, para
responder as questões de 03 a 05:
Canto de regresso à pátria
Minha terra tem palmares
Onde gorjeia o mar
Os passarinhos daqui
Não cantam como os de lá

Minha terra tem mais rosas
E quase que mais amores
Minha terra tem mais ouro
Minha terra tem mais terra

Ouro terra amor e rosas
Eu quero tudo de lá
Não permita Deus que eu morra
Sem que eu volte para lá

Não permita Deus que eu morra
Sem que eu volte para São Paulo
Sem que eu veja a rua 15
E o progresso de São Paulo

03. Neste poema de Oswald de Andrade,
podemos observar que:

a. O eu-lírico faz uma referência   ao avanço
da urbanização dos anos 20 quando cita São
Paulo, que já naquela época era símbolo do
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desenvolvimento econômico do país.
b. A ausência de pontuação no poema,  comum
ao movimento Modernista, é apenas uma
escolha estética, em respeito à Escola Literária.
c. O eu-lírico realiza uma comparação entre o
Brasil e o local em que está exilado, mostrando
a superioridade de sua terra em relação ao
estrangeiro, como indicado no verso “e quase
que mais amores”.
d. O eu-lírico, ao fazer uso da palavra
“passarinho”, emprega o diminutivo para
denotar uma relação afetiva.
04. Há uma intertextualidade entre o poema de
Oswald de Andrade e o de Gonçalves Dias. Sobre
os dois poemas, é possível afirmar que:

I. O eu-lírico de Canto de regresso à pátria
demonstra um nacionalismo crítico, tal qual
o de Gonçalves Dias, em Canção do Exílio.
II. Oswald de Andrade optou por trocar
“palmeiras” por “palmares”, vegetação
encontrada na região sudeste do Brasil, para
resgatar um elemento mais regionalista e
que lhe aviva mais a memória afetiva e de
infância.
III. Assim como em Canção do Exílio, Oswald
de Andrade usa em seu poema advérbios
de espaço para resgatar o local de exílio e o
Brasil.
IV. Oswald de Andrade, poeta modernista, não
se prende tanto às rimas, como Gonçalves
Dias, poeta romântico.  
São corretas as alternativas:
a. I e III
b. I, II e IV
c. II e IV
d. III e IV

05. O poema Canto de regresso à pátria é, em
relação ao poema Canção do Exílio, uma:
a.
b.
c.
d.

paráfrase.
paródia.
hipérbole.
prosopopeia.

II. Ele estava apaixonado por uma garota.
III. Ele teve melhores chances para se destacar.
IV. A aluna fala melhor do que escreve.
V. Atualmente, ele anda meio distraído.

a. numeral, artigo, advérbio, adjetivo, adjetivo.
b. numeral, numeral, adjetivo, advérbio,
advérbio.
c. artigo, numeral, advérbio, adjetivo, adjetivo.
d. numeral, artigo, adjetivo, advérbio, advérbio.
07. Assinale a alternativa correta, segundo a
norma culta da Língua Portuguesa:
a. Ana sempre reclama que Pedro assiste muita
televisão.
b. Ele vivia às custas dos pais.
c. Essa paisagem era agradável aos olhos.
d. Que horas você telefonou?

08. Assinale a alternativa em que todos os
vocábulos devem ser acentuados:
a.
b.
c.
d.

medico, lampada, albuns.
assiduo, estrategia, hifen.  
orgão, publico, saida.
dicionario, habito, voce.

09. Assinale alternativa a em que a oração
subordinada não é da mesma natureza da que
existe em “Quero que vocês transformem o
mundo”:
a.
b.
c.
d.

Pensei que você gostasse de cozinhar.
Ele verificou se todos estavam presentes.
João esperava uma menina que não existia.
Todos querem que você tenha sucesso.

10. Assinale a alternativa que não está de acordo
com a norma culta da Língua Portuguesa:
a.
b.
c.
d.

Ele elaborou perguntas pra mim responder.
Entre mim e você, há uma grande diferença!
Para mim, este é o melhor prato.
Isto é para eu fazer agora.

06. Indique as classes gramaticais dos termos
sublinhados:
I. Na votação, apenas uma pessoa concordou
com a proposta do prefeito.
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Matemática
11. Júlio desejava presentear seu filho
com um carro. Após pesquisar em diversas
concessionárias, optou por um veículo de
R$ 36.000,00. Não dispondo do valor total
do automóvel, Júlio pagou uma entrada de
R$19.000,00 e financiou o restante do valor.
Sabe-se que o valor financiado foi dividido em
48 parcelas mensais de R$620,00. Supondo que
tivesse pago à vista o automóvel, quanto Júlio
teria economizado?
a.
b.
c.
d.

R$ 16.440,00
R$ 12.760,00
R$ 10.800,00
R$ 6.240,00

O texto, abaixo, servirá como base para as
próximas duas questões.
Um mesmo televisor é vendido em duas lojas. Na
loja A, o preço é R$450,00 mais caro que na loja
B. Percebendo que as vendas do eletrodoméstico
estavam baixas, a loja A ofereceu um desconto
de 30% de forma que seu televisor passou a ter
o mesmo preço que da loja B.
12.  Antes do desconto oferecido, qual o valor do
televisor na loja A?
a.
b.
c.
d.

R$ 1750,00
R$1500,00
R$1215,00
R$1050,00

13. Assinale o preço do televisor na loja B?
a.
b.
c.
d.

R$ 1300,00
R$ 1050,00
R$765,00
R$600,00

14. A sequência, abaixo, segue um determinado
padrão lógico.
1  4  9  16    ....

Assinale qual é o próximo elemento da
sequência:
a. 32

b. 25
c. 23
d. 20

(10 questões)

15. Em um bosque, existem rosas e girassóis.
Sabe-se que o número total de girassóis excedem
em dois quintos o número total de rosas. Quando
somadas todas as flores do bosque, encontramos
360 flores. Quantos girassóis existem nesse
bosque?
a.
b.
c.
d.

150 girassóis
170 girassóis
190 girassóis
210 girassóis

16. Uma indústria automotiva lançou três
novos modelos de carros populares. Para cada
um dos veículos, o cliente tem as seguintes
opções: cinco cores diferentes, duas opções de
vidro (automático ou manual), pode optar por
incluir ar condicionado, além de dois modelos
de estofamento. Diante dessas opções, qual é a
quantidade de carros possíveis que a indústria
oferece ao consumidor?
a.
b.
c.
d.

60
40
20
120

17. Uma conta foi paga após a data de vencimento.
Após a inclusão dos juros por atraso, o valor
total da cobrança foi R$2.160,00. Sabendo que
a multa por atraso era de 20%, calcule o valor
original da conta, sem incluir o adicional da
multa.
a.
b.
c.
d.

R$ 1432, 00
R$ 1728,00
R$ 1.800,00
R$ 1836,00
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O texto, abaixo, servirá como base para as
próximas duas questões.

ESPAÇO ABAIXO DESTINADO À
RASCUNHO

Pedro decidiu viajar no feriado com sua família.
Na viagem de ida, como encontrou diversos
trechos em lentidão, teve velocidade média de
75Km/h, e realizou o percurso em 6 horas. Na
viagem de volta, embora percorrendo o mesmo
trajeto, teve velocidade média de 100 km/h,
favorecido pelo transito menos intenso.
18. Qual a diferença de tempo gasto entre a
viagem de ida e de volta?
a.
b.
c.
d.

2 horas e 50 minutos
2 horas
1 hora e 50 minutos
1 hora e 30 minutos

19. Em média, o carro de Pedro percorre 15
quilômetros com um litro de gasolina. Quando
abasteceu seu veículo, Pedro pagou R$3,30
por litro de gasolina. Considerando o percurso
total da viagem, quanto Pedro gastou com
combustível?
a.
b.
c.
d.

R$99,00
R$148,50
R$198,00
R$216,00

20. Um pedreiro foi contratado para assentar
o rodapé de um salão, cujas medidas eram
21,0 m por 18,0 m. A porta do salão tinha 2,0
m de largura. Se ele cobrar R$ 4,00 pelo metro
de rodapé colocado, qual será o preço final do
serviço?
a.
b.
c.
d.

R$156,00
R$304,00
R$312,00
R$378,00
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Conhecimentos Gerais
21. No dia 7 de setembro de 2015, comemora-se

no Brasil a:
a.
b.
c.
d.

Proclamação da República
Construção de Brasília
Independência de Portugal
Abolição da escravidão no país

22. O Brasil vivenciou uma epidemia de dengue

no primeiro semestre de 2015. Segundo
o Ministério da Saúde, qual o estado que
apresentou o maior número de casos?
a.
b.
c.
d.

Rio de Janeiro
Bahia
Ceará
São Paulo

23. O texto, abaixo, servirá como base para a

próxima questão.

O Papa simplificou os procedimentos para
anulação de casamentos. O pontífice determinou
que o trâmite será gratuito para todos e mais
curto para os casos mais evidentes. O processo
para conseguir um “decreto de nulidade” era
criticado por ser lento, caro e demorado. Casais
e sacerdotes afirmam que os procedimentos
atuais desencorajavam mesmo aqueles com
razões legítimas para fazer uma anulação.
(G1.globo.com. Adaptado. Extraído em 13/09/2015)

Assinale o nome pontifício do atual papa.
a. Bento XVI
b. São João Paulo II
c. Francisco
d. João Paulo I

24. Assinale a data da grande enchente que

devastou parte da cidade de São Luiz do
Paraitinga e foi considerada a maior tragédia do
município.
a.
b.
c.
d.

No ano de 2013
No ano 2012
Na virada do ano de 2009 para 2010
No ano de 2008

25. Sobre os projetos de leis denominados

(10 questões)

jornalisticamente de “pautas bombas”, pode-se
afirmar que:

a. Referem-se as discussões no Congresso
norte americano acerca da possível necessidade
de intervenção militar em áreas Síria que estão
dominadas pelo grupo extremista Estado
Islâmico.
b. Estão associadas as tensões entre os
governos da Turquia e do Iraque, que disputam
o controle de regiões fronteiriças estratégicas
para o acesso à recursos naturais, especialmente
água e petróleo.
c. As pautas bombas se referem aos projetos
de leis, cujo conteúdo das propostas envolve a
criação de novos gastos para o governo brasileiro,
e que atualmente transitam no legislativo. Caso
sejam aprovadas, dificultariam o ajustamento
das contas públicas do país.
d. Fazem alusão as investigações da operação
“lava-jato” que, caso se estendam a políticos
ligados ao Planalto, podem gerar maiores
desgastes entre o governo e a Câmara.     

26. Na Organização das Nações Unidas – ONU,

o secretário-geral simboliza os ideais da
organização internacional. Um dos principais
objetivos do secretário é justamente exercer o
papel de porta-voz desses ideais, em favor dos
interesses dos povos do mundo, especialmente
dos mais pobres e vulneráveis.
O texto, acima, foi inspirado na própria descrição
de secretário geral, presente no site  brasileiro
das Nações Unidas. Assinale o nome do atualsecretário geral da ONU.
a.
b.
c.
d.

Kofi Annan
Barack Obama
Ban Ki-moon
Angela Merkel

27. Em julho de 2015, durante cerimônia no
Palácio do Planalto, a presidente Dilma Rousseff  
sancionou a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa
com Deficiência (Estatuto da Pessoa com
Deficiência).
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Leia as afirmações acerca dos objetivos da lei:

I. assegurar o cumprimento dos direitos das
pessoas com deficiência,
II. promover, em condições de igualdade, o
exercício das liberdades das pessoas com
deficiência.
III. dar autonomia aos cidadãos com deficiência
e garantir acessibilidade no país.
IV. tornar o país socialmente mais igualitário
Estão corretas, somente:
a. I e II
b. II e III
c. II, III e IV
d. I, II, III e IV

28. Avalie as afirmações, abaixo, sobre o carnaval
da cidade de São Luiz do Paraitinga:

citado nos jornais pela condução das
investigações da Operação Lava Jato. Assinale o
nome do atual Procurador Geral da República.
a.
b.
c.
d.

José Eduardo Cardozo
Teori Zavascki
Alberto Youssef
Rodrigo Janot

30. Qual filme brasileiro foi pré-selecionado

para concorrer, na categoria de melhor filme
estrangeiro, ao Oscar de 2015.
a.
b.
c.
d.

Boi Neon
Rio 2
Que horas ela volta
A floresta que se move

I. Reconhecido nacionalmente, o carnaval
de São Luiz do Paraitinga é formado por
marchinhas que, tradicionalmente, foram
criadas pelos próprios moradores da cidade.
II. Um dos blocos mais renomados é o Juca
Teles, cujo horário, tradicional de início, são
os sábados de Carnaval, a partir do 12:00h
(meio dia).
III. Outra atração características do carnaval
são os bonecões que desfilam durante as
passagens dos blocos.
IV. Existe um projeto para tornar o carnaval
da cidade de São Luiz como Patrimônio
Imaterial Histórico e Cultural o Carnaval de
Marchinhas no município de São Luiz do
Paraitinga.
Está incorreto, somente:
a. I
b. I e II
c. III
d. IV

29. Foi o candidato mais votados nas eleições

internas do Ministério Público Federal. Recebeu
a indicação da presidenta Dilma Rousseff e, em
seguida, teve seu nome aprovado no Senado
para prosseguir, por mais dois anos, no atual
cargo de Procurador Geral da União.
O nome do procurador tem sido, cotidianamente,
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Conhecimento Específico
31. Um escriturário ao enviar uma carta, ao Vice
Governador do Estado, deverá usar o pronome:
a.
b.
c.
d.

Vossa Excelência
Digníssimo
Vossa Senhoria
Vossa Magnificência

32. Assinale a alternativa incorreta:

a. O memorando é a modalidade de comunicação
entre unidades administrativas de um mesmo
órgão, que podem estar hierarquicamente em
mesmo nível ou em níveis diferentes. Tratase, portanto, de uma forma de comunicação
eminentemente externa.
b. Para evitar desnecessário aumento do número
de comunicações, os despachos ao memorando
devem ser dados no próprio documento e, no
caso de falta de espaço, em folha de continuação.
c. O correio eletrônico (“e-mail”), por seu baixo
custo e celeridade, transformou-se na principal
forma de comunicação para transmissão de
documentos.
d. Nos termos da legislação em vigor, para que
a mensagem de correio eletrônico tenha valor
documental, isto é, para que possa ser aceita
como documento original, é necessário existir
certificação digital que ateste a identidade do
remetente, na forma estabelecida em lei.
33. Revogar uma Lei significa:
a.
b.
c.
d.

Publicar
Reafirmar
Abolir
Renumerar

34. Um texto que “diz muito com poucas
palavras” é um texto:
a.
b.
c.
d.

elaborado
conciso
resumido
complexo

35. A clareza, que possibilita que um texto
seja compreendido imediatamente pelo leitor,
depende:

(10 questões)

I. Da impessoalidade e objetividade, que
evita a ambiguidade de interpretações que
poderia decorrer de uma escrita prolixa ou
personalista do texto;
II. Do uso do padrão culto da língua, em
princípio, de entendimento geral e por
definição avessa a vocábulos de circulação
restrita, como a gíria e o jargão;
III. Da formalidade e a padronização, que
possibilitam a imprescindível uniformidade
dos textos;
IV. Da concisão, que faz desaparecer do texto
os excessos linguísticos que nada lhe
acrescentam.
São corretas as alternativas:
a. I, II e III
b. II, III e IV
c. I, II e IV
d. I, II, III e IV

36. Assinale a alternativa incorreta sobre as
Atas:

a. Registram, de forma sucinta e fidedigna,
fatos, ocorrências, resoluções e decisões de uma
reunião.
b. São documentos de valor legal ou
administrativo.
c. Números, valores e datas não devem ser
grafados por extenso.
d. Devem ser redigidas de modo a não permitir
modificações posteriores.

37. Sobre os Arquivos Públicos não podemos
afirmar:
a. É dever do Poder Público a gestão documental
e a proteção especial de documentos de arquivos,
como instrumento de apoio a administração, a
cultura, ao desenvolvimento científico e também
como prova e informação.
b. Considera-se gestão de documentos o
conjunto de procedimentos e operações
técnicas referentes à sua produção, tramitação,
uso, avaliação e arquivamento em fase corrente
e intermediária, visando a sua eliminação ou
recolhimento para guarda permanente.
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c. Os documentos de valor permanente são
inalienáveis e imprescritíveis.
d. O acesso aos documentos é privativo da
instituição a quem pertencem, o servidor que tem
a guarda dos documentos poderá ser processado
criminalmente e administrativamente se
permitir a sua divulgação  
38. Assinale a alternativa correta sobre os
padrões vigentes do documento Ofício.  

a. Têm como finalidade o tratamento de
assuntos oficiais exclusivo pelos órgãos da        
Administração Pública entre si.
b. Circula somente no interior de uma empresa,
visto que tem como finalidade a rapidez e
desburocratização.
c. Forma de correspondência oficial trocada
entre chefes ou dirigentes de hierarquia
equivalente ou enviada a alguém de hierarquia
superior à daquele que assina.
d. A linguagem do Ofício pode ser informal, desde
que seja de linguagem clara e compreensível.
39. Ratificar um documento significa:
a.
b.
c.
d.

confirmar
corrigir
emendar
alterar

40. Assinale a alternativa correta acerca da
utilização de fórmulas básicas no Excel.

a. Para que o Excel reconheça a sintaxe de uma
fórmula, a única condição é que seja incluído
um operador entre os dados selecionados. Se
quisermos fazer uma soma, a única condição
é que seja adicionado o operador “+” entre os
elementos da fórmula (por exemplo,  5 + 2 = 7).
Ao invés de elementos, essa operação pode ser
realizada entre células ou intervalo de células.
b. O uso de parênteses não altera a ordem dos
cálculos das fórmulas, dado que as operações
são realizadas, invariavelmente, iniciando-se da
esquerda para a direita.
c. Toda a linguagem sintática do Excel se dá
pelo uso de símbolos matemáticos, visto que o
programa não reconhece letras ou palavras.
d. Todas as anteriores são falsas.
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