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Instruções Gerais
Caro Candidato:

Leia com atenção e cumpra rigorosamente as seguintes instruções. Elas são parte da prova e das normas que
regem este Concurso Público.

1. O Caderno de Provas contém 40 questões objetivas a serem respondidas. Recebido da fiscalização da sala,
você deve conferi-lo, verificando se está completo. Caso contrário, deve solicitar a sua substituição.

2. O Caderno de Provas pode ser usado livremente para fazer rascunhos (cálculos, desenhos etc.), a fim de concluir
pelas respostas às questões formuladas.

3. O tempo de duração desta prova é de 4 horas, incluída a leitura das instruções e o preenchimento do cartão de
leitura óptica (cartão de respostas).

4. Não será permitida a saída definitiva do candidato da sala antes de transcorrida uma (1) hora do início da prova.

5. Cada questão oferece 5 alternativas de resposta representadas pelas letras a, b, c, d e e, sendo somente
uma correspondente à resposta correta.

6. Iniciada a prova, é vedado formular perguntas, pois o entendimento das questões é parte integrante da mesma.

7. Não é permitido comunicar-se com outro candidato ou socorrer-se de consultas a livros, anotações, agendas
eletrônicas, gravadores, usar máquina calculadora, telefone celular e/ou similares ou qualquer instrumento receptor/
transmissor de mensagens.

8. No CARTÃO DE LEITURA ÓPTICA PERSONALIZADO (CARTÃO DE RESPOSTAS), você deve preencher
totalmente apenas uma alternativa (a, b, c, d, e) de cada questão, com caneta de ponta grossa azul ou
preta, suficientemente pressionada, conforme o exemplo:

9. Ao final da prova, você deve devolver à fiscalização da sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente assinado
no verso, sem amassá-lo ou dobrá-lo, porquanto ele é insubstituível. Os três últimos candidatos deverão
permanecer na sala até a entrega da prova pelo último candidato.

10. A questão não assinalada ou assinalada com mais de uma alternativa, emendada, rasurada, borrada, ou que vier
  com outra assinalação que não a prevista no item 8, é nula.

11. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas, levando o caderno de provas, no
  decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas.

12. O gabarito da prova será divulgado no site www.correios.com.br em até 5 dias úteis após aplicação da mesma.

BOA PROVA!
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Português

Tim-tim

Não se vêem mais patacas e dobrões, a não ser em
filme de pirata. Moedas de encher algibeiras e baús e
pesar no bolso. Moedas sonantes e ressonantes.

Uma vez fui investigar a origem da __________ tim-
tim por tim-tim e não encontrei nenhuma __________
grega ou tupi-guarani. Tim era apenas a reprodução
onomatopéica do barulho que fazia uma moeda batendo
na outra. O som de metal contra metal. Pagar alguém
era colocar moedas na sua mão, e o ruído de um metal
sobre o outro - tim, tim, tim, tim - era o registro de uma
transação bem saldada, de algo trocado pelo seu valor
em ouro ou prata, com todos os tins devidos. As moedas
não representavam outra coisa, as moedas eram

 

o
dinheiro, soavam como dinheiro. Depois veio o papel-
moeda, que tecnicamente não é dinheiro, é uma vaga
promessa de algum dia se transformar em ouro ou prata,
e começamos nosso afastamento do tim-tim.
Culminando com as vastas somas virtuais que hoje
cruzam os céus de computador para computador, em
silêncio.

Ganhamos o dinheiro asséptico, intocado por mãos
humanas, mas perdemos a onomatopéia.

Cartões de crédito, por exemplo. Nada numa
transação com cartão de crédito evoca um sonoro
pagamento com patacões. O cartão de crédito substitui
o papel-moeda, que por sua vez é uma representação
da moeda mesmo, e assim é quase a sombra de uma
sombra. E sombras não fazem barulho. Ouve-se
apenas o suish do cartão sendo passado na
maquininha. Não surpreende que, na falta do tim-tim,
as pessoas se esqueçam de que o cartão de crédito
também não é dinheiro, é uma promessa de
pagamento futuro, uma presunção de que haverá ouro
para cobri-lo. E se o pressuposto pagador não é nem
quem usou o cartão, é a firma, o governo, o tesouro
nacional ou qualquer outra entidade tão remota que
parece etérea, compreendem-se os abusos. Faltou
autocontrole diante da _________, faltaram supervisão
e regras claras, faltou inteligência. Mas, acima de tudo,
faltou o tim-tim.

Adaptado de: Luis Fernando Verissinmo.
Disponível em:<http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/

default2.jsp?uf=1&local=1&source=a1765589.xml&template=
3916.dwt&edition=9297&section=812>.

Acessado em: 14 fev. 2008.

1. Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas de linha contínua do
texto.

a) espressão  rais  tentação
b) expressão  raiz  tentação
c) espreção  rais  tentassão
d) expreção  raiz  tentação
e) espresão  raiz  tentasão

2. Em Nada numa transação com cartão de crédito
evoca

 
um sonoro pagamento com patacões. (4º

parágrafo), a forma verbal em destaque pode ser
substituída, sem prejuízo para o significado do
período, por

a) iguala.
b) concretiza.
c) promete.
d) lembra.
e) supera.

3. Segundo o autor:

1. patacas e dobrões são moedas;
2. tim, tim é uma onomatopéia, o barulho que fazia

uma moeda batendo na outra;
3. as moedas representavam dinheiro;
4. o papel-moeda é um dinheiro asséptico.

Está correto o que se afirma

a) apenas em 1 e 2.
b) apenas em 3 e 4.
c) apenas em 1, 2 e 4.
d) apenas em 2, 3 e 4.
e) em 1, 2, 3, e 4.

4. Analise as afirmativas.

I. A expressão tim-tim por tim-tim tem sua origem
no tupi-guarani.

II. Com o surgimento do papel-moeda, começamos
a nos afastar do tim-tim.

III. Pode-se cometer abusos ao usar o cartão de crédito.

Qual(is) está(ão) correta(s), de acordo com o texto?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a II e a III.
e) I, II e III.

5. De acordo com o texto, sobre o cartão de crédito,
só não se pode afirmar que

a) substitui o papel-moeda.
b) é uma promessa de pagamento.
c) efetua uma transação etérea.
d) também não é dinheiro.
e) faz suish ao passar na maquininha.

6. Assinale a alternativa em que se é uma conjunção.

a) Não se vêem mais patacas e dobrões...
(1º parágrafo).

b) ... algum dia se transformar em ouro ou prata...
(2º parágrafo).

c) Ouve-se apenas o suish ... (4º parágrafo).
d) ... as pessoas se esqueçam... (4º parágrafo).
e) E se o pressuposto pagador não é nem quem

usou o cartão... (4º parágrafo).

http://zerohora.clicrbs.com.br/zerohora/jsp/
default2.jsp?uf=1&local=1&source=a1765589.xml&template=
3916.dwt&edition=9297&section=812>
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7. Assinale a alternativa que identifica correta e
respectivamente as formas verbais fazia , eram e
haverá , em destaque no texto.

a) pretérito perfeito do indicativo; pretérito imperfeito
do indicativo; futuro do presente do indicativo

b) pretérito mais-que-perfeito do indicativo; pretérito
perfeito do indicativo; presente do indicativo

c) pretérito imperfeito do indicativo; pretérito
imperfeito do indicativo; futuro do presente do
indicativo

d) pretérito perfeito do indicativo; pretérito perfeito
do indicativo; futuro do pretérito do indicativo

e) pretérito mais-que-perfeito do indicativo; pretérito
imperfeito do indicativo; presente do indicativo

8. Analise as afirmativas sobre a formação das palavras
do texto.

I. A palavra autocontrole é composta por
justaposição.

II. Idêntico processo de formação de palavras está
presente em afastamento e pagamento .

III. Em ressonantes e reprodução , o prefixo
significa negação .

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) I, II e III.

9. Não está correta a separação de sílabas de

a) Res  so 

 

nan  tes
b) As  sé  pti  co
c) Trans  for  mar
d) Di  nhei  ro
e) Si  lên  cio

10. Maquininha é o diminutivo de máquina . Assinale
a alternativa que apresenta o diminutivo correto da
palavra.

a) Lugar  lugarejo
b) Caixa  caixoneta
c) Povo  povaréu
d) Papel  papelizinho
e) Bala  balaço

11. Se Culminando com as vastas somas virtuais que
hoje cruzam os céus de computador para
computador, em silêncio. , o substantivo destacado
fosse para o singular, quantas outras modificações
haveria no período para ajustes de concordância?

a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Cinco.

12. A palavra ruído é acentuada pela mesma regra que
acentua

a) silêncio.
b) alguém.
c) etérea.
d) onomatopéica.
e) baús.

13. Assinale a alternativa em que a função da palavra
destacada está corretamente identificada entre
parênteses.

a) Uma

 

vez fui investigar a origem da expressão
tim-tim por tim-tim ... (pronome pessoal)

b) Pagar alguém era colocar moedas na sua mão
... (preposição)

c) ... mas perdemos a onomatopéia. (conjunção)
d) Ouve-se apenas o suish do cartão ... (verbo)
e) As moedas não representavam outra coisa ...

(preposição)

14. Assinale a alternativa que classifica correta e
respectivamente os verbos ver e ir .

a) Irregular e regular.
b) Irregular e anômalo.
c) Regular e regular.
d) Irregular e auxiliar.
e) Anômalo e regular.

15. Em O cartão de crédito substitui o papel-moeda,...
transpondo-se a forma verbal para a voz passiva
obtém-se

a) é substituído.
b) será substituído.
c) tinha sido substituído.
d) seria substituído.
e) foi substituído.

16. Assinale a alternativa que identifica corretamente
o pronome em destaque nas frases.

a) ...e não encontrei nenhuma __________ grega
ou tupi-guarani. (pronome demonstrativo).

b) Pagar alguém era colocar moedas ... (pronome
possessivo).

c) Nada

 

numa transação com cartão de crédito...
(pronome indefinido).

d) Não surpreende que, na falta do tim-tim...
(pronome relativo).

e) As moedas não representavam outra

 

coisa...
(pronome pessoal).

17. Quanto à concordância do verbo ser , assinale a
alternativa incorreta.

a) Quem são aquelas convidadas?
b) Daqui ao Rio é quase vinte horas de viagem.
c) Acredito que quatro quilos ainda é pouco.
d) Ainda não era uma e meia.
e) É nestes momentos que fico indecisa.
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18. Analise as afirmativas sobre o verbo pagar .

I. Pede objeto direto do que se paga.
II. É transitivo indireto quando o objeto for pes-

soa.
III. Está correto o exemplo: Vou pagar o dentista

ainda hoje.

Qual(is) está(ão) correta(s)?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas a I e a II.
e) I, II e III.

19. Em apenas uma das opções a frase é completada
corretamente com a palavra entre parênteses.
Assinale-a.

a) Todos os candidatos ficaram ________
preocupados com as alterações. (bastantes)

b) Os comprovantes da transação seguem
________ ainda esta semana. (anexas)

c) Ela ________ resolverá o problema. (mesmo)
d) Fruta é ________ para a saúde. (boa)
e) Era preciso mais autocontrole e ________

intransigência. (menos)

20. Complete as lacunas das frases com a, as, à, às.

1. ___ tarde foi bem aproveitada.
2. Ele foi trazido ___ força.
3. O novo funcionário pode prestar ___ informações

necessárias.
4. Todos os candidatos estarão sujeitos ___

mesmas normas.

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência
correta de preenchimento das lacunas, de cima para
baixo.

a) a  à 

 

as  às
b) à  a  as  as
c) a  a  as  às
d) à  à  às  as
e) a  a  às  às

Matemática

Nas cinco questões a seguir, efetue e assinale o
resultado.

21. (3 / 2) + (2 / 5)  (9 / 2)

a) 4 / 5.
b) 7 / 10.
c) 11 / 3.
d) 13 / 5.
e) 26 / 5.

22. (12 / 27)  (15 / 36)

a) 5 / 27.
b) 1 / 9.
c) 5 / 9.
d) 5 / 54.
e) 4 / 9.

23. (49 / 63)  (14 / 9)

a) 3 / 4.
b) 2 / 3.
c) 3 / 2.
d) 1 / 3.
e) 1 / 2.

24. {(1 / 3)  (3 / 5)  {(2 / 5) + (3 / 8)

a) 47 / 67.
b) 33 / 87.
c) 32 / 93.
d) 17 / 93.
e) 32 / 67.

25. { (4) 3 + (3) 4  (9) 2 }

a)    6.
b)   64.
c)   36.
d)   32.
e) 226.

26. O M.D.C. de 28 e 84 é

a)   4.
b) 14.
c)   7.
d) 28.
e) 21.

27. O M.M.C. de 32 e 18 é

a) 288.
b) 144.
c) 432.
d) 576.
e) 720.

28. A quantia de R$ 720,00 foi dividida entre três
pessoas, de tal forma que a primeira recebeu a
metade, a segunda a terça parte e a terceira o
restante. Assinale a alternativa que corresponde à
fração do total recebido pela terceira pessoa.

a) 2 / 3.
b) 3 / 5.
c) 1 / 5.
d) 1 / 6.
e) 2 / 7.
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29. Um número mais sua metade mais sua quarta parte
é igual a 63. Esse número é

a) 30
b) 36.
c) 32.
d) 38.
e) 34.

30. O valor de 2,8 horas equivale em horas, minutos e
segundos a

a) 2 h 8 min.
b) 2 h 0,8 min.
c) 2 h 40 min 40 s.
d) 2 h 48 min.
e) 2 h 40 min 8 s.

31. Assinale o valor de x que é solução da equação

2x + (x / 2) = x + 12

a) 10.
b) 12.
c)   6.
d)   4.
e)   8.

32. Um carro passa pelo km 72 de uma rodovia às 11 horas
e 53 minutos, e pelo km 232 da mesma rodovia às 14
horas e 29 minutos. A duração do percurso foi de

a) 2,36 horas.
b) 2,12 horas.
c) 2,6 horas.
d) 2,4 horas.
e) 2,46 horas.

33. Assinale a alternativa que corresponde a 0,23 dam
expresso em cm.

a) 0,023.
b) 230.
c) 23.
d) 2,3.
e) 2300.

34. A proporção entre 16 e 36 é a mesma que entre 96 e

a) 216.
b) 186.
c) 236.
d) 206.
e) 196.

35. A cada quatro meses um capital aumenta de 1,4 %, em
juros simples. Em 16 meses o valor terá aumentado

a) 4,2 %.
b) 5,2 %.
c) 4,9 %.
d) 5,9 %.
e) 5,6 %.

36. Um cidadão colocou 17 litros de combustível em
seu veículo, a R$ 2,56 o litro, pagando com uma
nota de R$ 50,00. O troco recebido foi de

a) R$ 5,48.
b) R$ 6,32.
c) R$ 5,32.
d) R$ 6,48.
e) R$ 6,88.

37. Dividindo-se R$ 3.375,00 em partes A, B e C,
proporcionais respectivamente, a 3, 5 e 7, a parte
correspondente a C é igual a

a) R$    675,00.
b) R$ 1.125,00.
c) R$ 2.025,00.
d) R$ 1.575,00.
e) R$ 1.350,00.

38. Um produto é oferecido pelo preço de R$ 3.245,00 à
vista e por R$ 3.829,10 para pagamento parcelado.
O percentual de acréscimo no valor à vista é de

a) 15,5 %.
b) 20,5 %.
c) 16 %.
d) 18 %.
e) 19,8 %.

39. Qual o valor do montante de uma aplicação de R$
4.000,00 após um ano e meio, a uma taxa de juros
simples de 0,6 % ao mês?

a) R$ 4.182,00.
b) R$ 4.332,00.
c) R$ 4.432,00.
d) R$ 4.512,00.
e) R$ 4.492,00.

40. Qual o tempo necessário para que uma aplicação
de R$ 300,00, a uma taxa de juros simples de 0,8
% ao mês, tenha um rendimento de R$ 28,80?

a) Um ano e dois meses.
b) Um ano.
c) Onze meses.
d) Treze meses.
e) Um ano e cinco meses.






