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ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CARTEIRO I

11 .. Nesta Prova você encontrará 4 (quat ro)  páginas numeradas seqüencia lmente,  contendo 50 (c inqüenta)  
questões correspondentes às seguintes d isc ip l inas:  L íngua Por tuguesa (25 questões)  e  Matemát ica (25 
questões) .

22 .. Ver i f ique se seu nome e número de inscr ição estão corretos no Car tão de Respostas.  Se houver  er ro ,  
not i f ique o f isca l .  
Ass ine o Car tão de Resposta,  no loca l  ind icado,  com caneta  azul  ou preta.  

33 .. Ao receber  esta prova,  ver i f ique se a impressão,  a  paginação e a numeração das questões estão 
corretas.  Caso ocorra qualquer  er ro ,  not i f ique o f isca l .  

44 .. Leia atentamente,  às questões e escolha a a l ternat iva que mais  adequadamente responde a cada uma 
delas.

55 .. Você d ispõe de 4 (quat ro)  horas para fazer  esta prova.  Faça-a com t ranqüi l idade,  mas cont ro le  o  seu 
tempo.  Reserve os 15 (qu inze)  minutos f ina is  para marcar  o  Car tão de Respostas.  

66 .. O candidato só poderá re t i rar -se  do setor  de prova 1 (uma) horas após o in íc io  da mesma.  
77 .. Marque o Car tão de Respostas cobr indo for temente o espaço correspondente à le t ra  a  ser  ass ina lada,  

conforme o exemplo no própr io  Car tão.
88 .. Ut i l ize caneta azul  ou preta.  
99 .. A le i tora ópt ica não reg is t rará as respostas em que houver  fa l ta  de n i t idez e/ou marcação de mais  de 

uma le t ra .  
11 00 .. O Cartão de Respostas não pode ser  dobrado amassado,  rasurado ou manchado.  Exceto sua 

ass inatura,  nada deve ser  escr i to  ou reg is t rado fora dos loca is  dest inados às respostas.  
11 11 .. Ao terminar  a  prova,  ent regue ao f i sca l  o  Car tão de Respostas e este caderno.  As observações ou 

marcações reg is t radas no caderno não  serão levadas em consideração.  
11 22 .. É terminantemente pro ib ido o uso de te le fone ce lu lar ,  pager  ou s imi lares.  

PROVA DE PORTUGUÊS 

11 .. Assinale a al ternat iva correta quanto à 
colocação pronominal .  
aa )) Me disseram que você é carteiro.  
bb )) Não me entregaram as cartas.  
cc )) Jamais te esquecerei .  
dd )) Aqui,  se faz;  aqui ,  se paga. 

22 .. Assinale a al ternat iva em que a ocorrência 
de crase esteja correta.  
aa )) Fui à festa do casamento de Ronaldo. 
bb )) Esteve cara à cara com a morte.  
cc )) No dia à dia,  é que conhecem-se as 
pessoas. 

dd )) Escrevi  uma carta à Vossa Senhor ia.  
33 .. A concordância verbal  está correta em: 

aa )) A maior ia são anal fabetas.  
bb )) Ocorre muitos problemas todo dia.  
cc )) Existe alunos com di f iculdades. 
dd )) Havia pessoas inexper ientes no emprego. 

44 .. Em “Não só medicava os pacientes como 
também fazia- lhes uma vis i ta” ,  a oração é 
coordenada sindét ica:  
aa )) adversat iva 
bb )) conclusiva 
cc )) adit iva
dd )) expl icat iva 

55 .. “Quando chove for te,  não é possível  
t rabalhar” ,  a oração é subordinada: 
aa )) adverbial  concessiva 
bb )) substant iva objet iva direta 
cc )) adjet iva restr i t iva 
dd )) adverbial  temporal  

66 .. Assinale a al ternat iva em que o verbo 
ASSISTIR está empregado de modo 
incorreto.  
aa )) Assist i  o jogo do Cor inthians ontem. 
bb )) Assist imos em São Paulo.  
cc )) O médico assist iu os doentes.  
dd )) Não lhe assiste o direi to de falar assim 

77 .. A concordância nominal  está correta em: 
aa )) A vontade e o saber humanas é um 
quesi to fundamental .  

bb )) Enviei  anexos as informações. 
cc )) Enfrentamos bastantes t raumas na 
prof issão. 

dd )) É proibido a entrada de pessoas. 
88 .. Em:

 O Amazonas deságua no At lânt ico.  
 Ronaldo viu o desf i le de modas. 
 Hoje,  tudo são f lores.  

tem-se, respect ivamente,  
aa )) objeto direto,  objeto indireto,  aposto 
bb )) adjunto adverbial ,  objeto direto,  sujei to 
cc )) predicado, sujei to,  sujei to 
dd )) complemento nominal ,  vocat ivo,  objeto 
direto.

99 .. Assinale o grupo de palavras cuja 
acentuação esteja correta.  
aa )) jabut i ,  a l i ,  p lást ico,  la.  
bb )) Jundiaí ,  ví la,  bônus, sótão. 
cc )) Céu, pelô,  atr ibui- lo,  respei tosamente.  
dd )) Supérf luo,  café,  repórter,  máquina. 

11 00 .. Em “A empresa ofereceu ao cartei ro uma 
promoção.” ,  passando para a voz passiva 
anal í t ica,  tem-se: 
aa )) Ao cartei ro a empresa ofereceu uma 
promoção.

bb )) Uma promoção foi  oferecida ao carteiro 
pela empresa. 

cc )) A empresa t inha oferecido uma promoção 
ao carteiro.  

dd )) A empresa oferecera uma promoção ao 
carteiro.
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11 11 .. Em, “Lúcia,  minha querida esposa ,  venha 
logo”,  o termo gr i fado é:  
aa )) aposto
bb )) vocat ivo
cc )) adjunto adnominal  
dd )) agente da passiva 

11 22 .. Dadas as sentenças: 
II .. Os pais procuram o f i lho seqüestrado na

internet .
II II .. Não i rei  sem você .

II II II .. Falamos sobre o aumento de salário .
Os advérbios gr i fados expr imem sent ido de: 
aa )) espaço, pessoal idade, modo 
bb )) si tuação, meio instrumento 
cc )) lugar,  companhia,  assunto 
dd )) motivo,  causa, conseqüência.  

11 33 .. Em “Quero em teus lábios beber”  e “Vem, 
anjo,  minha donzela”,  passando-se os 
verbos QUERER e VIR para a 2 ª  pessoa do 
plural ,  no imperat ivo af i rmat ivo,  obtêm-se: 
aa )) queiras e venhas 
bb )) querei  e v inde 
cc )) querer ias e v i r ias 
dd )) querereis e v indes 

11 44 .. Dados os vocábulos:  
II .. passa + tempo 

II II .. em+boa+hora
II II II .. mensal+mente 

tem-se a seguinte formação de palavras:  
aa )) regressiva,  parassintét ica,  af ixal  
bb )) suf ixal ,  pref ixal ,  suf ixal  e pref ixal  
cc )) composição, hibr id ismo, imprópr ia 
dd )) justaposição, aglut inação, suf ixal  

11 55 .. Dadas as f rases: 
II .. Mariano trabalho muito.  

II II .. O homem chegou cansado. 
II II II .. A televisão é prejudic ia l  às cr ianças. 

Os predicados podem ser c lassi f icados em: 
aa )) verbal ,  verbo-nominal ,  nominal  
bb )) nominal ,  nominal ,  verbal  
cc )) verbo-nominal ,  verbal ,  nominal  
dd )) nominal ,verbo-nominal ,  verbal  

11 66 .. Veja as sentenças frásicas:  
 É preciso ser coerente nas decisões que 

você toma. 
 As verdades são construídas a part i r  da 

hegemonia do poder.  
Os termos, COERENTE e HEGEMONIA, 
podem ser subst i tuídos,  sem al teração de 
sent ido por:  
aa )) correta e intolerância 
bb )) aparente e manutenção 
cc )) lógica e supremacia 
dd )) f reqüente e exibição 

11 77 .. Em “As feministas que  lutavam pela 
legal ização do aborto,  o termo gr i fado pode 
ser subst i tuído pelo seguinte pronome 
relat ivo:
aa )) pelas quais 
bb )) as quais 
cc )) cujas
dd )) das quais 

11 88 .. Em “Se a mulher t ivesse f icado calada, o 
bandido ter ia ido embora”.  Os verbos – 
TIVESSE e TERIA – correspondem a que 
tempo verbal? 
aa )) pretér i to perfei to,  pretér i to imperfei to 
bb )) futuro do presente,  imperat ivo af i rmat ivo 
cc )) presente,  pretér i to mais que perfei to 
dd )) pretér i to imperfei to,  futuro do pretér i to 

11 99 .. Feministas i tal ianas ;  a v ida é algo vál ido;
lutavam pela l iberdade, os termos em 
negr i to correspondem à classe de palavras:  
aa )) substant ivo,  conjunção, advérbio 
bb )) verbo, advérbio,  inter je ição 
cc )) adjet ivo,  pronome indef in ido,  preposição 
dd )) pronome relat ivo,  pronome interrogat ivo,  
preposição

22 00 .. Assinale a al ternat iva cuja ortograf ia esteja 
correta.
aa )) A conscient ização do povo faz-se 
necessár ia.  

bb )) Derrepente,  veio uma enxente.  
cc )) Nesta seção, deve haver uma excessao à 
regra.

dd )) No comesso, t ive muitas preoculpações. 
22 11 .. “Maríl ia ,  onde você está?”,  o termo 

destacado exerce função de: 
aa ))  vocat ivo 
bb ))  aposto 
cc ))  sujei to 
dd ))  objeto direto 

22 22 .. Assinale a al ternat iva cujo uso da crase 
esteja correto.  
aa )) Andou à pé o dia inteiro.  
bb )) À part i r  de hoje,  n inguém menciona este 
nome.

cc )) O soldado vol tou à terra.  
dd )) O médico atenderá o paciente às duas 
horas.  

22 33 .. Em: Consertam-se relógios,  tem-se 
aa )) voz passiva anal í t ica 
bb )) voz ref lexiva 
cc )) voz at iva 
dd )) voz passiva s intét ica 

22 44 .. Assinale a al ternat iva cuja sentença 
apresente a acentuação correta.  
aa ))  Ódio e v ingança estavam na súa imensa 
l is ta.

bb ))  Trabalhávamos com um pêssoal  muito 
atrasádo. 

cc ))  O açúcar que cont inha no café era 
muito.

dd ))  Os solavâncos não nos permit iam 
dôrmir .

22 55 .. Assinale a al ternat iva que apresente 
regência verbal  correta.  
aa )) Perdoei  o in imigo de meu pai .  
bb )) Assist imos à novela ontem. 
cc )) Esqueci  me o recado. 
dd )) Prefer i  me divert i r  do que estudar.  
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PROVA DE MATEMÁTICA
22 66 .. Observe a seqüência de f iguras:  

Continuando com esse padrão, quantos 
quadradinhos haverá na figura 7? 

aa )) 42
bb )) 49
cc )) 56
dd )) 64

22 77 .. Qual é o menor número que é maior que 
100 e é múlt ip lo comum de 3 e de 4 ? 
aa )) 96
bb )) 102
cc )) 104
dd )) 108

22 88 .. Determine a sentença falsa:  
aa )) 770 é div isível  por 7 
bb )) 13 é div isor de 260 
cc )) O maior múlt ip lo de 9,  menor que 100 é 
99

dd )) 204 é div isível  por 24 
22 99 .. O número 13 tem apenas dois div isores,  

que são 1 e 13. Entre 20 e 30, quantos são 
os números que têm só dois div isores? 
aa )) 2
bb )) 3
cc )) 4
dd )) 5

33 00 .. Uma torta de morangos, div id ida em 
pedaços iguais,  fo i  colocada à venda em 
uma confei tar ia.  Em meia hora,  3/4 da torta 
já haviam sido vendidos, restando apenas 6 
pedaços. Em quantos pedaços a tor ta fo i  
d iv id ida? 
aa )) 6
bb )) 7
cc )) 30
dd )) 24

33 11 .. Um clube de xadrez tem 60 associados, 18 
dos quais com menos de 15 anos de idade. 
Esses jovens correspondem a que fração do 
quadro de associados? 
aa )) 10/30
bb )) 3/10
cc )) 4/15
dd )) 15/60

33 22 .. Quantos centímetros há em 2Km? 
aa )) 2000
bb )) 20000
cc )) 200000
dd )) 2000000

33 33 .. Qual é s sentença verdadeira? 
aa )) 2,01 = 2 1/100 
bb )) 0,23 = 20/10 + 3/100 
cc )) 0,27 = 2/10 + 7/10 
dd )) 10/100 = 1,0 

33 44 .. Um f i lme de 24 poses custa R$6,45. Na 
compra de dois desses f i lmes, a lo ja dá um 
desconto de R$2,50. Comprei  2 f i lmes e 
paguei  com 2 notas de R$10,00. Qual fo i  o 
meu troco? 
aa )) R$ 7,10 
bb )) R$ 9,40 
cc )) R$ 9,60 
dd )) R$10,40

33 55 .. Uma cesta pequena de morango pesa 0,35 
Kg. Um feirante leva, para vender,  800 
dessas cestas.  A quantos qui logramas isso 
corresponde?
aa )) 280
bb )) 70
cc )) 28
dd )) 7

33 66 .. Sabendo-se que 123456 x 789 = 97406784, 
conclui-se que o resul tado de 1234,56 x 
78,9 é :  
aa )) 9740,6784
bb )) 97406,784
cc )) 974067,84
dd )) 9740678,4

33 77 .. A div isão 654 :  9870 tem o mesmo resul tado 
que :  
aa )) 0,654 :  0,987 
bb )) 65,4 :  9,87 
cc )) 65,4 :  98,7 
dd )) 6,54 :  98,7 

33 88 .. O Resul tado de 24: [  (  14 – 6 )  .  3 ]  é:  
aa )) 9
bb )) 8
cc )) 7
dd )) 1

33 99 .. Comprei  18 garrafas de guaraná e 14 de 
soda, cada uma por 1,20 reais.  Paguei  com 
uma nota de 50 reais.  Vou calcular o t roco 
que receberei .  Qual  é a indicação correta 
desse cálculo? 
aa )) 50 – 18 – 14 
bb )) 50 – (18 x 1,20 + 14) 
cc )) 50 – 18 x 1,20 + 14 
dd )) 50 – (18 + 14) 

44 00 .. A escola tem 350 alunos e a cant ina vendeu 
4025 hambúrgueres em setembro. Qual  fo i  o 
consumo médio por aluno, nesse mês? 
aa )) 9
bb )) 10,5
cc )) 9,5
dd )) 11,5

44 11 .. Quanto é 30% de R$420,00? 
aa )) R$14,00
bb )) R$42,00
cc )) R$84,00
dd )) R$126,00
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44 22 .. Na lanchonete,  um sanduíche que custava 
R$2,80 teve seu preço aumentado em 25%. 
Esse sanduíche passou a custar:  
aa )) R$ 3,50
bb )) R$ 3,05 
cc )) R$ 2,95 
dd )) R$ 0,70 

44 33 .. Em 1996, Maria t rabalhou 7 meses em uma 
empresa, com um salár io de R$600,00. Por 
isso, recebeu a quant ia igual  a 7/12 de um 
salár io,  correspondente à parte do 13º-  
salár io.  De quanto fo i  a quant ia recebida ? 
aa )) R$ 350,00 
bb )) R$ 300,00 
cc )) R$ 60,00 
dd )) R$ 50,00 

44 44 .. A equação x2  + 13x + 40 = 0 tem duas 
raízes.  Subtraindo a menor da maior obtém-
se:
aa )) 1/2
bb )) 1
cc )) 3/2
dd )) 3

44 55 .. A solução de    é:  
aa )) -9
bb )) 1/10
cc )) -37/8
dd )) 37/8

44 66 .. Uma caixa da água com a forma de bloco 
retangular,  com dimensões de 1m por 1,20m 
pôr 0,80 m, tem uma capacidade de: 
aa )) 9,6 L 
bb )) 960 L 
cc )) 96 L 
dd )) 9600 L 

44 77 .. Um automóvel  a 36km/h percorre a cada 
segundo:
aa )) 24 m 
bb )) 12 m 
cc )) 15 m 
dd )) 10 m 

44 88 .. Se quatro impressoras iguais impr imem 600 
cartazes em 2,5 h,  em quanto tempo duas 
dessas máquinas impr imirão o t r ip lo de 
cartazes?
aa )) 2 h 
bb )) 5 h 
cc )) 7 h 30min 
dd )) 15 h 

44 99 .. Uma loja oferece este plano de pagamento:  
O cl iente paga em 3 vezes, sem entrada; as 
prestações são mensais e a vence 1 mês 
após a compra; sobre o valor da mercador ia 
são cobrados juros compostos de 10% a.m.,  
pôr 3 meses; o montante da dív ida é 
div id ido igualmente entre as 3 prestações. 
Nesse plano, quem compra um aparelho no 
valor de R$ 480,00 paga prestações de: 
aa )) R$ 212,96 
bb )) R$ 195,30 
cc )) R$ 200,00 
dd )) R$ 205,10 

55 00 .. Eram x pessoas que i r iam div id i r  igualmente 
1000 reais.  Como fal taram 5 pessoas, cada 
uma das outras ganhou 10 reais a mais.  
A equação que corresponde a essa si tuação 
é:

Realização:

Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda. 
w w w . e s p p c o n c u r s o s . c o m . b r
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