
ALMOXARIFE 

 

PORTUGUÊS 
 

01. Apenas uma, das alternativas a seguir, apresenta desvio em relação à Concordância Verbal, conforme propõe 
a Norma Culta. Indique tal alternativa: 

a.(    ) Hoje sou eu que dou as cartas. 
b.(    ) Molhava a sua face uma lágrima fria e sentida. 
c.(     ) Cerca de vinte eleitores não votou naquele candidato corrupto. 
d.(    ) A maioria dos candidatos votou naquele deputado corrupto. 

02. Observando o período a seguir: “Desde que ela partiu, meu coração vive em pedaços”.  Indique a relação 
estabelecida pela conjunção em destaque, na oração inicial: 

a.(    ) condição 
b.(    ) causa 
c.(     ) concessão 
d.(    ) tempo 

 
03. Observe os elementos que formaram as palavras, em cada alternativa a seguir. Uma das alternativas não está 

de acordo com o Processo de Formação de Palavras, indique-a: 
a.(    ) Pernoitar = derivação por prefixação. 
b.(    ) Livraria = derivação por sufixação. 
c.(     ) Esmiuçar = derivação por parassíntese. 
d.(    ) Combate = derivação por regressão. 

 
04.  “Neste caso, recorreremos à justiça!”. De acordo com a predicação verbal, o termo em destaque na oração 

classifica-se como: 
a.(   ) Verbo bitransitivo. 
b.(   ) Verbo intransitivo. 
c.(   ) Verbo transitivo direto. 
d.(   ) Verbo transitivo indireto. 

 
05.  No período: “Nesta lista, os candidatos não estão denominados em ordem alfabética”. A preposição 

destacada assume um sentido de: 
a.(   ) distância 
b.(   ) causa 
c.(   ) lugar 
d.(   ) modo 

 
06.  “Com a fortuna de salário que, os professores recebem, podemos até afirmar que eles comem caviar!”. Na 

passagem, podemos identificar, claramente, uma Figura de Pensamento, denominada: 
a.(   ) Ironia  
b.(   ) Hipérbole  
c.(   ) Antítese  
d.(   ) Eufemismo  

 
07. As alternativas abaixo apresentam um par de palavras.  Leia atentamente cada uma delas e indique a única 

que possui uma palavra com grafia incorreta: 
a.(   ) Pretexto - textura 
b.(   ) Expletivo - expatriar 
c.(   ) Bissexto - mixto 
d.(   ) Exterior - expansão 

 
08. Quanto à colocação dos pronomes oblíquos, conforme propõe a norma culta, podemos afirmar que apenas 

uma das alternativas abaixo apresenta incorreção em relação à colocação, indique-a: 
a.(    ) Não te ajudarei nesta situação. 
b.(    ) Ela vencerá porque esforçou-se muito. 
c.(    ) Tudo me lembrava você. 
d.(    ) Oxalá ele se encontre na vida! 



MATEMÁTICA 

 
09. Certa agência de veículos anunciou um desconto de 12% em um dos modelos 2013. Para os clientes que 

optassem em pagar o veículo à vista, esta agência concedia ainda mais 5% de desconto. Sabendo que o valor 
do veículo sem o desconto é de R$ 29.000,00, qual o valor do desconto concedido para o pagamento à vista?  

a)  (    ) R$ 4.930,00 
b)  (    ) R$ 4.756,00 
c)  (    ) R$ 4.564,00 
d)  (    ) R$ 4.212,00 
 
10. Em março de 2013 o preço do etanol em uma cidade do interior de São Paulo passou de R$ 2,60 para R$ 

2,90. Qual foi aproximadamente a porcentagem de aumento do combustível?    
a)  (    ) 10,2% 

b)  (    ) 10,5% 

c)  (    ) 11,0% 

d)  (    ) 11,5% 

 
11. Uma escola de computação iniciou um curso com uma turma de 20 alunos. No mês seguinte ao início das 

aulas, mais 4 alunos se matricularam neste curso. Qual a porcentagem de aumento desta turma de alunos?    
a)  (    ) 15% 
b)  (    ) 20% 
c)  (    ) 30% 
d)  (    ) 40% 

 
12. Um capital de R$ 7.000,00, investido em uma aplicação financeira que rende 0,7% de juros ao mês, ao final 

do 4o mês, terá rendido: 
(Dado: Considere sistema de juros compostos)    

a)  (    ) R$ 198,07 

b)  (    ) R$ 201,00 

c)  (    ) R$ 210,50 

d)  (    ) R$ 254,00 

 
13. Qual o montante obtido de um capital de R$ 1.200,00, investido em uma aplicação que rende 2% ao mês, 

após 2 anos? 
(Dado: Considere sistema de juros simples) 
a)  (    ) R$ 1.248,00 
b)  (    ) R$ 1.296,00 
c)  (    ) R$ 1.554,00 
d)  (    ) R$ 1.776,00 

 
14. A raiz negativa da equação de 2o grau:  - 2x2 + 4x + 6 = 0 é: 
a)  (    ) -2 
b)  (    ) -3 
c)  (    ) -1 
d)  (    ) -4 

 
15. Um grupo de 12 funcionários de uma fábrica de tecidos produz 2.000 m de tecido branco com 1,5 m de 

largura, em 7 dias. Aumentando-se este grupo para 15 funcionários, quantos dias seriam necessários para 
produzir esta mesma quantidade de tecido?   

a)  (    ) 4 
b)  (    ) 3 
c)  (    ) 6 
d)  (    ) 5 

 



CONHECIMENTOS GERAIS 

 
16. Assinale a alternativa que completa a afirmativa abaixo. 

____________________ é o nome dado ao movimento que surgiu no seio da Igreja Católica e que, segundo alguns 
autores, teria sido uma resposta à Reforma Protestante iniciada com Lutero, a partir de 1517. 

a ( )  Contrarreforma. 
b ( )  Código de Direito Canônico. 
c ( )  Companhia de Jesus. 
d ( )  Saque de Roma. 
 
17. Jânio Quadros assumiu a presidência de um país com cerca de 72 milhões de habitantes. Foi vereador (1948-

1950) pelo Partido Democrata Cristão (PDC), deputado estadual na mesma legenda (1951-1953), prefeito de 
São Paulo (1953-1954) pelo PDC e pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB) e governador desse estado (1955-
1959). Assinale a alternativa incorreta sobre o governo Jânio Quadros. 

a ( )  Foi eleito presidente da República, com o apoio da União Democrática Nacional (UDN), tendo como vice o 
candidato da oposição João Goulart. 

b ( )  Para derrotar a inflação, Jânio adotou uma política econômica ditada pelo FMI (Fundo Monetário 
Internacional): restringiu o crédito e congelou os salários. 

c ( )  Tentando aproximar-se do bloco comunista, Jânio condecorou com a Ordem do Cruzeiro do Sul a Ernesto 
Che Guevara, o guerrilheiro argentino que tomara parte na revolução cubana e era então ministro daquele 
país. 

d ( )  Por ocasião do golpe militar de 1964, teve seus direitos políticos cassados por dez anos. Retornou à política 
após a anistia, e em 1982 candidatou-se, sem sucesso, ao governo de São Paulo. Em 1985 suicidou-se na 
cidade de São Paulo. 

 
18. Assinale a alternativa INCORRETA.  
A denominada Primavera Árabe já ocorre há dois anos. Trata-se de uma onda de movimentos claramente 
populares que ultrapassaram as forças políticas e religiosas no mundo árabe, e que levou à bancarrota diversos 
regimes instalados há muito tempo em países como: 

a ( )  Tunísia. 
b ( )   Egito. 
c ( )   Líbia. 
d ( )  Israel. 
 
19. Dzhokhar Tsarnaev, suspeito que foi preso na sexta-feira pelo ataque em Boston, foi indiciado nesta segunda 

sob as acusações de usar uma arma de destruição em massa resultando em morte e por destruir propriedade 
com explosivos resultando em morte, anunciou o Departamento de Justiça dos EUA. Se condenado, ele pode 
ser sentenciado à pena de morte. Assinale a alternativa correta sobre o fato. 

           (Fonte:  iG São Paulo | 22/04/2013 15:15:03 - Atualizada às 22/04/2013 18:52:17) 
a ( )  De etnia chechena, os dois irmãos nasceram no sul da Alemanha. 
b ( )  Dzhokhar continua internado em estado de saúde grave, mas estável, no hospital Beth Israel, onde ele não 

pode ser acusado formalmente no caso perante um juiz. 
c ( )  Para marcar o ataque, Boston marcou nesta segunda um minuto de silêncio às 14h50 locais (15h50 em 

Brasília), horário em que a primeira das duas bombas explodiu perto da linha de chegada da competição de 
ciclismo. 

d ( )  Considerado como "suspeito número 1", ele foi baleado pela polícia durante uma perseguição de carro em 
Watertown, a dez quilômetros de Boston, e estava acompanhado do segundo suspeito, que conseguiu escapar. 

 
20.  Assinale a alternativa correta. O Mercado Comum do Sul (Mercosul) foi criado em março de 1991, com a 

assinatura do Tratado de Assunção por: 
a ( )  Brasil, Argentina, Paraguai e Venezuela. 
b ( )  Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai. 
c ( )  Brasil, Chile, Paraguai e Colômbia. 
d ( )  Brasil, Bolívia, Paraguai e Argentina. 
 

 
 


