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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal este CADERNO DE QUESTÕES com 30 (trinta) questões numeradas sequencialmente e distribuídas sem falhas ou 
repetições. 

MATÉRIA QUESTÕES 

LÍNGUA PORTUGUESA 01 a 05 

MATEMÁTICA 06 a 10 

CONHECIMENTOS GERAIS 11 a 15 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 16 a 30 

 

1. Este Caderno de Questões não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal. 

2. Observe se o Emprego especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição. Caso 

não esteja correto, solicite a substituição para o Fiscal de sala, que deverá lhe fornecer o Caderno de Questões correto. 

3. Após ser autorizado pelo Fiscal, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão, e se a numeração 

das questões está correta. 

4. Utilize, obrigatoriamente, Caneta Esferográfica Transparente, com tinta de cor azul ou preta na marcação da Folha de 

Respostas. 

5. Ao receber a Folha de Respostas Personalizada, realize a conferência de seu nome completo, do número de seu documento e do 

número de sua inscrição. As divergências devem ser comunicadas ao fiscal para as devidas providências. 

6. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a alternativa que a responda corretamente.  

Exemplo:  

 

 

 

7. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 

8. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas 

controle o seu tempo. 

9. Iniciada a prova, somente será permitido deixar, definitivamente, a sala após 60 (sessenta) minutos.  

10. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 

11. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova. 

12. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 

a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 

b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 

c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 

d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos 

para obter vantagens para si ou para outros. 

e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico, mesmo que devidamente acondicionado no 

envelope de guarda de pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

13. Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à Polícia Civil, que tomará as medidas cabíveis, 

inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos. 

14. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento do envelope contendo a lista de presença, a 

ata e as Folhas de Respostas da sala. Esses candidatos deverão assinar o envelope de retorno. 

15. O candidato que terminar sua prova não poderá utilizar os banheiros destinados aos candidatos que ainda estiverem realizando-a. 

16. Está disponível no verso da capa (página 2) do Caderno de Questões um gabarito para ser preenchido e destacado.   Este 

poderá ser levado pelo candidato. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questão 01  
 

    Marque a alternativa em que há somente pronomes:  
 

(A) Júlia, casa, ideia. 
(B) Fazer, dormindo, comprado. 
(C) Alguém, todos, ela. 
(D) Agora, amanhã, lentamente. 

 

Questão 02  
 

Assinale a alternativa em que TODAS as palavras 
estão grafadas de acordo com a ortografia oficial:  
 

(A) Ascenção, cabelereiro. 
(B) Padrasto, organizar. 
(C) Mortandela, reinvindicar. 
(D) Tijela, calabreza. 

 

Questão 03  
 

A pontuação está CORRETA em qual das alternativas 
abaixo?  
 

(A) José, trabalhador esforçado, conseguiu se 
aposentar apenas aos oitenta e cinco anos de 
idade. 
 

(B) Cláudio, viajou para a Itália na semana passada. 
 

(C) Traga pão; ovos e muçarela para o café da 
manhã. 
 

(D) Faça a tarefa imediatamente? 
 

Questão 04  
 

Considere a palavra “carro” e indique o seu 
hiperônimo:  
 

(A) Veículo. 
(B) Caminhão 
(C) Automóvel. 
(D) Utilitário. 

 

Questão 05  
 

Correlacione a preposição grifada ao sentido que 
expressa:  
 

I. Casa de madeira. 
II. O carro de João. 
III. Viagem com os amigos. 
IV. Estou a vinte metros do portão. 

 

a. Posse. 
b. Distância. 
c. Companhia. 
d. Material de que é feito. 

 

Agora, marque a ordem CORRETA: 
 

(A) Id, IIc, IIIa, IVb 
(B) Id, IIa, IIIb, IVc. 
(C) Ia, IId, IIIc, IVb. 
(D) Id, IIa, IIIc, IVb. 

 

MATEMÁTICA 
 

Questão 06  
 

Uma fábrica instalou um sistema de tratamento de 
água para que a água usada no processo de produção 
possa ser reutilizada. O sistema que foi instalado 
precisa da mão de obra de 6 funcionários e consegue 
tratar 42 mil litros de água a cada 2 dias. Se for preciso 

tratar 77 mil litros de água por dia, será necessária 
uma quantidade de funcionários igual a: 
 

(A) 11 funcionários. 
(B) 22 funcionários. 
(C) 36 funcionários. 
(D) 44 funcionários. 

 

Questão 07  
 

Fabiana e Taís começaram a entrevistar 2500 pessoas 
que se candidataram a algumas vagas de emprego. Na 
primeira semana, elas entrevistaram 750 candidatos e, 
desses, contrataram 300. Na segunda semana 
entrevistaram 1050 candidatos e contrataram 273 e na 
terceira semana elas concluíram o trabalho 
entrevistando os 700 candidatos que faltavam e, 
desses, contrataram 238. Com base nessas 
informações, assinale a alternativa que representa, 
respectivamente, as porcentagens de pessoas 
contratadas nas três semanas. 

 

(A) 28% na primeira semana, 42% na segunda 
semana e 30% na terceira semana. 
 

(B) 35% na primeira semana, 20% na segunda 
semana e 45% na terceira semana. 

 

(C) 22% na primeira semana, 36% na segunda 
semana e 42% na terceira semana. 

 

(D) 40% na primeira semana, 26% na segunda 
semana e 34% na terceira semana. 

 

Questão 08  
 

Cláudio é dono de um pesqueiro com quatro tanques. 
Sabendo que o tanque de tilápia possui um volume de 
1944 m³, o tanque de bagre africano possui 2380 m³, o 
tanque de carpas possui 2660 m³ e o tanque de piauçu 
possui 1536 m³, assinale a alternativa que representa 
as dimensões do tanque de carpas. Considere x=2 
para efetuar os cálculos. 
 

(A)  

 
 

(B)  

 
 

(C)  

 
 
(D) 
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Questão 09  
 

Em uma empresa de telefonia, trabalha, nos dois 
períodos, um total de 229 funcionários entre homens e 
mulheres. Se essa empresa contratar mais 14 
mulheres, o número de mulheres seria o dobro do 
número de homens. De acordo com essas 
informações, é CORRETO afirmar que o número de 
homens e mulheres que trabalham nessa empresa é 
igual a: 
 

(A) 81 homens e 148 mulheres. 
(B) 96 homens e 133 mulheres. 
(C) 74 homens e 155 mulheres. 
(D) 68 homens e 161 mulheres. 

 

Questão 10  
 

Vanessa fez uma pesquisa de preços em algumas 
lojas, para comprar um vídeo game para seu filho. A 
loja em que ela encontrou o melhor preço estava 
vendendo o vídeo game com desconto por R$ 864,00 
para pagamentos à vista e por R$ 1200,00 para 
pagamentos a prazo. Sabendo que Vanessa fez a 
compra à vista para receber o desconto, assinale a 
alternativa que representa, em porcentagem, o 
desconto que Vanessa teve em relação ao preço a 
prazo do produto. 
 

(A) 17%. 
(B) 23%. 
(C) 28%. 
(D) 36%. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

Questão 11  
 

Jorge Amado nasceu a 10 de agosto de 1912, na 
fazenda Auricídia, no distrito de Ferradas, município 
de Itabuna, sul do Estado da Bahia. Filho do fazendeiro 
de cacau João Amado de Faria e de Eulália Leal 
Amado, publicou seu primeiro romance, O país do 
carnaval, em 1931. A obra literária de Jorge Amado 
conheceu inúmeras adaptações para cinema, teatro e 
televisão, além de ter sido tema de escolas de samba 
em várias partes do Brasil. Seus livros foram 
traduzidos para 49 idiomas, existindo também 
exemplares em braile e em formato de audiolivro. 
Disponível em: 
http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=75 >Acesso 
em: 14/12/2017< 
 

Com relação às obras de Jorge Amado, assinale a 
alternativa que corresponde respectivamente, à 
minissérie e à telenovela baseada em obras desse 
autor: 
 

(A) Gabriela e Capitães da Areia. 
(B) Dona Flor e Seus Dois Maridos e Tieta. 
(C) Terras do Sem-Fim e São Jorge dos Ilhéus. 
(D) Mar Morto e Tenda dos Milagres. 

 

Questão 12  
 

A Operação Lava Jato é um conjunto de investigações 
em andamento pela Polícia Federal do Brasil, que 
cumpriu mais de mil mandados de busca e apreensão, 
de prisão temporária, de prisão preventiva e 
de condução coercitiva, visando apurar um esquema 
de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de 
reais em propina. De acordo com essas informações, 
assinale a alternativa CORRETA que corresponde ao 
Estado brasileiro que começou essa operação e a sua 
data de início. 

(A) Rio de Janeiro, em 15 de fevereiro de 2014. 
(B) Bahia, em 24 de junho de 2014. 
(C) São Paulo, em 02 de agosto de 2014. 
(D) Paraná, em 17 de março de 2014. 

 

 Questão 13  
 
No início de 2017, os muros da Avenida 23 de Março de 
São Paulo foram pintados de cinza, por meio de uma 
decisão do prefeito de São Paulo, João Doria, que 
argumentou que alguns grafites expostos nesses 
muros deveriam ser apagados por estarem com 
pichações sobre as obras, permanecendo somente as 
que estavam em bom estado de conservação. A ação 
causou muita polêmica, o que fez com que o prefeito 
voltasse atrás em algumas de suas decisões, 
anunciando um projeto para permitir a pintura de 
murais de grafite na cidade. Tendo em vista o fato 
ocorrido envolvendo o grafite e a pichação, analise as 
assertivas abaixo e assinale a alternativa CORRETA. 
 

I. Ambas são manifestações que nasceram no 
século XX, dentro de uma produção cultural 
urbana. No entanto, uma é mais aceita que a 
outra. 
 

II. Desde 2010, o grafite e a pichação são 
legalizados no Brasil. Em locais públicos, uma 
autorização prévia é feita no Executivo 
municipal. Quando os bens são particulares, a 
autorização deve ser feita pelo proprietário do 
local. 

 
III. A principal diferença entre as duas formas de 

intervenção consiste em que a pichação 
advém da escrita, enquanto o grafite está 
diretamente relacionado às artes plásticas, 
como a pintura e a gravura. 

  
IV. A pichação, além de não ser considerada arte, 

é crime previsto em lei. Em outros termos, 
pode ser avaliada como vandalismo. 

 
(A) Somente III está correta. 
(B) Somente II está correta. 
(C) I, III e IV estão corretas. 
(D) II e IV estão corretas. 

 

Questão 14  
 
Os 3 Rs da sustentabilidade (Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar) são ações práticas que visam minimizar o 
desperdício de materiais e produtos, além de poupar a 
natureza da extração inesgotável de recursos. Com 
relação aos 3 Rs, assinale a alternativa CORRETA 
quanto ao conceito da ação. 
 

(A) Reciclar é reaproveitar na mesma função ou em 
diversas outras possibilidades de uso. 

 
(B) A reutilização envolve o processamento de um 

material com sua transformação física ou 
química, seja para sua reutilização sob a forma 
original ou como matéria-prima para a produção 
de novos materiais com finalidades diversas. 

 
(C) Reduzir consiste em ações que visem à 

diminuição da geração de resíduos, seja por 
meio da minimização na fonte ou por meio da 
redução do desperdício. 

 
(D) Nenhuma das alternativas anteriores está 

correta. 
 

http://www.jorgeamado.org.br/?page_id=75
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Questão 15  
 

O Hino Nacional Brasileiro é um dos quatro símbolos 
oficiais da República Federativa do Brasil, e a 
propriedade plena e definitiva da letra do hino foi 
estabelecida pelo decreto n.º 4.559, de 21 de 
agosto de 1922 pelo então presidente Epitácio Pessoa. 
Considerando o Hino Nacional Brasileiro, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
  

(A) No dia 15 de abril, comemora-se a criação do 
Hino Nacional Brasileiro. 
 

(B) O Hino Nacional Brasileiro foi oficializado pela 
lei n.º 5.700, de 1 de setembro de 1971, 
publicada no Diário Oficial (suplemento) de 2 de 
setembro de 1971. 

 

(C) Nos estabelecimentos públicos e privados de 
ensino fundamental, é obrigatória a execução do 
Hino Nacional uma vez por semana. 

 

(D) A música do hino é de Francisco Manuel da 
Silva. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 Questão 16  
 

São todos atributos do ato administrativo, EXCETO:  
 

(A) Presunção de legitimidade. 
(B) Legitimidade. 
(C) Imperatividade. 
(D) Tipicidade. 

 

Questão 17  
 

Com relação à anulação de um ato administrativo, 
assinale a alternativa INCORRETA:  
 

(A) Anulação é o desfazimento do ato administrativo 
por razões de ilegalidade. 
 

(B) A anulação de um ato administrativo produz 
efeitos retroativos à data em que foi emitido. 

 

(C) A anulação de um ato administrativo só pode 
ser feita pela Administração Pública, com base 
no seu poder de autotutela. 

 

(D) A anulação feita pela própria Administração 
independe de provocação do interessado. 

 

Questão 18  
 

Nos processos de licitação, em igualdade de 
condições, como critério de desempate, será 
assegurada preferência aos bens e serviços: 
 

(A) Produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras. 
 

(B) Produzidos ou prestados por empresas 
instaladas no Mercosul. 

 

(C) Produzidos ou prestados por empresas que 
invistam no desenvolvimento sustentável do 
país. 

 

(D) Produzidos ou prestados por empresas 
brasileiras de capital nacional. 

 

Questão 19  
 

Com relação às modalidades de licitação, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
 

(A) Concorrência é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial de 
habilitação preliminar, comprovem possuir os 
requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para a execução de seu objeto. 
 

(B) Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados ou 
que atenderem a todas as condições exigidas 
para cadastramento até o terceiro dia anterior à 
data do recebimento das propostas, observada 
a necessária qualificação. 

 

(C) Convite é a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
devidamente cadastrados, escolhidos e 
convidados em número mínimo de 3 (três) pela 
unidade administrativa. 

 

(D) Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para a escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante 
a instituição de prêmios ou remuneração aos 
vencedores, conforme critérios constantes de 
edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e 
cinco) dias. 

 

Questão 20  
 

Com relação aos métodos e técnicas de pesquisa, 
assinale a alternativa INCORRETA: 
 

(A) Pesquisas exploratórias têm como objetivo 
proporcionar maior familiaridade com o 
problema, com vistas a torná-lo mais explícito. 
 

(B) Pesquisas explicativas têm como propósito 
identificar fatores que determinam ou 
contribuem para a ocorrência de fenômenos.  

 

(C) Pesquisas descritivas visam a descrever as 
características de determinada população e 
identificar a existência de relações entre 
variáveis. 

 

(D) As pesquisas do tipo levantamento propiciam 
grande profundidade no estudo da estrutura e 
dos processos sociais.  
 

Questão 21  
 

São todas características formais e estéticas do texto 
oficial, EXCETO: 
 

(A) A correção. 
(B) A concisão. 
(C) A polidez. 
(D) A padronização. 
 

Questão 22  
 

Avalie os modelos de endereçamento I, II e III abaixo e, 
em seguida, assinale a alternativa CORRETA.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Correspondências oficiais enviadas ao Delegado de 
Polícia e ao Governador deverão estar endereçadas da 
seguinte forma: 

I 

 
Excelentíssimo 
Senhor 
Nome 
Cargo  
Endereço 
 

II 

 
Ao Senhor 
Nome 
Cargo  
Endereço 
 
 

III 

 
Excelentíssimo 
Senhor 
Título (Nome) 
Cargo 
Endereço 
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(A) III para o Delegado; I para o Governador. 
(B) II para o Delegado; III para o Governador. 
(C) II para o Delegado; II para o Governador. 
(D) I para o Delegado; I para o Governador. 

  

Questão 23  
 

Com relação aos documentos oficiais, assinale a 
alternativa INCORRETA: 

 
(A) O Alvará de Licença tem caráter precário, 

podendo ser cassado sumariamente e sem 
qualquer indenização. 
 

(B) O texto da Ata pode ser registrado em folhas 
avulsas impressas. 

 
(C) Certidão é um documento com transcrição de 

ato ou fato que se encontra em 
registros/cadastros da Administração Pública. 

 
(D) A Circular pode ser impressa e afixada em edital 

ou encaminhada por correio eletrônico.  
 

Questão 24  
 
São todos objetivos dos programas de avaliação de 
desempenho, EXCETO: 

 
(A) Fornecer ao supervisor um meio de identificar 

os pontos fortes e fracos do desempenho de um 
funcionário. 
 

(B) Fornecer uma base para punir os funcionários 
ineficientes. 

 
(C) Fornecer um formato que permita ao supervisor 

recomendar um programa específico para 
ajudar um funcionário a aprimorar o 
desempenho. 

 
(D) Fornecer uma base para recomendação de 

salário. 
 

Questão 25  
 
Analise as afirmativas a seguir e marque (V) para 
verdadeiro e (F) para falso. São etapas do processo de 
treinamento: 
 

(    ) O levantamento das necessidades de 
treinamento.  

 
(    ) A programação do treinamento para atender 

às necessidades. 
 
(    ) A implementação e execução do 

treinamento.  
 
(    ) A avaliação dos resultados do treinamento.  

 
A ordem CORRETA de preenchimento dos parênteses, 
de cima para baixo, é:  

 
(A) V, V, V, F. 
(B) V, V, F, V. 
(C) V, F, V, V. 
(D) V, V, V, V. 

     

Questão 26  
 
Com relação aos métodos de entrevistas de seleção, 
assinale a alternativa INCORRETA:  

 

(A) Na entrevista não dirigida, o candidato tem o 
máximo de liberdade para encaminhar a 
discussão, enquanto o entrevistador evita influir 
em seus comentários. 
 

(B) Na entrevista situacional, a resposta do 
candidato é avaliada com relação a padrões 
preestabelecidos de comparação. 

 

(C) Na entrevista de descrição comportamental, o 
candidato é exposto a situações reais de 
trabalho que já tenha enfrentado anteriormente. 

 

(D) As entrevistas por computador substituíram as 
entrevistas convencionais, devido ao custo 
reduzido e sua maior eficácia.  
 

Questão 27  
 
São todos princípios arquivísticos, EXCETO:  
 

(A) Proveniência. 
(B) Organicidade. 
(C) Divisibilidade. 
(D) Unicidade. 

 

Questão 28  
 
Analise as assertivas abaixo: 
 

I. Arquivo corrente é formado pelo conjunto de 
documentos atuais que são objeto de 
consultas frequentes. 
 

II. Arquivo temporário é formado pelo conjunto 
de documentos oriundos do arquivo corrente 
que aguardam para serem eliminados.  

 

III. Arquivo permanente é formado pelo conjunto 
de documentos que possuem valor histórico, 
cultural ou científico, mas que não são 
consultados com frequência e, portanto, são 
chamados também de arquivo morto. 

 

Quais assertivas estão CORRETAS? 
 

(A) Apenas I. 
(B) Apenas I e II. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Todas.  

 

Questão 29  
 

Preencha a lacuna abaixo. 
 

“___________________ é o processo administrativo 
que visa à estruturação da empresa, reunindo pessoas 
e equipamentos, de acordo com o planejamento 
efetuado”. 
 

SILVA, A.T. Administração básica. 5. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
 

Na lacuna do período acima, deve ser utilizada a 
palavra: 
 

(A) Planejamento. 
(B) Organização. 
(C) Direção. 
(D) Controle. 

 

Questão 30  
 
Sobre o processo de comunicação, assinale a 
alternativa INCORRETA:  
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(A) As emoções podem ser parte da mensagem, 
entrando no processo de codificação. 
 

(B) Ambiguidades inerentes aos sistemas 
simbólicos podem levar a erros de 
decodificação. 

 
(C) A responsabilidade pela comunicação eficaz é 

do emissor, que deve codificar a mensagem em 
símbolos que o receptor seja capaz de 
decodificar adequadamente. 

 
(D) O feedback é a resposta do receptor à 

mensagem. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




