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PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPANDI 
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2018 

 

Instruções 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das 

provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.  

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente 

devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente, com tinta 

azul ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão 

do candidato. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição; 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, 

sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a 

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO, AGENTE DE FISCALIZAÇÃO E 
MONITOR 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
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Viver no silêncio não significa que não se tenha muito a comunicar. Assim como também se 

...... muito a estudar, ler, se informar, se divertir – enfim, a fazer qualquer outra atividade comum 

___ maioria das pessoas. A diferença é que essas atividades são intermediadas por outra língua 

que não o português: a Libras, sigla de Língua Brasileira de Sinais. 

Desde 2002, a Libras é a língua de sinais principal e oficial do Brasil, dotada de estrutura, 

expressões idiomáticas, gírias e gramática próprias. “A Libras e as línguas de sinais não são 

mímica”, esclarece César Assis, doutor em antropologia social pela Universidade de São Paulo. 

As línguas de sinais, assim como as orais, não são as mesmas no mundo. Cada país ....... a 

sua própria, sendo a Língua de Sinais Francesa (LSF) a origem comum entre a maioria das línguas 

gestuais dos países ocidentais, entre elas a do Brasil. 

A língua de sinais foi trazida para o Brasil em 1855 pelo professor francês Hernest Huet (1822-

1882), que era surdo. Ele mesclou sua experiência na escola para surdos de Paris com a 

comunicação de sinais já utilizada no território brasileiro e criou a Libras. “A comunicação por 

sinais não é feita apenas por gesticulação de mãos e dedos, mas por outras partes do corpo; são 

sobretudo expressões faciais e a direção do gesto que formam palavras, frases e diálogos”, 

explica a professora Michelle Schlemper, do departamento de Libras da Universidade Federal de 

Santa Catarina. 

Em 1857, com a parceria de dom Pedro II, Huet fundou a primeira escola para surdos do país, 

o Imperial Instituto de Surdos-Mudos, no Rio de Janeiro, hoje Instituto Nacional de Educação dos 

Surdos (Ines). Essa escola não só oferta ensino para a população surda, mas também encaminha 

surdos para o mercado de trabalho, fomentando pesquisas, promovendo congressos e 

embasando políticas públicas na área da surdez. 

Mas foi só em 2005 que o decreto 5626 não só reconheceu a atividade profissional de 

tradutor-intérprete de língua de sinais, como assegurou direitos ___ pessoas surdas nas áreas 

da educação e da saúde e na valorização e difusão da Libras – entre eles a garantia de uma 

educação bilíngue (Libras-português) de pessoas com deficiência auditiva, incluindo material 

didático específico. Para Assis, a Lei de Libras foi um marco, não só por reconhecer legalmente a 

Libras como meio de expressão e comunicação dos surdos, mas também por garantir e tornar 

obrigatório que nos cursos de licenciatura se aprenda a língua e que se formem cursos de Letras-

Libras e Tradução e Interpretação de Português-Libras. Outro ponto importante na lei foi a 

determinação de que 5% dos funcionários de agências e concessionários do serviço público 

saibam Libras. 

Embora pareça um “atraso brasileiro”, nossa legislação relativa aos surdos e ___ língua de 

sinais é considerada avançada. Nos países ocidentais em geral, a dedicação, a pesquisa e o estudo 

sobre essa forma de comunicação são recentes, em termos históricos. Eles começaram nos anos 

1960, nos Estados Unidos; os debates se espalharam nos anos 1980 e os consequentes avanços 

jurídicos se concretizaram por volta dos anos 2000. Os EUA abrigam em Washington a 

Universidade Gallaudet, única instituição do mundo cujo currículo acadêmico foi desenvolvido 

totalmente para quem se comunica em língua de sinais. A Gallaudet inspirou o Instituto Federal 

Bilíngue, primeiro campus bilíngue do Brasil, em Palhoça (SC), que oferece ensino em Libras nos 

níveis médio, de graduação e pós-graduação. 

Aos poucos, polos educacionais de formação de professores e tradutores-intérpretes de Libras 

....... se expandindo nos principais centros urbanos do país. As universidades federais de Santa 

Catarina, Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais e Uberlândia, entre outras, abrigam departamentos 

dedicados ___ Libras em suas faculdades de Letras, o que indica que, em alguns anos, mais 

profissionais da área de educação estarão habilitados para a inclusão da comunidade surda – e 

deve-se considerar ainda que a língua expande o mercado de trabalho entre educadores. Os 

cursos de ensino à distância (EaD) também ...... papel-chave nesse movimento de inclusão. 

“Hoje, com certeza, [o uso de tradutor-intérprete de Libras] ainda falta em muitos lugares, mas 

tivemos, sim, um grande avanço nisso”, avalia Assis. Ele destaca o aumento no campo de 

atuação, com muitos profissionais tradutores-intérpretes especializados por área, como na 

cultura, na academia, no ensino médio, ou focado no meio empresarial. 
 

Fonte: Adaptado de https://www.revistaplaneta.com.br/sinais-de-inclusao/ 

https://www.revistaplaneta.com.br/sinais-de-inclusao/
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QUESTÃO 01 – A respeito do uso de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 24, 33 e 45. 

 

A) à – às – à – à  

B) a – às – à – a  

C) à – as – a – à  

D) a – as – à – à  

E) à – às – a – a 

 

 

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas 

pontilhadas das linhas 02, 08, 43 e 48, considerando a flexão dos verbos ‘ter’ e ‘ver’. 

 

A) tem – têm – vêm – tem  

B) têm – tem – vem – têm  

C) têm – têm – vem – tem  

D) tem – tem – vêm – têm  

E) tem – têm – vêm – têm 

 

 

QUESTÃO 03 – Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo da palavra ‘fomentando’ (l.21). 

 

A) Comparando. 

B) Controlando. 

C) Incentivando. 

D) Desestimulando. 

E) Patrocinando. 

 

 

QUESTÃO 04 – O nexo coesivo ‘Embora’ (l.33) é classificado como ________, tem sentido de 

________, podendo ser substituído por _______, sem provocar alteração de sentido e da estrutura 

da frase.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) advérbio – conclusão – portanto 

B) conjunção – concessão – ainda que 

C) substantivo – comparação – assim como 

D) conjunção – oposição – mesmo que 

E) advérbio – ressalva – apesar de 

 

 

QUESTÃO 05 – Considerando a frase “A Libras e as línguas de sinais não são mímica” retirada do 

texto, analise as seguintes assertivas. 

 

I. O período é classificado como composto. 

II. O sujeito é composto, pois apresenta dois núcleos. 

III. O predicado é nominal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 06 – Todas as ocorrências a seguir da palavra ‘que’ são classificadas da mesma forma, 

EXCETO: 

 

A) Linha 03. 

B) Linha 23. 

C) Linha 29. 

D) Linha 40. 

E) Linha 45. 

 

 

QUESTÃO 07 – A respeito da pontuação do texto, analise as seguintes assertivas: 

 

I. Os dois-pontos da linha 04 poderiam ser substituídos por uma vírgula, sem acarretar problemas 

à frase. 
II. A vírgula da linha 18 (3ª ocorrência) marca um aposto. 

III. A vírgula da linha 05 (1ª ocorrência) é empregada pela mesma regra que a da linha 27                            

(1ª ocorrência). 

 

Quais estão INCORRETAS? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 08 – Analise as assertivas a seguir sobre a acentuação de palavras do texto: 

 

I. As palavras ‘gírias’ e ‘próprias’ são acentuadas em função da mesma regra. 

II. As palavras ‘didático’ e ‘específico’ são acentuadas por serem proparoxítonas. 

III. Se o acento das palavras ‘país’ e ‘intérpretes’ fosse retirado, ambas continuariam sendo vocábulos 

da língua portuguesa. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 09 – A respeito das relações entre letras e fonemas, analise as seguintes assertivas, 

assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  )  A palavra ‘garantir’ apresenta o mesmo número de letras e fonemas. 

(  )  O vocábulo ‘Federal’ apresenta um encontro consonantal. 

(  )  A palavra ‘professores’ apresenta um dígrafo. 

(  )  O vocábulo ‘trabalho’ apresenta um encontro consonantal e um dígrafo. 

 

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

 

A) V – F – V – F. 

B) V – V – F – F. 

C) F – F – V – V. 

D) F – V – F – V. 

E) F – F – V – F. 
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QUESTÃO 10 – A respeito das ideias presentes no texto, analise as seguintes assertivas: 

 

I. De acordo com o texto, as línguas de sinais de diferentes países não são iguais, e têm como 

procedência a Língua de Sinais Francesa, a qual influenciou a língua de países como Japão e EUA, 

por exemplo. 

II. A língua de sinais se apoia no corpo para performar o ato comunicativo, se valendo de gestos, 

expressões faciais, etc. 

III. A Lei de Libras reconhece a importância da comunicação para surdos como forma de integrá-los 

na sociedade e prevê que todos os cursos universitários tenham obrigatoriamente a disciplina de 

Libras. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

Para responder às questões 11 a 13, considere a Lei Orgânica do Município de Tupandi. 

 

QUESTÃO 11 – De acordo com o Art. 70, o Prefeito regularmente licenciado pela Câmara continuará 

percebendo seu subsídio, quando: 

 

I. A serviço ou em missão oficial do Município. 

II. Em tratamento de saúde. 

III. Em gozo de férias. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

  

 
QUESTÃO 12 – De acordo com as disposições do Art. 65, no dia 1º de janeiro do ano subsequente 

ao da eleição, acontecerá, perante a Câmara de Vereadores, a posse para os seguintes cargos eleitos 

para o Poder Executivo: 

  

A) Vereadores e Secretários Municipais. 

B) Prefeito e Vereadores. 

C) Prefeito e Vice-Prefeito. 

D) Subprefeitos e Vice-Prefeito. 

E) Secretários Municipais e Subprefeitos. 

  

 

QUESTÃO 13 – O Art. 101 estabelece que a administração pública direta e indireta do Município 

obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e ao princípio        

da(o): 

 

A) Imprevisão. 

B) Facilidade. 

C) Resiliência. 

D) Eficiência. 

E) Rigorismo. 
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Para responder às questões 14 a 16, considere a Constituição Federal. 

 

QUESTÃO 14 – Em relação aos direitos e garantias individuais e coletivos definidos no Art. 5º, aos 

brasileiros e aos estrangeiros residentes no Brasil, analise as seguintes assertivas, e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Não haverá penas de privação de liberdade. 

(  ) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, o registro civil de nascimento. 

(  ) Não haverá penas de trabalhos forçados. 

(  ) São gratuitos para os reconhecidamente pobres, na forma da lei, a certidão de óbito. 

(  ) Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra. 

 

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

 

A) F – V – V – V – V.  

B) V – V – F – V – F.  

C) V – F – V – V – F. 

D) V – V – F – F – V.  

E) F – F – V – F – V.  

 

 

QUESTÃO 15 – Segundo as disposições do Art. 12, são privativos de brasileiros natos os cargos de: 

 

I. Presidente e Vice-Presidente da República. 

II. Ministro do Supremo Tribunal Federal. 

III. Senador. 

IV. Deputado Federal. 

   

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e II. 

B) Apenas III e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas I, III e IV. 

E) Apenas II, III e IV. 

  

 

QUESTÃO 16 – De acordo com o Art. 13, o Brasil possui os seguintes símbolos nacionais: 

 

A) A bandeira, o hino, o brasão e a estrela. 

B) O pendão, o brasão, a palmeira e a estrela. 

C) A bandeira, o hino, as armas e o selo. 

D) O pendão, as armas, a palma e a insígnia. 

E) A flâmula, o portal, as armas e o selo. 

  

 

Para responder às questões 17 a 20, considere o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 

do Município de Tupandi. 

 

QUESTÃO 17 – De acordo com o que determina o §11 do Art. 21, o servidor não aprovado no estágio 

probatório será ______________ ou, se estável, _______________ ao cargo anteriormente ocupado, 

observados os dispositivos pertinentes. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) removido – readaptado 

B) demitido – reintegrado 

C) exonerado – readaptado 

D) exonerado – reconduzido 

E) aposentado – reconduzido 
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QUESTÃO 18 – O Art. 20 define que o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude 

de concurso público adquire estabilidade após três (03) anos de efetivo exercício, na forma da Lei, e 

só perderá o cargo em determinadas situações. Assim sendo, analise as seguintes assertivas relativas 

às situações em que o servidor perderá o cargo: 

 

I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 

II. Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla defesa. 

III. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, 

assegurada ampla defesa. 

IV. Para cumprimento dos limites da despesa com pessoal, nos termos da Constituição Federal e da 

legislação correlata. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV.  

 

 

QUESTÃO 19 – Dentre os adicionais que poderão ser pagos aos servidores municipais, segundo o 

Art. 81 do referido Regime, estão os: 

 

I. Por tempo de serviços. 

II. De penosidade. 

III. De periculosidade. 

IV. Por dedicação integral. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e IV.  

B) Apenas I, II e III.  

C) Apenas I, III e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 

  

 

QUESTÃO 20 – Segundo o Art. 117, são considerados como efetivo exercício, além das ausências ao 

serviço previstas em Lei, os afastamentos em virtude de, EXCETO: 

 

A) Licença, quando remunerada, para tratamento de saúde de pessoa da família. 

B) Licença para desempenho de mandato de Conselheiro Tutelar. 

C) Júri e outros serviços obrigatórios por lei. 

D) Licença-paternidade. 

E) Auxílio-doença. 

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Em relação ao Gráfico do programa Microsoft Word 2016, em sua configuração 

padrão, é INCORRETO afirmar que: 

 

A) É possível personalizar as cores das colunas. 

B) Uma vez inserido em um documento, não é possível modificar o modelo do gráfico. 

C) Um documento pode conter mais de um gráfico. 

D) Rosca é um modelo de gráfico. 

E) Dispersão é um modelo de gráfico. 
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QUESTÃO 22 – Para que serve o recurso Hiperlink do programa Microsoft Word 2016? 

 

A) Estabelecer uma ligação de um documento com uma página na Internet. 

B) Criar uma planilha do programa Microsoft Excel 2016 utilizando colunas indexadas. 

C) Visualizar palavras repetidas em um documento. 

D) Vincular referências cruzadas de documentos diferentes. 

E) Fazer uma citação em uma nota de fim. 

  

 

QUESTÃO 23 – Qual das funções abaixo se encontra com a grafia INCORRETA em relação ao 

programa Microsoft Excel 2016 em sua configuração padrão? 

 

A) MÁXIMA. 

B) MÍNIMO. 

C) MÉDIA. 

D) SOMA. 

E) CONCATENAR. 

 

 

QUESTÃO 24 – O conceito de intervalo do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração 

padrão, é representado por qual caractere? 

 

A) * 

B) : 

C) ; 

D) – 

E) , 

  

 

QUESTÃO 25 – Qual a função do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração padrão, que 

limita a parte inteira de um valor? 

 

A) ABS. 

B) RETORN. 

C) CHAR. 

D) FIS. 

E) TRUNCAR. 

 

 

QUESTÃO 26 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

A4 o seguinte: =SOMA(C1:D2) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá 

em A4? 

 

 
 

Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração 
padrão 

 

A) 12. 

B) 24. 

C) 27. 

D) 51. 

E) 54. 

 

 



484_LP_NM_29/10/201815:39:51 

Execução: Fundatec   

NÍVEL MÉDIO 

QUESTÃO 27 – Com base na Figura 2 abaixo, presuma que o usuário digitou no endereço de célula 

B4 o seguinte: =MENOR(B1:D3;4) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor conterá 

em B4? 

 

 
 

Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração 

padrão 
 

A) 1,5. 

B) 3. 

C) 3,5. 

D) 7. 

E) 8. 
  
 

QUESTÃO 28 – Em relação ao sistema operacional Microsoft Windows 10, o ________________ é 

um software que remove malwares, trojans, spywares, adwares instalados no computador. Também 

monitora o PC para evitar que esses softwares perigosos modifiquem configurações tanto do 

navegador quanto do sistema operacional.  
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) Windows AnyFull 

B) Windows Clock 

C) DeedLock 

D) Windows Start 

E) Windows Defender 
 

 

QUESTÃO 29 – Para que serve a Formatação Condicional do programa Microsoft Excel 2016? 
 

A) Realçar as células de seu interesse, enfatizar valores incomuns e visualizar os dados usando Barras 

de Dados, Escalas de Cor e Conjuntos de Ícones baseados em critérios específicos. 

B) Detectar erros incomuns em planilhas diferentes. 

C) Detectar erros incomuns na mesma planilha. 

D) Abrir e fechar uma Pasta de Trabalho. 

E) Condicionar erro de Loop na mesma Pasta de Trabalho. 
 

 

QUESTÃO 30 – Com base na Figura 3 abaixo, considere que o usuário digitou no endereço de célula 

C1 o seguinte: =CONT.VALORES(A1;B3;A4)  e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Qual 

o conteúdo da célula C1? 
 

 
 

Figura 3 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2016, em sua configuração 
padrão 

 

A) &. 

B) 7. 

C) 2. 

D) 3. 

E) R$ 12,00. 
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MATEMÁTICA 

 

QUESTÃO 31 – Em um concurso público municipal, há 120 inscritos para os cargos de nível médio. 

Sabendo que 1/3 são candidatos para a vaga de agente administrativo, 38 são para agente de 

fiscalização e o restante dos candidatos concorre à vaga para monitor. Nessa situação, a taxa 

percentual que corresponde aos candidatos para vaga de monitor, em relação ao número total de 

inscritos, é igual a: 

 

A) 25%. 

B) 30%. 

C) 35%. 

D) 40%. 

E) 45%. 

 

 

QUESTÃO 32 – Um smartphone está em promoção com 20% de desconto no pagamento à vista. 

Sabendo que o valor à vista é igual a R$ 1.872,00, qual é o preço do smartphone sem o desconto? 

 

A) R$ 1.900,00. 

B) R$ 1.980,00. 

C) R$ 2.130,00. 

D) R$ 2.250,00. 

E) R$ 2.340,00. 

  

 

QUESTÃO 33 – No centro clínico de saúde, 180 pessoas realizaram uma consulta com o 

oftalmologista. Constatou-se que 90 pessoas têm astigmatismo, 71 pessoas têm miopia e 20% do 

total de pessoas que consultaram têm astigmatismo e miopia. Considerando essas informações, a 

quantidade de pessoas que não apresentou nenhum problema na visão corresponde a? 

 

A) 15. 

B) 25. 

C) 35. 

D) 45. 

E) 55. 

  

 

QUESTÃO 34 – Em uma comunidade, há 150 crianças em idade adequada para vacinação. Dentre 

essas crianças, 50% foram vacinadas contra a caxumba; 36% contra o sarampo e 39 foram vacinadas 

contra ambas as doenças. Nesse caso, a quantidade de crianças que ainda não foi vacinada é igual a: 

 

A) 15. 

B) 30. 

C) 45. 

D) 60. 

E) 90. 

  

 

QUESTÃO 35 – Em uma Escola de Educação Infantil, foram promovidas diversas campanhas e ações 

de conscientização sobre a importância da vacinação infantil no combate de doenças. Supondo que o 

número de pessoas que participaram dessas ações corresponde a 30% do número total de anagramas 

formados da palavra CRIANÇA, que iniciam sempre pela letra C, o número de pessoas que 

participaram é igual a: 

 

A) 60. 

B) 108. 

C) 120. 

D) 240. 

E) 360.  
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QUESTÃO 36 – Em uma escola, há 38 crianças matriculadas nos níveis 1 e 2 da Educação Infantil. 

Considerando que há 20 crianças matriculadas no nível 1, que exatamente 20 são meninas e que, 

dentre essas, 8 estão matriculadas no nível 2, a quantidade de meninos matriculados no nível 1 é 

igual a: 
 

A) 8. 

B) 10. 

C) 12. 

D) 18. 

E) 20. 

                               
 

QUESTÃO 37 – Na prova de Matemática do concurso público para o cargo de Auxiliar Administrativo, 

Paula acertou 2/3 das questões propostas, Luís acertou 5/9, Marcos acertou 1/2, Lucas acertou 3/4 e 

Márcia acertou 3/5. Nessa situação, o candidato que acertou o menor número de questões da prova 

de Matemática corresponde a: 
 

A) Paula. 

B) Luís. 

C) Marcos. 

D) Lucas. 

E) Maria. 

  
 

QUESTÃO 38 – Na primeira semana de trabalho, um agente de fiscalização visitou 40% dos 

estabelecimentos comerciais de uma determinada cidade, o que corresponde a 48 estabelecimentos. 

Na semana seguinte, ele visitou 75% dos estabelecimentos restantes e, por fim, na terceira semana, 

visitou os estabelecimentos que ainda restavam. Nesse caso, o número de estabelecimentos visitados, 

na terceira semana, por esse agente de fiscalização é igual a: 
 

A) 18. 

B) 24. 

C) 36. 

D) 48. 

E) 54. 

  
 

QUESTÃO 39 – Em um determinado município gaúcho, o número de alunos matriculados em escolas 

públicas e privadas é igual a 820. Considerando que 656 alunos estão matriculados na rede pública, 

a taxa percentual dos alunos matriculados na rede privada, em relação ao total de alunos, corresponde 

a: 
 

A) 15%. 

B) 20%. 

C) 40%. 

D) 65%. 

E) 80%. 
 

 

QUESTÃO 40 – Uma ação comunitária foi promovida pelo departamento de cadastro de vendedores 

ambulantes e de pequenos estabelecimentos comerciais. No primeiro dia, foram cadastradas 3 

pessoas, no segundo dia, 6 pessoas, no terceiro dia, nove e assim sucessivamente, formando uma 

progressão aritmética. Sabendo que as inscrições para esse cadastro encerram no décimo terceiro 

dia, a quantidade total de pessoas cadastradas, após o final do último dia de inscrições, é igual a: 
 

A) 89. 

B) 136. 

C) 179. 

D) 273. 

E) 546.  


