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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR: 

1. A duração máxima da prova será de 2h30 (duas horas e trinta minutos). Os 
candidatos poderão entregar o Caderno de Provas somente 1h00 (uma hora) após o 
início da mesma. 
2. A prova contém 30 (trinta) questões com 4 (quatro) alternativas de resposta 
cada, com  somente uma resposta correta. 
3. Por motivos de segurança, o candidato só poderá levar consigo o caderno 
de provas após decorrido 1h30 (uma hora e trinta minutos) contada a partir do 
efetivo início das provas. O caderno de provas será publicado e poderá ser acessado 
através da Área do Candidato com login e senha.  
4. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas (gabarito) a 
alternativa correta. 
5. O Cartão de Respostas deve ser devolvido obrigatoriamente para o fiscal 
responsável pela sala ao término da prova. 
6. Verifique se os seus dados estão corretos no Cartão Resposta (gabarito) e na 
Lista de Presença e assine ambos. Os dados incorretos deverão ser corrigidos 
somente na Lista de Presença.  Qualquer dúvida dirija-se somente a um dos fiscais de 
sua sala. 
7. Para assinalar as RESPOSTAS no Cartão de Respostas, utilize caneta 
esferográfica preferencialmente de tinta PRETA fabricada OBRIGATORIAMENTE em 
material transparente. 
8. No Cartão de Respostas, faça as marcas de acordo com o exemplo abaixo: 

 

FORMA CORRETA            FORMA INCORRETA 


 



  


  


 
 

 
 

 
 

9. Marcas mal feitas não são lidas pelo sistema de correção automático, invalidando 
a questão. 
10. A marcação no CARTÃO DE RESPOSTAS é definitiva, não admitindo rasuras. 
Marque apenas uma resposta para cada questão. Duas ou mais marcações anularão a 
sua resposta. Não risque, não amasse, não dobre e não suje o Cartão de Respostas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
01. Analise as alternativas abaixo e assinale a que 
apresenta o coletivo incorreto: 
 
a) Abelhas – concílio. 
b) Lobos – alcateia. 
c) Chaves – molho. 
d) Roupas – enxoval.  
 

02. Leia a tirinha para responder a questão: 
 

 
(Fonte: https://projetoalbatroz.org.br/educacao-ambiental/conheca-a-

albatrupe/tirinhas). 

 
No primeiro quadrinho, apenas uma palavra possui um 
encontro consonantal, esta palavra é: 
 
a) Albatroz. 
b) Voa. 
c) Como. 
d) Avião. 
 

03. Leia a palavra a seguir: 
 

Papagaio 
 
A alternativa que contém a separação silábica correta 
da palavra acima é: 
 
a) Pa-pa-gaio. 
b) Pa-pa-ga-io. 
c) Pa-pa-gai-o. 
d) Pa-pa-ga-i-o. 
 

04. Apresenta um substantivo uniforme, ou seja, aquele 
que possui apenas uma forma para os dois gêneros, a 
seguinte alternativa: 
 
a) Amigo. 
b) Cônjuge. 
c) Doutor. 
d) Patrão. 
 

05. As palavras a seguir estão corretas 
gramaticalmente, exceto: 
 
a) Exercer. 
b) Sucesso. 
c) Queixar. 

d) Xinfrim. 
 

06. Leia a palavra a seguir: 
 

Antropocentrismo 
 
Quantas vogais e quantas consoantes esta palavra 
apresenta? 
 
a) 2 vogais e 14 consoantes. 
b) 4 vogais e 12 consoantes. 
c) 6 vogais e 10 consoantes. 
d) 8 vogais e 8 consoantes. 
 

07. Leia a tirinha abaixo: 
 

 
(Fonte adaptada: https://www.canva.com/design/). 

 
Uma palavra da tirinha foi grafada incorretamente, esta 
palavra é: 
 
a) Brilhar. 
b) Maravilhoso. 
c) Planeta. 
d) Calorozos. 
 

08. Analise as alternativas abaixo, e assinale a única 
que contém um sinônimo incorreto: 
 
a) Antecipado – tardio. 
b) Trabalho – ofício. 
c) Diferente – distinto. 
d) Importância – relevância. 
 

09. O pronome de tratamento correto para se dirigir a 
príncipes, princesas e duques é: 
 
a) Vossa Excelência. 
b) Vossa Alteza. 
c) Vossa Santidade. 
d) Vossa Magnificência. 
 

10. Entre as palavras abaixo apenas uma não é um 
adjetivo, assinale: 
 
a) Amoroso. 
b) Pequeno. 
c) Aceitar. 
d) Feliz. 
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MATEMÁTICA   

 
11. Analise a figura a seguir: 
 

   

   

   

   

   

 
Assinale a alternativa contendo a fração que representa 
os quadradinhos pintados da imagem: 
 

a) 
 

  
 

 

b) 
  

 
 

 

c) 
 

  
 

 

d) 
  

 
 

 

12. Foram contratados 5 professores para realizar a 
tradução de livros, este processo demorou 12 dias. 
Considerando a mesma proporção, quanto tempo 
levaria para traduzir os livros se fossem contratados 30 
professores? 
 
a) 1 dia. 
b) 2 dias. 
c) 4 dias. 
d) 6 dias. 
 

13. Observe o seguinte número: 
 

52.648.914 
 
Assinale a alternativa que contém a forma correta de 
escrevê-lo por extenso: 
 
a) Cinquenta e dois milhões e seiscentos e quarenta e 

oito mil e novecentos e quatorze. 
b) Quinhentos e vinte e seis milhões e quatrocentos e 

oitenta e nove mil e quatorze. 
c) Cinquenta e dois milhões e seiscentos e quarenta e 

oito mil e novecentos e quatro. 
d) Quinhentos e dois milhões e seiscentos e quarenta 

e oito mil e novecentos e quatorze. 
 

14. Em uma ida à feira, Karina comprou meia dúzia de 
bananas, o triplo de goiabas e 2 dezenas de caquis. A 
quantidade de frutas compradas por Karina foi: 
 
a) 3 bananas, 9 goiabas e 12 caquis. 
b) 6 bananas, 18 goiabas e 20 caquis. 
c) 3 bananas, 6 goiabas e 12 caquis. 
d) 6 bananas, 12 goiabas e 20 caquis. 

15. Quando Igor nasceu, seu irmão, Jorge, tinha 12 
anos e seu pai 33. Quais serão as idades de Igor e 

Jorge, respectivamente, quando o pai deles estiver com 
62 anos?  
 
a) 20 e 32 anos. 
b) 25 e 37 anos. 
c) 27 e 39 anos. 
d) 29 e 41 anos. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS  

 
16. Leia o trecho abaixo sobre uma das doenças 
crônicas mais comuns do Brasil: 
 
“É uma doença crônica que tem como característica os 
altos níveis da pressão sanguínea nas artérias. 
Acontece quando os valores das pressões máxima e 
mínima são iguais ou ultrapassam os 140/90 mmHg (ou 
14 por 9). Esta doença faz com que o coração tenha 
que exercer um esforço maior do que o normal para que 
o sangue seja distribuído pelo corpo. É um dos 
principais fatores de risco para a ocorrência de AVC, 
enfarte, aneurisma arterial e insuficiência renal e 
cardíaca.” 

(Fonte adaptada: https://saude.gov.br/saude-de-a-z/). 

 
Pode-se afirmar que o trecho é um informativo sobre: 
 
a) Alzheimer. 
b) Hepatite B. 
c) Hipertensão. 
d) Tuberculose. 
 

17. A independência do Brasil determinou o fim do laço 
colonial que existia com Portugal, declarando o país 
como uma nação independente. Pode-se afirmar que a 
data na qual foi declarada a independência é: 
 
a) 10 de abril de 1982. 
b) 11 de junho de 1758. 
c) 7 de setembro de 1822. 
d) 2 de novembro de 1876. 
 

18. Leia o trecho relacionado aos biomas brasileiros: 
 
“__________ é um bioma exclusivamente brasileiro, 
ocupando uma área que corresponde a cerca de 70% 
da Região Nordeste e 11% do território nacional. Seu 
nome possui origem tupi-guarani e significa “floresta 
branca”. Essa denominação representa as 
características da vegetação desse ecossistema, cujas 
folhas caem no período da seca. O clima que 
compreende esta região é o tropical semiárido, que é 
marcado por longos períodos sem chuvas.” 

(Fonte adaptada: https://brasilescola.uol.com.br/). 

 
A palavra que preenche corretamente a lacuna do texto 
acima é: 
 
a) Mata Atlântica. 
b) Caatinga. 
c) Pampa. 
d) Pantanal. 
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19. Ainda sobre biomas encontrados no Brasil, podemos 
destacar o cerrado, que possui características de uma 
região de savana, com solo pobre em nutrientes, poroso 
e avermelhado, o clima é composto por invernos secos 
e verões chuvosos, além disso, ocorrem recorrentes 
queimadas. Sabe-se que o cerrado possui uma 
diversidade de espécies de animais nativos, entre eles 
estão: 
 
a) Onça pintada, jaguatirica e tamanduá-bandeira. 
b) Iguana, sucuri e boto. 
c) Sapo, garça-real e flamingo. 
d) Gaivota, ema e guaxinim. 
 

20. O termo biodiversidade, que também pode ser 
denominado como diversidade biológica, descreve a 
riqueza e a variedade do mundo natural. Entre as 
alternativas abaixo, a que apresenta a maior 
biodiversidade é: 
 
a) Floresta. 
b) Cidade. 
c) Deserto. 
d) Campo. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS  

 
21. São maneiras de realizar a organização de pastas e 
fichários: 
 

I- Por ordem alfabética; 
II- Por ordem de crença; 
III- Por ordem numérica. 

 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 

22. Sobre o emprego dos pronomes de tratamento em 
redação oficial, assinale a alternativa correta: 
 
a) Na redação oficial, adota-se uso do mesmo 

pronome de tratamento em três momentos distintos: 
no endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. 

b) O vocativo é o texto utilizado no envelope que 
contém a correspondência oficial. 

c) Na identificação do signatário, o cargo ocupado por 
pessoa do sexo feminino não deve ser flexionado no 
gênero feminino. 

d) Quanto aos adjetivos referidos a esses pronomes, o 
gênero gramatical deve coincidir com o sexo da 
pessoa a que se refere, e não com o substantivo 
que compõe a locução. 

 

23. No Windows 7, a tecla de atalho “Win + F” tem a 
função de: 
 
a) Executar. 
b) Minimizar. 

c) Flexibilizar. 
d) Buscar. 
 

24. No Microsoft Word 2010, é certo dizer que a aba na 
qual estão alocadas as funções para alterar a forma de 
exibição do documento na tela do computador, como a 
seleção de um modo de exibição, réguas, zoom, janelas 
e macros é denominada como: 
 
a) Aba Correspondência. 
b) Aba Exibição. 
c) Aba Inserir. 
d) Aba Revisão.  
 

25. Durante a comunicação a pessoa que está “falando” 
a mensagem é denominada: 
 
a) Emissor. 
b) Transcritor. 
c) Mediador. 
d) Tradutor. 
 

26. As teclas de atalho “Ctrl + P” no Microsoft Word 
2010, têm a função de: 
 
a) Desfazer. 
b) Pintar. 
c) Refazer. 
d) Imprimir. 
 

27. A finalidade da língua é comunicar, quer pela fala, 
quer pela escrita. Para que haja comunicação, são 
necessários: alguém que comunique; algo a ser 
comunicado; alguém que receba essa comunicação. No 
caso da redação oficial, quem comunica é sempre: 
 
a) As Organizações Não Governamentais. 
b) A pessoa física. 
c) A pessoa jurídica. 
d) O serviço público. 
 

28. Assinale a única alternativa que não contém um dos 
atributos que a comunicação oficial deve ter, ou seja, 
assinale o atributo que a comunicação oficial não deve 
ter, com base nas regras de comunicação oficial, 
principalmente as previstas no Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República. 
 
a) Pessoalidade. 
b) Clareza. 
c) Objetividade. 
d) Formalidade. 
 

29. Ao elaborar uma comunicação oficial, existem certos 
pronomes de tratamento que devem ser utilizados para 
se dirigir ao destinatário, dependendo do cargo que 
ocupa. No caso de uma comunicação oficial dirigida a 
uma autoridade, existem pronomes específicos para o 
endereçamento, vocativo, tratamento no corpo do texto 
e abreviatura, conforme dispõe o Manual de Redação 
Oficial da Presidência da República. Assinale a 
alternativa que corresponde ao vocativo que deve ser 
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empregado para se dirigir a um Ministro de Estado em 
uma comunicação oficial: 
 
a) Excelentíssimo Senhor Ministro. 
b) Excelentíssimo Doutor Ministro. 
c) Senhor Ministro. 
d) Magnífico Ministro. 
 

30. No Microsoft Word 2010, as teclas de atalho para 
colocar o texto em itálico são: 
 
a) Ctrl + 2 
b) Ctrl + G 
c) Ctrl + N 
d) Ctrl + I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


