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LINGUA PORTUGUESA 
 

01) Quanto aos termos da oração “Após uma primeira conversa com o psicólogo, a 

pessoa participa de dinâmicas, entrevistas e exercícios.”, o sublinhado é classificado 

sintaticamente como: 

a) Sujeito. 

b) Vocativo. 

c) Objeto direto. 

d) Aposto. 

 

02) Em relação à sílaba tônica, assinalar a alternativa cuja palavra é uma 

proparoxítona: 

a) Comum. 

b) Inverno. 

c) Átomo. 

d) Vatapá. 

 

03) Assinalar a alternativa que apresenta a CORRETA concordância: 

a) Ele e ela vai viajar no verão. 

b) As roupas todas molharam no varal. 

c) As crianças não respeitam os mais velho. 

d) O jovem têm de se apressar nos estudos. 

 

04) Considerando-se a norma ortográfica atualmente em vigor, assinalar a alternativa 

que apresenta a palavra escrita INCORRETAMENTE: 

a) Miniconto. 

b) Proativo. 

c) Anti-higiênico. 

d) Pararraios. 

 

 

 



 

 

05) O que significa a expressão idiomática “Dormir no ponto”? 

a) Bobear, perder uma oportunidade. 

b) Dormir em qualquer lugar. 

c) Estar sempre com sono. 

d) Não colaborar, não oferecer ajuda.  

 

MATEMÁTICA 

 

06) Em determinada academia, Laura correu 4km na esteira em 45 minutos e Luiza 

correu 3km em 18 minutos. Com base nessas informações, assinalar a alternativa 

CORRETA: 

a) Laura correu o equivalente a 400m. 

b) Luiza correu o equivalente a 30.000cm. 

c) A corrida de Luiza durou o equivalente a 1.800 segundos. 

d) Somando-se o tempo de duração das corridas de Laura e Luiza obtém-se o total de 1 

hora e 3 minutos. 

 

07) Um artesão possui três rolos de tecido que possuem, respectivamente, 84m, 132m 

e 156m de comprimento. Se esse artesão cortar os tecidos em partes de mesmo 

comprimento, de forma que cada parte seja a maior possível, qual será o comprimento 

de cada parte? 

a) 16m 

b) 14m 

c) 12m 

d) 10m 

 

08) João comprou cinco adaptadores e pagou o total de R$ 40,00. Considerando-se a 

mesma proporção, quanto ele pagaria se comprasse sete adaptadores iguais aos 

anteriores? 

a) R$ 60,00 

b) R$ 58,00 

c) R$ 56,00 

d) R$ 54,00 

 

09) Em relação à quantidade de contas que Pedro precisa pagar, sabe-se que o 

quádruplo da quantidade de contas mais 98 é igual a 218. Quantas contas Pedro 

precisa pagar? 

a) 30 

b) 32 

c) 35 

d) 40 

 



 

 

10) Neimar Júnior comprou uma mangueira de 6m de comprimento para regar as 

plantas do seu jardim. Com base nisso, é CORRETO afirmar que a mangueira possui o 

equivalente a: 

a) 600cm de comprimento. 

b) 6.000hm de comprimento. 

c) 0,06dm de comprimento. 

d) 60.000mm de comprimento. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11) Em relação aos direitos do cidadão, analisar a sentença abaixo: 

Constitucionalmente homens e mulheres são iguais em direitos (1ª parte). A educação 

e a saúde não são consideradas direitos sociais garantidos aos cidadãos brasileiros 

(2ª parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta. 

b) Correta somente em sua 2ª parte. 

c) Correta somente em sua 1ª parte. 

d) Totalmente incorreta. 

 

12) O cidadão, ao votar, está exercendo a cidadania. Em relação ao voto no Brasil, 

analisar os itens abaixo: 

I - No Brasil somente os homens têm direito ao voto. 

II - O voto é facultado aos maiores de 70 anos. 

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Somente o item I está correto. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

13) A mudança de hábitos antigos relacionados a parâmetros de consumo poluidores 

não acontece da noite para o dia, mas decorre de um esforço paulatino para substituir 

ações impensadas por ações sustentáveis. Com base nisso, e pensando em uma 

prática sustentável no ambiente de trabalho, assinalar a alternativa que apresenta 

uma ação que NÃO se adéqua ao pensamento de colaboração sustentável, quando da 

economia de energia elétrica: 

a) Aproveitar ao máximo a iluminação natural e evitar ligar as lâmpadas durante o dia, se 

possível. 



 

 

b) Substituir as lâmpadas convencionais por lâmpadas com maior eficiência energética, 

preferindo as lâmpadas fluorescentes e lâmpadas LED. 

c) Manter as lâmpadas dos ambientes acesas quando desocupados. 

d) Instalar temporizadores e sensores de presença nos corredores. 

 

14) Analisar os itens abaixo: 

I - Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, políticos e sociais 

estabelecidos na Constituição de um país. 

II - Não desperdiçar água e não jogar o lixo na rua faz parte da consciência ecológica. 

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Somente o item I está correto. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

15) Em relação às fontes de energia, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 

assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

(1) Fontes de energias renováveis. 

(2) Fontes de energias não renováveis. 

(  ) Gás natural. 

(  ) Energia solar. 

(  ) Petróleo. 

(  ) Carvão mineral. 

(  ) Energia eólica. 

a) 1 - 1 - 2 - 2 - 1. 

b) 2 - 1 - 1 - 1 - 2. 

c) 1 - 2 - 1 - 1 - 2. 

d) 2 - 1 - 2 - 2 - 1. 

 

LEGISLAÇÃO E CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, analisar os itens abaixo: 

I - No caso de enriquecimento ilícito, perderá o agente público ou terceiro beneficiário 

os bens ou valores acrescidos ao seu patrimônio. 

II - Não constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário liberar 

verba pública sem a estrita observância das normas pertinentes ou influir de qualquer 

forma para a sua aplicação irregular. 

a) Os itens I e II estão corretos. 

b) Somente o item I está correto. 

c) Somente o item II está correto. 

d) Os itens I e II estão incorretos. 



 

 

17) Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, analisar os itens abaixo: 

I - Concorrência é uma modalidade de licitação. 

II - Concurso não é uma modalidade de licitação. 

III - Convite é uma modalidade de licitação. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item I. 

b) Somente o item II. 

c) Somente os itens I e III. 

d) Todos os itens. 

 

18) Em conformidade com a Lei nº 12.527/11, os procedimentos previstos destinam-se 

a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados 

em conformidade com os princípios da Administração Pública e com a as seguintes 

diretrizes, EXCETO: 

a) Observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como exceção. 

b) Divulgação de informações de interesse público, somente havendo solicitações. 

c) Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 

d) Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. 

 

19) Considerando-se o que dispõe a Constituição Federal, analisar os itens abaixo: 

I - Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio, entre outros, de 

representantes eleitos. 

II - Dentre os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, somente o Poder Legislativo 

é um Poder da União. 

III - Garantir o desenvolvimento nacional não constitui um dos objetivos fundamentais 

da República Federativa do Brasil. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item I. 

b) Somente o item II. 

c) Somente os itens I e II. 

d) Somente os itens II e III. 

 

20) Ao encaminhar um ofício a determinado Secretário de Estado do Governo 

Estadual, o Prefeito Municipal deve utilizar o pronome de tratamento: 

a) Vossa Excelência. 

b) Vossa Senhoria. 

c) Vossa Magnificência. 

d) Digníssima Excelência. 
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GABARITO OFICIAL 
 

QUESTÃO ALTERNATIVA 

01 A 

02 C 

03 B 

04 D 

05 A 

06 D 

07 C 

08 C 

09 A 

10 A 

11 C 

12 C 

13 C 

14 A 

15 D 

16 B 

17 C 

18 B 

19 A 

20 A 

 


