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AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 
   

 

 
 

INFORMAÇÕES / INSTRUÇÕES: 

 
1. Verifique se a prova está completa: questões de números 1 a 40. 
 
2. A compreensão e a interpretação das questões constituem parte integrante da prova, razão pela qual os 

fiscais não poderão interferir. 
 
3. Preenchimento do Cartão-Resposta : 

- Preencher para cada questão apenas uma resposta 
- Preencher totalmente o espaço           correspondente, conforme o modelo:  
- Usar caneta esferográfica, escrita normal, tinta azul ou preta 
- Para qualquer outra forma de preenchimento, a leitora anulará a questão 
  

 
 

O CARTÃO-RESPOSTA É PERSONALIZADO. 
NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO, NEM CONTER RASURAS. 

 
 

Duração total da prova: 3 horas 
                                                                                                                                                                                      � 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 Anote o seu gabarito.          
                             

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 

                   

11.  12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20. 

                   

21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30. 

                   

31.  32.  33.  34.  35.  36.  37.  38.  39.  40. 

 

N.º DO CARTÃO NOME (LETRA DE FORMA)  

ASSINATURA 
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PPOORRTTUUGGUUÊÊSS  

  
  

Leia o seguinte texto, adaptado do sítio 
drauziovarella.com.br, que servirá de base para as 
próximas 05 (cinco) questões:  

 
Obesidade na Infância: mitos e verdades 

 
Drauzio Varella 

 
O tempo em que a desnutrição das crianças 

envergonhava o país está perto do final. Não que 
tenhamos virado essa página da história: 6% das 
crianças com menos de 05 anos ainda apresentam déficit 
de altura, mas em 2006-2007 havia 7,1%. Na década de 
1970, o déficit de altura atingia 29,3% das crianças na 
faixa dos 05 aos 09 anos; hoje, essa porcentagem caiu 
para 7,2%. Por razões óbvias, esses números são 
maiores nas regiões Norte e Nordeste e nas famílias de 
renda mais baixa. O que se nota é que, ao contrário da 
escassez de alimentos que martirizava parte significante 
da população, o desenvolvimento e a distribuição de 
renda um pouco menos perversa trouxeram para os 
brasileiros um problema característico dos países mais 
ricos: a obesidade infantil. 

Segundo o IBGE, uma em cada três crianças de 05 
a 09 anos está com excesso de peso, e 14,3% são 
obesas.  Nos últimos 35 anos, o excesso de peso na 
adolescência aumentou seis vezes. Na faixa de 10 a 19 
anos. Ele já atinge 21,5% da população. Esses números 
são assustadores, porque a probabilidade de uma 
criança gordinha tornar-se adulto obeso é de 90%. 

As causas do aumento da prevalência de 
obesidade na infância têm sido atribuídas ao consumo de 
alimentos de elevado teor calórico e à falta de atividade 
física. É lógico que a oferta sem fim de doces, biscoitos e 
chocolates anunciados o tempo todo pelos meios de 
comunicação de massa, por meio de campanhas 
publicitárias apelativas e condenáveis, o tempo de 
inatividade diante da TV e do computador e a violência 
nas cidades modernas conspiraram para reduzir o gasto 
energético da criança de hoje, mas há outros fatores 
envolvidos. Esses fatores incluem o ganho excessivo de 
peso materno durante a gravidez, o fumo durante a 
gestação, a amamentação por período menor do que o 
recomendado e a diminuição do número de horas de 
sono na infância.  

Ao redor da 15a semanas da vida fetal, surgem as 
primeiras células especializadas em armazenar gordura, 
os adipócitos. No decorrer do primeiro ano de vida, os 
adipócitos praticamente não se multiplicam, apenas 
crescem e se enchem de gordura para criar reservas de 
energia que serão mobilizadas, quando a criança 
começar a andar. À medida que a criança cresce e se 
movimenta, esses depósitos serão consumidos 

gradativamente até atingir os níveis mais baixos aos 05 
ou 06 anos. As que chegam com excesso de peso nessa 
idade correm risco de assim permanecer na vida adulta. 
O aumento excessivo de peso da mãe grávida interfere 
com o programa que controla o ciclo metabólico do feto. 
Os estudos mostram que os filhos de mulheres que 
engordam excessivamente durante a gravidez correm 
48% mais risco de chegar com excesso de peso aos 07 
anos. 

O sabor do leite materno não é o mesmo em todas 
as mamadas; ocorrem modificações no decorrer do dia 
em função da alimentação da mãe. Bebês alimentados 
com mamadeira não experimentam tal variedade de 
sabores, pois o gosto do leite em pó é sempre o mesmo. 
Estudos mostram que a diversidade de sensações 
gustativas ligadas à amamentação está associada ao 
desenvolvimento de paladares mais variados. As 
crianças têm preferência inata por sabores doces e 
salgados, rejeição pelos amargos e azedos e dificuldade 
para aceitar novas experiências gustativas. Calcula-se 
que devam ser expostas de cinco a dez vezes, em 
média, para adaptar-se ao gosto de um novo alimento. 

Pois bem: está comprovado que nessa fase da vida 
(primeira infância), existe nítida predisposição para 
alimentos com alta densidade calórica, por causa do 
gosto agradável e por levar à saciedade mais 
prontamente. Consecutivamente, se não houver 
insistência na oferta do leite materno, o paladar poderá 
se fixar exclusivamente em doces e gorduras. Portanto, a 
prevenção da obesidade infantil começa na gestação; a 
do adulto dura a vida inteira. 

 
 

1. Com base no texto, é CORRETO afirmar: 
 

A) Diferentemente do que imagina o senso comum, 
o consumo de alimentos muito calóricos não está 
relacionado ao aumento do número de casos de 
obesidade infantil. 

B) O problema da obesidade infantil é gravíssimo 
porque uma criança obesa está fadada a se 
tornar um adulto obeso, ou seja: não há maneiras 
de vencer o problema; daí a necessidade da 
prevenção. 

C) O consumo de leite em pó é uma das principais 
causas do aumento em seis vezes dos índices 
relacionados à obesidade infantil.  

D) O sedentarismo (falta da prática de exercícios 
físicos) é uma das causas do aumento da 
prevalência da obesidade na infância. 

E) O paladar de um bebê não está preparado para 
diferenciar sabores; daí o motivo de ser 
ineficiente qualquer tentativa de prevenir a 
obesidade antes do primeiro ano de vida. 
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2. Com relação ao artigo de Drauzio Varella, assinale 
a alternativa INCORRETA: 
 

A) Os índices relacionados ao déficit de altura 
caíram nas últimas décadas, mas tal problema 
ainda não foi erradicado. 

B) Hoje, o excesso de peso atinge menos de um 
quarto (1/4) da população de 10 a 19 anos; isso, 
no entanto, não deve ser comemorado: ao 
contrário, trata-se um dado alarmante.  

C) Por volta do quarto mês de gestação ocorre o 
surgimento dos adipócitos. 

D) As células especializadas em armazenar gordura 
praticamente não se multiplicam nos primeiros 12 
(doze) meses de vida do bebê.  

E) Filhos de mulheres obesas têm cerca de 50 
vezes mais chance de serem adultos obesos do 
que filhos de mulheres magras. 

 
 

3. Segundo o texto, são causas do aumento dos índices 
de obesidade infantil, EXCETO: 

 
A) O excesso de amamentação. 
B) A violência das cidades contemporâneas. 
C) A publicidade irresponsável, que incentiva, sem 

descanso, o consumo de alimentos ricos em 
açúcares e gorduras. 

D) O ato de fumar durante a gravidez. 
E) A redução do tempo de sono das crianças. 

 
 

4. Qual dos períodos abaixo sintetiza 
CORRETAMENTE as ideias centrais apresentadas 
no texto? 

 
A) No que tange ao aumento do número de casos 

de obesidade infantil, o principal agravante é o 
excesso de consumo de alimentos do tipo “fast-
food”; para vencer o problema, é preciso redefinir 
os hábitos alimentares, a começar pela não 
ingestão de leite em pó, doces, biscoitos e 
chocolates. 

B) Quando o assunto é obesidade, a prevenção 
deve começar já na gravidez, a fim de se evitar a 
obesidade infantil; caso contrário, poderá ter 
início um problema de longa duração: as chances 
de uma criança gordinha se tornar um adulto 
obeso são bastante altas. 

C) O ganho excessivo de peso materno durante a 
gestação pode gerar casos de obesidade infantil;  
isso comprova que o problema do excesso de 
peso é genético e não retroativo. 

D) A obesidade na fase adulta é, aparentemente, um 
problema sem solução; daí a importância de se 
prevenir o problema, a começar pelo 
“treinamento” do paladar dos bebês, que deve se 
fixar em determinados sabores. 

E) Apesar de os índices relacionados ao déficit de 
altura estarem em franca decadência, os 

números ligados à obesidade infantil 
praticamente triplicaram nos últimos dez anos; 
isso revela o advento de um problema 
gravíssimo, fruto do mundo moderno, marcado 
pelo sedentarismo e pelo consumismo 
desmedido. 

 
 

5. Após a leitura do parágrafo apresentado abaixo, 
assinale a alternativa INCORRETA: 

 
“O sabor do leite materno não é o mesmo em 

todas as mamadas; ocorrem modificações no 
decorrer do dia em função da alimentação da mãe. 
Bebês alimentados com mamadeira não 
experimentam tal variedade de sabores, pois o gosto 
do leite em pó é sempre o mesmo. Estudos mostram 
que a diversidade de sensações gustativas ligadas à 
amamentação está associada ao desenvolvimento de 
paladares mais variados. As crianças têm preferência 
inata por sabores doces e salgados, rejeição pelos 
amargos e azedos e dificuldade para aceitar novas 
experiências gustativas. Calcula-se que devam ser 
expostas de cinco a dez vezes, em média, para 
adaptar-se ao gosto de um novo alimento.” 

 
A) Em “Calcula-se que devam ser expostas de cinco 

a dez vezes (...)”, não se pode deslocar o 
pronome “-se” para o início do período, por 
motivo de inadequação à norma-padrão.  

B) Em “Bebês alimentados com mamadeira não 
experimentam tal variedade de sabores, pois o 
gosto do leite em pó é sempre o mesmo.”, a 
palavra “pois” tem função explicativa. 

C) Em “O sabor do leite materno não é o mesmo em 
todas as mamadas; ocorrem modificações no 
decorrer do dia em função da alimentação da 
mãe.”, o ponto-e-vírgula pode ser substituído por 
“contudo”, sem prejuízo do sentido original. 

D) O trecho “Estudos mostram que a diversidade de 
sensações gustativas ligadas à amamentação 
está associada ao desenvolvimento de paladares 
mais variados.” pode ser reescrito, sem prejuízo 
do sentido original, desta maneira: “Estudos 
mostram o seguinte: a diversidade de sensações 
gustativas ligadas à amamentação está 
associada ao desenvolvimento de paladares mais 
variados.” 

E) Em “(...) para adaptar-se ao gosto de um novo 
alimento.”, é possível deslocar o pronome “-se” 
para antes da palavra “adaptar”, sem prejuízo do 
sentido original nem ocorrência de inadequação 
gramatical.  
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6. Após a leitura da tira apresentada abaixo, do 
cartunista argentino Quino, assinale a alternativa cujo 
conceito pode ser CORRETAMENTE associado a 
este trabalho do artista: 

 
A) Silepse. 
B) Aliteração. 
C) Rotacismo. 
D) Intertextualidade. 
E) Sinestesia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

7. Leia a seguinte tira e assinale a alternativa que 
apresenta uma interpretação CORRETA para os 
quadrinhos de André Dahmer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: O Globo, 23/09/2011. 

 

A) O autor faz uma crítica à censura da época da 
Ditadura Militar brasileira, cujos generais estão 
representados no segundo quadrinho. 

B) O autor, ao dizer que “não precisamos inventar a 
roda”, usa de uma expressão do cotidiano para 
denunciar a alienação política da juventude do 
século XXI. 

C) O autor faz uma crítica ao fato de que o trânsito 
ceifa a vida de muitos jovens, ou seja: o 
automóvel pode se converter em uma máquina 
de matar jovens. 

D) O autor ridiculariza os ideais desenvolvimentistas 
das ditaduras de extrema esquerda, como o 
nazifascismo, representado na figura de Benito 
Mussolini. 

E) O autor faz uma crítica à ideia de que a juventude 
contemporânea enfrenta uma crise de valores; 
daí a tese, expressa nos desenhos, de falsa 
desintegração familiar. 
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8. Leia o seguinte texto e assinale a alternativa 
CORRETA com relação ao conteúdo apresentado: 
 

Dilma anuncia programa para escolas técnicas 
em pronunciamento na TV 

 
 Débora Santos, Brasília 

 
 A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta 
quinta-feira (10) que vai lançar o Programa Nacional 
de Acesso à Escola Técnica (Pronatec) para facilitar 
o ingresso de jovens nesse tipo de ensino. O anúncio 
foi feito durante o primeiro pronunciamento da 
presidente em cadeia nacional de rádio e televisão. 

Dilma afirmou que o Pronatec deve ser lançado 
ainda no primeiro semestre deste ano e levará ao 
ensino técnico a experiência “bem sucedida” do 
Programa Universidade para Todos (ProUni), que 
oferece bolsas parciais e integrais em cursos de 
graduação em instituições privadas de ensino 
superior. 

Fonte: Portal G1, 10/02/2011. 

 
A) O tema do texto, que é uma reportagem, é o 

ProUni. 
B) O tema do texto, que é uma notícia, é a cadeia 

nacional de rádio e televisão. 
C) O tema do texto, que é uma notícia, é o Pronatec. 
D) O tema do texto, que é uma reportagem, é a 

eleição de Dilma Rousseff. 
E) O tema do texto, que é uma notícia, são as 

bolsas parciais e integrais dos cursos de 
graduação. 

 
 

9. Leia o seguinte fragmento, retirado do jornal O Globo, 
de 27/06/2011, e assinale a alternativa que apresenta 
CORRETAMENTE uma continuação lógica para o 
texto: 
 

 O publicitário Fábio Carvalho morou a vida toda 
em Botafogo, com os pais. Mas, na hora de formar 
sua família, escolheu a Barra da Tijuca para comprar 
seu imóvel. Troca quase impensável poucos anos 
atrás, quando a grande maioria dos moradores da 
Zona Sul sequer cogitaria a hipótese de ir para a 
Barra. Ou para a Tijuca. Ou para o Centro. 

Os fatores para essa migração em várias 
direções dentro da cidade do Rio de Janeiro são 
diversos e tanto refletem o aumento da renda de parte 
da população, quanto o boom do mercado imobiliário 
e a consequente alta de preços. Se, de um lado, há 
quem esteja trocando sua casa por uma unidade 
maior, mais nova ou mais bem localizada, por outro, 
há muita gente preferindo apartamentos menores ou 
em bairros menos valorizados. Em alguns casos, 
como forma de adquirir o primeiro imóvel. Em outros, 
como solução para fugir de aluguéis caros demais. 

Dentro desse segundo grupo (o dos que 
optam por imóveis de menor custo), quem costumava 

morar em regiões mais nobres, como Ipanema, Leblon 
ou Gávea, vem optando por Botafogo, Flamengo e, 
em alguns casos, Tijuca. E não à toa: (...) 

 
A) há 30 meses, o valor médio do aluguel de um 

apartamento de três quartos em Ipanema girava 
em torno de R$ 3.442, segundo dados do Secovi-
Rio, e hoje vale R$ 6.727 – quase o dobro. Hoje, 
com aquele valor, só se encontram apartamentos 
do mesmo tamanho em bairros como Flamengo, 
Botafogo, Tijuca ou Laranjeiras, onde 
apartamentos de um quarto, mais modestos, 
oscilam entre R$ 1.000. 

B) Ipanema, Leblon e Gávea, bairros que 
concentram os imóveis mais cobiçados da 
Cidade Maravilhosa, continuam a oferecer 
valores acessíveis, o que estimula antigos 
moradores a não procurarem endereços na Zona 
Norte. 

C) o valor médio do aluguel de imóveis, na cidade 
do Rio de Janeiro, vem caindo – um sopro de 
esperança na vida do cidadão que não pode 
comprar um imóvel novo nem possui renda 
suficiente para os custos de um dos poucos 
bairros emergentes, como Recreio dos 
Bandeirantes e Barra da Tijuca. 

D) tais bairros oferecem imóveis semelhantes aos 
de Ipanema, Leblon e Gávea, sem diferenças de 
valores significativas, o que comprova a ideia de 
homogeneidade de condições sociais defendida 
por especialistas em finanças. 

E) são bairros cujos valores pouco diferem daqueles 
predominantes em Ipanema, Leblon e Gávea, 
com o diferencial positivo de que, em geral, os 
imóveis são menores e mais aconchegantes. 

 
10. Assinale a alternativa que apresenta 

CORRETAMENTE um problema de progressão 
comumente chamado de “circularidade”: 
 
A) Pesquisas recentes comprovaram que o hábito 

da leitura, quando estimulado em crianças de 03 
a 07 anos, ajuda a desenvolver a memória e o 
raciocínio lógico. 

B) As universidades brasileiras apresentam mazelas 
de difícil tratamento, como a falta de verbas 
públicas para pesquisas mais sofisticadas, o que 
exibe um problema da ciência brasileira, que é, 
também, um problema das nossas universidades. 

C) Recentemente, a divulgação dos números do 
Censo 2010 deixou evidente que a sociedade 
brasileira passa por uma mudança de 
configuração: o número de cidadãos 
afrodescententes autodeclarados, pela primeira 
vez na história, é maior que o de brancos. 

D) O dia nacional da luta contra a violência contra a 
mulher foi lembrado por meio de inúmeras 
manifestações públicas, ontem, 25/11/2010; um 
dos eventos mais concorridos foi o seminário 
com líderes feministas, realizado na UFPR. 

E) A entrevista foi um fracasso: o candidato 
mostrou-se confuso, nervoso e pouco 
interessado; consecutivamente, foi reprovado no 
exame. 
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Leia o seguinte texto, que servirá de base para as 
próximas 03 (três) questões: 
 

Analfabetismo cai no Brasil, mas ainda é maior que 
no Zimbábue 

André Monteiro 
De São Paulo  

A taxa de analfabetismo entre a população com 
15 anos ou mais diminuiu 4 pontos percentuais entre 
2000 e 2010, segundo os Indicadores Sociais Municipais 
do Censo Demográfico 2010, divulgados pelo IBGE 
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta 
quarta-feira. O número caiu de 13,6% para 9,6%.  

Na área urbana, o indicador passou de 10,2% 
para 7,3% da população. Já nas áreas rurais, ele teve 
uma melhora de 29,8% para 23,2%.  

Nos Estados, a menor taxa de analfabetismo foi 
encontrada no Distrito Federal (3,5%) e a maior em 
Alagoas (24,3%).  

As maiores quedas entre a população com 15 
anos ou mais se deram no Norte (de 16,3% em 2000 
para 11,2% em 2010) e no Nordeste (de 26,2% para 
19,1%), mas também ocorreram reduções nas regiões 
Sul (de 7,7% para 5,1%), Sudeste (de 8,1% para 5,4%) e 
Centro-Oeste (de 10,8% para 7,2%).  

Apesar do avanço, o índice de analfabetismo no 
Brasil ainda está acima do de muitos países. De acordo 
com dados de 2009 do Banco Mundial, a taxa de 
analfabetismo era de 8,14% no Zimbábue, país africano 
com PIB per capita igual a 5% do brasileiro.  

A média mundial, segundo as estatísticas, foi de 
16,32%. A menor taxa foi encontrada em Cuba (0,17%) e 
a maior no Chade (66,39%).  
 
RENDA  
 

Entre as crianças brasileiras de 10 a 14 anos, 
3,9% ainda não estavam alfabetizadas em 2010, o que 
representa cerca de 671 mil crianças. Em 2000, o 
número deste contingente era de 1,2 milhão de crianças, 
ou 7,3% do total.  

A pesquisa apurou que as crianças que vivem em 
famílias pobres demoram mais para serem alfabetizadas.  

Considerando as crianças de 10 ou mais, o 
analfabetismo atinge 17,5% das que vivem em famílias 
com renda per capita de até um quarto do salário mínimo, 
12,2% nas que vivem com renda de um quarto até meio 
salário, 10% nas de meio a um salário, e 3,5% nas de um 
a dois salários.  

Nas faixas seguintes, a taxa de analfabetismo 
prosseguiu em queda, passando de 1,2%, na classe de 2 
a 3 salários mínimos, a 0,3%, na de 5 salários mínimos 
ou mais.  

Na faixa entre 15 e 19 anos, a taxa de 
analfabetismo atingiu 2,2% em 2010, mostrando uma 
redução em relação a 2000, quando era de 5%.  

Por outro lado, no contingente de pessoas de 65 
anos ou mais, este indicador ainda é elevado, 
alcançando 29,4% da população nesta faixa de idade em 
2010.  

 
 

CENSO  
 

Participaram do Censo 2010 cerca de 190 mil 
recenseadores, que visitaram os mais de 5.500 
municípios brasileiros. Ao todo, foram entrevistados 
representantes de 67,5 milhões de domicílios no período 
de 1º de agosto a 31 de outubro - outras 899 mil 
residências foram consideradas fechadas.  

Os primeiros dados da pesquisa, que identificou 
uma população de 190 milhões de pessoas, foram 
revelados em abril deste ano. Nesta quarta-feira, o IBGE 
divulgou dados consolidados e novos recortes nas 
estatísticas.  

 
Fonte: Folha de S. Paulo, 16/11/2011. 

 

11. A partir da leitura do texto de André Monteiro, 
assinale a alternativa CORRETA: 
 
A) Segundo os dados apresentados pelo redator da 

notícia, com base no Censo 2010, as maiores 
quedas nos índices de analfabetismo brasileiros, 
nos últimos dez anos, ocorreram nas regiões 
Norte e Sul. 

B) Pode-se dizer que, no que tange ao 
analfabetismo entre crianças com mais de 10 
anos, o maior índice diz respeito às famílias cuja 
renda mensal é superior a meio salário mínimo. 

C) Segundo os dados apresentados pelo redator da 
notícia, com base no Censo 2010, a taxa de 
analfabetismo no Brasil continua a ser maior na 
zona rural. 

D) Pode-se dizer que, na faixa das pessoas entre 15 
e 19 anos, nos últimos dez anos, houve uma 
queda de 5% nos índices de analfabetismo. 

E) Com relação às pessoas com mais de 65 anos de 
idade, o relator da notícia deixa claro que não 
houve queda nos índices de analfabetismo, nos 
últimos dez anos, mas aumento de 29,4 %. 

 

12. Sobre o texto de André Monteiro, assinale a 
alternativa INCORRETA: 
 
A) Em 2000, a taxa de analfabetismo entre as 

crianças de 10 a 14 anos era de mais de 5% do 
total. 

B) Segundo a pesquisa, a condição socioeconômica 
interfere nos índices de alfabetização, uma vez 
que crianças de famílias pobres demoram mais 
para serem alfabetizadas.  

C) Em 2010, cerca de 30% da população brasileira 
com mais de 65 anos de idade não era 
alfabetizada. 

D) Segundo números do Banco Mundial, o 
Zimbábue, país africano com PIB muito menor 
que o brasileiro, apresentava, em 2009, taxa de 
analfabetismo menor aquela apresentada pelo 
Brasil, em 2010, segundo os dados do Censo. 

E) Em 2010, a maior taxa de analfabetismo 
brasileira foi encontrada no Distrito Federal. 
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13. Leia o seguinte trecho, retirado do texto de André 
Monteiro, e assinale a alternativa CORRETA: 
 

Participaram do Censo 2010 cerca de 190 mil 
recenseadores, que visitaram os mais de 5.500 
municípios brasileiros. Ao todo, foram entrevistados 
representantes de 67,5 milhões de domicílios no 
período de 1º de agosto a 31 de outubro - outras 899 
mil residências foram consideradas fechadas.  

 
O termo sublinhado é: 
 
A) Um verbo, ligado ao complemento “do Censo 

2010”, cujo sujeito não pode ser determinado. 
B) Um verbo de ligação unido ao adjunto adverbial 

“do Censo 2010”, cujo sujeito é “recenseadores”. 
C) Um verbo de ligação unido ao complemento 

nominal “do Censo 2010”, cujo sujeito é 
indefinido, daí um possível estranhamento inicial, 
quando da leitura da frase. 

D) Um verbo intransitivo, cujo sujeito composto é 
“cerca de 190 mil recenseadores”. 

E) Um verbo, ligado ao sujeito “cerca de 190 mil 
recenseadores”, que está posposto – daí um 
possível estranhamento inicial, quando da leitura 
da frase. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14. Leia a seguinte tira, do cartunista Quino, e assinale a 
alternativa CORRETA: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Linguisticamente, pode-se dizer que o humor da tira é 
decorrente: 

 
A) Da polissemia da palavra “desemprego”. 
B) Do uso dos pontos de exclamação, em três 

quadrinhos. 
C) Do uso das reticências, no segundo quadrinho. 
D) Da polissemia da palavra “indicador”. 
E) Da polissemia da palavra “operários”. 
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15. Leia o seguinte fragmento de texto: 
 

Você já conversou com o seu vizinho? 
 

Se você vive num grande centro e está lendo 
essa pergunta, a resposta vai ser provavelmente não 
ou raramente. Talvez até queira, mas não vai bater na 
porta dele com um bolo na mão.  

Começou nesta semana nos Estados Unidos 
uma experiência batizada de NextDoor, para ajudar a 
reinventar o conceito de vizinhança, criando uma rede 
social por rua.  

O conceito de vizinhança sumiu das cidades 
grandes, gerando baixo capital social e uma sensação 
de isolamento. Isso é o que se chama baixo capital 
social, o que dificulta a resolução de problemas. As 
redes sociais aproximaram como nunca as pessoas, 
surgindo assim uma chance virtual de melhorar a 
comunidade real.  

O interessante disso é a comprovação de que, 
na era global, cresce a tendência do "hiperlocal". São 
inúmeros os projetos de comunicação investindo na 
hiperlocalidade como eixo de identidade. Um site está 
fazendo o maior sucesso por promover trocas entre 
vizinhos.  
Experiências como o NextDoor trazem a possibilidade 
de debates sobre problemas e busca de soluções.  

Sou daqueles que para consertar o que é 
grande tem que começar a fazer pequeno. Para 
mudar o mundo para melhor é preciso começar 
mudando a sua rua.  

Fonte: Folha de S. Paulo, 27/10/2011. 

 
Sobre o texto de Dimenstein, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

 
A) Segundo o autor, as redes sociais virtuais podem 

melhorar a comunidade real. 
B) Segundo o autor, o baixo capital social dificulta a 

resolução de problemas. 
C) Segundo o autor, para melhorar o mundo é 

preciso começar com as pequenas coisas, como 
melhorar as relações sociais na sua rua. 

D) Segundo o autor, experiências como o NextDoor 
dão respostas prontas ao problema da falta de 
sociabilidade do mundo moderno. 

E) Segundo o autor, a “era global” é marcada pela 
tendência do “hiperlocal”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

    
MMAATTEEMMÁÁTTIICCAA    

  
16. Uma fábrica que produz automóvel tem 560 

empregados. Em função da diminuição da 
comercialização dos seus automóveis resolveu dar 
férias coletivas para uma parte de seus funcionários. 
A quantidade de funcionários em férias coletivas é 
igual a 3/7. De acordo com essas condições 
podemos afirmar que: 
 
A) 320 funcionários continuam trabalhando. 
B) 210 funcionários entraram em férias. 
C) 240 funcionários continuam trabalhando. 
D) 350 funcionários continuam trabalhando. 
E) 420 funcionários continuam trabalhando. 
 

17. Um lojista vende 18 armários em 3 dias. Ele recebeu 
uma proposta de uma fábrica para comercializar 126 
armários do mesmo modelo e preço. Considerando 
suas vendas anteriores, o lojista venderá esse lote de 
armários em: 
 
A) 7 dias. 
B) 14 dias. 
C) 21 dias. 
D) 28 dias. 
E) 30 dias. 
 

18. Dois vendedores receberam uma comissão sobre 
uma venda. Um deles recebeu R$ 450,00 a mais do 
que o outro. Considerando que a razão entre eles é 
de 4/9, é CORRETO afirmar que: 
 
A) O valor total da comissão foi de R$ 650,00. 
B) O valor total da comissão foi de R$ 1.170,00. 
C) O valor total da comissão foi de R$ 700,00. 
D) O valor total da comissão foi de R$ 729,00. 
E) O valor total da comissão foi de R$ 1.179,00. 
 
 

19. Dois carros partem simultaneamente às 09h00min de 
um mesmo ponto que está a 270 km da cidade Alfa. 
O carro A percorre por hora 10 km a mais do que o 
carro B, que desenvolve uma velocidade média de 80 
km/h. Segundo essas informações, podemos afirmar 
que: 
 
A) O carro A chegou à cidade Alfa às 12h00min. 
B) O tempo que o carro B leva para chegar à cidade 

Alfa é de 3 horas. 
C) O carro B chega à cidade Alfa às 12h00min. 
D) Após uma hora de viagem, se o carro B aumentar 

sua velocidade em 10km/h, ele chegará ao 
mesmo tempo que o carro A. 

E) Se o carro A diminuir sua velocidade em 10 km/h 
após 1 hora, o carro B chegará ao mesmo tempo. 
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20. Um estudo realizado com pessoas com idade 
superior a 65 anos de idade residentes na cidade 
BETA mostrou que, entre os participantes da 
pesquisa que nunca frequentaram a escola, 23% 
apresentaram algum tipo de problema cognitivo. Se 
entre os 2500 idosos pesquisados, um em cada cinco 
nunca foi à escola, o número de idosos pesquisados 
que já apresentaram algum tipo de problema 
cognitivo é: 
 
A) 115 
B) 575 
C) 1975 
D) 460 
E) 105 
 
 

21. Numa competição de ciclismo um dos atletas 
apresentou o seguinte resultado, representado aqui 
por uma PA: na primeira hora ele percorreu 15 km, 
na segunda hora percorreu 13 km e assim por diante. 
Considerando que ele realizou a prova em 5 horas, o 
percurso da prova continha:  
 
A) 38 km. 
B) 55 km. 
C) 110 km. 
D) 62,5 km. 
E) 105 km. 
 
 

22. Uma pessoa compra um imóvel e deve pagá-lo em 
oito anos. O valor da prestação inicial é de               
R$ 1.200,00 durante um ano. A cada ano a prestação 
sofre um reajuste de 10% em relação ao ano anterior. 
O valor pago aproximadamente pela prestação no    
8º ano de financiamento será de? 
 
A) R$ 2.572,30 
B) R$ 2.338,46 
C) R$ 2.125,87 
D) R$ 2.160,00 
E) R$ 2.040,00 
 
 

23. Um pedreiro irá revestir uma sala com dimensões 
igual a 12 m x 8 m. Para realizar esse trabalho, ele 
utilizará cerâmicas com dimensões iguais a 50 cm x 
50 cm.  
A quantidade de cerâmicas necessária é: 
 
A) 96 unidades. 
B) 192 unidades. 
C) 384 unidades. 
D) 240 unidades. 
E) 144 unidades. 

 
 
 
 

24. Um carro popular 0 km que custa R$ 25.000,00, sofre 
uma desvalorização devido ao uso de 5% ao ano. 
Qual será o valor aproximado desse mesmo carro 
após três anos de uso? 
 
A) R$ 22.562,50 
B) R$ 22.500,00 
C) R$ 21.250,00 
D) R$ 21.434,37 
E) R$ 20.527,50 
 
 

25. Uma indústria montadora de carros de passeio e 
utilitários produz dois modelos diferentes (modelo A e 
modelo B) segundo as seguintes especificações: 
 

 A B 
Eixos 2 3 
Rodas 4 6 

 
A previsão de produção da fábrica do modelo A para 
os meses de janeiro e fevereiro, respectivamente, é 
de 30 e 20 unidades. Já do modelo B, para o mesmo 
período, é de 25 e 18 unidades. A partir dessas 
condições, determine a quantidade total de eixos e 
rodas necessária para a produção nesses dois 
meses. 
 
A) Para fabricar os dois modelos a fábrica utilizará 

135 eixos e 270 rodas. 
B) Para fabricar os dois modelos a fábrica utilizará 

188 eixos e 364 rodas. 
C) Para fabricar os dois modelos a fábrica utilizará 

135 eixos e 364 rodas. 
D) Para fabricar os dois modelos a fábrica utilizará 

188 eixos e 458 rodas. 
E) Para fabricar os dois modelos a fábrica utilizará 

229 eixos e 458 rodas. 
 
 

26. Existe uma área com forma semelhante a um 
trapézio com medidas das bases de 22 m e             
16 m e altura de 14 m. Nesse terreno foi revestida 
uma área retangular de 9 m x 12 m com ardósia. No 
restante da área plantou-se grama.  
Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 
que: 
 
A) A área revestida por ardósia é de 158 m². 
B) A área total do terreno é de 158 m². 
C) A área coberta por grama é de 108 m². 
D) A área coberta por grama é de 158 m². 
E) A área coberta por grama é de 266 m². 
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27. Três ônibus com itinerários diferentes iniciam sua 
jornada no mesmo ponto todos os dias às 07h00min. 
O ônibus A realiza seu trajeto e retorna ao ponto 
inicial às 07h30min; o ônibus B retorna ao ponto 
inicial em 45 minutos; e o ônibus C retorna em 60 
minutos. Qual será o horário que os três ônibus 
voltarão a se encontrar no ponto inicial no mesmo 
dia? 
 
A) Às 10h00min. 
B) Às 08h30min. 
C) Às 08h00min. 
D) Às 09h00min. 
E) Às 09h30min. 
 
 

28. Numa pesquisa de opinião sobre a preferência de 
três programas de televisão, o resultado foi o 
seguinte: 
 
• 20 pessoas assistem ao programa A. 
• 15 pessoas assistem somente ao programa B. 
• 10 pessoas assistem aos dois programas. 
• 15 pessoas não assistem a nenhum dos dois 

programas. 
 

Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 
que: 

 
A) O número total de pessoas entrevistadas é 60. 
B) O número total de pessoas entrevistadas é 35. 
C) O número total de pessoas entrevistadas é 45. 
D) O número total de pessoas entrevistadas é 55. 
E) O número total de pessoas entrevistadas é 50. 
 
 

29. Uma fábrica de móveis produz 180 unidades de um 
determinado móvel no mês de janeiro. Em junho sua 
produção é de 780 unidades do mesmo móvel. Essa 
produção é orientada por uma PA crescente. Com 
bases nesses dados, qual foi a produção no mês 
abril? 
 
A) A produção foi de 660 unidades. 
B) A produção foi de 420 unidades. 
C) A produção foi de 530 unidades. 
D) A produção foi de 680 unidades. 
E) A produção foi de 540 unidades. 
 
 

30. Numa construção de um conjunto habitacional 10 
mestres de obras, trabalhando 6 horas por dia, 
durante 10 dias, executam 5 projetos de hidráulica e 
rede elétrica. Quantos mestres de obras serão 
necessários para realizar 8 projetos semelhantes, se 
trabalharem 8 horas por dia durante 15 dias? 
 
 
 
 

A) 8 mestres. 
B) 24 mestres. 
C) 14 mestres. 
D) 12 mestres. 
E) 7 mestres. 

 
  

  
CCOONNHHEECCIIMMEENNTTOOSS  GGEERRAAIISS  

  
31. Leia a notícia abaixo: 

 
Gilberto Gil lança aplicativo para iPhone 

 
O cantor e compositor Gilberto Gil lançou, nesta 
semana, um aplicativo grátis para iPhone e iPad. É 
uma versão condensada do site oficial do artista, mas 
o destaque é o acesso à discografia completa, desde 
o primeiro álbum, "Louvação Universal", de 1967.  
Todas as faixas estão disponíveis para escuta e há 
opção para montagem de playlist. Só não é possível 
baixá-las.  
André Vallias, co-fundador da Refazenda, é 
responsável pela criação do conteúdo digital do 
artista. "O Gil é ligado ideologicamente com a web, 
mas na prática não tem muita intimidade com o 
universo digital. Foi um dos grandes responsáveis 
pela difusão da cultura digital neste país, mas mal 
sabe usar o e-mail", diz.  

Folha de S. Paulo, 12/07/2011. 

 
 
Pode-se dizer CORRETAMENTE que o texto NÃO 
trata de: 
 
A) Filmografias. 
B) TIC’s. 
C) Novas tecnologias digitais. 
D) Música. 
E) Internet. 
 
 

32. Recentemente, a mídia tem dado destaque às 
discussões que envolvem a possibilidade de divisão 
do estado do Pará. Sobre isso, leia o seguinte texto: 
 

A divisão do Pará é boa para você? 
 

Luciano Nakabashi 
 
A Câmara dos Deputados aprovou um (01) para a 
criação de mais dois estados no Brasil. Será 
perguntado aos moradores do Pará sobre a divisão 
do atual estado em três. Os novos entes federados 
seriam (02), no sul e sudeste paraense, e (03), no 
oeste. 
Apesar de ser um estado com vasta área territorial, 
sua população é relativamente pequena, com cerca 
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de 7,5 milhões de habitantes. Populacionalmente, o 
Pará fica atrás de estados com áreas territoriais bem 
menores como Pernambuco, Ceará, Paraná e Rio 
Grande do Sul, para citar alguns exemplos. Ou seja, 
seriam criados três estados com populações 
reduzidas. 
O principal argumento para a divisão do Pará é de 
que o governo de cada estado teria mais proximidade 
com as necessidades de cada região, podendo 
atendê-las de forma mais eficiente. No entanto, o 
argumento deixa de fora o fato de que cada 
município já possui seus representantes que estão 
muito mais próximos da realidade de cada cidadão e, 
desse modo, possuem maior nível de informação 
sobre as reais necessidades do local. Cabe aos 
representantes de cada município (sejam deputados, 
ou mesmo os prefeitos) atender essas necessidades 
ou levá-las ao conhecimento dos governos estadual 
ou federal. 
 

Coluna OPINIÃO – Gazeta do Povo, 26/05/2011. 

 
01, 02 e 03, respectivamente, são CORRETAMENTE 
substituídos por: 

 
A) 01 – Plebiscito; 02 – Tapajós; 03 – Carajás. 
B) 01 – Referendo; 02 – Carajás; 03 – Tapajós. 
C) 01 – Plebiscito; 02 – Carajás; 03 – Tapajós. 
D) 01 – Referendo; 02 – Tapajós; 03 – Carajás. 
E) 01 – Parlamento; 02 – Tapajós; 03 – Carajás. 
 

 
33. Leia a seguinte notícia, publicada no Jornal do Brasil 

de 02/08/2011: 
 

Uma ampla maioria (83%) dos ex-alemães orientais, 
a poucos dias do 50º aniversário da construção do 
Muro de Berlim, afirma que ainda existe um "muro 
invisível" entre o leste e o oeste, segundo pesquisa 
publicada nesta terça-feira. 
Apenas 15% das pessoas entrevistadas pensam o 
contrário, segundo os dados coletados pela revista 
"Super Illu", que circula no território da ex-Alemanha 
Oriental. 
Paralelamente, um em cada cinco alemães do leste 
diz compreender as razões da edificação do muro. 
Um total de 20% dos entrevistados acredita, de fato, 
que "a RDA tinha, enquanto Estado soberano, o 
direito de proteger suas fronteiras". 
Ao contrário, 72% dizem não compreender esse 
direito, uma vez que a existência do muro "provocou 
um enorme sofrimento e nenhum Estado tem o direito 
de prender seus cidadãos". 

 
A temática da notícia faz referência a que período 
histórico recente?  
Assinale a resposta CORRETA: 

 
 
 

A) Segunda Guerra do Golfo. 
B) Guerra Fria. 
C) Revolução Russa. 
D) Guerra Franco-Prussiana. 
E) Guerra Civil Espanhola. 

  
34. Podem ser consideradas características do 

populismo, EXCETO: 
 

A) Presença de líderes carismáticos. 
B) Ausência de autoritarismo. 
C) Amplo uso da propaganda. 
D) Manipulação das massas em grandes comícios. 
E) Ufanismo. 

  
35. Observe a seguinte charge, do cartunista Bennett: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A charge faz referência a uma polêmica questão da 
atualidade, qual seja: 

 
A) As discussões acerca da descriminalização da 

maconha. 
B) A campanha pela legalização da eutanásia. 
C) A crise dos planos de saúde privados, agravada 

pela Lei Seca. 
D) A campanha pela redução das emissões de CO2 

proveniente de automóveis, fábricas e cigarros. 
E) O não cumprimento, por parte do Brasil, de 

alguns tópicos do Protocolo de Kyoto. 
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36. Steve Jobs, falecido em outubro de 2011, nos 
Estados Unidos, foi um dos grandes gênios da 
indústria tecnológica, revolucionando não só o setor 
da computação, mas também outros segmentos, 
como o da música e o da telefonia. Como inovador 
no processo que visa ao desenvolvimento do produto 
final ao consumidor, Jobs é citado, por Leander 
Kahney, como o “Henry Ford da tecnologia”. Tal qual 
Jobs, porém focando nos transportes, Ford trouxe à 
indústria diversas inovações, e, sendo um 
empreendedor, além de inventor, revolucionou os 
processos de produção.  
As alternativas a seguir apresentam características 
do processo produtivo implementado por Henry Ford, 
também conhecido como “fordismo”, EXCETO: 

 
A) Redução dos custos de produção. 
B) Produção em linha de montagem. 
C) Flexibilização da produção. 
D) Produção em grande escala. 
E) Mão de obra não especializada. 

  
37. Leia o seguinte texto, adaptado da Gazeta do Povo 

de 16/06/2011: 
 

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, 
Ophir Cavalcante, afirmou nesta quinta-feira (16) que 
qualquer tipo de sigilo sobre questões públicas deve 
ser “refutado”. A exemplo do procurador-geral da 
República, Roberto Gurgel, ele classificou como 
“absurda” a proposta aprovada na Câmara na noite 
desta quarta-feira (15). Cavalcante alertou sobre os 
riscos da medida, que impede a fiscalização da 
sociedade. Para ele, a medida “certamente vai abrir 
um ralo para a corrupção”. 
 
A questão diz respeito a uma medida provisória que 
gerou bastante polêmica em 2011, qual seja: 

 
A) A medida provisória que prevê a proteção 

absoluta ao sigilo bancário dos donos de 
empreiteiras envolvidas em escândalos do 
governo federal. 

B) A medida provisória que isenta os donos de 
empreiteiras de terem de prestar contas ao fisco, 
mesmo nos casos em que ficarem comprovadas 
práticas de superfaturamento de obras. 

C) A medida provisória que simplifica o processo de 
licitação para obras da Copa e das Olimpíadas 
no Brasil, englobando uma proposta de sigilo 
sobre o orçamento de algumas obras da Copa de 
2014. 

D) A medida provisória que encerra os processos de 
licitação envolvendo as obras públicas para a 
Copa de 2014, fruto de um acordo entre a 
presidência e duas multinacionais francesas do 
ramo da engenharia. 

E) A medida provisória que isenta empresas 
privadas ligadas à construção de obras de túneis 
do metrô no que tange ao cumprimento de certos 
dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

38. Assinale a alternativa que NÃO apresenta 
características da globalização: 
 
A) Isolamento de comunidades; pouco 

desenvolvimento dos meios de comunicação. 
B) Advento das redes sociais; aprimoramento dos 

meios de comunicação. 
C) Hibridismo cultural; diálogo entre diferentes 

povos. 
D) Intercâmbio cultural; multietnicidade. 
E) Advento das multinacionais; desenvolvimento de 

novas tecnologias de comunicação e informação. 

  
39. A energia nuclear é responsável por 16% da 

eletricidade consumida no mundo e também por 
alguns dos piores pesadelos da humanidade. A 
concretização de um deles, o acidente na usina de 
Chernobyl, na Ucrânia, colocou o mundo em choque 
em 1986. Em 2011, o planeta novamente conviveu 
com apreensão provocada por vazamento nuclear, 
que teve início após uma catástrofe natural.  
A que catástrofe se está referindo? 
 
A) Terremoto no Japão. 
B) Terremoto no Haiti. 
C) Inundação no Paquistão. 
D) Incêndio na Rússia. 
E) Enchente no Rio de Janeiro. 

 
 
40. São acontecimentos marcantes de 2011: 
 

I. 10 anos da Guerra do Afeganistão, lançada por 
coalizão liberada pelos EUA em retaliação aos 
ataques do 11 de Setembro. 

II. Retirada definitiva de todos os soldados dos EUA 
do Iraque. 

III. 70 anos desde que Alemanha e Itália declararam 
guerra contra os EUA durante a 2ª Guerra 
Mundial. 

 
Com base nessas proposições pode-se afirmar: 
 
A) Apenas a II é verdadeira. 
B) Apenas a III é verdadeira. 
C) Apenas a I e a III são verdadeiras. 
D) Nenhuma é verdadeira. 
E) Todas são verdadeiras. 
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