
PREFEITURA MUNICIPAL DE VACARIA

CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014

AGENTE ADMINISTRATIVO AUXILIAR – AGENTE
ADMINISTRATIVO AUXILIAR PARA O CONDESUS – AUXILIAR DE

SAÚDE BUCAL – ELETRICISTA

Instruções
Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas
e das normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E, sendo
apenas 1 (uma) a resposta correta.

3. O tempo para a realização da prova é de 03 horas, incluindo o preenchimento da grade de respostas. O
candidato só poderá retirar-se do recinto da prova teórico-objetiva, portando o caderno de provas, após
transcorrida 1 hora e 30 minutos de seu início. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova
ao mesmo tempo, devendo assinar a Ata de Prova.

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois
são parte integrante da prova.

5. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc.

6. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados no dia 17/03/2014, até as 23h59, no Mural da
Prefeitura de Vacaria e no site www.fundatec.org.br.

7. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a
sua substituição.
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LÍNGUA PORTUGUESA

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

O verão em que aprendi a boiar

01 Sei que a palavra da moda é precocidade, mas eu acredito em conquistas tardias. Elas têm na
02 minha vida um gosto especial.
03 Quando aprendi a guiar, aos 34 anos, tudo se transformou. De repente, ganhei mobilidade e
04 autonomia. A cidade, minha cidade, mudou de tamanho e de fisionomia. Descer a Avenida Rebouças num
05 táxi, de madrugada, era diferente – e pior – do que descer a mesma avenida com as mãos ao volante,
06 ouvindo rock and roll no rádio. Pegar a estrada com os filhos pequenos revelou-se uma delícia insuspeitada.
07 Talvez porque eu tenha começado tarde, guiar me parece, ainda hoje, uma experiência incomum. É
08 um ato que, mesmo repetido de forma diária, nunca se banalizou inteiramente.
09 Na véspera do Ano Novo, em Ubatuba, eu fiz outra descoberta temporã.
10 Depois de décadas de tentativas inúteis e frustrantes, num final de tarde ensolarado, eu conquistei o
11 dom da flutuação. Nas águas cálidas e translú__idas da praia Brava, sob o olhar risonho da minha mulher,
12 finalmente consegui boiar.
13 Não riam, por favor. Vocês que fazem isso desde os oito anos, vocês que já enjoaram da ausência
14 de peso e esforço, vocês que não mais se surpreendem com a sensação de balançar ao ritmo da água –
15 sinto dizer, mas vocês se esqueceram de como tudo isso é bom.
16 Nadar é uma forma de sobrepujar a água e impor-se ela. Boiar é fazer parte dela – assim como
17 do sol e das montanhas ao redor, dos sons que chegam filtrados ao ouvido submerso, do vento que ergue a
18 onda e lança água em nosso rosto. Boiar é ser feliz sem fazer força, e isso, curiosamente, não é fácil.
19 Essa experiência me sugeriu algumas considerações sobre a vida em geral.
20 Uma delas, óbvia, é que a gente nunca para de aprender ou de avançar. Intelectualmente e
21 emocionalmente, de um jeito prático ou sub etivo, estamos sempre incorporando novidades que nos
22 transformam. Somos geneticamente elaborados para lidar com o novo, mas não só. Também somos
23 profundamente modificados por ele. A cada momento da vida, quando achamos que tudo já aconteceu,
24 novas capacidades irrompem e fazem de nós uma pessoa diferente do que éramos. Uma pessoa capaz de
25 boiar é diferente daquelas que afundam como pedras.
26 Suspeito que isso tenha importância também para os relacionamentos.
27 Se a gente não congela ou enferruja – e tem gente que já está assim aos 30 anos – nosso
28 repertório íntimo tende a se ampliar, _ cada ano que passa e cada nova relação.
29 Assim como boiar, essas coisas são simples, mas precisam ser aprendidas.
30 Estar no interior de uma relação verdadeira é como estar na água do mar. vezes você nada,
31 outras vezes você boia, de vez em quando, morto de medo, sente que pode afundar. É uma experiência
32 que exige, ao mesmo tempo, relaxamento e atenção, e nem sempre essas coisas se combinam. Se a gente
33 se põe muito tenso e cerebral, a relação perde a espontaneidade. Afunda. Mas, largada apenas ao sabor
34 das ondas, sem atenção ao equilíbrio, a relação também naufraga. Há uma ciência sem cálculos que tem
35 de ser assimilada a cada novo amor, por cada um de nós. Ela fornece a combinação exata de atenção e
36 relaxamento que permite boiar. Quer dizer, viver de forma relaxada e consciente um grande amor.
37 Na minha experiência, esse aprendizado não se fez rapidamente. Demorou anos e ainda se faz.
38 Talvez porque eu seja homem, talvez porque seja obtu o para as coisas do afeto. Provavelmente, porque
39 sofro das limitações emocionais que muitos sofrem e que tornam as relações afetivas mais tensas e
40 trabalhosas do que deveriam ser. Sabemos nadar, mas nos custa relaxar e ser felizes nas águas do amor e
41 do sexo. Nos custa boiar.
42 A boa notícia, que eu redescobri na praia, é que tudo se aprende, mesmo as coisas simples que
43 pareciam impossíveis.
44 Enquanto se está vivo e a relação existe, há chance de melhorar. Mesmo se ela acabou, é certo
45 que haverá outra no futuro, no qual faremos melhor: com mais calma, com mais prazer, com mais
46 intensidade e menos medo.
47 O verão, afinal, está apenas começando. Todos os dias se pode tentar boiar.

(Ivan Martins – Revista Época, 08/01/2014 – disponível em http://www.epoca.globo.com - adaptação)
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QUESTÃO 01 – Analise  as assertivas abaixo, em
relação ao assunto discutido no texto.

I. Dentre as conquistas tardias que realizou em sua
vida, o autor elenca ter aprendido a dirigir e a
nadar.

II. Para o autor, dirigir conferiu a ele facilidade de
deslocamento e independência em sua
locomoção.

III. A nova conquista do autor se deu de forma
solitária, sem nenhum familiar próximo que lhe
apoiasse ou ensinasse.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 02 – Analise as assertivas a seguir a
respeito do texto:

( ) Para o autor, sabemos lidar com o novo, mas não
evoluímos a cada nova mudança.

( ) O autor compara os relacionamentos interpessoais
a ações realizadas na água: nadar, boiar, afundar
e naufragar.

( ) Viver de forma relaxada e consciente um amor é
comparado ao ato de nadar.

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

A) V – V – V.
B) V – F – F.
C) F – F – F.
D) F – V – V.
E) F – V – F.

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego do acento
indicativo de crase, assinale a alternativa que
preenche corretamente as lacunas das linhas 16, 28
(1ª e 2ª ocorrências) e 30.

A) a – a – a – às
B) a – a – à – às
C) a – à – à – às
D) à – a – à – as
E) à – à – à – as

QUESTÃO 04 – Considerando o sistema ortográfico
vigente, analise as assertivas a seguir:

I. Na linha 11, o vocábulo “translú idas” é grafado
com c.

II. Na linha 21, o vocábulo “sub etivo” é grafado
com g.

III. Na linha 38, o vocábulo “obtu__o” é grafado com
s.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas I e III.

QUESTÃO 05 – Considerando o emprego da
linguagem figurada, assinale a alternativa em que
NÃO haja o emprego deste tipo de linguagem.

A) “Se a gente não congela ou enferruja” (l.27).
B) “morto de medo” (l.31).
C) “a relação perde a espontaneidade. Afunda.”

(l.33).
D) “Na minha experiência, esse aprendizado não se

fez rapidamente” (l.37).
E) “nos custa relaxar e ser felizes nas águas do

amor” (l.40).

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta
um vocábulo  que NÃO poderia substituir
corretamente   a palavra “sobrepujar” (l.16), sem
causar alteração do sentido original do texto.

A) dominar.
B) exceder.
C) persuadir.
D) preponderar.
E) vencer.

QUESTÃO 07 – Considere o período: “Mas, largada
apenas ao sabor das ondas, sem atenção ao
equilíbrio, a relação também naufraga” (l. 33-34).
Caso substituíssemos o vocábulo “relação”, por sua
forma plural, quantas outras alterações deveriam ser
feitas a fim de se manter a correta relação de
concordância no período?

A) 2.
B) 3.
C) 4.
D) 5.
E) 6.
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QUESTÃO 08 – Considerando o   emprego das
vírgulas em língua portuguesa, analise as assertivas
a seguir:

I. O emprego da vírgula na linha 01 deve-se à
mesma situação de ocorrência de seu emprego
na linha 09 (duas ocorrências): a separação de
uma oração coordenada.

II. Na linha 04, o emprego das vírgulas deve-se à
ocorrência de uma expressão explicativa, e elas
poderiam ser substituídas por travessões sem
prejuízo da correção gramatical do período.

III. A ocorrência das duas primeiras vírgulas da linha
42 deve-se à mesma situação de emprego da
primeira ocorrência da linha 45: separar orações
subordinadas adjetivas.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) Apenas II e III.

LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 11 e 12 considere a
Lei Complementar nº 008/2011, de 13 de julho de
2011, e alterações posteriores, que dispõem sobre
o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos
do Município de Vacaria.

QUESTÃO 11 – Os servidores que executarem
atividades penosas, insalubres, perigosas ou com
risco de vida farão “jus” a um adicional sobre o
vencimento pago. Segundo o artigo 88 do referido
Regime, o adicional de periculosidade e o adicional
de penosidade serão, respectivamente, de:

A) 50% (cinquenta por cento) e 40% (quarenta por
cento).

B) 50% (cinquenta por cento) e 30% (trinta por
cento).

C) 40% (quarenta por cento) e 30% (trinta por cento).
D) 40% (quarenta por cento) e 20% (vinte por cento).
E) 30% (trinta por cento) e 20% (vinte por cento).

QUESTÃO 09 – Considerando os processos de
formação de palavras, assinale a alternativa na qual o
vocábulo foi formado pelo processo de derivação
parassintética, assim como ocorre em “insuspeitada”
(l.06).

A) Anoitecer.
B) Ataque.
C) Choro.
D) Felizmente.
E) Refresco.

QUESTÃO 10 – Considerando o sistema ortográfico
vigente, assinale a alternativa na qual a supressão do
acento gráfico NÃO forma um vocábulo pertencente a
uma classe gramatical diferente da do vocábulo
acentuado.

A) é (l.01).
B) têm (l.01).
C) delícia (l.06).
D) experiência (l.19).
E) íntimo (l.28).

QUESTÃO 12 – Segundo o artigo 114 do referido
Regime, o servidor ocupante de cargo efetivo poderá
ser cedido para ter exercício em outro órgão ou
entidade dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, nas seguintes
hipóteses:

I. Para o exercício de função de confiança.
II. Para o cumprimento de convênio.

III. Em casos previstos em leis específicas.

Quais estão corretas?

A) Apenas II.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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Para responder às questões 13 e 14 considere a
Lei Complementar nº 009/2011, de 19 de dezembro
de 2011, e alterações posteriores, que dispõem os
quadros de cargos e funções públicas e
estabelecem o Plano de Carreira dos Servidores
Públicos do Município de Vacaria.

Para responder às questões 15 a 17 considere a
Lei Orgânica do Município de Vacaria, de 30 de
março de 1990, atualizada até 30 de setembro de
2008.

QUESTÃO 15 – O artigo 126 da referida Lei Orgânica
estabelece que “O Município aplicará, no exercício

QUESTÃO 13 – Segundo as disposições do artigo 16 financeiro, no mínimo, _ por
da referida Lei, o tempo de exercício na classe
imediatamente anterior para fins de promoção para a
seguinte será de:

I. Quatro anos para a classe “B”.
II. Cinco anos para as classes “C” e “D”.

III. Seis anos para as classes “E” e “F”.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas III.
C) Apenas I e II.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.

cento da receita resultante do imposto, compreendido
a de transferências para o desenvolvimento  do
ensino, dos quais será destinada, no mínimo, uma
verba de três por cento para o ensino de terceiro
grau, a   título de bolsa de ensino, pesquisa e
transporte coletivo, na forma e condições que a lei
estabelecer.”

A alternativa que preenche corretamente a lacuna do
trecho acima é:

A) vinte e cinco.
B) vinte e três.
C) vinte e dois.
D) vinte.
E) quinze.

QUESTÃO  14 – De acordo com o artigo 27 da
referida Lei, para o pagamento da gratificação mensal
aos membros da Comissão de Sindicância   e
Processo Administrativo Disciplinar e Especial, serão
observadas as seguintes disposições:

I. Para os membros titulares, no exercício da
Presidência, em valor equivalente a 110% (cento
e dez por cento) do piso salarial do Município.

II. Para os demais membros titulares, em valor
equivalente a 100% (cem por cento) do piso
salarial do Município.

III. Para os membros suplentes, que somente terão
direito à percepção da gratificação quando
substituírem os titulares, em seus impedimentos
legais e na proporção  de sua efetiva
participação.

IV. Para os membros suplentes, quando a
substituição se der em determinados processos,
a gratificação será do valor equivalente a 20%
(vinte por cento) do piso salarial do Município por
feito que atuar.

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   16 – O artigo 69 da referida Lei
estabelece que o servidor em exercício de mandato
eletivo, ficará afastado do seu cargo, emprego ou
função, sendo-lhe facultado optar pela sua
remuneração, tratando-se de mandato eletivo de:

A) Deputado Federal.
B) Deputado Estadual.
C) Senador.
D) Prefeito.
E) Governador.

QUESTÃO 17 – Segundo as disposições do artigo 48
da referida Lei Orgânica, o Poder Executivo é
exercido pelo Prefeito Municipal, que receberá seu
subsídio na totalidade, desde que devidamente
licenciado, quando:

I. Impossibilitado do exercício do cargo, por motivo
de doença devidamente comprovada.

II. A serviço ou representação do Município.
III. Em gozo de férias.
IV. Em licença paternidade ou em licença gestante.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.
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Para responder às questões 18 a 20 considere a
Lei Complementar nº 005/2010, de 27 de outubro
de 2010, que dispõe sobre o Novo Código de
Posturas do Município de Vacaria.

QUESTÃO 18 – O artigo 4º do referido Código de
Posturas estabelece, os seguintes princípios, entre
outros, a serem observados nas posturas municipais:

I. O respeito aos costumes e tradições locais.
II. A organização ambiental e urbanística

sustentável.
III. A preservação do meio ambiente natural e

criado.
IV. O estimulo à livre iniciativa.

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 19 – De acordo com o anexo I do referido
Código de Posturas, são elementos de utilidade
pública, relativos ao conforto e apoio ao lazer:

I. Os bebedouros.
II. Os equipamentos infantis.

III. As esculturas, os marcos e os obeliscos.
IV. As fontes e os chafarizes.

Quais estão corretas?

A) Apenas I e II.
B) Apenas III e IV.
C) Apenas I, II e III.
D) Apenas II, III e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 20 – De acordo com o anexo I do referido
Código de Posturas, são elementos de interesse
público, relativos à iluminação pública, energia e
telefonia, EXCETO:

A) Os postes.
B) Os semáforos.
C) Os armários de distribuição.
D) Os telefones públicos.
E) As torres de transmissão.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21 – Avalie as seguintes assertivas sobre
o Word 2007.

I. As sugestões de correção ortográfica são
destacadas na cor vermelha.

II. As sugestões de correção gramatical são
destacadas na cor verde.

III. Somente   para as correções ortográficas   é
exibida a sugestão de correção ao clicar com o
botão direito do mouse sobre  o trecho
destacado.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 22 – Avalie as seguintes assertivas sobre
o Outlook 2007.

I. Por padrão, as mensagens na Caixa de Entrada
são exibidas por ordem de importância.

II. O Outlook permite organizar as mensagens por
conversa ou thread.

III. O Outlook permite organizar as mensagens por
tamanho.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 23 – Analise as assertivas abaixo sobre
copiar e mover arquivos e pastas no Windows 7.

I. Para copiar um arquivo entre duas pastas em
janelas distintas, que estão dentro  do mesmo
disco rígido, basta pressionar, arrastar e soltá-lo
com o uso do mouse.

II. É possível copiar ou mover um arquivo, sem a
necessidade de abrir duas janelas distintas,
arrastando-o da lista de arquivos para uma pasta
ou biblioteca no painel de navegação.

III. Para selecionar vários arquivos antes de copiá-
los entre duas pastas, pode-se manter a tecla Alt
pressionada e clicar nos itens.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.
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Considere o gráfico do Excel 2007 na Figura a
seguir e suas respectivas marcações para
responder às questões 24 e 25.

QUESTÃO 24 – Sobre os elementos do gráfico do
Excel 2007 apresentado, analise as seguintes
assertivas:

I. O elemento indicado por 1 corresponde à área
do gráfico.

II. O elemento indicado por 3 corresponde  aos
pontos de dados, da série de dados que são
plotados no gráfico.

III. O elemento indicado por 6 corresponde à
legenda do gráfico.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 25 – Avalie as assertivas sobre os
elementos do gráfico do Excel 2007 apresentado
acima.

I. O elemento indicado por  5 corresponde a um
rótulo de dados.

II. O elemento indicado por 2 corresponde à área
de plotagem do gráfico.

III. O elemento indicado por 7 corresponde ao título
do gráfico.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 26 – No programa Firefox, caso a Barra
de Menu fique oculta, você pode acessá-la
temporariamente

A) pressionando a tecla Alt.
B) reinicializando novamente o programa.
C) apertando a tecla F11.
D) clicando com o botão direito em uma área vazia na

altura das abas e marcando a  opção Barra de
Menus.

E) criando mais uma aba com o título Barra de Menu.

QUESTÃO 27 – Às vezes o Internet Explorer pode
apresentar falha, parar de funcionar ou fechar
imediatamente após ser aberto. Assinale a opção que
NÃO corresponde a um procedimento recomendável
se o Internet Explorer ainda estiver com problemas
após sua reinicialização.

A) Baixar o navegador mais recente.
B) Instalar as atualizações mais recentes.
C) Executar o Internet Explorer como Administrador.
D) Desativar a aceleração de hardware.
E) Ativar todos os complementos.

QUESTÃO 28 – Analise as seguintes assertivas
sobre a navegação no Internet Explorer:

I. A barra de endereços pode ser usada para
navegar, pesquisar ou obter sugestões.

II. Utilizando as guias é possível abrir muitos sites
em uma só janela do navegador.

III. Para duplicar uma guia, basta selecioná-la  e
usar o atalho Ctrl + C.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) Apenas II e III.

QUESTÃO 29 – O Word 2007 apresenta diversas
funcionalidades avançadas para trabalhar com
documentos. Marque a funcionalidade que NÃO está
presente no Word 2007.

A) Comparação de duas versões de documentos.
B) Adição de assinatura digital.
C) Conversão de documentos do Word em PDF.
D) Bloqueio automático   de documentos evitando

alterações por terceiros.
E) Aplicação de elementos pré-formatados.
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QUESTÃO 30 – Associe as funcionalidades  da
Coluna 1 com as teclas de atalho na Coluna 2, que
tratam dos atalhos gerais, aplicáveis ao Windows 7.

Coluna 1
1. Copiar o item selecionado.
2. Excluir o item selecionado sem passar pela lixeira.
3. Desfazer uma ação.
4. Recortar o item selecionado.
5. Colar o item selecionado.

Coluna 2
( ) Ctrl + Z
( ) Ctrl + C
( ) Ctrl + X
( ) Ctrl + V
( ) Shift + Delete

A alternativa que melhor preenche os parênteses da
coluna 2, de cima para baixo, é:

A) 3 – 1 – 4 – 5 – 2.
B) 3 – 1 – 2 – 4 – 5.
C) 5 – 2 – 1 – 4 – 3.
D) 2 – 3 – 4 – 1 – 5.
E) 1 – 3 – 5 – 4 – 2.
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QUESTÃO 31 – Um reservatório que tem a forma de
um cubo foi instalado em uma determinada escola
para captação de água da chuva. Sabendo que a
aresta desse reservatório tem 2 metros e que a cada
m3 é possível captar 1.000 litros de água, o volume
desse reservatório, em litros, é igual a

A) 2.000 litros.
B) 4.000 litros.
C) 5.000 litros.
D) 6.000 litros.
E) 8.000 litros.

QUESTÃO 32 – O cardápio do almoço do turno
integral, em uma determinada escola, oferece dois
tipos de salada, dois tipos de carnes e três tipos de
pratos quentes, planejado de forma balanceada e
adequada à faixa etária. Nessa situação, quantas
possibilidades uma criança terá para fazer uma
refeição com uma salada, uma carne e um prato
quente?

A) 6.
B) 8.
C) 12.
D) 15.
E) 18.

QUESTÃO 33 – Um aparelho eletrônico estava em
promoção com 5% de desconto sobre o preço à vista.
Considerando que o número de vendas desse
aparelho foi baixo, foi lançada uma liquidação para
venda do estoque, com mais 10% de desconto sobre
o preço da promoção inicial. Sabendo que esse
aparelho foi vendido após a liquidação por R$ 547,20,
o preço inicial, desse aparelho eletrônico, sem os
descontos é igual a

A) R$ 608,00.
B) R$ 640,00.
C) R$ 660,00.
D) R$ 678,00.
E) R$ 690,00.

QUESTÃO 34 – Uma indústria de aparelhos
smartphone tem o custo C, em reais, para produzir x
unidades de um determinado tipo de smartphone,
expresso por C(x) = 70x + 60. Nessa situação, para a
indústria produzir 120 unidades desse mesmo
smartphone, o custo equivalente será de

A) R$ 8.400,00.
B) R$ 8.420,00.
C) R$ 8.440,00.
D) R$ 8.460,00.
E) R$ 8.480,00.
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QUESTÃO 35 – Com o objetivo de estimular a leitura
e proporcionar a interação do aluno com histórias
infantis, a professora Ana trouxe para a sala de aula
um livro de 56 páginas e iniciou o projeto Momento do
Livro. No primeiro dia, ela leu duas páginas para a
sua turma; no segundo, leu quatro páginas; no
terceiro, seis páginas; e assim sucessivamente.
Considerando que essa sequência está em
progressão  aritmética, quantos dias serão
necessários para a professora Ana concluir a leitura
desse livro?

A) 7 dias.
B) 8 dias.
C) 10 dias.
D) 12 dias.
E) 15 dias.

QUESTÃO 36 – O número de anagramas que podem
ser formados pela palavra TÉCNICO expressa a
quantidade de arquivos magnéticos de dados
cadastrais atualizados por um Auxiliar Administrativo
durante um mês. Esse número corresponde a

A) 12.
B) 60.
C) 360.
D) 840.
E) 2.520.

QUESTÃO 37 – Se uma pessoa ingere 1 mL de um
determinado medicamento no primeiro dia, 3 mL no
segundo dia, 5 mL no terceiro e assim por diante, até
completar o décimo dia, quantos mL essa pessoa terá
ingerido desse medicamento do primeiro dia até o
final do décimo dia?

A) 60 mL.
B) 80 mL.
C) 100 mL.
D) 120 mL.
E) 140 mL.

QUESTÃO 38 – Em uma determinada indústria de
calçados, há 740 funcionários que atuam no setor de
produção  e no setor administrativo. Supondo  que,
desse total, 111 atuam no setor administrativo, a taxa
percentual de funcionários que atuam nessa indústria,
no setor de produção, corresponde a

A) 15%.
B) 45%.
C) 65%.
D) 85%.
E) 95%.
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QUESTÃO 39 – Um hospital tem três portas de
entrada que dão acesso a quatro elevadores. A
quantidade de maneiras diferentes que um paciente
poderá entrar nesse hospital, utilizando-se de um dos
elevadores para se dirigir à enfermaria, localizada no
3º andar, é igual a

A) 9.
B) 12.
C) 18.
D) 24.
E) 36.

QUESTÃO 40 – Em uma determinada instituição
financeira, um capital de R$ 1.000,00 foi aplicado pelo
sistema de juros compostos, a uma taxa de juros de
20% ao ano, durante 24 meses. Após esse período
de tempo, o montante produzido nessa operação
financeira foi de

A) R$ 1.440,00.
B) R$ 1.480,00.
C) R$ 1.520,00.
D) R$ 1.560,00.
E) R$ 1.640,00.
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Fechar

Cargo: 25 - Agente Administrativo Auxiliar

(*) Questão(ões) anulada(s) - a pontuação será revertida a todos os candidatos

Questão Respostas Componente

1 B LíNGUA PORTUGUESA

2 E LíNGUA PORTUGUESA

3 A LíNGUA PORTUGUESA

4 E LíNGUA PORTUGUESA

5 D LíNGUA PORTUGUESA

6 C LíNGUA PORTUGUESA

7 B LíNGUA PORTUGUESA

8 E LíNGUA PORTUGUESA

9 A LíNGUA PORTUGUESA

10 B LíNGUA PORTUGUESA

11 E LEGISLAçãO

12 E LEGISLAçãO

13 A LEGISLAçãO

14 A LEGISLAçãO

15 A LEGISLAçãO

16 D LEGISLAçãO

17 C LEGISLAçãO

18 C LEGISLAçãO

19 A LEGISLAçãO

20 B LEGISLAçãO

21 D INFORMáTICA

22 E INFORMáTICA

23 B INFORMáTICA

24 D INFORMáTICA

25 B INFORMáTICA

26 A INFORMáTICA

27 E INFORMáTICA

28 D INFORMáTICA

29 D INFORMáTICA

30 A INFORMáTICA

31 E MATEMáTICA

32 C MATEMáTICA

33 B MATEMáTICA

34 D MATEMáTICA

35 A MATEMáTICA

36 E MATEMáTICA

37 C MATEMáTICA

38 D MATEMáTICA

39 B MATEMáTICA

40 A MATEMáTICA
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