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PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAMADO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2015

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, 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. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele 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. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

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

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados em data, horário e local descritos no
Cronograma de Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

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

Boa prova!

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA

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

A rotina da criança
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Alexandre Magno ainda não era "o Grande", mas, antes dos 13 anos, já tinha aulas de
retórica e política com Aristóteles, preparava-se para comandar exércitos e logo se tornaria rei
da Macedônia. Assim como ele, em 300 a.C., milhares de crianças assumiam responsabilidades
para além de suas capacidades e eram tratadas como adultos. A ideia da infância, então, não
existia — muito menos conhecimentos sobre este período da vida.

Nos anos 2000 d.C., tornou-se comum deparar com crianças atuando como modelos,
atrizes, cantoras ou apresentadoras de televisão, trilhando um caminho no qual precocemente o
futuro profissional já é uma preocupação — sob o incentivo dos pais. Neste século, entretanto,
os estudos sobre a infância e a importância dessa etapa para o desenvolvimento do indivíduo já
estavam esclarecidos pela ciência.

Tema ................ e pulsante nos debates entre psicólogos, pediatras e pesquisadores, o
chamado "encurtamento da infância" — motivado pelo excesso de atividades e de obrigações
atribuídas aos pequenos — preocupa especialistas de diferentes áreas e deixa os pais sem saber
como agir frente ___ pressões da sociedade. Depois de décadas de estudos e mudanças
comportamentais que permitiram às crianças terem o seu tempo de amadurecimento, de brincar
e estabelecer laços afetivos, fica a pergunta sobre o que estaria levando a um ................ nesse
processo.

Devo colocar meu filho em mais de uma atividade extracurricular? Se o colega já fala dois
idiomas, não está na hora de fazer meu filho aprender mais um? Essas e outras questões têm
levado ____ crianças ___ ficarem sobrecarregadas de atividades e, os pais a exigirem cada vez
mais dos pequenos. O resultado, diferentemente do que se pensava há algumas décadas, não
são adultos mais preparados para enfrentar os desafios do mundo. São pessoas com dificuldades
emocionais e, suspeita-se, também distúrbios biológicos.

Pesquisas recentes afirmam que, ainda mais do que a genética, as experiências vivenciadas
durante a infância — período que vai até os 12 anos — são determinantes para moldar o
funcionamento cerebral diante de situações estressantes, desafiadoras e frustrantes. Frente a
isso, nada mais correto do que encher as crianças de atividades e prepará-las, o quanto antes,
para lidar com os desafios do mundo, correto? Não necessariamente.

— Estas crianças estão tão atribuladas que não experimentam mais prazer em atividades
singelas como brincar de esconder, pular corda e soltar pandorgas, fundamentais para o
amadurecimento psicológico e emocional — alerta a psiquiatra e psicanalista da Infância e da
Adolescência Maria Lucrécia Zavaschi.

Segundo a especialista, hoje vivemos um tempo em que as influências externas, seja pela
TV, pela internet ou até pelos outdoors das ruas, chegam ___ crianças com a mesma intensidade
que para os adultos. Por isso, é dever dos pais ajudar os pequenos a filtrar o que realmente é
importante para o seu desenvolvimento, em vez de inseri-los nesta lógica de aceleração do tempo
e pressão para ................. o melhor desempenho a todo instante:

— Os adultos sabem melhor do que as crianças quais as necessidades básicas de seus filhos,
quais as influências benéficas e quais as prejudiciais para um bom desenvolvimento. Convém que
eles sejam os reguladores da qualidade e do tempo dos estímulos aos quais serão submetidas
suas crianças. O exagero de exigências e responsabilidades na infância pode levar a pessoas com
dificuldades em diversos aspectos da vida.

(Fonte: http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/vida/noticia/2015/08/excesso-de-obrigacoes-na-infancia-pode-
prejudicar-desenvolvimento-das-criancas-4835339.html - Texto adaptado)
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QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
pontilhadas das linhas 11, 16 e 37.

A) controverço – retroceço – alcançar
B) controverso – retroceso – alcansar
C) controverso – retrocesso – alcançar
D) controverço – retrocesso – alcansar
E) controversso – retrosseço – alcançar

QUESTÃO 02 – Analise as seguintes assertivas
a respeito do uso da crase no texto:

I. A lacuna tracejada da linha 14 ficaria
corretamente preenchida por ‘às’, visto
haver as características necessárias para o
uso da crase.

II. Ambas as lacunas tracejadas da linha 20
não pedem uso de crase, ficando, portanto,
correta e respectivamente preenchidas por
‘as’ e ‘a’.

III. A lacuna tracejada da linha 34 ficaria
corretamente preenchida por ‘às’.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 03 – Em relação ao texto, analise as
seguintes assertivas:

I. O autor inicia o quarto parágrafo com
alguns questionamentos, os quais podem
ser considerados preocupações exclusivas
dele.

II. Na linha 33, ao usar a forma verbal
‘vivemos’, o autor traz o leitor para dentro
de seu texto, mostrando que todos estão
inseridos na mesma sociedade.

III. De acordo com o texto, as diversas
obrigações existentes na infância podem
acarretar problemas no processo de
desenvolvimento das crianças.

Quais estão INCORRETAS?

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

QUESTÃO 04 – Considerando o texto, analise
as assertivas a seguir, assinalando V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Se a expressão “Essas e outras questões”
(l.19) fosse passada para o singular, não
acarretaria nenhuma mudança para a forma
verbal ‘têm’ (l.19).

(  ) A forma verbal ‘chegam’ (l.34) está
flexionada no plural, pois concorda com o
substantivo ‘crianças’, também na linha 34.

(  ) A forma verbal ‘Convém’ (l. 39) leva acento
nesse contexto, pois está flexionada no
plural.

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

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

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes propostas
de alteração de expressões no texto:

I. ‘mas’ (l.01) por porém.
II. ‘entretanto’ (l.08) por portanto.

III. ‘Por isso’ (l.35) por Assim.

Quais alteram o sentido da frase em que estão
inseridas?

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

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que
apresenta o sinônimo da palavra ‘atribuladas’
(l.29).

A) sérias.
B) apáticas.
C) cansadas.
D) angustiadas.
E) compenetradas.
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QUESTÃO 07 – A respeito de pronomes
presentes no texto, analise as seguintes
assertivas:

I. O pronome ‘-las’ (l.27) refere-se a
‘atividades’, também na mesma linha.

II. O pronome ‘-los’ (l.36) faz referência a ‘pais’
(l.35).

III. O pronome ‘eles’ (l.40) refere-se a ‘adultos’
(l.38).

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 08 – Se a palavra ‘crianças’ (l.29)
fosse passada para o plural, quantas outras
alterações deveriam ser feitas para manter a
concordância do período?

A) Duas.
B) Três.
C) Quatro.
D) Cinco.
E) Seis.

QUESTÃO 09 – A respeito da palavra
‘necessariamente’ (l.28), analise as seguintes
assertivas:

I. Possui mais letras do que fonemas.
II. Apresenta somente um dígrafo.

III. É classificada como polissílaba e paroxítona.
IV. Não apresenta encontro consonantal.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que
explica corretamente o motivo do emprego da
vírgula da linha 20.

A) Separar termos de mesmo valor sintático.
B) Marcar a elipse da locução verbal empregada

anteriormente.
C) Separar um adjunto adnominal deslocado.
D) Separar dois sujeitos diferentes.
E) Marcar a pausa de um discurso.
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INFORMÁTICA

QUESTÃO 11 – Dentre as opções do botão
apresentado no círculo vermelho da imagem
abaixo, no Word 2007, quando selecionado um
texto, podemos citar:

A) Contar a quantidade de caracteres do texto
selecionado.

B) Alterar o tipo de fonte.
C) Configurar o tamanho da fonte.
D) Padronizar todas as letras como maiúsculas

ou todas as letras como minúsculas.
E) Definir uma configuração padrão de fonte.

QUESTÃO 12 – Em qual das guias abaixo existe
a opção para iniciar a criação de uma mala
direta no Word 2007, em sua configuração
padrão?

A) Início.
B) Inserir.
C) Correspondências.
D) Revisão.
E) Exibição.

QUESTÃO 13 – Qual procedimento atende à
necessidade de incluir um cabeçalho em um
arquivo do Word 2007?

A) Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e
Rodapé, clicando em Cabeçalho ou Rodapé.

B) Na guia Cabeçalhos, clicando em Inserir
Cabeçalho.

C) Na guia Layout da Página, clicando em Inserir
Cabeçalho.

D) Na guia Exibição, no grupo Cabeçalho,
clicando em Inserir.

E) Na guia Referências, clicando em Adicionar
Cabeçalho.

QUESTÃO 14 – Qual o procedimento que
possibilita renomear uma planilha utilizando o
Excel 2007 em sua configuração padrão?

A) Clicar com o botão direito sobre o nome da
planilha e, após, clicar na opção Renomear.

B) Acessar a guia Início e clicar na opção Alterar
nome da planilha.

C) Acessar a guia Layout da Página e clicar na
opção Renomear.

D) Clicar no botão Office e clicar na opção
Alteração de Planilhas.

E) Acessar a guia Revisão e clicar na opção
Renomear.

QUESTÃO 15 – Analise a imagem abaixo e
assinale a alternativa que apresenta a fórmula
utilizada para ser exibido o resultado da célula
B6.

A) =CALCULA(Total)
B) =MEDIA(B2:B5)
C) =SOMA(Valor)
D) =TOTAL(Valor)
E) =SOMA(B2:B5)

QUESTÃO 16 – Assinale a alternativa que
apresenta algumas das características do
aplicativo Paint do Windows 7.

A) Instalar aplicativos adicionais.
B) Gerenciar o Painel de Controle.
C) Editar cálculos do Excel.
D) Editar textos do Word.
E) Criar e editar imagens.
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QUESTÃO 17 – Qual a utilidade do Gerenciador
de Tarefas no Windows 7?

A) Mostrar para o usuário os programas, os
processos e os serviços que estão sendo
executados no computador.

B) Instalar novos aplicativos no computador.
C) Criar novos usuários de acesso ao Windows.
D) Controlar as licenças dos produtos da

Microsoft.
E) Instalar novos drivers específicos como

leitores de USB e também placas de rede
adicionais.

QUESTÃO 18 – Para que o Google Chrome
navegue sem salvar os sites visitados, deve-se
habilitar:

A) A Navegação Anônima.
B) A Navegação Oculta.
C) O modo Espião.
D) O modo sem gravações.
E) Não há uma forma de navegar sem salvar os

sites visitados.

QUESTÃO 19 – Analise a imagem abaixo, da
parte superior do Internet Explorer 9.

Avaliando a imagem e supondo que o Internet
Explorer 9 está com sua configuração padrão,
qual a ação a ser realizada pelo navegador
quando clicado com o botão esquerdo do mouse
no ícone que está acima da seta em vermelho?

A) Interromper.
B) Fechar navegador.
C) Reiniciar navegador.
D) Restaurar padrão.
E) Desligar o Windows.

QUESTÃO 20 – Sobre o Outlook 2007, analise
as seguintes assertivas:

I. Possui leitura de RSS Feed.
II. Possui controle de Calendário.

III. Possui controle de Contatos.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 21 – De acordo com o estabelecido
na Lei Municipal nº 2.928/2011, sobre o
fornecimento de cesta básica aos servidores
municipais ativos e inativos, o valor da cesta
básica será limitado ao valor correspondente a:

A) 1/3 do salário mínimo estadual.
B) 1/3 do salário mínimo nacional.
C) 1/4 do salário mínimo estadual.
D) 1/4 do salário mínimo nacional.
E) 1/5 do salário mínimo nacional.

QUESTÃO 22 – De acordo com a Lei Municipal
nº 2.917/2011, no que se refere ao Vale-
Transporte concedido pelo Município de
Gramado aos servidores públicos municipais,
analise as assertivas abaixo:

I. O Vale-Transporte será incorporado aos
vencimentos, à remuneração, ao provento
ou à pensão dos servidores municipais.

II. Será considerado para fins de incidência de
imposto de renda ou de contribuição para o
Plano de Seguridade Social, planos de
assistência à saúde e Fundo de Garantia por
Tempo de Serviço (FGTS).

III. Considera-se a base de 25 (vinte e cinco)
dias para concessão do Vale-Transporte.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 23 – Leia a seguinte notícia:
“Secretaria revitaliza pintura nas faixas de
segurança: passado quase um mês em que as
chuvas não deram trégua, a Prefeitura de
Gramado trabalha, com a melhora do tempo,
em obras que buscam a melhoria constante da
infraestrutura oferecida à comunidade e
visitantes. Além de recapeamentos asfálticos,
tapa-buracos, e do prosseguimento de grandes
obras, a Prefeitura, através da Secretaria
Municipal _____________ realiza a
revitalização da sinalização viária em diversas
ruas do município”. (Texto adaptado e retirado
do site da Prefeitura de Gramado, em
20/08/2015).

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima,
considerando que é a Secretaria Municipal que
tem como objetivo primordial atender às
disposições do Código de Trânsito Brasileiro,
bem como coordenar ações relacionadas à
mobilidade urbana, trânsito e segurança,
conforme a Lei Municipal nº 3.360/2014.

A) da Administração
B) de Trânsito e Mobilidade Urbana
C) do Meio Ambiente
D) de Governança e Desenvolvimento Integrado
E) de Relações Institucionais

QUESTÃO 24 – Conforme o Estatuto dos
Servidores Municipais de Gramado, Lei
nº 2.912/2011, são formas de provimento em
cargos públicos, entre outras:

A) Recondução, readaptação, reversão e
aproveitamento.

B) Nomeação, condução, integração e
aproveitamento.

C) Nomeação, indicação, reversão e integração.
D) Condução, readaptação, indicação e

aproveitamento.
E) Nomeação, recondução, entrevista e

reversão.
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QUESTÃO 25 – “Enquanto os alunos do Ensino
Fundamental da rede municipal de ensino de
Gramado aproveitavam suas férias, os
professores da rede pública e privada que
buscavam atualização e aperfeiçoamento
tiveram algumas opções, como aproveitar a
III Jornada Pedagógica da Educação de
Gramado, que aconteceu de 20 a 22 de julho,
tendo como tema central ‘Desafios da Gestão
Democrática na Efetivação do Plano Municipal
de Educação’. Outra opção oferecida foi
o VIII Congresso Internacional de Educação de
Gramado, que aconteceu no Centro de Eventos
FAURGS, nos dias 21, 22 e 23 de julho, reunindo
renomados especialistas educadores do Brasil e
do Exterior. Além disso, também ocorreu a
formação continuada da UFRGS - Música na
Escola/RS, onde cerca de 150 professores da
Educação Básica, Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Médio, de 20 municípios da
região das Hortênsias, além de Gramado,
estiveram presentes.” (Texto adaptado e
retirado do site da Prefeitura de Gramado, em
20/08/2015).

O texto acima apresenta uma ação de
desenvolvimento pedagógico. Qual a Secretaria
Municipal responsável pela Política Educacional
do Município, especialmente relacionada às
escolas e bibliotecas escolares, conforme Lei
Municipal nº 3.360/2014?

A) De Governança e Desenvolvimento
Integrado.

B) Da Administração.
C) Da Cidadania e Assistência Social.
D) Da Cultura.
E) De Educação.

QUESTÃO 26 – Conforme a Constituição
Federal, a República Federativa do Brasil,
formada pela união indissolúvel dos Estados e
Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em
Estado Democrático de Direito e tem como
fundamentos:

A) Submissão, cidadania e valores sociais do
trabalho e da livre estagnação.

B) Soberania, cidadania, dignidade da pessoa
humana e pluralismo político.

C) Soberania, cidadania e valores sociais da
inatividade e da livre estagnação.

D) Soberania, valores sociais da inatividade e da
livre iniciativa e pluralismo político.

E) Submissão, valores sociais do trabalho e da
livre estagnação e pluralismo político.

QUESTÃO 27 – Relacione a Coluna 1 à
Coluna 2, associando as competências aos
órgãos que compõem a estrutura administrativa
do Poder Executivo do Município de Gramado,
conforme estabelecido na Lei Municipal
nº 2.915/2011.

Coluna 1
1. Comunicação.
2. Procuradoria-Geral.
3. Sistema de Controle Interno.

Coluna 2
(  ) Visa proceder na avaliação da ação

governamental e da gestão fiscal e
administrativa dos gestores municipais, por
intermédio da fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, administrativa,
operacional e patrimonial, quanto à
legalidade, legitimidade, economicidade,
aplicação das subvenções e renúncia de
receitas.

(  ) Representar o Município em qualquer ação
judicial ou extrajudicial, entre outros.

(  ) Elaborar matérias jornalísticas das ações
das secretarias, divulgando-as em veículos
de comunicação externos e internos
(jornais, rádios, TV, internet e outros),
entre outras competências.

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

A) 1 – 2 – 3.
B) 2 – 1 – 3.
C) 3 – 2 – 1.
D) 2 – 3 – 1.
E) 1 – 3 – 2.
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QUESTÃO 28 – De acordo com a Lei Municipal
nº 2.914/2011, que dispõe sobre a implantação
do Plano de Carreira e estabelece o Quadro de
Cargos, Vencimentos e Funções Públicas do
Município de Gramado, analise as assertivas
abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se
falsas.

(  ) O critério de promoção por escolaridade
resta limitado a 20 avanços individuais e o
critério de promoção por desempenho resta
limitado a 24 avanços individuais.

(  ) São quatro os níveis do quadro de
servidores municipais dispostos: Nível
Básico, Nível Médio, Nível Superior e Nível
de Pós-Graduação.

(  ) O enquadramento dos cargos nos níveis e
respectivas faixas de vencimento estão
vinculadas à complexidade das atribuições
próprias inerentes a cada cargo, função e
escolaridade.

(  ) O recrutamento dos servidores para os
cargos efetivos ocorrerá sempre na fase
inicial de cada nível e faixa de vencimento
respectiva, sendo enquadrado através dos
critérios previstos em lei.

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

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

QUESTÃO 29 – Conforme a Constituição da
República Federativa do Brasil, compete aos
Municípios, EXCETO:

A) Legislar sobre assuntos de interesse local.
B) Legislar sobre seguridade social.
C) Criar, organizar e suprimir distritos,

observada a legislação estadual.
D) Organizar e prestar, diretamente ou sob

regime de concessão ou permissão, os
serviços públicos de interesse local, incluído
o de transporte coletivo, que tem caráter
essencial.

E) Com a cooperação técnica e financeira da
União e do Estado, manter programas de
educação infantil e de ensino fundamental, e
prestar serviços de atendimento à saúde da
população.

QUESTÃO 30 – Graziela ingressou em cargo
público, na função de Nutricionista, na Prefeitura
de Gramado em 2014. De acordo com o
estabelecido no Estatuto dos Servidores
Municipais de Gramado, Lei nº 2.912/2011,
analise as assertivas abaixo, no que se refere ao
repouso remunerado:

I. Graziela terá direito a repouso remunerado,
em um dia de cada semana,
preferencialmente aos domingos, bem
como nos dias feriados civis e religiosos.

II. A remuneração do dia de repouso
corresponderá a um dia normal de trabalho.

III. Graziela perderá a remuneração do repouso
se faltar, sem motivo justificado, ao serviço
na semana, mesmo que em apenas um
turno.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 31 – Para construir 6 andares de um
prédio, foram contratados 20 operários que
trabalharam 180 dias. Se fossem contratados
18 operários, quantos dias seriam necessários
para realizar a mesma construção nas mesmas
condições de trabalho?

A) 186.
B) 188.
C) 192.
D) 200.
E) 220.

QUESTÃO 32 – Quantos m³ de água faltam
para encher completamente uma piscina que
mede 3m de comprimento por 1,5m de largura
e 80 cm de profundidade, preenchida com 65%
de sua capacidade com água?

A) 1,26.
B) 1,50.
C) 1,85.
D) 2,00.
E) 2,34.

QUESTÃO 33 – Se uma empresa especializada
em cestas para presentes dispõe de 9 produtos
diferentes para compô-la, de quantas formas ela
pode selecionar 6 produtos para compor essa
cesta?

A) 48.
B) 54.
C) 70.
D) 76.
E) 84.

QUESTÃO 34 – O pneu de um automóvel tem
o diâmetro externo medindo 60 cm. Para
percorrer 100m com esse automóvel, o pneu
deverá dar quantas voltas completas? Utilize o
valor de π = 3,14.

A) Menos de 30.
B) Entre 31 e 40.
C) Entre 41 e 50.
D) Entre 51 e 60.
E) Mais de 61.
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QUESTÃO 35 – Em um treino de futebol, um
jogador chutou 50 vezes em direção ao gol e
errou 12 chutes. Qual foi a porcentagem de
acertos que esse jogador obteve?

A) 66%.
B) 68%.
C) 76%.
D) 80%.
E) 82%.

QUESTÃO 36 – Para fabricar 32 reboques, são
utilizados 448 rebites. Se fossem utilizados
apenas 112 rebites, quantos reboques poderiam
ser fabricados?

A) 8.
B) 9.
C) 10.
D) 12.
E) 14.

QUESTÃO 37 – Um avião guiado por controle
remoto decola e percorre uma trajetória descrita
por y = -2x² + 6x + 1, onde y é a altura em
metros. Qual foi a altura máxima atingida por
esse avião?

A) 5,2m.
B) 5,5m.
C) 6,0m.
D) 6,4m.
E) 6,8m.

QUESTÃO 38 – Um automóvel leva uma hora e
meia para percorrer um determinado trajeto,
mantendo uma velocidade média de 80 km/h.
Se houvesse um aumento de 20% na
velocidade, quantos minutos seriam necessários
para percorrer o mesmo trajeto?

A) 70.
B) 72.
C) 75.
D) 96.
E) 100.
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QUESTÃO 39 – Sabe-se que dos clientes que
realizaram suas compras em um supermercado,
40 compraram produtos de limpeza, 35,
produtos perecíveis e 15, os dois produtos. A
partir dessas informações, quantos clientes
compraram no supermercado?

A) 55.
B) 58.
C) 60.
D) 75.
E) 90.

QUESTÃO 40 – Quantos cm² de papel colorido
são necessários para revestir a superfície lateral
externa de um vaso de flores em formato de
cilindro reto medindo 20 cm de diâmetro e
30 cm de altura? Observação: O fundo do vaso
não será revestido. Utilize o valor de π = 3,14.

A) 0,980.
B) 1.000.
C) 1.316.
D) 1.658.
E) 1.884.
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Fechar

Cargo: 34 - Auxiliar Administrativo

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

Questão Respostas Componente

1 C LíNGUA PORTUGUESA

2 E LíNGUA PORTUGUESA

3 A LíNGUA PORTUGUESA

4 A LíNGUA PORTUGUESA

5 B LíNGUA PORTUGUESA

6 D LíNGUA PORTUGUESA

7 C LíNGUA PORTUGUESA

8 * LíNGUA PORTUGUESA

9 D LíNGUA PORTUGUESA

10 B LíNGUA PORTUGUESA

11 D INFORMáTICA

12 C INFORMáTICA

13 A INFORMáTICA

14 A INFORMáTICA

15 E INFORMáTICA

16 E INFORMáTICA

17 A INFORMáTICA

18 A INFORMáTICA

19 A INFORMáTICA

20 E INFORMáTICA

21 C LEGISLAçãO

22 C LEGISLAçãO

23 B LEGISLAçãO

24 A LEGISLAçãO

25 E LEGISLAçãO

26 B LEGISLAçãO

27 C LEGISLAçãO

28 C LEGISLAçãO

29 B LEGISLAçãO

30 E LEGISLAçãO

31 D MATEMáTICA

32 A MATEMáTICA

33 E MATEMáTICA

34 D MATEMáTICA

35 C MATEMáTICA

36 A MATEMáTICA

37 B MATEMáTICA

38 C MATEMáTICA

39 C MATEMáTICA

40 E MATEMáTICA
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