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ATENDENTE DE CRECHE
AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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!

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE BELO DO SUL/RS
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2014
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LÍNGUA PORTUGUESA

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

Superfoods, a nova tendência
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Passei um ano em dieta e atravessei vários detox. Evitei a vida social. Sentia até horror
quando alguém me chamava para jantar em sua casa, com vários convidados. O cardápio seria
sempre fora da dieta. Festa nem se fala. Nunca fui muito de festas, aliás. Eu me sinto
desconfortável vendo muita gente feliz, brindando. Em geral não estou no clima. Prefiro encontros
com poucas pessoas, com a alegria que surge no relacionamento, e não através das garrafas de
uísque. Festa? É um sofrimento evitar canapés, bebidas, fugir dos pratos principais e ainda ter de
ouvir do anfitrião:

– Experimenta o carneiro, está ótimo!
E me empurra em direção __ travessa. A glória do anfitrião é o sucesso da festa. A minha

tornou-se manter o regime. Em uns dez meses eu perdi 18 quilos. Minha barriga diminuiu muito,
que triunfo! Barrigudos podem sofrer de problemas cardíacos, desenvolver diabetes ou as
consequências da gordura sobre o fígado. Mas sofri! Recentemente, li sobre as superfoods, ou
superalimentos. Simplificando: são alimentos de alto potencial energético e nutricional, mesmo
absorvidos em pequenas quantidades. Em minha vida, já assisti a muitos ciclos de regimes e
dietas. Na juventude, tentei a macrobiótica. Deixei na noite em que sonhei com um hambúrguer
voando na minha direção. De asas. Tentei um famoso regime onde podia comer queijos
gordurosos e carne vermelha __ vontade. Só que era baseado no princípio da combinação de
alimentos.

– Não coma nada fora, senão o efeito é reverso – avisou o médico.
Uma fatia de queijo branco fez o estrago. Engordei o dobro. A dieta mediterrânea é muito

louvada. Mas não emagrece por si só: a salada grega, por exemplo, leva calóricas azeitonas
pretas. Até me interessei pelo vegetarianismo. Desisti quando vi um amigo com os olhos
marejados diante de mariscos cozidos.

– Tenho pena deles.
Definitivamente, eu seria incapaz de chorar por mariscos. Ser vegano me atraiu. É um

sistema completo, que facilita o dia __ dia de minha alimentação: isso pode, aquilo não pode. Há
uns dois anos, era chique ser vegano. Muita gente fugiu ao descobrir que há um sistema de
crenças e princípios rígidos, dos quais não se pode fugir. Como num mosteiro ao ar livre.
Sinceramente, alguns se embebedam escondidos, já que só um asceta conseguiria passar a vida
cultuando cenoura e brócolis.

Foi quando descobri as superfoods. É uma tendência já forte nos Estados Unidos. Aos
poucos, está entrando na dieta nacional, mesmo sem receber esse nome ou ter as características
de um movimento quase político, como o vegetarianismo. Uma das estrelas das supers é a chia,
semente oriunda do México e Guatemala, de altíssimo poder energético. Com a água incha até 12
vezes, proporcionando uma sensação de saciedade. Contam que os guerreiros astecas comiam
chia para se tornar fortes e heroicos. Mas os astecas nas horas vagas inventaram o futebol
usando cabeças humanas em vez de bola, o que não é tão heroico. Enfim, não se pode culpar a
semente. Eu como chia. Gosto, embora também não me sinta heroico. Como também mirtilo,
aquela frutinha vermelha também conhecida por seu nome inglês, blueberry. Elogiam demais o
mirtilo. E o açaí é aconselhado até em revista americana, é uma glória nacional! Couve, alface,
chicória, acelga também estão no topo.

Comprei vários livros sobre o tema. Um deles reproduz a crença medieval de que a cor do
alimento indica seus benefícios. Tomate seria bom para o sangue, por exemplo. A ideia central é
que o alimento saudável aumenta a imunidade e ajuda o corpo a combater enfermidades. Com a
tendência, negócios desabrocham. Na rede Mundo Verde já se encontra o fundamental das
supers. Por enquanto em quiosques nos shoppings, há o Urban Remedy, de sucos prensados,
propostas de detox. Eu me viciei num leite de amêndoas temperado com baunilha e sal do
Mediterrâneo. E só 100 calorias no frasco! Adoro leite de amêndoas e de arroz também,
encontrados nos bons supermercados.

Eu lamento, agora que se aproxima o Carnaval, a saga de várias rainhas do samba.
Sobrevivem __ base de claras de ovos e batata-doce, para manter o corpicho. Aprendi a fazer
saladas ótimas, a comer bem. Até a jantar fora e pedir algo que combine. Acredito que é uma
nova tendência alimentar, não um modismo. Sem as loucuras de outras dietas. E sem crenças e
rituais. Gosto disso. Dieta não pode ser uma nova forma de religião.
(Fonte: Walcyr Carrasco – Revista Época, 20 de janeiro de 2015 – disponível em http://www.epoca.globo.com - adaptado)
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QUESTÃO 01 – Analise as afirmações abaixo
em relação ao assunto discutido no texto:

I. Percebe-se, a partir da leitura do primeiro
parágrafo, que o autor é sempre
antissocial.

II. O autor conta sua própria trajetória no
universo das dietas, citando diversos
exemplos de tentativas infrutíferas.

III. O autor atraiu-se pelo sistema vegano e
conseguiu sucesso com essa forma de
alimentação.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 02 – Considerando o acento
indicativo de crase, assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as
lacunas das linhas 09, 17, 26 e 51.

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

QUESTÃO 03 – Considerando o emprego dos
advérbios, assinale a alternativa na qual o
vocábulo indicado NÃO pertença a essa classe
de palavras.

A) vários (l. 01).
B) sempre (l. 03).
C) muita (l. 04).
D) não (l. 05).
E) Recentemente (l. 12).

QUESTÃO 04 – Considerando o emprego dos
sinais de pontuação, analise as assertivas a
seguir:

I. Na linha 08, o emprego do ponto de
exclamação deve-se à ocorrência de uma
interjeição.

II. Na linha 19, o emprego dos travessões
(primeira e segunda ocorrências) deve-se
ao mesmo motivo: indicar a fala de um
personagem.

III. Na linha 38, o uso da vírgula (segunda
ocorrência) deve-se à inserção de uma
expressão explicativa e este sinal de
pontuação poderia ser substituído por dois
pontos, sem prejuízo da correção
gramatical.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 05 – Desconsiderando o uso de
maiúscula ou minúscula, na linha 02, a palavra
quando é utilizada para introduzir ideia de
__________, podendo ser substituída, sem
provocar alteração de sentido, por
___________, desde que _____________ no
período.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) possibilidade – entretanto – se façam as
alterações necessárias

B) hipótese – caso – nada se altere
C) adversidade – porém – se altere a

pontuação
D) possibilidade – mesmo que – se adaptem as

formas verbais
E) tempo – ao – se façam as alterações

necessárias

QUESTÃO 06 – Considerando o emprego dos
pronomes, assinale a alternativa na qual a
classificação do vocábulo esteja INCORRETA.

A) alguém (l. 02) – pronome indefinido.
B) que (l. 05) – pronome relativo.
C) isso (l. 26) – pronome demonstrativo.
D) que (l. 35) – pronome interrogativo.
E) Eu (l. 47) – pronome pessoal.



www.pciconcursos.com.br

335_LP_NM_V3_3/2/201511:46:05

Execução: Fundatec
NÍVEL MÉDIO

4

QUESTÃO 07 – Na linha 44, caso
substituíssemos o vocábulo “alimento” por sua
forma plural “alimentos”, quantas outras
alterações seriam necessárias a fim de que se
mantivessem as corretas relações de
concordância no período?

A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 4.
E) 5.

QUESTÃO 08 – Considerando o significado das
expressões em contexto, assinale a alternativa
que apresenta um vocábulo que NÃO poderia
substituir corretamente a palavra “oriunda”
(l. 34), pois causaria alteração do sentido
original do texto.

A) Natural.
B) Originária.
C) Precedente.
D) Procedente.
E) Proveniente.

QUESTÃO 09 – Considerando o emprego
correto dos tempos verbais, assinale a
alternativa na qual o verbo esteja conjugado
no mesmo tempo e modo da forma verbal
“Sentia” (l. 01).

A) Abri.
B) Abria.
C) Abrira.
D) Aberto.
E) Abriria.

QUESTÃO 10 - Considerando o sistema
ortográfico vigente, analise as assertivas a
seguir:

I. Caso o acento gráfico seja suprimido na
grafia do vocábulo “aliás”, tem-se a
formação de um verbo.

II. O vocábulo “princípio” é acentuado por
tratar-se de paroxítona na qual há
formação de um hiato.

III. O vocábulo “açaí” é acentuado por se
tratar de palavra proparoxítona.

Quais estão corretas?

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

QUESTÃO 11 – Em relação à estabilidade em
cargo de provimento efetivo em virtude de
concurso público, analise as assertivas abaixo,
assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas,
conforme o estabelecido na Lei nº 366/2001,
Art. 20.

(  ) O servidor nomeado adquire estabilidade
após três meses de efetivo exercício.

(  ) O servidor poderá perder o cargo mediante
processo administrativo.

(  ) O servidor poderá perder o cargo mediante
procedimento de avaliação periódica de
desempenho.

(  ) O servidor nomeado adquire estabilidade
após aprovado em todas as etapas do
concurso público, conforme edital de
abertura.

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

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

QUESTÃO 12 – João de Deus possui uma
humilde casa na rua João Salvador e um pequeno
terreno sem construção na rua Sagrada Família,
ambos na zona urbana de Monte Belo do Sul/RS.
Com base no disposto na Lei nº 749/2006,
assinale a alternativa INCORRETA.

A) João de Deus deverá pagar a alíquota de
0,50% referente ao IPTU de sua casa.

B) João de Deus deverá pagar a alíquota de
1,00% referente ao IPTU de seu terreno.

C) João de Deus poderá efetuar o pagamento do
IPTU em até 3 (três) parcelas mensais e
consecutivas.

D) Caso João de Deus queira pagar em uma única
parcela terá redução de 10%.

E) Será cobrado somente 50% do IPTU do terreno
de João de Deus por estar sem construção.

QUESTÃO 13 – De acordo com a Lei
nº 366/2001, são tipos de provimento dos cargos
públicos:

A) Nomeação, recondução e readaptação.
B) Reversão, aptidão e readaptação.
C) Reintegração, aproveitamento e aptidão.
D) Nomeação, recondução e aptidão.
E) Nomeação, reversão e adaptação.

QUESTÃO 14 – Um amigo de Cristiano necessita
de doação de sangue para determinado
tratamento de saúde. Considerando que Cristiano
é servidor público do Munícipio de Monte Belo do
Sul/RS e pretende ajudar o amigo, quantos dias
ele poderá ausentar-se do serviço, sem qualquer
prejuízo a sua remuneração, conforme a Lei
nº 366/2001?

A) Um.
B) Dois.
C) Três.
D) Quatro.
E) Cinco.

QUESTÃO 15 – De acordo com a Lei
nº 749/2006, no Imposto sobre Propriedade
Predial e Territorial Urbana (IPTU), definido em lei
municipal, observar-se-á a existência de
melhoramentos na zona urbana, entre eles:

I. Meio fio ou calçamento com canalização de
águas pluviais.

II. Pavimentação das estradas estaduais.
III. Sistema de esgotos sanitários.
IV. Rede de iluminação pública.
V. Escola primária ou postos de saúde.

Quais estão INCORRETOS?

A) Apenas II.
B) Apenas I e IV.
C) Apenas II e V.
D) Apenas I, III e V.
E) Apenas II, III e IV.
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QUESTÃO 16 – Conforme a Lei nº 749/2006, são
os documentos que caracterizam a prova de
quitação de determinado tributo, sendo
expedidos mediante requerimento do
contribuinte. A solicitação desses documentos
deverá conter a finalidade pela qual foi formulada
e outras informações necessárias à determinação
do seu conteúdo. A qual documento se refere essa
definição?

A) Atestados.
B) Boletos bancários.
C) Certidões positivas.
D) Certidões negativas.
E) Carnês.

QUESTÃO 17 – Analise os seguintes casos
abaixo, tendo em vista a Lei nº 749/2006, que
regulamenta os tributos do município:

I. Bernadete, moradora de um imóvel próprio
no município de Monte Belo do Sul/RS, é uma
viúva que possui um filho com 5 anos de
idade e é declarada como pobre. Portanto, é
isenta do pagamento do IPTU.

II. Valdemir possui uma barraquinha nos
“camelôs” do centro de Monte Belo do
Sul/RS, portanto deve pagar a taxa de
Localização de Estabelecimento e Ambulante.

III. Thiago desenvolve sistemas de informática
para lojistas, como autônomo. Portanto,
deverá pagar o ISSQN.

Quais estão corretos?

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

QUESTÃO 18 – O poder Legislativo do município
será exercido pela Câmara Municipal de
Vereadores e funcionará de acordo com seu
Regimento Interno. De acordo com o exposto e
conforme Lei Orgânica do município de Monte
Belo do Sul/RS, assinale a alternativa
INCORRETA.

A) No primeiro ano de cada legislatura, cuja
duração coincidirá com a do mandato dos
Vereadores, a Câmara reunir-se-á no dia 1º de
janeiro para dar posse aos Vereadores,
Prefeito e Vice-Prefeito, sendo assim aberto o
período legislativo nesse ano.

B) A Câmara Municipal de Vereadores reunir-se-
á, independentemente de convocação, no dia
1º de março de cada ano, para abertura do
período legislativo.

C) A Câmara Municipal de Vereadores funcionará
ordinariamente de 1º de março até 30 de junho
e de 1º de agosto até 20 de dezembro.

D) Nos meses de janeiro, fevereiro e julho de cada
ano, a Câmara de Vereadores ficará em
recesso.

E) Durante o período legislativo ordinário da
Câmara, as sessões serão realizadas na
primeira e terceira terças-feiras de cada mês.

QUESTÃO 19 – Conforme a Lei Orgânica, a Mesa
da Câmara será constituída de:

A) Presidente, Vice-Presidente, Primeiro
Secretário e Segundo Secretário.

B) Prefeito, Vice-Prefeito, Primeiro Secretário e
Segundo Secretário.

C) Prefeito, Presidente, Primeiro Secretário e
Segundo Secretário.

D) Presidente, Vice-Presidente, Primeiro
Secretário, Segundo Secretário e Terceiro
Secretário.

E) Prefeito, Vice-Prefeito, Primeiro Secretário,
Segundo Secretário e Terceiro Secretário.
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QUESTÃO 20 – Conforme a Lei nº 013/1993,
_______________ é o que só admite provimento
em caráter provisório para cargo de direção,
chefia ou assessoramento superior, quando
expressamente declarado em Lei, sendo livre
nomeação do ___________________.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A)Cargo em Comissão – Presidente da Câmara
Municipal

B)Cargo em Comissão – Prefeito Municipal
C)Cargo Eletivo – Presidente da Câmara

Municipal
D)Cargo Efetivo – Prefeito Municipal
E) Cargo Efetivo – Presidente da Câmara

Municipal
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INFORMÁTICA

Para a resolução das questões desta prova,
considere os seguintes detalhes: (1) o
mouse está configurado para uma pessoa
que o utiliza com a mão direita (destro) e
usa, com maior frequência, o botão
esquerdo, que possui as funcionalidades de
seleção ou de arrastar normal, entre
outras. O botão da direita serve para ativar
o menu de contexto ou de arrastar
especial; (2) os botões do mouse estão
devidamente configurados com a
velocidade de duplo clique; (3) os
programas utilizados nesta prova foram
instalados com todas as suas
configurações padrão, entretanto, caso
tenham sido realizadas alterações que
impactem a resolução da questão, elas
serão alertadas no texto da questão ou
mostradas visualmente, se necessário; (4)
no enunciado e nas respostas de algumas
questões, existem palavras que foram
digitadas entre aspas, apenas para
destacá-las. Nesse caso, para resolver as
questões, desconsidere as aspas e atente
somente para o texto propriamente dito;
(5) para resolver as questões desta prova
considere, apenas, os recursos
disponibilizados para os candidatos, tais
como estas orientações, os textos
introdutórios das questões, os enunciados
propriamente ditos e os dados e
informações disponíveis nas Figuras das
questões, se houver; e (6) o sistema
operacional Windows e os softwares Word
e Excel utilizados possuem o idioma
português.

QUESTÃO 21 – No Windows 7, um usuário que
não possui privilégios de Administrador, mas
que sabe a senha do Administrador, pode
executar um programa clicando com o botão
direito do mouse no ícone do programa e depois
com o botão esquerdo em:

A) Abrir com privilégios.
B) Abrir com senha.
C) Abrir sem proteção.
D) Executar como Administrador.
E) Executar como root.

QUESTÃO 22 – No Windows 7, para escolher
que programa deve abrir arquivos com
determinadas extensões (tipos de arquivos), o
seguinte caminho pode ser digitado no Windows
Explorer:

A) Área de trabalho\Padrão.
B) Meus documentos\Programas Padrão.
C) Minhas imagens\Programas Padrão.
D) Painel de Controle\Programas\Programas

Padrão.
E) Programas\Padrão.

QUESTÃO 23 – No Word 2007, a opção “Inserir
Citação” pode ser acessada através de qual
menu?

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

QUESTÃO 24 – Supondo que um usuário tenha
instalado o Word 2007 e que tenha dois
documentos abertos, cada um em uma janela
diferente, se ele selecionar determinado texto
em um dos documentos, pressionar
concomitantemente as teclas Crtl e C, abrir a
janela com o segundo documento, posicionar o
cursor em algum local do texto e pressionar
concomitantemente as teclas Ctrl e V, o que
deve ocorrer?

A) O texto selecionado será copiado do primeiro
documento e colado no segundo.

B) O texto selecionado será recortado do
primeiro documento e colado no segundo.

C) Uma mensagem será mostrada, informando
que não é possível o recorte de dados entre
documentos.

D) Uma mensagem será mostrada, informando
que não é possível a cópia de dados entre
documentos.

E) Uma mensagem será mostrada,
questionando se a formatação deve continuar
a mesma.
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Para responder às questões 25 a 28, considere a Figura 1 abaixo:

Figura 1 – Utilização do Microsoft Excel 2007.

QUESTÃO 25 – A partir da situação mostrada
na Figura 1, se o usuário pressionar a tecla Del,
o que deve ocorrer?

A) Apenas a célula B3 terá seu conteúdo
excluído.

B) Apenas a célula D5 terá seu conteúdo
excluído.

C) Todas as células selecionadas terão seu
conteúdo excluído.

D) Uma mensagem será mostrada,
questionando se o usuário deseja excluir o
conteúdo da célula B3.

E) Uma mensagem será mostrada,
questionando se o usuário deseja excluir o
conteúdo da célula D5.

QUESTÃO 26 – Se a fórmula =A1&A3&A2 for
colocada em uma célula que não possua
conteúdo (ex.: célula E6), que resultado será
obtido?

A) A15
B) ABC
C) ACB
D) 123
E) 132

QUESTÃO 27 – Se a fórmula
=MENOR(B2:C5; 1) for colocada em uma
célula que não possua conteúdo (ex.: célula
D6), que resultado será obtido?

A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4

QUESTÃO 28 – Se a fórmula
=SE(A4>A2; B2*D4; B4/B2) for colocada em
uma célula que não possua conteúdo (ex.:
célula E5), que resultado será obtido?

A) 2
B) 5
C) 10
D) 15
E) 20
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QUESTÃO 29 – No Internet Explorer, o
bloqueador de pop-ups pode ser acessado
através do menu:

A) Página.
B) Segurança.
C) Ferramentas.
D) Impressão.
E) Configurações.

QUESTÃO 30 – Utilizando o navegador Google
Chrome, qual a tecla ou combinação de teclas
necessária para abrir uma janela de navegação
anônima (o caractere “+” significa que mais de
uma tecla deve ser pressionada
concomitantemente)?

A) Alt + W
B) Ctrl + Shift + N
C) Ctrl + T
D) F6
E) F8
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MATEMÁTICA

QUESTÃO 31 – Sejam A e B subconjuntos do
conjunto dos números inteiros, onde:

A={-3, -2, -1, 0, 1, 5, 7} e B={-2, 0, 1, 2, 6}.

A alternativa que representa o conjunto
resultante da intersecção do conjunto A com o
conjunto B é:

A) {0,1}
B) {-2,-1}
C) {-2, 0, 1}
D) {2,6}
E) {-3, -1, 5, 7, 2, 6}

QUESTÃO 32 – O resultado da expressão

numérica 2 X é:

A)

B)

C)

D)

E)

QUESTÃO 33 – O intervalo que representa
o subconjunto dos números reais definido por

é:

A) [7,11)
B) [6,11]
C) (7,11)
D) [7,11]
E) (7,11]
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QUESTÃO 34 – Em Janeiro, dois em cada
cinco funcionários de uma empresa estiveram
de férias. Se a empresa tem 200 funcionários,
então, em Janeiro, quantos funcionários
estiveram de férias?

A) 80.
B) 40.
C) 90.
D) 20.
E) 60.

QUESTÃO 35 – Se a função de primeiro grau
para os valores do domínio 1 e 5 tem como
imagem, respectivamente, os valores 4 e 10,
então a expressão dessa função de primeiro
grau é:

A) y=x+4
B) y=2x
C) y=2,5x+1,5
D) y=x + 5
E) y= 1,5x+2,5

QUESTÃO 36 – Mario fez uma aplicação
durante dois meses de um depósito de
R$ 100,00, com uma taxa de juros compostos
de 8% a.m. O montante obtido ao final desse
prazo é:

A) R$ 116,64.
B) R$ 194,40.
C) R$ 101,66.
D) R$ 101,16.
E) R$ 111,64.

QUESTÃO 37 – A função
tem vértice para

x=_____, sua imagem ocorre para y=____ e
representa o _________ do gráfico dessa
função.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) 1 – 8 – máximo
B) 1 – 8 – mínimo
C) -1 – 8 – máximo
D) -1 – 8 – mínimo
E) 0 – 6 – máximo
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QUESTÃO 38 – A soma dos 11 primeiros
termos e sucessivos de uma progressão
aritmética de primeiro termo 5 e razão 3 é:

A) 35.
B) 200.
C) 220.
D) 440.
E) 400.

QUESTÃO 39 – A área de um quadrado cuja
diagonal mede 5 cm é

A) 5 cm2.
B) 2,5 cm2.
C) 25 cm2.
D) 20 cm2.
E) 12,5 cm2.

QUESTÃO 40 – Quantas placas de motos
podem ser formadas com o padrão de três
vogais maiúsculas distintas e dois algarismos
quaisquer, repetidos ou não, escolhidos entre
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9?

A) 60.
B) 600.
C) 6.000.
D) 10.000.
E) 60.000.
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Fechar

Cargo: 36 - Auxiliar Administrativo

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

Questão Respostas Componente

1 B LíNGUA PORTUGUESA

2 B LíNGUA PORTUGUESA

3 A LíNGUA PORTUGUESA

4 C LíNGUA PORTUGUESA

5 E LíNGUA PORTUGUESA

6 D LíNGUA PORTUGUESA

7 D LíNGUA PORTUGUESA

8 C LíNGUA PORTUGUESA

9 B LíNGUA PORTUGUESA

10 A LíNGUA PORTUGUESA

11 E LEGISLAçãO

12 E LEGISLAçãO

13 A LEGISLAçãO

14 A LEGISLAçãO

15 A LEGISLAçãO

16 D LEGISLAçãO

17 E LEGISLAçãO

18 A LEGISLAçãO

19 A LEGISLAçãO

20 B LEGISLAçãO

21 D INFORMáTICA

22 D INFORMáTICA

23 C INFORMáTICA

24 A INFORMáTICA

25 C INFORMáTICA

26 C INFORMáTICA

27 B INFORMáTICA

28 C INFORMáTICA

29 C INFORMáTICA

30 B INFORMáTICA

31 C MATEMáTICA

32 D MATEMáTICA

33 E MATEMáTICA

34 A MATEMáTICA

35 E MATEMáTICA

36 A MATEMáTICA

37 C MATEMáTICA

38 C MATEMáTICA

39 E MATEMáTICA

40 C MATEMáTICA
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