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Texto base para responder às questões 1 a 9.
Atividade cerebral dispara logo antes da morte
Entrar num túnel de luzes. A sensação de sair do próprio
corpo. Encontrar parentes e amigos já falecidos. Muitas
pessoas que estiveram perto da morte relatam ter
passado por experiências como essas, que a ciência
nunca conseguiu explicar. Mas um estudo impressionante,
que pela primeira vez revelou o que acontece no cérebro
durante a morte, parece ter começado a desvendar o
mistério.
Usando um aparelho de eletroencefalograma, um grupo
de médicos monitorou a atividade cerebral de 7 pessoas
enquanto elas morriam. Todas eram pacientes terminais,
entre 34 e 74 anos, que sofriam de cirrose, falência
múltipla dos órgãos, septicemia, insuficiência cardíaca ou
câncer. Os doentes estavam sob efeito de sedativos e só
sobreviviam com a ajuda de aparelhos – que, a pedido de
suas famílias, foram desligados.
A atividade cerebral dos pacientes ia ficando cada vez
menor. Mas, nos últimos momentos antes da morte, o
córtex cerebral (área responsável pela consciência)
simplesmente disparava, e permanecia 30 a 180
segundos num nível muito mais alto, antes de cessar de
vez. Isso acontece porque, quando os neurônios ficam
sem oxigênio, perdem a capacidade de reter energia e
começam a disparar em sequência – num efeito dominó
que poderia provocar alucinações. “Isso pode explicar as
experiências extracorpóreas relatadas por pacientes que
quase morreram”, afirma o estudo, assinado por 4
médicos
da
Universidade
George
Washington.
Superinteressante – junho de 2010.
QUESTÃO 01
Conclui-se do texto acima que:
a) os médicos conseguiram desvendar os mistérios da
morte.
b) os pacientes, no momento da morte, retêm mais
energia, o que os faz ter alucinações.
c) os médicos conseguiram explicar as alucinações das
pessoas que quase morreram.
d) a ciência busca encontrar explicações para as
experiências extracorpóreas relatadas por pacientes que
quase morreram.
QUESTÃO 02
Assinale a opção em que encontramos um exemplo de
metáfora.
a) “num efeito dominó que poderia provocar alucinações”
b) “quando os neurônios ficam sem oxigênio”
c) “Encontrar parentes e amigos já falecidos.”
d) “Isso pode explicar as experiências extracorpóreas
relatadas”
QUESTÃO 03
As expressões sublinhadas nas frases abaixo possuem a
mesma classificação sintática, exceto:
a) “Entrar num túnel de luzes”
b) “Mas, nos últimos momentos antes da morte, o córtex
cerebral”
c) “quando os neurônios ficam sem oxigênio”

d) “Atividade cerebral dispara logo antes da morte”
QUESTÃO 04
Observe o período abaixo e assinale a informação
incorreta.
“Muitas pessoas que estiveram perto da morte relatam ter
passado por experiências como essas, que a ciência nunca
conseguiu explicar.”
a) Os verbos „estiveram‟ e „conseguiu‟ estão no tempo
pretérito.
b) Passado” é um exemplo de verbo no gerúndio.
c) Podemos encontrar dois verbos no infinitivo.
d) O verbo „relatam‟ está no tempo presente.
QUESTÃO 05
Em “Os DOENTES estavam sob efeito de sedativos e só
sobreviviam com a ajuda de aparelhos – que, a pedido de
suas famílias, foram desligados.”, passando o termo
destacado para o singular, fazendo apenas as adaptações
necessárias, temos:
a) O doente estava sob efeito de sedativos e só sobrevivia
com a ajuda de aparelhos – que, a pedido de sua família,
foram desligados.
b) O doente estava sob efeito de sedativo e só
sobreviviam com a ajuda de aparelhos – que, a pedido de
suas famílias, foram desligado.
c) O doente estava sob efeito de sedativos e só
sobreviviam com a ajuda de aparelho – que, a pedido de
sua família, foi desligados.
d) O doente estava sob efeito de sedativo e só sobrevivia
com a ajuda de aparelho – que, a pedido de suas famílias,
foram desligados.
QUESTÃO 06
Em qual opção o substantivo sublinhado pode, em outro
contexto, ser um verbo?
a) “A sensação de sair do próprio corpo.”
b) “Mas um estudo impressionante”
c) “o que acontece no cérebro durante a morte”
d) “parece ter começado a desvendar o mistério”
QUESTÃO 07
Assinale a opção, cujas palavras são
simultaneamente, por um prefixo e um sufixo.
a) Sobreviviam – reter.
b) Simplesmente – capacidade.
c) Impressionante – extracorpóreos.
d) Desligados – consciência.

formadas,

QUESTÃO 08
Os termos sublinhados nas opções abaixo são
preposições, exceto:
a) “parece ter começado a desvendar o mistério”
b) “começam a disparar em sequência”
c) “permanecia 30 a 180 segundos num nível muito mais
alto”
d) “que a ciência nunca conseguiu explicar”
QUESTÃO 09
As palavras agrupadas pertencem a mesma regra de
acentuação silábica, exceto:
a) Túnel – responsável – nível.
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b) Próprio – ciência – mistério.
c) Cérebro – médico – múltiplas.
d) Órgãos – cardíacas – córtex.
QUESTÃO 10
Em qual opção a pontuação não está adequada?
a) 598 bilhões de litros é a quantidade de água presente
na Lua, segundo a Nasa. Essa água, congelada em 40
crateras, equivale ao consumo de São Paulo por 9 meses
– e abasteceria uma colônia lunar por milhares de anos.
b) O Exército dos EUA está desenvolvendo um sensor
capaz de detectar a presença de armas químicas e
biológicas na eventualidade de um ataque terrorista.
c) O governo chinês decidiu instalar 100 canhões de
desodorante, para disfarçar o cheiro do lixão Asuwei, na
periferia de Pequim.
d) A cidade de Pequim vive uma crise, pois seus aterros
sanitários estão sobrecarregados – a população produz 18
mil toneladas de lixo por dia, 7 mil a mais do que os
lixões suportam.

x2

b) {0,2,4, 5 , 7}
c)

{ 2 2 ,2, 3,1, 7}
3
d) { 5 ,2, ,1, 45}
7
QUESTÃO 16
Podemos afirmar que 24 horas têm quantos segundos?
a) 86.400 segundos.
b) 98.700 segundos.
c) 78.900 segundos.
d) 102.560 segundos.
QUESTÃO 17
O sistema de equações

QUESTÃO 11
A equação
a) 0 e 1
b) 1 e 2
c) 0 e 2
d) 2 e 4

QUESTÃO 15
Qual das opções abaixo possui apenas números que
pertençam ao conjunto dos inteiros?
a) {0,2,4, 4, 5}

x tem como raízes:

c) x
d) x

QUESTÃO 13
Em um pequeno escritório, com 9 funcionários, a
distribuição dos salários é feita de acordo com a tabela:
Nº de empregados

Salário

2

R$ 500

3

R$ 200

4

R$ 1.000

Podemos afirmar que o salário médio destes funcionários
é de:
a) R$ 412,00
b) R$ 525,00
c) R$ 622,00
d) R$ 729,00
QUESTÃO 14
Qual é o valor de “x” da equação 6.(2x-1)+4x+2=8.(2x1)+6?
a) 1
b) 3
c) 6
d) Não há solução para a equação.

2x 4 y

40

tem como

solução:
a) x 4; y
b) x

QUESTÃO 12
Se 6 operários produzem, em 30 dias, 240 peças de um
certo produto, então, quantas peças desse mesmo
produto serão produzidas por 20 operários em 15 dias?
a) 700
b) 600
c) 500
d) 400

x y 12

8
3; y 9
6; y 6
7; y 5

QUESTÃO 18
Uma dívida no banco rendeu certo juro. Se o correntista
devia R$ 1.712,00 e essa dívida passou a ser R$ 1.924,00,
podemos afirmar que o valor do juro é:
a) R$ 112,00
b) R$ 212,00
c) R$ 331,00
d) R$ 341,00
QUESTÃO 19
Cada pão francês custa, aproximadamente, R$ 0,25. Se o
quilo custa R$ 4,50, quantos pãezinhos compõem um
saquinho de 1 quilo?
a) 22 pãezinhos.
b) 20 pãezinhos.
c) 18 pãezinhos.
d) 16 pãezinhos.
QUESTÃO 20
Uma loja de CD´s musicais realiza a promoção de que
cada CD custe R$ 21,90. Na compra de um segundo CD a
pessoa paga R$ 19,90. Na compra de um terceiro CD ela
paga R$ 17,90. Considerando que ela comprou 4 CD´s e
levando em conta as informações contidas no problema,
podemos afirmar que ela pagou pelo quarto CD a quantia
de:
a) R$ 16,90.
b) R$ 15,90.
c) R$ 14,90.
d) R$ 13,90.
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QUESTÃO 21
Assinale a opção incorreta.
O arquivamento horizontal possui vantagens que facilitam
o trabalho do auxiliar, são elas:
a) poupa espaço.
b) facilita a visibilidade.
c) dificulta a retirada de documentos que ficam no fundo,
quando o número de gavetas é restrito.
d) o custo operacional é pequeno, quando existe um
número elevado de documentos.
QUESTÃO 22
No sistema de arquivamento onomástico é usada a ordem
alfabética, como auxílio, baseado no nome ou sobrenome,
sendo os dois critérios oferecedores de vantagens e
desvantagens. No entanto, torna-se confuso quando
adotados simultaneamente. Sem o inconveniente da
classificação por nome, a classificação pelo sobrenome
tem como única desvantagem, perfeitamente contornável,
de exigir a aprendizagem de algumas regras. Assinale a
opção que não apresenta uma regra do sistema de
arquivamento onomástico pelo sobrenome.
a) Por ordem alfabética, coloca-se o último sobrenome.
b) Entre o nome e o sobrenome não há necessidade de
se colocar nenhuma separação.
c) Quando existem pessoas com o mesmo sobrenome,
realizamos a sucessão por ordem alfabética, como por
exemplo: Silva – Aluízio, Silva – Carlos, Silva – João.
d) Quando o sobrenome é composto, as componentes
não são desdobradas, como por exemplo: Silva Filho –
Aluízio, Silva Neto – Carlos, Silva Sobrinho.
QUESTÃO 23
Um almoxarife pode ser, eventualmente, responsável por:
a) conservar e controlar materiais não inventariados;
b) controlar e conservar equipamentos permanentes e
material pouco usado;
c) controlar e conservar materiais fora do prazo de
validade;
d) conservar e controlar materiais sucateados;
QUESTÃO 24
Após a compra realizada é necessário efetuar a
conferência do material. Assinale a alternativa que é
importante para o Almoxarife observar nesse momento:
a) as quantidades e tipos já existentes no estoque;
b) os números e tipos de materiais que são semelhantes
ao estoque mínimo;
c) os números e tipos de materiais que são semelhantes
ao estoque máximo;
d) as quantidades e tipos devem coincidir com a
requisição;
QUESTÃO 25
Em grandes Almoxarifados é comum operar com
equipamentos. Analise os equipamentos abaixo e assinale
o item falso.
a) empilhadeira;
b) paletes;
c) carrinho mecânico;
d) plotis.

QUESTÃO 26
Não é tarefa correta do almoxarife:
a) conferir as mercadorias no ato do recebimento.
b) controlar a entrada e a saída de mercadorias do
almoxarifado.
c) distribuir as mercadorias por setores de acordo com a
sua categoria.
d) acondicionar os perecíveis em caixas plásticas para
evitar vazamentos.
QUESTÃO 27
Faz parte de organização do almoxarifado, exceto:
a) liberar mercadorias com validade vencida;
b) colocar caixas vazias em gaiolas;
c) manter pisos e equipamentos rigorosamente limpos;
d) identificar os produtos por etiquetas.
QUESTÃO 28
Assinale a opção errada.
O almoxarife executa várias atividades tais como:
a) emitir requisição de compras para reposição de
estoque;
b) negociar valores e prazos de pagamentos;
c) emitir notas fiscais de devoluções;
d) registrar ordens de serviço de terceiros.
QUESTÃO 29
Assinale a opção falsa.
a) O almoxarife deve administrar com eficiência para que
não haja falta de materiais no almoxarifado.
b) O almoxarife deve diminuir o estoque de artigos que
tem pouca procura.
c) Adequar materiais perecíveis em locais refrigerados é
um aspecto muito importante na função do almoxarife.
d) O almoxarife sabe que, com maior número de
mercadorias estocadas e falta de controle rígido, não
haverá perdas.
QUESTÃO 30
Não faz parte do bom relacionamento do almoxarife no
trabalho:
a) comunicar-se de maneira aberta, direta e apropriada
somente com os seus superiores.
b) controlar o acesso de pessoas no almoxarifado para
que não haja descontinuidade de trabalho.
c) orientar os transportadores sobre as regras de
distribuição de cargas nos veículos.
d) conferir produtos com especialista da área
requerente.
QUESTÃO 31
Assinale a opção correta.
O almoxarife deve:
a) colocar produtos de limpeza sobre alimentos;
b) liberar o transportador antes da conferência do
produto;
c) definir áreas de armazenamento por tipo de produto;
d) ocupar áreas de circulação com caixas de mercadorias;
QUESTÃO 32
Para maior segurança no trabalho é errado afirmar, que:
a) os explosivos devem ser armazenados em paiol;
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b) as áreas de risco devem ser devidamente sinalizadas;
c) os lotes de produtos perecíveis devem ser rastreados;
d) os gases devem ser armazenados em depósitos de
alimentos.

c) os materiais deterioráveis devem ser dispostos de
maneira que os mais velhos saiam em primeiro lugar.
d) os materiais deterioráveis devem ser dispostos de
maneira que os mais novos saiam em primeiro lugar.

QUESTÃO 33
Assinale a opção errada.
É tarefa do almoxarife:
a) controlar a distribuição de alimentos com risco de
contaminação;
b) distribuir o peso da carga acima do limite legal de cada
veículo;
c) controlar o termo de responsabilidade de materiais
acautelados;
d) armazenar produtos em zona de quarentena e
exportação.

QUESTÃO 38
Foi solicitado ao almoxarife uma grosa de papéis, quantos
papéis o almoxarife deve entregar ao solicitante:
a) 124
b) 134
c) 144
d) 154

QUESTÃO 34
Assinale a opção errada.
Quais os cuidados que se deve ter com o armazenamento
de materiais?
a) Devem ser resguardados contra furto ou roubo, e
protegido contra a ação dos perigos mecânicos e das
ameaças climáticas, bem como de animais daninhos;
b) Os materiais estocados há mais tempo, devem ser
fornecidos em primeiro lugar (primeiro a entrar, primeiro
a sair – PEPS), com a finalidade de evitar o
envelhecimento do estoque;
c) Os materiais que possuem grande movimentação
devem ser estocados em lugares mais altos para serem
vistos facilmente;
d) A disposição dos materiais deve ser feita de modo a
manter, a face de embalagem (ou etiqueta), voltada para
o lado de acesso ao local de armazenagem, contendo a
marcação do item de modo a permitir a fácil e rápida
leitura da identificação e das demais informações
registradas.
QUESTÃO 35
Não é tarefa correta do almoxarife:
a) organizar os materiais de forma objetiva e clara nas
normas estabelecidas.
b) controlar o fluxo de matérias de forma objetiva.
c) controlar estoques de produtos em processo
d) mensurar custos de produtos acabados.
QUESTÃO 36
É atitude organizacional dentro de um almoxarifado,
exceto:
a) liberar mercadorias sem registro;
b) organizar materiais por tipo de utilidade;
c) manter as prateleiras de estocagem organizadas;
d) organizar planilha de preventiva de estoque.
QUESTÃO 37
Sobre a conservação e a estocagem é Incorreto afirmar
que:
a) os materiais devem ser guardados em prateleiras
apropriadas, classificadas e numeradas;
b) os materiais deterioráveis devem ser guardados em
local apropriado, classificados e numerados;

QUESTÃO 39
O setor de impressão solicita ao Almoxarife mensalmente
uma resma de folhas. Para atender eficientemente o
almoxarife deve entregar ao setor:
a) 200 folhas
b) 300 folhas
c) 400 folhas
d) 500 folhas
QUESTÃO 40
Entende-se por Estoque de segurança a alternativa:
a) estoque mínimo;
b) estoque programado;
c) estoque justificado;
d) estoque camuflado;
QUESTÃO 41
O ato de armazenar e estocar significa, respectivamente:
a) ato técnico de guardar o recurso ; e o simples ato de
guardar o recurso.
b) os dois são atos simples de guardar recursos
c) ato simples de guardar recurso e ato complexo de
apropriar recursos.
d) ato moderado de guardar recursos, e ato prolongado
de guardar recursos.
QUESTÃO 42
O espaço decorrente da divisão de uma área de
armazenagem, destinada a facilitar a localização do
material é denominado de:
a) Zona de esquife
b) Zona arbitrária
c) Zona de recebimento
d) Zona de Estoque
QUESTÃO 43
Estrados, Paletes e estantes são considerados:
a) unidades de armazenagem
b) centenas de armazenagem
c) ostensivas de armazenagem
d) condições de armazenagem
QUESTÃO 44
Analise a figura abaixo a assinale a alternativa correta:
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a) a Figura corresponde a armações excêntricas, ideal
para armazenar canos e ferros.
b) a figura corresponde a um escaninho, ideal para
armazenar ferramentas de construção
c) a figura corresponde a estantes, ideal para armazenar
peças pequenas
d) a figura corresponde a cavaletes ideal para armazenar
vidros
QUESTÃO 45
A armazenagem dos materiais visa o máximo de
aproveitamento dos espaços úteis existentes nas
unidades de armazenagem requerendo a aplicação de
métodos e técnicas adequadas. Em síntese, são adotadas
as seguintes, EXCETO:
a) Concentração dos materiais de uma única classe em
locais adjacentes, a fim de facilitar as atividades de
movimentação e inventário.
b) Separação dos estoques de mesmo tipo de material,
em função de sua condição (novo, usado ou
recuperado);
c) Arrumação dos estoques de mesmo tipo de material,
de acordo com a data de recebimento de cada um, de
modo a permitir que os itens armazenados a mais
tempo, sejam fornecidos prioritariamente (primeiro a
entrar, primeiro a sair);
d) Conservação dos materiais descartando as
embalagens originais, sendo abertas em qualquer
ocasião, inspeção ou manutenção;
QUESTÃO 46
Segundo o art. 167 da lei municipal 1090/93 são deveres
do funcionário além dos que lhe cabem em virtude do
desempenho de seu cargo e dos que decorrem, em geral,
de sua condição de servidor público:
a) manter somente a solidariedade com relação aos
companheiros de trabalho.
b) manter conduta compatível com a moralidade política e
partidária
c) ser leal as instituições a que servir;
d) representar aos superiores sobre as normalidades de
que não tenha conhecimento.
QUESTÃO 47
No referido Art.168 da lei 1090/93 são proibidas ao
funcionário toda ação ou omissão capazes de
comprometer a dignidade e o decoro da função publica,
ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do
serviço ou causar dano a Administração Publica,
especialmente:
a) acatar fé a documentos públicos
b) deixar de comparecer ao serviço com causa justificada
c) exercer comercio entre os companheiros de serviço no
local de trabalho
d) exercer eficientemente suas funções;

I- Afastar-se da vítima e de local que proporcione perigo
(escadas, janelas etc.).
II- Deitá-la de barriga para cima e elevar as pernas acima
do tórax, para que a cabeça fique mais baixa em relação
ao restante do corpo.
III- Manter a cabeça de lado para facilitar a respiração e
evitar aspiração de secreções.
IV- Afrouxar as roupas.
V- Manter o local umedecido.
a) II e III estão corretas;
b) I, II e V estão corretas;
c) I, II e IV estão corretas;
d) apenas a IV está correta.
QUESTÃO 49
O Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ) denunciou
os dois, na última quarta-feira dia 7 de Julho, pelos crimes
de sequestro e lesão corporal. Segundo a polícia, os dois
são suspeitos de envolvimento no desaparecimento da examante do jogador, Eliza Samudio. A notícia acima faz
referencia à:
a) O goleiro Bruno do Flamengo e seu Amigo conhecido
como “Macarrão”.
b) O goleiro Bruno do Vasco e seu Amigo conhecido como
“Bolacha”.
c) O goleiro Bruno do Fluminense e seu Amigo conhecido
como “Feijão”
d) O goleiro Bruno do Botafogo e seu Amigo conhecido
como “Biscoito”
QUESTÃO 50
Não faz muito tempo, uma eliminação precoce da nossa
seleção brasileira causava uma grande comoção nacional,
o país praticamente ficava de luto. Mas, em 2010, isso
não aconteceu. O jogo contra Holanda acabou e as
pessoas voltaram as suas rotinas rapidamente. Isso
aconteceu pelo fato da nossa torcida nunca ter se
identificado - ou ficou empolgada - com o time de Dunga.
Após a eliminação, a “CBF” (Confederação Brasileira de
Futebol), tomou algumas medidas, entre elas:
a) Apoiar a Comissão técnica, valorizando o trabalho
realizado em 2010.
b) Demitir a Comissão técnica, devido ao fracasso
ocorrido na Copa de 2010.
c) Demitir apenas o Técnico, pois foi ele o responsável
soberano pela eliminação.
d) Deixou de investir valores, pois trocou o Presidente
devido ao fracasso na copa de 2010.

QUESTÃO 48
Desmaio é a perda dos sentidos, desfalecimento.
Conhecido também como síncope. Os primeiros socorros
para casos de desmaio devem ser tomados até que seja
possível o atendimento especializado:
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