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CARGOS: CARTEIRO I E OPERADOR DE TRIAGEM E TRANSBORDO I
INSTRUÇÕES GERAIS
I. Nesta prova, você encontrará 4 (quatro) páginas
numeradas seqüencialmente, contendo 40 (quarenta)
questões correspondentes às seguintes disciplinas: Língua
Portuguesa (20 questões) e Matemática (20 questões).
II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos
no cartão de respostas. Se houver erro, notifique o fiscal.
III. Assine o cartão de respostas no local indicado, com
caneta azul ou preta.
IV. Verifique se a impressão, a paginação e a
numeração das questões estão corretas. Caso observe
qualquer erro, notifique o fiscal.
V. Leia atentamente as questões e escolha a alternativa
que mais adequadamente responde a cada uma delas.
VI. Você dispõe de 4 (quatro) horas para fazer esta
prova. Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu
tempo. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para
marcar o cartão de respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de
prova 1(uma) hora após seu início.
VIII. O candidato somente poderá levar o caderno de
prova após transcorridas 3 (três) horas do seu início.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente
o espaço correspondente à letra a ser assinalada,
conforme o exemplo no próprio cartão de respostas.
X. Utilize caneta azul ou preta.
XI. A leitora óptica não registrará as respostas em que
houver falta de nitidez e/ou marcação de mais
de uma alternativa.
XII.O cartão de respostas não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura, nada deve ser escrito ou registrado fora
dos locais destinados às respostas.
XIII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de
respostas e este caderno. As observações ou marcações
registradas no caderno não serão levadas
em consideração.
XIV.É terminantemente proibido o uso de telefone
celular, pager ou similares.
Boa Prova!
PORTUGUÊS
1) Assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:
Se ele ______ logo, iremos ao cinema.
a)
b)
c)
d)

vim
vir
vier
viesse

2) Assinale a alternativa em que a separação de
sílabas está correta:
a) com - pre - en - são
b) com - preen - são
c) com - pree - nsão
d) comp - reen - são
3) Assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:
A rua _____ moro é calma.
a)
b)
c)
d)

que
em que
a qual
da qual

Para as questões de 4 a 6, leia a notícia abaixo:
Senado aprova filosofia no ensino médio
ANGELA PINHO
O Senado aprovou quinta-feira (8) um projeto de lei
que determina a inclusão de disciplinas de filosofia e
sociologia nas três séries do ensino médio. O texto prevê
que a lei entre em vigor na data de sua publicação, mas
não especifica quando deve ser implementada. Já
aprovado pela Câmara, o projeto será submetido agora
ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que poderá
sancioná-lo ou vetá-lo.
Em 2006, uma resolução no mesmo sentido já havia
sido publicada pelo CNE (Conselho Nacional de Educação)
e homologada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad.
Segundo levantamento do colegiado, ao menos 17
Estados implantaram as duas disciplinas no ensino médio.
Outras escolas, muitas delas particulares, já oferecem as
disciplinas há anos.
De acordo com a conselheira Clélia Brandão, porém, a
lei é importante porque houve contestações de alguns Estados.
Uma delas, afirma, ocorreu em São Paulo, onde o
Conselho Estadual de Educação publicou uma resolução
em que negava a obrigatoriedade das escolas de seguirem
as normas do CNE.
No mês passado, a Secretaria Estadual da Educação
de São Paulo anunciou que os alunos teriam sociologia
em um dos três anos do ensino médio --filosofia já estava
na grade obrigatória em dois anos do antigo colegial.
4) Considere as afirmações:
I. O presidente não tem poder de veto sobre a lei que
determina a inclusão das duas disciplinas no ensino médio.
II. Até agora, nenhuma escola de São Paulo oferecia as
duas disciplinas no ensino médio.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma
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5)
a)
b)
c)
d)

"Homologada" significa:
vetada
aprovada
elaborada
negada

6) Considere as afirmações:
I. A lei já entrou em vigor na quinta-feira, dia 8.
II. O novo projeto contesta a lei aprovada em 2006.
Está correto o que se afirma em:
a) somente I
b) somente II
c) I e II
d) Nenhuma
7) Assinale a alternativa em que as palavras estão
corretamente acentuadas:
a) urubú - café
b) juíz - saída
c) análise - juíza
d) gratuíto - edifício
8) Considere as orações:
I. Faz dois anos que ele morreu.
II. Haviam muitos carros na estrada.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta
9) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
I. Garanto ___ você que sei a resposta.
II. Iremos ___ pé.
a) a- a
b) a - à
c) à - a
d) à - à
10) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
I. O rapaz abraçou- ____ emocionado.
II. A criança abraçou-se ____ pai.
a) a - o
b) a- ao
c) lhe - o
d) lhe - ao
11)Assinale a alternativa em que o verbo "fazer"
encontra-se no pretérito imperfeito do indicativo:
a) O garoto fez o exercício.
b) Se ele fizesse o exercício, saberia a resposta.
c) Há tempos eu não fazia ginástica.
d) Não conseguia esquecer o que ela lhe fizera.
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12) Considere as orações:
I. Aqui não falta diversões.
II. O grupo de meninos recebeu o prêmio.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta
13) Assinale a alternativa que completa corretamente
a lacuna:
Se ele _______ o livro, faremos o trabalho.
a)
b)
c)
d)

trouxer
trazer
trouxesse
trazesse

14) Assinale a alternativa em que as palavras estão
escritas corretamente:
a) espectativa - enchergar
b) espectativa - enxergar
c) expectativa - enchergar
d) expectativa - enxergar
15) Assinale a alternativa em que o substantivo é
simples e abstrato:
a) guarda-roupa
b) fada
c) verdade
d) água
16) Considere as orações:
I. Entre mim e ti não deve haver mágoa.
II. Encontrei menas pessoas hoje.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta
17) Considere as orações:
I. Ele tem muitos previlégios.
II. Isso não é impecílio para mim.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta
18) Assinale a alternativa que completa correta e
respectivamente as lacunas:
I. Há tempos eles não _____ aqui.
II. As caixas ______ produtos frágeis.
a) vêm - contêm
b) vêm - contém
c) vêem - contêm
d) vêem - contém

19) Considere as orações:
I. Houve um bazar beneficiente.
II. Foi um encontro prazeiroso.
De acordo com a norma culta:
a) somente I está correta
b) somente II está correta
c) I e II estão corretas
d) Nenhuma está correta
20) Assinale a alternativa em que a oração está na voz
passiva:
a) Comentaram muito o caso.
b) Ela parece nervosa.
c) O pacote foi entregue.
d) Ele tinha levado a correspondência.
MATEMÁTICA
21) O maior múltiplo de 8 e menor que 1000 é:
a) 800
b) 88
c) 992
d) 998

26) O cubo de 0,2 é:
a) 0,8
b) 0,08
c) 0,008
d) 0,0008
27) Numa cidade há 500.000 habitantes, dos quais
380.000 têm menos de 35 anos de idade. A porcentagem
dos que têm 35 anos ou mais é:
a) 24%
b) 20%
c) 35%
d) 40%
28) O dono de uma loja vendeu uma geladeira,
recebendo 25% de entrada e o restante em 3 parcelas
de R$ 250,00. O valor total da geladeira é:
a) R$ 400,00
b) R$ 500,00
c) R$ 800,00
d) R$ 1.000,00
29) Num concurso foram inscritos 8600 candidatos.

22) A fração equivalente a

a)

10
13

b)

10
8

c)

10
16

d)

5
10

15
que tem numerador 10 é: Dos inscritos, 15% faltaram. Logo, o número de
24
candidatos que compareceram foi:
a)
b)
c)
d)

23) Uma prova de Matemática contém 50 questões.
Um aluno acertou
a) 35
b) 32
c) 18
d) 15

1290
6450
7310
9890

30) Daniel tem 1,55 metro de altura, e seu amigo Pedro,
12 centímetros a mais. A altura de Pedro, em
centímetros é:
a) 167 centímetros
b) 162 centímetros
c) 160 centímetros
d) 161 centímetros

7
das questões. Esse aluno errou: 31) A distância percorrida pelos atletas na maratona de
São Paulo é 42 km, essa distância, em centímetros, é:
10
a)
b)
c)
d)

420 cm
4200 cm
42000 cm
4200000 cm

24) Dona Ana comprou 2 kg de chuchu por R$ 0,70 o
quilo e 3 kg de tomate por R$ 1,30 o quilo. Sabendo
que ela pagou com uma nota de R$ 10,00, o troco que
recebeu foi:
a) R$ 4,30
b) R$ 4,70
c) R$ 5,40
d) R$ 5,60

32) Um termômetro marcava - 4 graus pela manhã, mas,
à tarde, a temperatura aumentou para 6 graus. Houve,
portanto, uma variação de:
a) 2 graus
b) 10 graus
c) 24 graus
d) 1,5 grau

25) Resultado da expressão (1 + 0,5). 0,3 é:
a) 0,45
b) 1,8
c) 3,5
d) 4,5

33) A valor da expressão 2 - 3{2 - [(-3 + 2).(3 - 5)]} - 1 é:
a) - 2
b) - 1
c) 1
d) 2
3

34) O valor numérico de + 3.(-9) - (-1) 4 + (-2) 3 -1 é:
a) - 37
b) 0
c) 1
d) 6
35) O valor de y na equação
a) 3
b) 4
c) 6
d) 7

y+

y 21
=
2 2

39) O valor de y na equação 2y - 4 = 18 é:
a) 9
b) 10
c) 11
d) 12
40) A raiz da equação 10x + [4x - (x + 3)] = 10 é:
a) 1
b) 2
c) 3
d) 0

é:

36) Um capital de R$ 2.000,00 foi aplicado durante 4
anos, à taxa de 12% ao ano. Ao final deste tempo, o
investidor terá, a regime de juros simples:
a) R$ 2160,00
b) R$ 2360,00
c) R$ 2660,00
d) R$ 2960,00
37) Com 50 Kg de trigo, um moinho consegue produzir
35 kg de farinha. A quantidade de trigo que é necessária
para produzir 210 kg de farinha é:
a) 200 kg
b) 300 kg
c) 400 kg
d) 500 kg
38) O valor de x na proporção
a) 59
b) 60
c) 61
d) 62

x + 4 25 + x
=
9
12

é:

Realização:
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4

www.esppconcursos.com.br

