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Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 01 a 08.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
TEXTO:

5

10

A importância do trabalho vai muito além das necessidades do capital, pois envolve igualmente
as necessidades humanas individuais. Através do seu trabalho, o homem não apenas produz bens
individuais e coletivos, que promovem o desenvolvimento pessoal, familiar e nacional, mas também
passa a desempenhar influência plena sobre o indivíduo e sua relação com o meio em que vive. É a
relação de compra e venda da força de trabalho a responsável pela estruturação do nível sociopessoal
do trabalhador, determinando seus rendimentos, suas maneiras de diversão,seus horários de trabalho,
o local onde executa suas atividades, seu círculo de amizades, sua satisfação com as atividades
desenvolvidas, suas recompensas, seus direitos e deveres. Portanto o trabalho é de vital importância
para o ser humano.
O trabalho é uma ação humanizada exercida num contexto social, que sofre influências oriundas
de distintas fontes, o que resulta numa atuação recíproca entre o trabalhador e os meios de produção.
Além disso, é uma fonte de prazer e satisfação e está relacionado com as expectativas de progresso e
desenvolvimento pessoal. Visto como um desafio, é uma forma de auto-realização. Por fim, é o
trabalho um meio de sobrevivência.

HEDLAMAR. A importância do trabalho na vida do homem... Disponível em: < http://hedlamar.blogspot.com.br/2011/04/ impotancia
- do-trabalho-na-vida-do.html>. Acesso em: 6 ago. 2013. Adaptado.

Questão 01 (Peso 1)
Esse texto tem por finalidade evidenciar que, para o ser humano, o trabalho, basicamente,
A)
B)
C)
D)
E)

constitui a única forma de fazer amizades, de socializar-se.
se configura como a oportunidade de servir sem precisar ser servido.
representa a chance exclusiva de destacar-se como eficiente ou ineficiente.
é, dentre outros aspectos, meio de sobrevivência e o principal fator de produção e riqueza.
significa o enfrentamento de dificuldades cotidianas para qualificar-se e ser sempre bem sucedido.

Questão 02 (Peso 2)
Ao afirmar que “O trabalho é uma ação humanizada exercida num contexto social” (linha 10), a autora, em outras
palavras,
A)
B)
C)
D)
E)

insinua que nem todo representante da espécie humana é capaz atos nobres.
assegura que o homem se tornou um animal humanizado e socializado.
acredita que todo aquele que trabalha o faz porque é um ser bom.
contesta determinadas ações atribuídas ao trabalhador urbano.
nega a existência de trabalhadores afeitos à prática do mal.

Questão 03 (Peso 1)
A única ideia sem comprovação no texto é a que informa que o trabalho, em geral, promove
A)
B)
C)
D)
E)

a sensação pessoal de prazer e bem-estar.
o enriquecimento rápido e fácil do trabalhador.
a definição do papel do indivíduo na sociedade.
o desenvolvimento individual, através do que produz.
a melhoria da qualidade de vida individual e coletiva.

Questão 04 (Peso 3)
O texto apresenta como principal característica
A)
B)
C)
D)
E)

um estilo simples, marcado pela informalidade.
a existência de trechos entremeados de linguagem figurada.
a ausência de pontos de vista próprios da enunciadora do discurso.
a presença de marcas de subjetividade no desenvolvimento temático.
a observância das normas gramaticais, definindo o uso da norma padrão da língua.
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Questão 05 (Peso 1)
O sinônimo da palavra transcrita à direita está devidamente indicado, à esquerda, na alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

“importância” (linha 1) –– custo.
“meio” (linha 4) –– maneira.
“estruturação” (linha 5) –– organização.
“contexto” (linha 10) –– textura.
“expectativas” (linha 12) –– promessas.

Questão 06 (Peso 2)
A frase que expressa, no contexto em que se insere, a ideia de conclusão do que foi anteriormente enunciado
é a transcrita em
A) “pois envolve igualmente as necessidades humanas individuais.” (linhas 1 e 2).
B) “mas também passa a desempenhar influência plena sobre o indivíduo e sua relação com o meio em que
vive.” (linhas 3 e 4).
C) “Portanto o trabalho é de vital importância para o ser humano.” (linhas 8 e 9).
D) “e está relacionado com as expectativas de progresso e desenvolvimento pessoal.” (linhas 12 e 13).
E) “Visto como um desafio” (linha 13).
Questão 07 (Peso 2)
O único par de palavras que apresenta justificativas diferentes para o fato de serem acentuadas é o transcrito
na alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

“além” (linha 1) e “também” (linha 3).
“Através” (linha 2) e “influência” (linha 4).
“indivíduo” (linha 4) e “horários” (linha 6).
“responsável” (linha 5) e “nível” (linha 5).
“círculo” (linha 7) e “recíproca” (linha 11).

Questão 08 (Peso 2)
O fragmento em que a vírgula foi usada para separar orações é o transcrito em
A)
B)
C)
D)

“Através do seu trabalho, o homem não apenas produz bens individuais e coletivos” (linhas 2 e 3).
“que promovem o desenvolvimento pessoal, familiar e nacional” (linha 3).
“determinando seus rendimentos, suas maneiras de diversão, seus horários de trabalho” (linha 6).
“Além disso, é uma fonte de prazer e satisfação e está relacionado com as expectativas de progresso e
desenvolvimento pessoal.” (linhas 12 e 13).
E) “Visto como um desafio, é uma forma de auto-realização.” (linha 13).
Leia com atenção a mensagem a seguir para responder às questões 09 e 10.
TEXTO:

O ÚNICO lugar... Disponível em: <http://www.google.com.br/imgres?q=sobre+o+valor+do+trabalho&hl=pt-BR&biw=1280 b2Y7d7DM6DEN
b2Y7d7DM6DEN7M:&imgrefurl>. Acesso em: 17 ago. 2013.
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Questão 09 (Peso 1)
A mensagem associada à imagem
A)
B)
C)
D)
E)

apresenta o mercado de trabalho como o único promotor do triunfo.
mostra a satisfação dos que sabem que lutar é invariavelmente vencer.
sugere que sucesso é o resultado do esforço feito para se conseguir algo.
insinua que o triunfo é consequência também do bom uso de um dicionário.
aponta o dicionário como fonte de pesquisa para os nomes “êxito” e “trabalho”.

Questão 10 (Peso 3)
Identifique com V ou com F, conforme sejam verdadeiras ou falsas as afirmativas.
Nessa mensagem, o termo
(
(
(
(
(

) “O” individualiza a palavra “lugar”.
) “único” insinua que, exceto no dicionário, não há outras chances de triunfo sem “trabalho”.
) “onde” pode ser substituído por em que, sem prejudicar o contexto em que está inserido.
) “antes”, nesse caso, está sendo modificado pela expressão “do trabalho”.
) “é” está flexionada no presente do indicativo, indicando um fato momentâneo.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVVFF
FVFVF
VFVFV
FFFVV
VVVVV

Leia com atenção o anúncio publicitário a seguir para responder às questões 11 e 12.
TEXTO:

CONTRATA-SE redator... Disponível em: http://www.google.com.br/imgres?q=an%C3%BAncio+publicit%C3%A1rio+sobre+o+valor+do+
+valor+do+trabalho&start=335&hl=pt-BR&biw=1280&bih=523&tbm=isch&tbnid=BR&biw=1280&bih=523&tbm=isch&tbnid=EVce26EV
26F1pbcKTM:&imgrefurl>. Acesso em: 18 ago. 2013.

Questão 11 (Peso 3)
A leitura dessa publicidade permite concluir que
A)
B)
C)
D)
E)

um redator com tamanha singularidade não se encontra em lugar nenhum.
os atributos exigidos pela empresa de publicidade são inconcebíveis numa só pessoa.
a vaga anunciada pela M Camara, devido ao perfil traçado, será preenchida com facilidade.
um profissional, na área publicitária, precisa apresentar talentos que vão além da competência técnica.
os requisitos buscados no redator publicitário são traços identitários de qualquer trabalhador brasileiro.
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Questão 12 (Peso 2)
Essa peça publicitária se destaca pela
A)
B)
C)
D)
E)

simplicidade da comunicação feita.
exigência infundada da empresa contratante.
forma criativa de apresentação da mensagem.
raridade do perfil requisitado para um publicitário.
procura de uma mão de obra em falta no mercado de trabalho.

Leia com atenção os quadrinhos a seguir para responder às questões 13 e 14.

TEXTO:

LAVADO, Joaquín Salvador (QUINO). Mafalda. Disponível em: < http://www.google.com.br/imgres?q=tirinhas+da+mafalda+sobre+
trabalho &sa=X&biw=1280&bih=523&tbm=isch&tbnid=LSrq9t5RMAMojM:&imgrefurl>. Acesso em: 17 ago. 2013.

Questão 13 (Peso 2)
Os quadrinhos apresentam
A)
B)
C)
D)
E)

a curiosidade da garota gerando uma atitude de incompreensão e descaso por parte do amigo.
a concentração do menino em um recorte de jornal sendo desviada pela intromissão inoportuna da garota.
a tentativa frustrada de uma criança, que puxa conversa com o amigo para fazê-lo desistir do seu objetivo.
a revelação da tendência de todo menino de voltar-se, desde cedo, para as questões do mercado de trabalho.
uma discordância quanto às expectativas de Mafalda e a concepção de Manolito a respeito dos valores por ela
referidos.

Questão 14 (Peso 3)
A análise linguística da fala de Mafalda, no primeiro quadrinho, permite afirmar:
A)
B)
C)
D)
E)

A partícula “O” é, nesse caso, um artigo que define “que”, termo que equivale à palavra assunto.
A forma verbal “tem” pode ser substituída por há, sem prejuízo de sentido da frase a que pertence.
A palavra “recorte” é primitiva e está exercendo a função de núcleo de um complemento verbal.
A expressão “de jornal” completa o sentido do substantivo “recorte”.
O termo “Manolito” é o sujeito da oração a que pertence.
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Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões de 15 a 23.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

TEXTO:
Sem trabalho, eu não sou nada,
Não tenho dignidade,
Não sinto o meu valor,
Não tenho identidade.
5

Mas o que eu tenho
É só um emprego
E um salário miserável,
Eu tenho o meu ofício
Que me cansa de verdade.

10

Tem gente que não tem nada
E outros que têm mais do que precisam,
Tem gente que não quer saber de trabalhar...

15

E quando chega o fim do dia,
Eu só penso em descansar
E voltar pra casa, pros teus braços,
Quem sabe, esquecer um pouco
De todo o meu cansaço,
Nossa vida não é boa
E nem podemos reclamar...

20

25

30

Sei que existe injustiça,
Eu sei o que acontece,
Tenho medo da polícia,
Eu sei o que acontece.
Se você não segue as ordens,
Se você não obedece,
E não suporta o sofrimento,
Está destinado à miséria.
Mas isso eu não aceito,
Eu sei o que acontece,
Mas isso eu não aceito,
Eu sei o que acontece.
E quando chega o fim do dia,
Eu só penso em descansar
E voltar pra casa, pros teus braços...

35

Quem sabe, esquecer um pouco
Do pouco que não temos,
Quem sabe, esquecer um pouco
De tudo que não sabemos.

RUSSO, Renato. Música de trabalho. Disponível em: < http://www.vagalume.com.br/legiao-urbana/musica-de-trabalho.html>.
Acesso em: 19 ago. 2013.
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Questão 15 (Peso 2)
Marque V para as afirmativas verdadeiras e F, para as falsas.
O compositor da letra dessa música
(
(
(
(
(

) reconhece o valor social do trabalho.
) demonstra consciência das injustiças sociais.
) refugia-se no aconchego do lar para revigorar-se.
) revela-se conformado com a situação em que vive.
) acredita na força usada para conter quaisquer revoltas.

A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a
A)
B)
C)
D)
E)

VVVVV
FVFVF
VFVFV
FFFVV
VVVFF

Questão 16 (Peso 1)
Os versos em que Renato Russo faz referência à desigualdade social estão transcritos na alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

“Mas o que eu tenho/É só um emprego/E um salário miserável” (versos de 5 a 7).
“Tem gente que não tem nada/ E outros que têm mais do que precisam” (versos 10 e 11).
“Nossa vida não é boa/E nem podemos reclamar...” (versos 18 e 19).
“Sei que existe injustiça,/Eu sei o que acontece” (versos 20 e 21).
“Tenho medo da polícia,/Eu sei o que acontece. (versos 22 e 23).

Questão 17 (Peso 3)
Considerando-se as declarações “E um salário miserável” (verso 7) e “Nossa vida não é boa” (verso 18) em
relação ao que se diz em “Quem sabe, esquecer um pouco / Do pouco que não temos” (versos 35 e 36), é
correto alegar que existe, nesse caso, da parte do compositor, uma
A)
B)
C)
D)
E)

reafirmação do que foi dito antes.
perfeita coerência nas afirmações.
contradição entre as ideias expressas.
esperança de voltar à situação anterior.
repetição desnecessária do que enunciado.

Questão 18 (Peso 1)
Estabelecem condições para que o ser humano não piore ainda mais sua situação, os versos transcritos em
A)
B)
C)
D)
E)

“Mas o que eu tenho/É só um emprego” (versos 5 e 6).
“Que me cansa de verdade.” (verso 9).
“[...] quando chega o fim do dia,/Eu só penso em descansar” (versos 13 e 14).
“Se você não segue as ordens,/Se você não obedece/[...] Está destinado à miséria.” (versos de 24 a 27).
“Mas isso eu não aceito,/Eu sei o que acontece.” (versos 30 e 31).

Questão 19 (Peso 1)
Na letra dessa música, mantêm relação de sentido as palavras
A)
B)
C)
D)
E)

“trabalho” (verso 1) e “emprego” (verso 6).
“dignidade” (verso 2) e “identidade” (verso 4).
“valor” (verso 3) e “salário” (verso 7).
“trabalhar” (verso 12) e “descansar” (verso 14).
“injustiça” (verso 20) e “miséria” (verso 27).
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Questão 20 (Peso 2)
Apresentam-se com a mesma regência as marcas linguísticas transcritas em
A)
B)
C)
D)
E)

“sou” (verso 1) e “tenho” (verso 2).
“precisam” (verso 11) e “saber” (verso 12).
“penso” (verso 14) e “esquecer” (verso 16).
“existe” (verso 20) e “segue” (verso 24).
“aceito” (verso 30) e “voltar” (verso 34).

Questão 21 (Peso 1)
“Que me cansa de verdade.” (verso 9)
Como ocorre no verso em evidência, aparece antes da forma verbal e pela mesma razão o pronome em negrito
presente na frase indicada na alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

Isso o feriu profundamente, garota!
Ele não nos disse a verdade em momento algum.
Se eu contar tudo, sem dúvida me sentirei aliviado.
É imperdoável o que te fizeram naquele dia, meu amigo!
A moça, enquanto lhe explicava os fatos, gesticulava muito.

Questão 22 (Peso 2)
“Quem sabe, esquecer um pouco/ De tudo que não sabemos.” (versos 37 e 38)
Os versos em destaque apresentam, em sua composição, o uso de
A)
B)
C)
D)
E)

palavras que expressam dúvida.
vocábulos em seu sentido figurado.
termos que exprimem a mesma ideia.
formas verbais no presente e no passado.
verbos que pertencem a diferentes conjugações.

Questão 23 (Peso 1)
Concordam com o mesmo sujeito as formas verbais transcritas na alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

“cansa” (verso 9) e “tem” (verso 10).
“chega” (verso 13) e “penso” (verso 14).
“segue” (verso 24) e “suporta” (verso 26).
“está destinado” (verso 27) e “acontece” (verso 29).
“aceito” (verso 30) e “sabe” (verso 35).
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Leia com atenção o texto a seguir para responder às questões 24 e 25.
TEXTO:

ASSIM COMO NÃO HÁ PESSOAS SEM IMPORTÂNCIA NA VIDA,
TAMBÉM NÃO EXISTE TRABALHO INSIGNIFICANTE.

IMAGEM de profissionais. Disponível em:< http://www.google.com.br/imgres?q=dia+do+trabalho&start=268&hl=pt-BR&biw=
1280&bih=523&tbm=isch&tbnid=ymS0O0eICzoz7M:&imgrefurl>. Acesso em: 20 ago. 2013. Adaptada.

Questão 24 (Peso 2)
A associação da mensagem à foto destaca, sobretudo,
A)
B)
C)
D)
E)

a alegria de poder ser útil, de alguma forma, à sociedade em geral.
o valor do ser humano e a importância social de qualquer tipo de trabalho.
a sensação de vitória dos que lutaram por um emprego e atingiram seu objetivo.
a necessidade de se cultivar o hábito de trabalhar para não contrair o vício da preguiça.
o orgulho dos que conseguiram um lugar de destaque no competitivo mercado de trabalho.

Questão 25 (Peso 1)
A mensagem logo abaixo da imagem é formada de duas orações entre as quais se estabelece uma relação de
A)
B)
C)
D)
E)

proporção.
concessão.
explicação.
comparação.
conformidade.

Questão 26 (Peso 1)
De um número inteiro positivo formado por três algarismos sabe-se que
- o algarismo das dezenas é o triplo do algarismo das unidades.
- o algarismo das unidades é igual ao algarismo das centenas mais 2.
- a soma dos três algarismos é igual a 13.
Esse número é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

931
652
562
391
193
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Questão 27 (Peso 1)
Um texto é digitado em 10 páginas, cada página tendo 30 linhas e cada linha contendo 60 caracteres.
Aumentando-se o tamanho da fonte utilizada na digitação, o número de linhas por página foi reduzido para 25 e o
número de caracteres utilizados, em cada linha, foi reduzido para 48.
Desse modo, pode-se afirmar que o número de páginas utilizadas na digitação do texto passou a ser igual a
A) 15
B) 16
C) 17
D) 18
E) 19
Questão 28 (Peso 1)
O número natural N é o máximo divisor comum dos números 275 e 1050.
Logo, a soma dos algarismos de N é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

4
7
9
12
15

Questão 29 (Peso 1)
Das frutas contidas em um cesto, 18 estão verdes e os

3
restantes estão maduras.
5

Assim sendo, o total dessas frutas pode ser dividido igualmente entre um número de pessoas indicado em
A)
B)
C)
D)
E)

6
7
8
9
10

Questão 30 (Peso 2)
Uma pessoa tem, em sua carteira, cédulas de 5, 10, 50 e 100 reais, além de moedas de 5, 25 e 50 centavos,
sendo que parte desse dinheiro será usado para pagar uma conta de R$181,75.
O menor número de cédulas e moedas, perfazendo o valor exato da conta, que pode ser usado nesse pagamento,
nessa ordem, é
A)
B)
C)
D)
E)

4e4
5e4
5e5
5e6
6e6
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Questão 31 (Peso 1)

1

2

Do salário que recebe mensalmente, X gasta
com moradia. Do que resta, gasta
com as demais despesas
4
3
e ainda lhe sobra R$ 610,00.
Assim sendo, é correto afirmar que o valor gasto por X com moradia é de
A)
B)
C)
D)
E)

R$550,00
R$580,00
R$610,00
R$640,00
R$670,00

Questão 32 (Peso 1)
Na confecção de um mapa, utilizou-se uma escala de 1dm para cada 10000m.
Assim sendo, a distância real entre duas cidades que aparecem, nesse mapa, a uma distância de 8cm uma da
outra, corresponde a
A)
B)
C)
D)
E)

3

20 m
3
20 dam
3
2 .10ham
3
2 .10km
3
2
2 .10 ham

Questão 33 (Peso 2)
Em um copo vazio cuja capacidade é igual a 270 ml são introduzidos três cubos de gelo, cada um com 2cm de
aresta.
A quantidade de líquido que se pode colocar no copo, de modo a ocupar exatamente 60% de sua capacidade,
em ml, é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

138
139
140
141
142

Questão 34 (Peso 2)

Na figura, tem-se a representação de uma caixa C na forma de um paralelepípedo reto, cujas dimensões internas
correspondem às medidas indicadas.
O maior número de caixas cúbicas de mesmas dimensões que pode ser usado para preencher totalmente o
espaço interno de C é
A)
B)
C)
D)
E)

12
18
24
30
36
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Questão 35 (Peso 3)
Um ascensorista – que pesa 86kg – deve transportar 75 caixas de 30kg cada, em um elevador cuja capacidade é
de, no máximo, 700kg.
Para tanto, ele deve fazer, no mínimo, um número de viagens igual a
A)
B)
C)
D)
E)

3
4
5
6
7

Questão 36 (Peso 3)
O tanque de combustível de um automóvel estava completamente cheio quando um motorista iniciou uma viagem.
Sabe-se que
• após percorrer 375km, parou para reabastecer, sendo necessários 30 litros de combustível para completar o
tanque.
• com o tanque cheio e o mesmo consumo de combustível seria possível percorrer mais 575km até esvaziar
completamente o tanque.
Com base nessas informações, pode-se concluir que a capacidade do tanque, em litros de combustível, é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

40
44
46
50
54

Questão 37 (Peso 2)
Uma pessoa caminha com passadas iguais de 80cm e a uma velocidade constante de 1,6m/seg.
O número de passos que essa pessoa dá em 3 minutos é igual a
A)
B)
C)
D)
E)

360
280
200
120
40

Questão 38 (Peso 1)
Para sua viagem de férias no exterior, uma pessoa foi a uma casa de câmbio trocar reais por dólares e euros.
Lá chegando, constatou que 1 dólar estava cotado a R$2,40 e 1 euro, a R$3,20.
Então, nessa ocasião, 1 dólar valia
A)
B)
C)
D)
E)

0,55 euros.
0,60 euros.
0,65 euros.
0,70 euros.
0,75 euros.
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Questão 39 (Peso 1)
2

O valor de (10%) é
A)
B)
C)
D)
E)

0,01%
1%
2%
20%
100%

Questão 40 (Peso 3)
Um mesmo produto é vendido em duas lojas, L1 e L2, sendo R$100,00 mais caro na loja L1.
Se L1 der um desconto de 10% no preço do produto, esse passará a ser R$10,00 mais caro que na loja L2.
Então, o preço do produto, na loja L2, é
A)
B)
C)
D)
E)

R$600,00
R$700,00
R$800,00
R$900,00
R$1000,00

Questão 41 (Peso 2)

Tempo (anos) No de funcionários
Até 8
11
9
3
10
4
11
1
12
1
13
2
14 ou mais
3
Total
25
Os dados na tabela se referem ao tempo de serviço de 25 funcionários de uma determinada empresa.
De acordo com esses dados, a porcentagem de funcionários cujo tempo de serviço não supera 10 anos excede à
porcentagem de funcionários com tempo de serviço superior a 12 anos em
A)
B)
C)
D)
E)

13%
25%
34%
52%
60%

Questão 42 (Peso 2)
Se os números da sequência x, 4 e 8, são diretamente proporcionais aos números da sequencia 12, y e 6, então
x – y é igual
A)
B)
C)
D)
E)

3
5
6
10
13
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Questão 43 (Peso 3)
Uma equipe, trabalhando 6 horas por dia, demorou 20 dias para realizar uma obra.
Com a mesma eficiência, trabalhando 4 horas por dia, duplicando o número de trabalhadores, a equipe concluiria
a mesma obra, se comparado à primeira equipe, em
A) menos 5 dias.
B) menos 8 dias.
C) 20 dias.
D) mais 5 dias.
E) mais 8 dias.
Questão 44 (Peso 1)
A classificação final dos candidatos participantes de um concurso é feita através de uma composição da
pontuação obtida em uma prova escrita e em uma prova de títulos, que têm, respectivamente, peso 7 e peso 3.
Um candidato que obtenha 62 pontos na prova escrita e 76 pontos na prova de títulos terá uma pontuação média
igual a
A)
B)
C)
D)
E)

66,2
67,1
68,0
68,9
69,9

Questão 45 (Peso 3)
A idade média de N irmãos é 21 anos. Excluindo-se os 27 anos do irmão mais velho, a média cai para 19 anos e,
assim, é possível afirmar-se corretamente que o valor de N é
A)
B)
C)
D)
E)

3
4
5
6
7

Questão 46 (Peso 2)
Uma pessoa deve digitar três textos com o mesmo número de páginas.
Começando a digitação às 13h30min, ela terminaria às 17h45min, mas, se tivesse a ajuda de dois outros
digitadores tão eficientes quanto ela, começando no mesmo horário, os três textos terminariam de ser digitados às
A)
B)
C)
D)
E)

16h10min
15h50min
15h25min
14h55min
14h10min

Questão 47 (Peso 2)
Se um capital de R$1500,00 rende R$420,00 de juros simples em 2 anos, pode-se afirmar que a taxa de juros
equivalente, trimestralmente, é
A)
B)
C)
D)
E)

2,5%
3,0%
3,5%
4,0%
4,5%
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Questão 48 (Peso 1)
Na aplicação de R$3000,00 a uma taxa anual de 15%, recebeu-se R$980,00 de juros.
Então, esse capital esteve aplicado por um período
A)
B)
C)
D)
E)

inferior a dez meses.
entre dez e doze meses.
entre doze e quinze meses.
entre quinze e dezoito meses.
superior a dezoito meses.

Questão 49 (Peso 2)
Em fevereiro de 2013, foi feito um investimento de um capital V, com rendimentos de 2% ao mês, num regime de
juros compostos.
Com base nessa informação e desconsiderando-se taxas e impostos, pode-se afirmar que uma expressão que
permite calcular o montante, em agosto do mesmo ano, é
A)
B)
C)
D)
E)

1,12V
1,14V
6
(1,02) V
6
(0,02) + V
6
(1,02) + V

Questão 50 (Peso 2)

2

No centro de um painel retangular, com área 1,5m , foi afixado um cartaz, também retangular, com 0,40m
conforme mostra a figura.

2

Assim sendo, o perímetro do cartaz mede, em metros,
A)
B)
C)
D)
E)

1,8
2,0
2,2
2,4
2,6

Questão 51 (Peso 3)
"Segundo Moscovici (2008), Pessoas convivem e trabalham com pessoas e portam-se como pessoas, isto é,
reagem às outras pessoas com as quais entram em contato: comunicam-se, simpatizam e sentem atrações,
antipatizam e sentem aversões, aproximam-se, afastam-se, entram em conflito, competem, colaboram,
desenvolvem afeto."
Com base nessa informação, pode-se afirmar que a consciência desse processo de interação, constituído através
dessas reações voluntárias ou involuntárias, intencionais ou não intencionais, é um aspecto fundamental para as
relações
A)
B)
C)
D)
E)

de custo e benefício.
internacionais.
atemporais.
industriais.
humanas.
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Questão 52 (Peso 3)
O tema Ética é por si só polêmico e causa ainda mais inquietação quando se fala sobre a ética na administração
pública, pois logo se pensa em corrupção, extorsão, ineficiência, etc., mas, na realidade, o que se deve ter como
ponto de referência em relação ao serviço público ou à vida pública em geral é que seja fixado um padrão a partir
do qual se possa, em seguida, julgar a atuação dos servidores públicos ou daqueles que estejam envolvidos na
vida pública.
A ética no serviço público contém princípios que amparam os valores morais da boa conduta.
São princípios éticos na Administração Pública:
A)
B)
C)
D)
E)

Boa educação, boa dicção e atenção.
Morosidade, descaso e empreguismo.
Inexigibilidade de licitação, superfaturamento e atenção.
Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
Cortesia, registro de presença, controle de material e pronto atendimento.

Questão 53 (Peso 3)
O Programa Nacional de Gestão Pública e Desburocratização – GesPública – foi instituído pelo Decreto nº 5.378,
de 23 de fevereiro de 2005, e é o resultado da evolução histórica de diversas iniciativas do Governo Federal para
a promoção da gestão pública de excelência, visando contribuir para a qualidade dos serviços públicos prestados
ao cidadão e para o aumento da competitividade do país.
A política do GesPública possui três fundamentos principais:
1) É essencialmente pública; 2) É focada em resultados; 3) É federativa.
A política do GesPública é federativa porque
A) não está limitada a um objeto específico a ser gerenciado (saúde, educação, previdência, saneamento,
fiscalização, etc), aplicando-se a toda a administração pública em todos os poderes e esferas do governo.
B) se aplica unicamente às empresas privadas de segurança, saúde e educação de âmbito federal, estadual ou
municipal.
C) deve ser implantada apenas para qualidade no atendimento ao público das esferas municipal e estadual.
D) deve ser aplicada tão somente para qualidade no atendimento ao público da área de educação.
E) pertence exclusivamente ao Governo Federal.
Questão 54 (Peso 3)
De acordo com Kozlowski e Klein (2000), estudiosos do mundo organizacional têm se interessado
tradicionalmente pela compreensão de fenômenos relativos à organização como um todo e por aqueles relativos
às pessoas que as compõem. Esses dois segmentos, pessoas e organização, representam níveis distintos e
podem ser compreendidos como entidades sociais de interesse teórico que focam coletividades ou seus
componentes.
O trabalho que é caracterizado pela complementaridade das habilidades dos seus membros, experiências
coletivas de trabalho, responsabilidade compartilhada, tanto na execução das tarefas como no alcance das metas,
é definido como
A)
B)
C)
D)
E)

gerencial.
por metas.
em equipe.
corporativo.
de grupo de apoio.
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Questão 55 (Peso 3)
O termo cidadania tem origem etimológica no latim civitas, que significa "cidade". Estabelece um estatuto de
pertencimento de um indivíduo a uma comunidade politicamente articulada – um país – e que lhe atribui um
conjunto de direitos e obrigações, sob vigência de uma constituição.
T. H. Marshall afirma que a cidadania só é plena se dotada de todos os três tipos de direito: Civil, Político e Social.
Quanto ao conceito de cidadania, a alternativa que descreve o Direito Social é a
A) Conjunto de direitos relativos ao bem-estar econômico e social, desde a segurança até ao direito de partilhar
do nível de vida, segundo os padrões prevalecentes na sociedade, que são conquistas do século 20.
B) Direitos inerentes à liberdade individual, liberdade de expressão e de pensamento; direito de propriedade e de
conclusão de contratos; direito à justiça.
C) Direito de participação no exercício do poder político, como eleito ou eleitor, no conjunto das instituições de
autoridade pública.
D) Direito ao exercício da cidadania, como participação em manifestações, liberdade de expressão em qualquer
esfera pública.
E) Direito ao emprego, ao registro de nascimento, ao voto à posse de empresa privada e à vida social.
Questão 56 (Peso 3)
A qualidade no atendimento é aparentemente um assunto simples, mas são muitas as variáveis de momento que
o cerca e torna complexa a sua execução com excelência, pois, no âmago das relações pessoais, estão
envolvidos os comportamentos, as experiências e culturas diferentes. Pela delicadeza do assunto e suma
importância para a administração pública, foi elaborado pelo Governo Federal um decreto que define norma e
padrões sobre o tema, o Decreto nº 6.932, de 11 de agosto de 2009, que dispõe sobre a simplificação do
atendimento público prestado ao cidadão, ratifica a dispensa do reconhecimento de firma em documentos
produzidos no Brasil, institui a “Carta de Serviços ao Cidadão” e dá outras providências.
A alternativa que fornece informações claras e precisas em relação a cada um dos serviços prestados pela
instituição pública e que devem constar na Carta de Serviços ao Cidadão é a
A) A linguagem a ser utilizada no documento fornecido pelo órgão da administração pública e a forma de
preenchimento dos documentos.
B) O compartilhamento de informações, nos termos da lei; a utilização de linguagem simples e compreensível,
evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos.
C) O acesso a documentos que contenham informações sigilosas do cidadão; a apresentação de certidões ou de
outros documentos expedidos por outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal.
D) O serviço oferecido; os requisitos, os documentos e as informações necessários para acessar o serviço; as
principais etapas para processamento do serviço e o prazo máximo para a prestação do serviço.
E) A juntada de documentos, a autenticação que deverá ser feita; a recusa de recebimento de requerimentos
pelos serviços de protocolo; o compartilhamento de informações, nos termos da lei; a utilização de linguagem
simples e compreensível, evitando o uso de siglas, jargões e estrangeirismos.
Questão 57 (Peso 3)
O Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal foi aprovado em 1994, numa época de grandes
conturbações políticas no Brasil, quando a conduta ética do serviço público estava sendo fortemente questionada
pela população. Esse Código foi criado com muitas finalidades, destacando-se a de demonstrar para a população
externa (usuários) e interna (servidores) as atitudes morais consideradas adequadas e inadequadas por parte dos
servidores.
As Regras Deontológicas do Código de Ética Profissional do Servidor Público Federal dizem respeito às suas
obrigações.
Assim, o artigo I se inicia afirmando que os servidores em geral devem agir com
A)
B)
C)
D)
E)

educação, sigilo e boa linguagem.
dignidade, decoro, zelo e eficácia.
empatia, eficácia, atenção, polidez e boa argumentação.
capacidade de persuasão, atenção, educação e empatia.
zelo, educação, estilo moderno, presteza e amabilidade.
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Questão 58 (Peso 3)
Genericamente, chama-se de “Informática” o conjunto das Ciências da Informação, estando incluídas nesse grupo
a teoria da informação, o processo de cálculo, a análise numérica e os métodos teóricos da representação dos
conhecimentos e de modelação dos problemas. Habitualmente, usa-se o termo Informática para referir-se ao
processo de tratamento automático da informação por meio de hardware e software, comumente chamado
computador.
Indica apenas softwares a alternativa
A)
B)
C)
D)
E)

CPU, Word, Excel e SKYPE
teclado, monitor, mouse e CPU.
SKYPE, Excel, PowerPoint e Paint.
mouse, teclado, caixas de som e SKYPE.
impressora, caixas de som, Word e PowerPoint.

Questão 59 (Peso 3)
Um navegador é um programa que habilita seus usuários a interagir com documentos HTML hospedados em um
servidor Web. É o tipo mais comumente usado de agente. E á maior coleção interligada de documentos,
hipertextos, dos quais os documentos HTML são uma substancial fração conhecida com a World Wide Web.
O outro nome que tem o navegador para documentos HTML é
A)
B)
C)
D)
E)

MSN.
CPU.
LINUX.
BROWSE.
WINDOWS.

Questão 60 (Peso 3)
Para que os dados não se percam, precisam ser gravados num dispositivo de armazenamento chamado memória
auxiliar, que armazena as informações que estão na memória principal (RAM). Existem vários tipos de dispositivos
para armazenamento de dados e paralelização de cópia de segurança, também chamada de Backup.
A alternativa em que são citados apenas dispositivos de memória auxiliar é a
A)
B)
C)
D)
E)

DESKTOP, BIOS.
PENDRIVE, DVD.
FILE, PASSWORD.
BROWSE, Disco rígido.
CPU, MEMORY CARD.
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