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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

INSTRUÇÃO:
Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número
correspondente na Folha de Respostas.
QUESTÃO 01

Péssimo mau gosto

1 Vossa Eminência disse em vosso Twitter que o especial
de Natal do Porta dos Fundos era de "péssimo mau gosto".
Poderia dizer que V. Emª cometeu um pleonasmo, pois na
palavra "péssimo" já está incluída a palavra "mau", mas vou
supor que V. Emª tenha "redundado" propositalmente, para fins
estilísticos. Entristece-me, pois gostaria que o nosso especial de
Natal tivesse agradado a todos (embora o homenageado em
questão não tenha agradado).
2 O que me consola é que não somos os primeiros a termos
o gosto julgado mau ou péssimo ou ambos pela vossa Igreja. Na
realidade, arrisco-me a dizer que estamos em boa (e vasta)
companhia. Entre os numerosos condenados, está um
astrônomo de nome tão redundante quanto a vossa expressão.
3 Como V. Emª deve saber, não foi a teoria heliocêntrica
que causou a condenação de Galileu Galilei. Copérnico já havia
dito que a Terra girava em torno do Sol e a Igreja não se
importou. O que provocou a ira papal foi o humor.
4 Para defender o heliocentrismo, Galileu criou um diálogo
fictício entre um personagem sábio, Salviati, e um personagem
imbecil, Simplício. O sábio acreditava que a Terra girava ao
redor do Sol e o imbecil achava o contrário. O livro foi um
sucesso retumbante. E a Igreja vestiu a carapuça do imbecil.
Galileu foi obrigado a negar tudo o que havia dito para escapar
da fogueira. Negou e ainda assim foi condenado à prisão
perpétua.
5 Giordano Bruno, contemporâneo de Galileu, acreditava
que o universo era infinito. Negou-se a se negar. Foi queimado
vivo.
6 Somente em 1983, quase quatro séculos depois, o
Vaticano absolveu Galileu, provando ter um sistema judiciário
ainda mais lento que o brasileiro. Apesar da retratação tardia, o
gosto episcopal continua controverso.
7 Acho um péssimo mau gosto, por exemplo, V. Emª ser
contrária ao sacerdócio de mulheres, ao uso de métodos
contraceptivos, ao aborto de fetos anencéfalos, ao aborto em
casos de estupro, ao amor entre pessoas do mesmo sexo, à
eutanásia e às pesquisas com célula-tronco.
8 Contudo, confesso que, apesar de nossas divergências,
não pude deixar de ficar feliz em saber que o Porta dos Fundos
está sendo assistido na arquidiocese. Peço que V. Emª,
futuramente, não pule aqueles anúncios que antecedem o vídeo,
para que nós ganhemos um cascalhinho. Obrigado pela atenção
e, como diria Jesus, desculpe qualquer coisa
Gregorio Duvivier é ator e escritor. Também é um dos criadores do
portal de humor Porta dos Fundos.
Extraído de:
http://www1.folha.uol.com.br/colunas/gregorioduvivier/2014/01
/1396869-pessimo-mau-gosto.shtml

A forma escolhida pelo autor para responder as críticas do
arcebispo foi:
A)
B)
C)
D)

Uma epístola papal em que predomina a crítica.
Uma espécie de carta pessoal, porém muito formal.
Uma crítica veemente e grosseira.
Uma sucessão de argumentos ferinos contra a honra do
cardeal.
QUESTÃO 02

O autor começa a criticar a postura do arcebispo a partir de
(a):
A)
B)
C)
D)

Identificação de uma inadequação linguística.
Um equívoco cometido na encíclica papal.
Forma como a igreja se comporta.
Promessa de falsa indulgência aos pecadores.
QUESTÃO 03

Dando seguimento a sua argumentação crítica o autor cita
como primeiro episódio para ilustrar a postura de má
julgadora da igreja, um fato:
A)

Científico.

B)

Histórico e científico.

C)

Científico, mas não histórico.

D)

Nem histórico, nem científico.
QUESTÃO 04

De acordo com o autor, o que provocou verdadeiramente a
condenação do astrônomo foi:
A)

O humor utilizado pelo cientista para reafirmar as
ideias heliocêntricas.

B)

A falta de consistência científica na comprovação das
afirmações feitas pelo astrônomo.

C)

A defesa de que a Terra girava em torno do Sol.

D)

A retomada da teoria heliocêntrica de Copérnico.
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QUESTÃO 05

QUESTÃO 11

Apesar da crítica realizada pelo arcebispo o autor confessa com
certa ironia que ficou feliz por que:

Marque a alternativa onde a flexão do gênero está correto:

A)
B)

A)
B)
C)
D)

C)
D)

Seu trabalho é acompanhado pela arquidiocese.
A igreja provou ser incapaz de se modernizar e aceitar
novos valores.
Em meio a tanta atrocidade cometida a igreja se
arrependeu.
Como instituição a igreja está fadada a ser desacreditada
pelos crimes cometidos em nome de Deus.

Monge – monja.
Judeu – Judéia.
Servidor – servente.
Chorão – chorosa.
QUESTÃO 12

Leia as palavras abaixo:
QUESTÃO 06

A)
B)
C)
D)

e__pontâneo.
e__plêndido.
ob__essão.
ob__ecado.

I.
II.
III.
IV.

Podemos afirmar:
A)
B)

QUESTÃO 07

A opção cujo tempo verbal é o mesmo da oração “Na realidade,
arrisco-me a dizer” (parágrafo 2) é:
A)
B)
C)
D)

Giordano Bruno, contemporâneo de Galileu, acreditava que o
universo era infinito. (parágrafo 5)
Não foi a teoria heliocêntrica... (parágrafo 4)
E a Igreja vestiu a carapuça do imbecil. (parágrafo 4)
Contudo, confesso que, apesar de nossas divergências.
(parágrafo 8)
QUESTÃO 08

De acordo com a grafia correta das palavras, assinale a
alternativa onde TODAS as palavras estão escritas corretamente:
A)
B)
C)
D)

Digestão, injeção, nojento.
Jibóia, ferrugem, beringela.
lisonjeado, magestade, canjica.
vestígio, jipe, vajem.
QUESTÃO 09

Na oração “Acho um péssimo mau gosto, por exemplo, V. Emª ser
contrária ao sacerdócio de mulheres...” (parágrafo 7) as vírgulas
foram utilizadas para:
A)
B)
C)
D)

Para isolar o vocativo.
Para isolar o adjunto adverbial.
Para isolar uma expressão explicativa.
Para isolar o aposto.
QUESTÃO 10

Em “... ao aborto de fetos anencéfalos.” (parágrafo 7), o sentido
do prefixo na palavra em negrito só não terá como sentido
semelhante o prefixo da palavra:
A)
B)
C)
D)

Anônimo.
Anacrônico.
Ateu.
Amoral.

Urubu
Carretel
Pontapé
Saci

C)
D)

A palavra carretel é uma paroxítona.
Todas as palavras devem ser acentuadas com o acento
agudo.
Todas as palavras acima são oxítonas.
As palavras urubu e saci devem ser acentuadas.
QUESTÃO 13

“O livro foi um sucesso retumbante” (parágrafo 4). Sobre o
termo destacado na oração é correto afirmar que:
A)
B)
C)
D)

Trata-se de um substantivo simples.
Pode ser trocado pelo adjetivo extraordinário,
conferindo o mesmo sentido à oração.
Possui 10 letras e 9 fonemas.
Trata-se de uma palavra proparoxítona.
QUESTÃO 14

No trecho “Para defender o heliocentrismo, Galileu criou um
diálogo fictício entre um personagem sábio...” (parágrafo 4) o
termo em destaque foi acentuado pelo mesmo motivo que:
A)
B)
C)
D)

Astrônomo.
Célula.
Simplício.
Séculos.
QUESTÃO 15

A opção em que todas as palavras da frase estão separadas
corretamente é:
A)
B)
C)
D)

Pa-ra def-en-der o he-li-o-cen-tris-mo...
fu-tu-ra-men-te, não pu-le aqu-e-les an-ún-ci-o-s...
A-cho um pés-si-mo mau gos-to...
o gos-to epis-co-pal con-ti-nua com-tro-ver-so...
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Todas as palavras abaixo devem ser grafadas com a letra ‘s’,
exceto:
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MATEMÁTICA
QUESTÃO 16

QUESTÕES DE 16 A 20
CÁLCULOS

São números pares, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

123
106
782
988
QUESTÃO 17

Qual o resultado da seguinte expressão numérica:
8 x 45 + (6)³ - 25 x 80 – 64
A)
B)
C)
D)

1322
- 1488
- 1489
1323
QUESTÃO 18

38% de 94 é igual a:
A)
B)
C)
D)

36,21
35,72
36,24
35,94
QUESTÃO 19

O lado de um quadrado equivale a 4 m. O perímetro desse
quadrado é igual a:
16m
4m
8m
32m

Instituto Machado de Assis

A)
B)
C)
D)

QUESTÃO 20

Considere todas as proposições a seguir verdadeiras.
- Toda melancia é saborosa.
- Algum maracujá é vermelho.
A respeito das proposições acima, assinale a alternativa correta.
A)

Pelo menos uma melancia não é saborosa.

B)

Existe pelo menos um maracujá que é vermelho.

C)

Todo maracujá é vermelho.

D)

Existe alguma melancia que não é saborosa.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÕES DE 21 A 40

QUESTÃO 21

O uso de gestos, expressões faciais, movimentos das mãos
caracterizam o tipo de comunicação:
A)
B)
C)
D)

Verbal.
Não-verbal.
Verbal- Oral.
Verbo-gestual.

QUESTÃO 25

No atendimento de uma vítima inconsciente, um dos
indicativos de parada cardíaca é a ausência de pulsação, o
local mais indicado para verificar a pulsação da vítima é:
A)
B)
C)
D)

No punho.
No pescoço.
No tornozelo.
Em qualquer veia.

QUESTÃO 22
QUESTÃO 26

São exemplos de barreiras na comunicação, exceto:
A)
B)
C)
D)

Problema semântico.
Jargão.
Sobrecarga de comunicação.
Audição seletiva.
QUESTÃO 23

Segundo a Redação Oficial, o uso do pronome de tratamento
Vossa Excelência é utilizado para as seguintes autoridades:
A)
B)
C)
D)

Presidente da República, Embaixadores, Juízes.
Padres, Prefeitos Municipais, Ministros de Tribunais
Superiores.
Deputados, Senadores, Vereadores.
Reitores, Presidente da República, Ministros de Estado.

Em caso de incêndio, julgue os itens abaixo:
QUESTÃO 27

I. O prédio deve ser evacuado o mais rápido possível, por isso,
o elevador é o mais indicado.
II. Quando há fumaça, o correto é ficar o mais próximo possível
do chão.
III. Se não houver como sair do prédio, mantenha-se o próximo
de uma janela, de preferência com vista para a rua.

As peças de dominó apresentam um padrão lógico, verifique:

Dos itens podemos afirmar que:
A)

Todos estão corretos.

B)

Apenas o item I está errado.

C)

Os itens II e III estão corretos.

D)

Nenhum item está correto.

Assinale a única alternativa em que a peça apresentada se
enquadraria ao padrão e poderia ser colocada no lugar da
sexta peça:

Instituto Machado de Assis

QUESTÃO 24

Conjunto de atitudes e valores positivos aplicados no ambiente
de trabalho, sendo de fundamental importância para o bom
funcionamento das atividades da empresa e das relações de
trabalho entre os funcionários. São normas que formam a
consciência do profissional e representam imperativos de sua
conduta. O conceito refere-se à definição de:
A)
B)
C)
D)

Comportamento no local de trabalho.
Relações Humanas.
Relações Interpessoais.
Ética Profissional.

Cargo: Auxiliar de Serviços Gerais
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QUESTÃO 28

A utilização de determinadas normas de atendimento ao público
contribuem a satisfação e desenvolvimento de uma empresa ou
entidade. Baseado nas normas gerais de atendimento ao
telefone, assinale a alternativa NÃO se enquadra:
A)

QUESTÃO 31

Verifique as figuras abaixo:

Ter sempre papel e caneta próximo ao telefone, caso tenha
que anotar alguma informação.

B)

Deixar o telefone tocar várias vezes antes de atender,
demonstrando que tem outras atividades importantes a
desempenhar, além de atender ao telefone.

C)

Demonstrar atenção ao que o interlocutor fala, mesmo
quando se tratar de reclamações e queixas infundadas.

D)

Estar seguro das informações prestadas.
A próxima figura, que corresponde ao número 4 é:
QUESTÃO 29

Em se tratando de Redação Oficial, julgue os itens:
I. Redação Oficial são as regras e normas da Língua Portuguesa
para se redigir reportagens, artigos, comunicados, enfim,
textos (redações) gramaticalmente corretos.
II. A Redação Oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade,
uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão,
formalidade e uniformidade.
III. Na Redação Oficial, o uso da linguagem coloquial é restrito:
jargões e gírias são permitidos apenas em textos narrativos.
É correto o que se afirma em APENAS:
I.
II.
III.
I e II
QUESTÃO 30

QUESTÃO 32

Sobre a definição segurança no trabalho, julgue os itens abaixo:

“Jovem Guarda foi um movimento surgido na década de

I.

1960, que mesclava música, comportamento e moda.

II.

III.

São medidas empregadas para prevenir acidentes, visando
eliminar condições ambientais que causem riscos.
São medidas empregadas para prevenir acidentes através
da conscientização e instrução das pessoas a fim de se
implementar práticas preventivas.
São medidas do tipo administrativas, médicas, sociais,
psicológicas e educativas.

É correto o que se afirma em APENAS:
A)
B)
C)
D)

I.
II.
III.
I e II

Surgiu com um programa televisivo brasileiro exibido pela
TV Record, a partir de 1965”.
Fonte: wikipedia
Fez parte da Jovem Guarda, EXCETO:
A)

Wanderléa.

B)

Wanderley Cardoso.

C)

Ronnie Von.

D)

Elba Ramalho.
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QUESTÃO 33

Um projeto de lei que proibi o uso de castigos físicos ou
tratamentos cruéis ou degradantes na educação de crianças e
adolescentes, causou grande discussão na sociedade. Esse
projeto de lei ficou conhecido como:
A)
B)
C)
D)

Lei Maria da Penha.
Estatuto da Criança e do Adolescente.
Lei da Chibata.
Lei da Palmada.

QUESTÃO 36

Para analisar as condições de segurança do trabalho é
importante identificar as fontes de riscos no ambiente de
trabalho, avaliando seu potencial de causar acidentes ou
doenças, em seguida deve-se propor medidas para controlar
os riscos e planejar ações para tornar o ambiente de trabalho
mais seguro.
Sobre acidentes de trabalho, NÃO podemos afirmar que:

QUESTÃO 34

A sequência de palavras seguinte obedece a uma ordem lógica:
SÓ – MAIS – ÁGUA – AMBULANTE - ?

A)

O acidente não é fruto da fatalidade.

B)

Os acidentes são perfeitamente evitáveis.

C)

O trabalhador não é infalível ao erro.

D)

Os acidentes são imprevisíveis.

Sendo assim a palavra que de acordo com o padrão lógico
estabelecido, poderá substituir o ponto de interrogação é:
A)
B)
C)
D)

AMBULÂNCIA
DOENTE
ENFERMO
DOR
QUESTÃO 35

QUESTÃO 37

Incêndios em estruturas podem ocorrer por diversos
motivos, tendo como agentes propagadores de chamas
materiais combustíveis que queimam de modos diferentes.
Podendo ser divididos em quatro classes de incêndio, sendo
estas A (combustíveis sólidos), B (líquidos inflamáveis), C

A segurança no trabalho pode ser definida como o conjunto de
ações e medidas adotadas em um processo de trabalho e que
tem como finalidade prevenir acidentes e doenças relacionadas
ao trabalho. Devendo ser adotadas medidas preventivas de
caráter técnico, administrativas, educativas, de engenharia,
organizacionais, ambientais, etc.

(equipamentos elétricos) e D (metais combustíveis).

Sobre a responsabilidade dos empregados para evitar acidentes
de trabalho, avalie as afirmações a seguir:
Obedecer sempre que possível as instruções de prevenção
e as normas de segurança do trabalho de forma a evitar
acidentes e doenças.
II) Colaborar com a empresa na aplicação das normas de
segurança do trabalho, observando e relatando às suas
chefias imediatas ou superiores situações de risco no
ambiente de trabalho que possam ser causas de acidentes.
III) Não se expor a situações de riscos que possam ser causas
de acidentes, exceto quando for obrigado;
IV) Utilizar de forma facultativa os Equipamentos de Proteção
Individual – EPIs, fornecidos gratuitamente, pela empresa.
Estão corretas as afirmativas apenas no(s) item(ns):

Das classes de incêndio ilustradas acima, não
recomendáveis “atacar” com água apenas:
A)

Classe A e B.

A)

I.

B)

Classe B e C.

B)

II.

C)

Classe C e D.

C)

II e III.

D)

Classe B, C e D.

D)

I e IV.
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QUESTÃO 38

Segundo a Constituição Federal em seu Art. 37. A administração
pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade,
publicidade e eficiência.
Sobre serviço público julgue as sentenças:
I)

Concurso público tem validade de 1 ano, prorrogável por
dois anos.
II) Durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com
prioridade sobre novos concursados para assumir cargo ou
emprega, na carreira.
III) É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
É correto o que se afirma apenas em:
A)
B)
C)
D)

I.
II.
III.
II e III.
QUESTÃO 39

No mês de março, no dia 8, é celebrado o Dia Internacional da
Mulher, esta data foi escolhida devido:

B)
C)

D)

Nascimento de Madre Teresa de Calcutá, exemplo de
solidariedade e doação.
Protesto de operárias em Nova Iorque contra as más
condições de trabalho, reprimido violentamente.
Homenagem a valente francesa Joana d’Arc, que foi
queimada viva em uma fogueira, após ser condenada pela
igreja como herege e bruxa.
Decreto feito pelo presidente Juscelino Kubistchek em
memória a princesa Isabel, importante mulher da nossa
história, responsável pela lei que aboliu a escravidão do
nosso país.
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A)

QUESTÃO 40

A religião do estado do Piauí é predominantemente:
A)
B)
C)
D)

Evangélica
Espírita
Umbandista
Católica
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