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NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM. 

AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA. 

 

 

 Você está recebendo um Caderno de Questões com 20 (vinte) questões da Prova do seu 

Emprego. Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição. 

 

 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões. 

Responda a todas as questões. 

 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do 

término da prova. 

 

 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão. 

 

 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o 

exemplo: 

 
 

 Desligue o celular e outros aparelhos. 

 

 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova. 

 

 A prova terá duração de 2 horas. 

O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.  

 

 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala. 

 

 Deixe sobre a carteira apenas RG, Protocolo de inscrição, Caneta, Lápis e Borracha. 

 

 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala. 

 

BOA PROVA ! 

 
REALIZAÇÃO 

 

 



AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS CISMARPA  
 

 

1 / 5 

 

ʭ CONHECIMENTOS GERAIS ʭ 

 

ATUALIDADES  ¿ ? 
 

 

01  
 

Uma investigação internacional sobre 
fraudes, subornos e lavagem de dinheiro, 
praticadas por entidades ligadas ao futebol, 
revelou a existência de esquemas de 
corrupção também em solo brasileiro, 
envolvendo diretamente a instituição 
máxima do esporte no país e resultando na 
prisão de seu ex-presidente, José Marin. 
Qual é essa instituição esportiva brasileira 
envolvida em denúncias de corrupção? 
FONTE: http://g1.globo.com/jornal-nacional/noticia/2015/05/preso-ex-presidente-*-jose-

maria-marin-acusado-de-corrupcao.html 

(A) INDESP – Instituto Nacional de 
Desenvolvimento do Desporto 

(B) CBF – Confederação Brasileira de 
Futebol  

(C) COAF – Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras 

(D) COI – Comitê Olímpico Internacional 
 

02  
 

Eleito presidente da Câmara dos Deputados, 
em fevereiro, o parlamentar filiado ao PMDB 
tem protagonizado uma série de ações 
polêmicas, como a Lei da Terceirização, o 
Estatuto da Família e, recentemente, a 
redução da maioridade penal. Quem é o atual 
presidente da câmara dos deputados? 
FONTE: http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,*-e-eleito-presidente-da-camara-e-

impoe-derrota-ao-pt,1628050 

(A) Eduardo Cunha 

(B) José Sarney 

(C) Jean Wyllys 

(D) Sérgio Moro 
 

03  
 

O nome de um grande banco internacional 
veio à tona, no início deste ano, após 
divulgação de uma lista de várias figuras 
públicas que mantinham na instituição, em 
segredo, contas milionárias, suspeitas de 
serem utilizadas para crimes de sonegação, 
evasão fiscal e lavagem de dinheiro. Qual o 
nome do banco envolvido nessa denúncia? 
FONTE: http://www.ebc.com.br/noticias/2015/02/swiss-leaks-entenda-fraude-fiscal-no-* 

(A) Banco do Brasil 

(B) Bank of America 

(C) Citigroup 

(D) HSBC 
 

04  
 

Uma importante operação da Polícia Federal 
sobre a prática de crimes de lavagem de 

dinheiro, evasão de divisas e outros atos de 
corrupção envolvendo a Petrobras, tem 
resultado na prisão de empreiteiros, 
doleiros, políticos e outras figuras do 
funcionalismo público. Qual é essa operação 
realizada pela Polícia Federal? 

FONTE:  
http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2015/03/08/interna_politica,625362/policia-

federal-faz-novas-diligencias-da-operacao-*-nesta-sem.shtml 

(A) Operação Condor 

(B) Operação Castelo de Areia 

(C) Operação Lava Jato 

(D) Operação Petróleo Sujo 
 

05  
 

Os efeitos da crise econômica mundial têm 
ameaçado a estabilidade da União Europeia. 
Ante a impossibilidade de quitar 
integralmente sua dívida, um importante país 
europeu convocou, em julho, plebiscito 
popular, a fim de decidir sobre a aceitação 
ou não das medidas impostas pelos 
credores internacionais.  Qual é esse país 
europeu que tem enfrentado problemas com 
a dívida pública? 

FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/06/1644556-7-pontos-para-
entender-a-crise-*.shtml 

(A) EUA 

(B) Grécia 

(C) Alemanha 

(D) China 
 

LÍNGUA PORTUGUESA  ¿ ? 
 

 

Texto para as questões 06 e 07. 

 

O quadro abaixo mostra os níveis de 
gravidade de ocorrências hospitalares 
divididos por cor e o tempo de atendimento. 
 

CLASSIFICAÇÃO 
INTERVENÇÃO 

MÉDICA 

REAVALIAÇÃO 
DO 

ENFERMEIRO 
PRIORIDADES 

VERMELHO 

(emergência) 

Intervenção 
médica imediata 

Cuidados 
contínuos 

Tratamento 
médico 

imediato 

AMARELO 

(urgência) 

Avaliação 
médica < 30 

minutos 

A cada 30 
minutos 

Aguardam 
atendimento 

médico 
prioritário 

VERDE 

(semiurgência) 

Avaliação 
médica < 1 hora 

A cada 60 
minutos 

Aguardam 
consulta com 
prioridade em 

relação ao 
azul 

AZUL 

(não urgência) 

Avaliação 
médica < 2 

horas 

A cada 2 
horas 

Atendimento 
por ordem de 

chegada 

In proficiencia.cofen.gov.br 

 
 

https://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAYQjB1qFQoTCKLWsenc78YCFQNDkAodfUIOJg&url=http%3A%2F%2Fproficiencia.cofen.gov.br%2Fsite%2Findex.php%3Foption%3Dcom_content%26view%3Darticle%26id%3D354%3Aclassificacao-de-risco-por-cores-uma-ferramenta-de-avaliacao-em-emergencia%26catid%3D39%3Ablog%26Itemid%3D65&ei=2hCwVaKBKIOGwQT9hLmwAg&bvm=bv.98197061,d.Y2I&psig=AFQjCNFuVn4Lbn8p_P3gBfIzG5dnbbEWaw&ust=1437688388114470
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06  
 

Segundo o quadro, é possível afirmar que: 

(A) A cor amarela – urgência – indica que o 
atendimento será feito apenas por ordem 
de chegada. 

(B) A cor verde – semiurgência – exige 
tratamento médico imediato. 

(C) A cor vermelha – emergência – exige 
tratamento médico imediato. 

(D) A cor azul – não urgência – faz com que 
o paciente volte para casa sem ser 
atendido. 

 

07  
 

Ainda tendo por base o quadro, o termo 
“intervenção” poderia ser corretamente 
substituído por: 

(A) Discussão. 

(B) Abandono. 

(C) Descanso. 

(D) Atendimento. 

 
 

Leia o texto abaixo e responda as questões 
08 e 09. 

 

MINHA AVÓ IVNA 

 

Minha avó tinha os cabelos cor de fogo e 
customizava suas havaianas com as 
conchas que ela catava no mar. Mergulhou 
no mar todo dia da sua vida, até morrer, aos 
92 anos. 

Quando se formou em sociologia, nos anos 
1930, era a única mulher da faculdade. Foi 
mãe de três filhos biológicos e de uns 30 
filhos adotivos, dentre os quais alguns 
meninos de rua, pra quem ela insistia em 
ensinar xadrez. 

Fabio tinha 15 anos, mas parecia nove. 
Tentou levar a bolsa da minha avó. Terminou 
na casa dela, em frente a um tabuleiro, 
comendo biscoitos de gengibre. Daniel, filho 
do porteiro do seu prédio, passava as tardes 
na portaria, entediado. Minha avó cismou 
que ele tinha que pintar. Comprou quadros, 
tinta e lhe dava aulas todo dia – hoje, Daniel 
é artista plástico. 

Quando meus pais viajavam, ela se mudava 
lá para casa e as regras mudavam 
imediatamente. Todo dia era dia de batata 
frita, banana frita e alho cru, picadinho – um 
santo remédio para doenças que não 
tínhamos. Quando alguém não queria ir para 
a escola, não ia. Passava o dia com ela 

jogando xadrez, pintando com o dedo, 
aprendendo a tocar piano. 

No piano, misturava Bach, Beethoven e 
marchinhas de Carnaval, algumas de sua 
autoria. Além de compor marchinhas, era 
escultora, pianista e astrônoma amadora. 
Pulou de asa-delta no aniversário de 80 anos 
(mentiu que tinha 70). (...) 

Gregório Duvivier 
Texto adaptado. Original publicado no jornal Folha de São Paulo, 19 de janeiro de 

2015 

 

08  
 

Segundo o texto é possível inferir que: 

(A) O autor sentia inveja da atenção que sua 
avó dava aos outros meninos. 

(B) A avó era muito rígida com as regras 
estabelecidas. 

(C) O texto é uma homenagem de 
comemoração do aniversário da avó. 

(D) Fábio era um adolescente que 
aparentava ser mais novo. 

 

09  
 

“Minha avó cismou que ele tinha que pintar”, 
assinale a alternativa que apresenta um 
antônimo da palavra grifada. 

(A) Encasquetou. 

(B) Desistiu. 

(C) Teimou. 

(D) Insistiu. 
 

10  
 

 

 
In http://portalsaude.saude.gov.br/ 

 

Sobre a propaganda acima, é correto afirmar 
que: 

(A) Ela incentiva apenas a união entre as 
pessoas. 

(B) Ela incentiva a doação de sangue. 

(C) Ela desestimula a doação de sangue. 

(D) Ela incentiva a doação de alimentos para 
pessoas carentes. 

 

http://portalsaude.saude.gov.br/
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11  
 

Leia a tirinha abaixo e responda 

 
https: //bomdiafilipina.wordpress.com/category/bd/page/2/ 

 

É possível afirmar que o pai de Mafalda: 

(A) Tentava ler um dicionário, apesar de ele 
ser uma obra muito extensa. 

(B) Surpreendeu Mafalda por querer ler um 
livro tão grande. 

(C) Queria consultar o dicionário para tirar 
uma dúvida. 

(D) Demonstrou que a leitura do dicionário o 
desagradou bastante. 

 
 
 

Para as questões 12 e 13, leia a tirinha 
abaixo. 

 
In https://catracalivre.com.br/geral/educacao-3/indicacao/para-o-enem-aprenda-a-interpretar-charge/ 

 

12  
 

Segundo o personagem Manolito: 

(A) Os valores morais servem para alguma 
coisa. 

(B) Os valores que servem para alguma 
coisa são aqueles ligados a questões 
financeiras. 

(C) Os valores humanos têm serventia 
constante. 

https://catracalivre.com.br/geral/educacao-3/indicacao/para-o-enem-aprenda-a-interpretar-charge/
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(D) O jornal traz sempre boas notícias. 
 

13  
 

Por “cotações do mercado de valores”, 
podemos entender como sendo: 

(A) Os preços dos legumes na feira. 

(B) As ações na bolsa de valores ou 
investimentos financeiros. 

(C) Os preços de sapatos, bolsas e outras 
vestimentas. 

(D) O preço da cesta básica. 
 

MATEMÁTICA  ¿ ? 
 

 

14  
 

Na última sexta feira, Sr. Jorge e sua esposa 
foram ao cinema com suas 3 filhas. Sabendo 
que cada ingresso custa R$ 16,00 e que suas 
filhas pagam somente a metade deste valor, 
por possuírem desconto de estudante, qual 
foi o total desembolsado pela família? 
(A) R$ 50,00 
(B) R$ 53,00 
(C) R$ 56,00 
(D) R$ 60,00 
 

15  
 

Para se deslocar de casa até o trabalho, Raul 
leva, em média, 20 minutos se vai de 
bicicleta e 15 minutos se vai de carro. 
Considerando um percurso de ida e volta, 
quanto tempo a mais ele gasta quando vai de 
bicicleta? 
(A) 5 minutos 
(B) 10 minutos 
(C) 12 minutos 
(D) 15 minutos 

 

16  
 

A padaria do Sr. Geraldo abre durante 8 
horas por dia e fabrica exatamente 40 pães 
por hora nesse período de funcionamento. 
Sabendo que cada pessoa compra 4 pães, 
indique qual das alternativas representa a 
quantidade de pessoas que a padaria poderá 
atender por dia: 
(A) 40 pessoas 
(B) 60 pessoas 
(C) 80 pessoas 
(D) 100 pessoas 

 

17  
 

Leia o texto abaixo e responda o que se 
pede: 
 

“Cientistas da 
Universidade do Arizona, nos 
Estados Unidos, produziram um 

estudo que detalha a biologia 
do animal que afirmam ser 
aquele com o maior número de 
patas no planeta, da espécie 
lllacme plenipes. Pertencente à 
classe Diplopoda, o animal é 
um "parente" da centopeia e é 
encontrado nos EUA, de acordo 
com a pesquisa. A anatomia e 
os hábitos do animal foram 
descritos em estudo publicado 
no periódico "ZooKeys", nesta 
quarta-feira (14). As fêmeas da 
espécie chegam a ter 750 patas, 
e os machos, 562 patas, 
segundo os cientistas.” 

Fonte: http://g1.globo.com/ 

Qual o número máximo de patas que um 
casal de animais da espécie retratada no 
texto acima poderá ter? 

(A) 1312 patas 
(B) 1321 patas 
(C) 1332 patas 
(D) 1380 patas 

 

18  
 

Todo mês será descontada uma parcela de 
R$48,68 do salário de Fabio devido um 
empréstimo feito no banco. Considerando 
que ele deverá pagar ao banco o total de 
R$389,44, durante quantos meses as 
parcelas serão descontadas de seu salário? 
(A) 6 
(B) 8 
(C) 10 
(D) 12 

 

19  
 

Em um teste de desempenho automobilístico 
foi obtido o seguinte resultado: 

 
O carro A percorreu 208 km e 
consumiu 16 litros de gasolina. 
O carro B percorreu 155 km e 
consumiu 12 litros de gasolina. 
O carro C percorreu 355 km e 
consumiu 25 litros de gasolina. 

 

Considerando apenas as informações acima, 
responda qual carro é o mais econômico e 
indique o quanto ele consome de gasolina 
para cada km rodado. 

(A) Carro A, consumo de 13,0 km/litro. 
(B) Carro B, consumo de 11,5 km/litro. 
(C) Carro B, consumo de 15,0 km/litro. 
(D) Carro C, consumo de 14,2 km/litro. 
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NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS  ¿ ? 
 

 

20  
 

De acordo com a Lei Federal nº 10.741/2003 
(Estatuto do Idoso), a gratuidade dos 
transportes coletivos públicos urbanos: 

(A) não é garantida a nenhum idoso. 

(B) é garantida para qualquer pessoa. 

(C) é garantida para maiores de 50 
(cinquenta) anos. 

(D) é garantida ao idoso maior de 65 
(sessenta e cinco) anos. 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


