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PORTUGUÊS
Trabalhar muitas horas por dia, muitos dias por
semana tornou-se uma rotina na vida de muitas pessoas,
a ponto de profissionais considerarem trabalhar oito horas
por dia como férias. Isso não se ____________ à área de
saúde. Empresários, funcionários, técnicos das mais
diversificadas empresas e instituições ultrapassam, em
muito, as famosamente conquistadas jornadas de 40
horas semanais.
O estresse do trabalho prolongado, da pressão e
da competição pesa sobre o bem-estar de cada um. É do
conhecimento de todos que essa sobrecarga afeta
nitidamente a tranquilidade e os níveis de ansiedade e da
insônia das pessoas. Alguns estudos ______ apontado
para um risco maior de doenças graves em trabalhadores
intensivos. Doenças como pressão alta, gastrite, úlceras,
inflamações intestinais frequentes, infarto e até câncer são
observadas com incidência e gravidade maiores em
pessoas estressadas.
A sugestão dos cientistas é a necessidade de
atuação e atenção mais intensas no grupo de profissionais
que ultrapassem as 40 horas semanais de trabalho, no
sentido de prevenção e de detecção precoce dos
primeiros sinais de problemas sérios de saúde.
http://www.cartacapital.com.br/revista/868/trabalho-mata-6012.html - adaptado

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:

4) Em relação à divisão de algumas palavras do texto em
sílabas, analisar os itens abaixo:
I - Es-tres-se.
II - A-tua-ção.
III - Ob-ser-va-das.
Estão CORRETOS:
a) Todos os itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens II e III.
d) Somente os itens I e III.
5) Assinalar a alternativa que apresenta o CORRETO
plural da palavra dada:
a) Detecção - detecçãos.
b) Pressão - pressãos.
c) Sugestão - sugestões.
d) Competição - competiçães.
6) Em relação à sílaba tônica, assinalar a alternativa que
apresenta uma paroxítona:
a) Úlceras.
b) Semanal.
c) Cientistas.
d) Pressão.

a) restringe - tem
b) restringe - têm
c) restringem - têm
d) restringem - tem

7) Assinalar a alternativa que apresenta a CORRETA
classificação dos termos sublinhados em “... essa
sobrecarga afeta nitidamente a tranquilidade e os níveis
de ansiedade e da insônia das pessoas...”,
respectivamente:

2) Segundo o texto, analisar os itens abaixo:

a) Substantivo - adjetivo.
b) Verbo - substantivo.
c) Verbo - adjetivo.
d) Substantivo - substantivo.

I - Embora estressante, atualmente, é vantajoso trabalhar
oito horas por dia para que se possam tirar férias.
II - O estresse provocado pelo trabalho prolongado, que
ultrapasse as 40 horas semanais, pode desencadear
doenças graves nos trabalhadores.
III - Cientistas sugerem que os trabalhadores intensivos
deixem de trabalhar em empresas que lhes exigem
demais.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Nenhum dos itens.
3) O vocábulo “precoce”, presente no texto, NÃO pode ser
substituído, por alterar o sentido, por:
a) Posterior.
b) Antecipado.
c) Prematuro.
d) Prévio.
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8) Considerando-se as expressões idiomáticas e seus
significados, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) “Abandonar o barco”.
(2) “Dormir no ponto”.
(3) “Banho de água fria”.
(---) Romper as expectativas de alguém, decepcionar,
desiludir.
(---) Desistir de uma situação difícil que se repete
cotidianamente.
(---) Bobear, perder uma oportunidade.
a) 1 - 2 - 3.
b) 2 - 3 - 1.
c) 2 - 1 - 3.
d) 3 - 1 - 2.
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9) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) A palavra “sugestão” é o aumentativo do verbo
“sugerir”.
(---) O diminutivo de “prevenção” é “prevenir”.
a) E - E.
b) E - C.
c) C - E.
d) C - C.

14) Quando se subtrai um número da tabuada do 2 de um
número da tabuada do 8, sabendo-se que esses números
são distintos, obtém-se obrigatoriamente um número da
tabuada do:
a) 4
b) 6
c) 2
d) 8

RASCUNHO

10) Quanto à conjugação do verbo “medir” na primeira
pessoa do singular do presente do indicativo, assinalar a
alternativa
que
preenche
a
lacuna
abaixo
CORRETAMENTE:
Como costureira, eu ________ todos os dias muitas
pessoas que querem ajustar suas roupas!
a) medo
b) mido
c) meço
d) medeio
RACIOCÍNIO LÓGICO
11) São considerados números primos gêmeos aqueles
números primos cuja diferença entre eles é igual a dois.
Com base nessa informação, assinalar a alternativa que
apresenta números primos gêmeos:
a) 59 e 61.
b) 61 e 63.
c) 77 e 79.
d) 87 e 89.

12) Dada a sequência lógica abaixo, assinalar a
alternativa que apresenta a 5ª palavra dessa sequência:
casa → texto → jogada → cansado → ___________
a) travesseiro
b) objetiva
c) óculos
d) rodo

13) Segundo a sequência lógica abaixo, analisar os itens
que seguem:
81 → a → 9 → b → 1 → c
I) a = 9b
II) b é divisível por 81.
III) 3c = 1
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
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15) Dada a figura abaixo, assinalar a alternativa que
apresenta o número mínimo de cores que podem ser
usadas para colorir todos os círculos, de modo que
círculos ligados diretamente não tenham a mesma cor:

20) Analisar a sequência lógica abaixo:

Seguindo-se o mesmo critério de formação, assinalar a
alternativa que apresenta a 43ª e a 69ª figura dessa
sequência, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5

RASCUNHO

16) Cada grupo de 3 algarismos abaixo resulta em um
número mediante alguma operação:
3 2 4 → 9.416

5 3 6 → 25.936

Seguindo-se o mesmo critério de formação, é CORRETO
afirmar que o número que será obtido pelos algarismos
7 5 2 será:
a) 14.524
b) 49.254
c) 56.544
d) 63.654

17) O dia da criança em 2015, que foi comemorado no dia
12 de outubro, caiu em uma segunda-feira. Nesse mesmo
ano, em que dia da semana cairá o dia 27 de dezembro?
a) Sábado.
b) Domingo.
c) Segunda-feira.
d) Terça-feira.

18) O pai de Joãozinho foi ler uma história infantil para ele
dormir e essa história possuía 5 páginas. Sabendo-se que
o pai de Joãozinho acabou de ler o verso da segunda
folha e que por descuido não leu a frente da primeira
folha, é CORRETO afirmar que ainda falta(m) ele ler:
a) Três páginas.
b) Uma página.
c) Duas folhas.
d) Uma folha.

19) Um pedreiro utilizou 37% dos 400 tijolos que tinha
disponíveis no primeiro dia de obra. Com base nisso,
quantos tijolos sobraram para os próximos dias de obra?
a) 252
b) 214
c) 186
d) 148
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS I
21) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da
notícia abaixo CORRETAMENTE:
“Fim do embargo comercial dos EUA à Ilha depende do
Congresso. Depois de 54 anos, _______ e Estados
Unidos vão reabrir embaixadas. Mas o fim do embargo
comercial depende do congresso e não do presidente
americano. Obama tem autoridade para reatar com a Ilha,
mas não para acabar com o bloqueio econômico que
proíbe o turismo e o comércio com a Ilha. O presidente
americano pediu que o Congresso acabe com o embargo.
O senador Marco Rubio, pré-candidato do Partido
Republicano à Casa Branca, disse que o senado não vai
aprovar um embaixador americano para Havana. Ou seja,
será uma embaixada sem embaixador.”
http://g1.globo.com/jornal-da-globo/noticia/2015... - adaptado.

a) China
b) Colômbia
c) Cuba
d) Venezuela

24) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna da
notícia abaixo CORRETAMENTE:
“Mais de dois anos depois da promulgação da Proposta
de Emenda à Constituição que ficou conhecida como PEC
___________, que prevê novos direitos trabalhistas para a
categoria, a presidente Dilma Rousseff sancionou a
regulamentação da lei, que estabelece 7 novos benefícios
para os trabalhadores, além dos que entraram em vigor
em 2013. A PEC prevê a extensão, aos empregados
domésticos, da maioria dos direitos já previstos
atualmente aos demais trabalhadores registrados com
carteira assinada (em regime CLT).”
http://g1.globo.com/economia/seu-dinheiro/noticia/2015/06/... - adaptado.

a) do Salário Mínimo
b) da Faxina
c) do Trabalho
d) das Domésticas
25) “Polícia Federal deflagra a 16ª fase da Operação Lava
Jato.”

22) “A Câmara dos Deputados aprovou, em segundo
turno, por 320 votos a favor, 152 contra e 1 abstenção, a
Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que reduz a
maioridade idade penal no caso de crimes de homicídio
doloso, lesão corporal seguida de morte e crimes
hediondos, como o estupro. O texto segue agora para o
Senado, onde precisará passar por duas votações para
ser promulgado.”
http://g1.globo.com/politica/noticia/2015/08/... - adaptado.

Considerando-se o exposto na notícia acima, é
CORRETO afirmar que essa PEC visa reduzir a
maioridade penal de 18 anos para:
a) 16 anos.
b) 15 anos.
c) 14 anos.
d) 12 anos.
23) Considerando-se a charge abaixo, analisar os itens
que seguem:

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/07... - adaptado.

É CORRETO afirmar que a Operação Lava Jato investiga:
a) Um grande esquema de lavagem e desvio de dinheiro
envolvendo a Petrobras, grandes empreiteiras do país e
políticos.
b) Um escândalo envolvendo donos de postos de
combustíveis que estão envolvidos com venda de
drogas para caminhoneiros.
c) Um grande esquema de tráfico de drogas que envolve
donos de postos de combustíveis e caminhoneiros.
d) Um esquema de tráfico de pessoas para uma rede
internacional de venda de órgãos e prostituição.
26) “A nova era da energia renovável já começou no
Brasil. Os bons ventos continuarão soprando forte e o sol,
finalmente, brilhará sobre a matriz energética brasileira
nos próximos anos. Até 2040, o Brasil deverá atrair
US$ 300 bilhões em investimentos para geração de
energia elétrica. ‘A crise no setor energético nos últimos
meses, agravada pela seca, destacou a necessidade de o
país diversificar sua matriz energética’, diz Lilian Alves,
analista da Bloomberg New Energy Finance. ‘E o grande
potencial de diversificação está nas fontes renováveis,
não necessariamente em termelétricas a óleo
combustível’, enfatiza.”
http://exame.abril.com.br/economia/noticias... - adaptado.

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2015/07/iotti ...- adaptado.

I - A charge faz referência à crise financeira enfrentada
pelo Estado do Rio Grande do Sul.
II - A crise no Estado levou o governador a aplicar
medidas drásticas, como, por exemplo, o parcelamento
de salários do funcionalismo público.

A notícia acima faz referência às fontes de energias
renováveis. Com base nisso, assinalar a alternativa que
apresenta somente fontes de energias renováveis e
consideradas limpas:
a) Solar e derivadas do petróleo.
b) Eólica e solar.
c) Hidrelétrica e carvão mineral.
d) Combustíveis fósseis e gás natural.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
www.objetivas.com.br
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27) “Comissão Nacional da Verdade entrega relatório final
ao Arquivo Nacional. Testemunhos de vítimas e familiares,
depoimentos de agentes da repressão política e 47 mil
fotografias estão entre os mais de 100 mil documentos
entregues.”

30) “TCU dá mais 15 dias para Dilma explicar ‘pedaladas
fiscais’. O prazo extra atende ao interesse do Planalto,
que tenta adiar a apreciação do caso na corte de contas
para depois de setembro.”
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/2015/08... - adaptado.

http://www.ebc.com.br/cidadania/2015/07... - adaptado.

A Comissão Nacional da Verdade tem por finalidade:

Sobre a prática das chamadas “pedaladas fiscais”
efetuadas pelo atual governo, analisar os itens abaixo:

a) Investigar a atuação do policiamento militar nos dias
atuais.
b) Analisar a trajetória política dos candidatos ao Supremo
Tribunal Federal.
c) Apurar as graves violações de direitos humanos
cometidas durante o regime militar.
d) Investigar as denúncias de abuso de poder cometido
pelo Presidente da Câmara de Deputados.

I - “Pedaladas fiscais” foi o nome dado à prática do
Tesouro Nacional de atrasar de forma proposital o
repasse de dinheiro para bancos (públicos e também
privados) e autarquias, como o INSS.
II - É conhecida também como uma forma de repasse de
verbas do Governo Federal diretamente para os
Municípios, sem precisar passar pela prestação de
contas dos Estados.

28) “O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), a
entidade financeira multinacional criada pelos cinco países
do Brics, começou a operar em Xangai. O banco pretende
financiar uma maior cooperação entre os cinco países,
que somam 41,4% da população mundial e mais de 25%
do Produto Interno Bruto (PIB) do planeta.”
http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/07... - adaptado.

Além do Brasil, da Rússia e da Índia, fazem parte também
do Brics:
a) Cuba e África do Sul.
b) China e Suíça.
c) Cuba e Suíça.
d) China e África do Sul.
29) “Trinta anos após fim da ditadura, Brasil tem
‘democracia imperfeita’. O Brasil completa, em 2015, 30
anos de democracia. Os avanços acumulados nesse
período são evidentes: o processo eleitoral é confiável, a
liberdade de expressão e manifestação aumentou, a
economia hoje tem mais estabilidade do que no passado e
a pobreza vem recuando.”

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS II
31) Sobre as rondas, analisar a sentença abaixo:
As rondas são serviços móveis de fiscalização e vigilância
que têm por finalidade cobrir os espaços vazios existentes
entre pontos fixos de segurança (1ª parte). Ao lado do
controle de acesso, a ronda é um dos serviços mais
importantes realizados pelo profissional de segurança na
vigilância patrimonial, pois é a atividade que permitirá o
efetivo controle das instalações em geral, bem como da
observância da circulação interna de pessoas, veículos e
materiais (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

http://www.bbc.com/portuguese/noticias/2015/03... - adaptado.

Considerando-se os 30 anos de “redemocratização” que
ocorreu no Brasil e que mudou o cenário político e
socioeconômico do país, marcar C para as afirmativas
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(---) Dilma Rousseff, que pertence ao Partido do
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), foi eleita a
primeira mulher presidente da história do Brasil.
(---) Tancredo Neves foi o primeiro presidente civil após o
regime militar. Seu governo foi o marco da transição
democrática, Tancredo entrou para a história da
política brasileira como sendo o político que ficou por
mais tempo no poder como presidente: 10 anos.

32) Em relação às rondas periféricas, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(---) As rondas periféricas são aquelas realizadas no
espaço compreendido entre a área construída e as
barreiras perimetrais.
(---) Por ser a ronda uma diligência para se verificar
irregularidades, o profissional não deve ser crítico e
observador ao realizá-la, procurando evitar esforços
para solucionar as irregularidades constatadas.
a) C - C.
b) E - C.
c) C - E.
d) E - E.

a) C - C.
b) E - E.
c) C - E.
d) E - C.
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33) No controle de acesso de pessoas, o profissional deve
seguir determinados procedimentos que garantam a
segurança das instalações e de todos que estejam
envolvidos no sistema. Para isso se deve, EXCETO:
a) Fazer a inspeção visual, procurando analisar e
memorizar as características das pessoas, mostrandose atento, pois tal comportamento garante a prevenção,
uma vez que uma pessoa mal intencionada pode
perder o interesse de agir quando percebe que foi
observada antes de se aproximar.
b) Julgar as pessoas pela aparência.
c) Fazer a abordagem, preferencialmente, a distância,
procurando obter e confirmar todos os dados
necessários ao efetivo controle do acesso.
d) Anunciar o visitante ao visitado e, sendo autorizado seu
acesso, certificar-se de quem partiu a autorização.

34) Considerando-se uma situação de emergência em que
há tumulto e pânico, em relação à atuação do profissional,
analisar os itens abaixo:
I - Manter a calma e controlar o público.
II - Agir de maneira imparcial, conscientizando-se de que,
em situações em que há pessoas com os ânimos
exaltados, a imparcialidade, o equilíbrio emocional e o
diálogo são os melhores recursos.
III - Evacuar o local de forma rápida e discreta.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.

35) Considerando-se as medidas preventivas contra
sinistros e desordem, quanto às regras que devem ser
observadas em situações que envolvam incêndios, marcar
C para as regras Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) O profissional deve conhecer as normas de
procedimentos gerais da empresa em caso de
incêndio.
(---) Deve-se saber a localização dos extintores e outros
equipamentos de combate ao fogo no setor de
trabalho.
(---) Recomenda-se que se conservem livres os espaços
previstos ao redor dos equipamentos de combate ao
fogo, a fim de facilitar o acesso a eles e seu uso.
a) C - C - E.
b) E - E - C.
c) C - C - C.
d) E - C - E.
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36) Quanto ao atendimento ao público, assinalar a
alternativa que apresenta uma postura CORRETA:
a) Utilizar palavras inadequadas para o ambiente de
trabalho.
b) Agir com impaciência e irritação.
c) Mostrar-se solícito às solicitações, ouvindo-as
atentamente.
d) Apresentar aparência desleixada.

37) Assinalar a alternativa que NÃO está de acordo com
uma boa higiene pessoal no ambiente de trabalho:
a) Caso se vista uniforme, estar com ele sempre limpo.
b) Manter as unhas compridas e com esmalte chamativo.
c) Manter os cabelos alinhados.
d) Escovar os dentes após as refeições.

38) Quanto à segurança do trabalho, analisar os itens
abaixo:
I - A segurança do trabalho pode ser entendida como o
conjunto de medidas que é adotado visando minimizar
os acidentes de trabalho, doenças ocupacionais, bem
como proteger a integridade e a capacidade de trabalho
do trabalhador.
II - O ato inseguro, uma das causas de acidentes de
trabalho, é aquele ato praticado pelo homem que está
contra as normas de segurança (exemplo: usar
máquinas sem habilitação ou permissão).
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

39) Assinalar a alternativa que NÃO apresenta um ato
inseguro no ambiente de trabalho:
a) Uso de roupa inadequada.
b) Manipulação inadequada de produtos químicos.
c) Lubrificar, ajustar e limpar máquina em movimento.
d) Utilizar equipamento de proteção individual.

40) São algumas medidas de emergência em casos de
primeiros socorros:
I - Estancar hemorragias.
II - Vigiar a respiração do acidentado.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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PROVA DE REDAÇÃO - RASCUNHO
ORIENTAÇÕES:
Será atribuída nota zero à prova de redação em que a Folha Oficial de Resposta estiver preenchida a lápis ou de
forma ilegível.
A Folha Oficial de Resposta não poderá ser assinada, rubricada e/ou conter qualquer palavra e/ou marca que a
identifique em outro local que não o apropriado (Canhoto de Identificação do Candidato), sob pena de ser anulada.
Assim, a detecção de qualquer marca identificadora no espaço destinado à transcrição dos textos definitivos acarretará
a anulação da prova de redação.
O candidato receberá nota zero na prova de redação em caso de não obedecer ao teor técnico proposto ou de não
haver texto na Folha Oficial de Resposta.
Utilize este espaço para rascunho e passe-o a limpo na Folha Oficial de Resposta.
Dia Mundial Sem Carro
No dia 22 de setembro, em cidades do mundo todo, foram realizadas atividades em defesa do meio ambiente e
da qualidade de vida nas cidades, o que passou a ser conhecido como Dia Mundial Sem Carro. O objetivo principal do
Dia Mundial Sem Carro é estimular uma reflexão sobre o uso excessivo do automóvel, além de propor às pessoas que
dirigem todos os dias que revejam a dependência que criaram em relação ao carro ou à moto. A ideia é que essas
pessoas experimentem, pelo menos nesse dia, formas alternativas de mobilidade, descobrindo que é possível se
locomover pela cidade sem usar o automóvel.
http://vadebike.org/dia-mundial-sem-carro/ - adaptado

Com base no texto acima, escreva uma redação dissertativa, de no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, acerca
do tema: a proposta de fazer uso do transporte público, de bicicletas e mesmo de caminhadas deveria ser adotada para
além do Dia Mundial Sem Carro a fim de aliviar o trânsito nas grandes cidades?
____________________________________________________________________
(título opcional)
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