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INSTRUÇÕES
Quando autorizado pelo fiscal
de sala, transcreva a frase
ao lado, com sua caligrafia
usual, no espaço apropriado
na Folha de Respostas.

Investir em aprender pagará dividendos por toda a vida pessoal.

INSTRUÇÕES
- Verifique se este caderno:
- corresponde a sua opção de cargo.
- contém 60 questões, numeradas de 1 a 60.
Caso contrário, reclame ao fiscal da sala um outro caderno.
Não serão aceitas reclamações posteriores.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa.
- Essa resposta deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu.

VOCÊ DEVE
- Procurar, na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.
- Verificar no caderno de prova qual a letra (A,B,C,D,E) da resposta que você escolheu.
- Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: A

C D E

ATENÇÃO
- Marque as respostas com caneta esferográfica de material transparente e tinta preta ou azul. Não será permitido o uso de lápis,
lapiseira, marca-texto ou borracha durante a realização das provas.
- Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará anulação dessa questão.
- Responda a todas as questões.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
- A duração da prova é de 3 horas para responder a todas as questões e preencher a Folha de Respostas.
- Ao término da prova, chame o fiscal da sala e devolva todo o material recebido.
- Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados.
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2.
CONHECIMENTOS BÁSICOS

A partir da leitura do texto, é correto concluir que
(A)

a decifração dos desenhos rupestres que cobrem o
paredão permitiu obter informações a respeito do
período em que surgiu a Pedra Pintada.

(B)

o progresso acelerado dos estudos empreendidos
por arqueólogos possibilitou precisar quem foram os
antigos moradores da Pedra Pintada.

(C)

as pinturas da Pedra Pintada estão preservadas até
hoje graças à devida proteção que o local recebe, por
meio da fiscalização contínua do patrimônio histórico.

(D)

a presença de alguns artefatos, como machadinhas
e contas de colar, é sinal da provável existência de
povos primitivos na região da Pedra Pintada.

(E)

o formato retilíneo dos paredões da Pedra Pintada
tem intrigado os pesquisadores, que supõem que a
pedra tenha sido esculpida por antigos artistas.

Língua Portuguesa
Atenção:

Para responder às questões de números 1 a 7,
considere o texto abaixo.
Pedra Pintada, passeio por registros
misteriosos de nossos ancestrais

Em Roraima, existe um lugar que representa um momento único de observar os registros de nossos ancestrais. Trata-se da Pedra Pintada, uma formação rochosa situada em um
sítio arqueológico ao norte do estado.
Os pesquisadores dizem que a principal pedra do sítio
tem mais de 35 metros de altura em uma altitude de 83 metros
em relação ao nível do mar, onde existe uma caverna cujas
paredes apresentam pinturas rupestres. Lá também foram encontrados pedaços de cerâmicas, machadinhas, contas de colar, entre outros artefatos.
Pelo lado de fora é possível ver pinturas em cor branca
rosada, fato que deu o nome de Pedra Pintada. O sítio arqueológico localiza-se nos limites da terra indígena de São
Marcos, a 140 quilômetros da Capital, no sul do Município de
Pacaraima, quase na divisa com o Município de Amajari.
Os registros rupestres da Pedra Pintada podem lançar
luz sobre a compreensão do passado, mas as pesquisas arqueológicas não avançaram e o local não está protegido como
deveria, a não ser com placas indicando que se trata de área do
patrimônio histórico a ser preservada.
Há indício de ter servido de abrigo para povos primitivos
em um passado muito remoto. O paredão de granito altaneiro é
como se fosse um mural feito há milênios por “artistas” do
passado, com várias pinturas, algumas alcançando até mesmo
cerca de 15 metros de altura, como se a pedra tivesse sido
escalada para que a pintura fosse realizada.
Para alguns pesquisadores, a Pedra Pintada teria surgido na Era Mesozoica, nos períodos do Cretáceo e Jurássico,
há aproximadamente 67 e 137 milhões de anos. Outros adotaram a teoria de que a região teria sido um grande lago chamado
de Lago de Manoá e que cobria parcialmente a Pedra Pintada,
justificando assim a altura em que são encontradas certas
pinturas gravadas em seus paredões retilíneos.
(Adaptado de: SOUZA, Jessé, 20/10/2015. Disponível em:
http://roraimadefato.com/main/2015/10/20/pedra-pintada-passeio-por-registros-misteriosos-de-nossos-ancestrais. Acesso em: 21/10/2015)

1.

De acordo com o texto, afirma-se corretamente que
(A)

a autoria exata das pinturas encontradas na Pedra
Pintada permanece incerta.

(B)

os índios da reserva de São Marcos são os atuais
proprietários da Pedra Pintada.

3.

Os registros rupestres da Pedra Pintada podem lançar luz
sobre a compreensão do passado, mas as pesquisas
arqueológicas não avançaram e o local não está protegido
o
como deveria... (4 parágrafo)
O trecho sublinhado está corretamente reescrito, preservando-se as relações de sentido do texto original, em
linhas gerais, em:
(A)

tanto que as pesquisas arqueológicas não podiam
avançar e o local não está protegido como deveria...

(B)

porém as pesquisas arqueológicas não poderam
avançar e o local não estando protegido como deveria...

(C)

embora as pesquisas arqueológicas não tenham
avançado e o local não esteja protegido como
deveria...

(D)

portanto as pesquisas arqueológicas não tinham avançado e o local não estivesse protegido como deveria...

(E)

apesar que as pesquisas arqueológicas não avanção e o local não está protegido como deveria...

_________________________________________________________

4.

... o local não está protegido como deveria, a não ser com
placas indicando que se trata de área do patrimônio
o
histórico a ser preservada. (4 parágrafo)
O fragmento que substitui corretamente o sublinhado é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

com exceção de placas indicativas de tratar-se
a escetuar placas sinalizando de tratar-se
existe se não placas com o alerta que se trata
salvo placas que trás a informação que se trata
a fora placas que instruem há cerca de tratar-se

_________________________________________________________

5.

Para alguns pesquisadores, a Pedra Pintada teria surgido
na Era Mesozoica, nos períodos do Cretáceo e Jurássico,
há aproximadamente 67 e 137 milhões de anos. Outros
adotaram a teoria de que a região teria sido um grande
lago chamado de Lago de Manoá e que cobria parcialmente a Pedra Pintada... (último parágrafo)
No contexto, as formas verbais sublinhadas − teria surgido e teria sido − expressam
(A)

opiniões indiscutíveis no que se refere à data de
surgimento da Pedra Pintada.

(B)

os sinais da Pedra Pintada revelam que nossos ancestrais conheciam o alfabeto atual.

relatos comprovados das transformações sofridas no
tempo pela Pedra Pintada.

(C)

(D)

os utensílios encontrados na Pedra Pintada evidenciam que ela foi escalada por seus pintores.

suposições infundadas a respeito da idade do lago
que circunda a Pedra Pintada.

(D)

análises precisas do material de que é composta a
Pedra Pintada.

(E)

as pinturas rupestres feitas pelos índios no interior
de uma caverna dão o nome à Pedra Pintada.

(E)

afirmações hipotéticas com relação ao passado histórico da Pedra Pintada.

(C)

2

_________________________________________________________
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6.

Está clara e corretamente reescrita, com o sentido preservado, em linhas gerais, a seguinte passagem do texto:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

8.

Há indício de ter servido de abrigo para povos
primitivos em um passado muito remoto. / Em um
passado remoto, constatou-se vestígios de povos
primitivos, que se serviram de abrigo.
Lá também foram encontrados pedaços de cerâmicas, machadinhas, contas de colar, entre outros
artefatos. / Também estava lá, junto à outros artefatos, pedaços de cerâmicas, machadinhas, além de
contas de colar.
O sítio arqueológico localiza-se nos limites da terra
indígena de São Marcos, a 140 quilômetros da Capital... / O sítio arqueológico que se localiza a uma
distancia de 140 quilômetros da Capital está circunscrito nos limites da terra indígena de São Marcos.

De acordo com o texto, o suco antioxidante
(A)

é comprovadamente capaz de curar doenças, como
mal de Alzheimer.

(B)

faz bem à saúde, porque tem substâncias que
combatem os radicais livres.

(C)

é obtido pela mistura feita de 90 tipos de frutas
tropicais.

(D)

pode aumentar o nível de colesterol bom, contudo
agrava doenças cardiovasculares.

(E)

faz bem ao organismo, embora não seja saboroso
por ser feito de frutas ácidas.

_________________________________________________________

9.

Em Roraima, existe um lugar que representa um
momento único de observar os registros de nossos
ancestrais. / Registros de nossos antepassados, podem ser observados, em um único momento, em um
lugar em Roraima.
Os registros rupestres da Pedra Pintada podem
lançar luz sobre a compreensão do passado... /
Existe a possibilidade de os registros rupestres da
Pedra Pintada contribuírem para que se compreenda
o passado...

A expressão componentes funcionais, sublinhada no último parágrafo, refere-se a
(A)

combinações artificiais
acrescidas às frutas.

de

elementos

químicos

(B)

misturas de moléculas instáveis formadas pela respiração.

(C)

elementos que podem prejudicar o colesterol.

(D)

substâncias que fazem bem ao organismo.

(E) propriedades que dão sabor ao alimento.
_________________________________________________________
_________________________________________________________
7.

No que se refere à concordância, está correta a seguinte
frase redigida a partir do texto:
(A)

O paredão de granito parece um mural feito, faz
mais de mil anos, por “artistas” do passado.

(B)

Faz fronteira com o sítio arqueológico da Pedra Pintada as terras indígenas de São Marcos.

(C)

Chega a alcançar uma altura de cerca de 15 metros
algumas pinturas do paredão de granito.

(D)

Segundo os pesquisadores, alcançam mais de
35 metros de altura a principal pedra do sítio.

(E)

Os arqueólogos do sítio da Pedra Pintada vem investigando o significado das inscrições.

10.

I. Quando entram em contato com as nossas células,
eles causam danos e contribuem para o aparecimento de doenças... − A vírgula nessa passagem
pode ser substituída por ponto final sem prejuízo da
correção da frase.

II. Os radicais livres são compostos formados normalmente no nosso organismo pela respiração. − Essa
frase se mantém correta com o uso de vírgulas
antes e depois do termo sublinhado.

III. Duas dessas misturas − preparadas com camucamu, acerola, açaí, cajá, caju e abacaxi − foram

_________________________________________________________

Atenção:

Considere as afirmações acerca da pontuação no texto.

Para responder às questões de números 8 a 11,
considere o texto abaixo.

testadas em cobaias animais. − Os travessões podem ser substituídos por parênteses sem prejuízo
da correção da frase.

Vai aí um suco antioxidante?
Uma coisa da qual o brasileiro pode se orgulhar é a
variedade de frutas produzidas em todas as regiões do país.
Essas delícias trazem consigo substâncias com ação antioxidante, que neutralizam as moléculas instáveis batizadas de
radicais livres. “Os radicais livres são compostos formados normalmente no nosso organismo pela respiração. Quando entram
em contato com as nossas células, eles causam danos e
contribuem para o aparecimento de doenças, como inflamações, tumores, mal de Alzheimer, problemas cardiovasculares e
envelhecimento precoce”, resume Jocelem Mastrodi Salgado,
professora de Nutrição da Escola Superior de Agricultura Luiz
de Queiroz (Esalq), da USP. Certas frutas tropicais, como
acerola, camu-camu, açaí e caju, são campeãs no quesito
antioxidantes.
E se uma frutinha já faz bem ao organismo, que tal
misturar duas ou três? É aí que entram em cena as misturas de
sucos como parceiras da saúde. Pesquisadores da Embrapa
Agroindústria Tropical pesquisaram 90 misturas de sucos tropicais que aliassem sabor a uma boa quantidade de componentes
funcionais. Duas dessas misturas − preparadas com camucamu, acerola, açaí, cajá, caju e abacaxi − foram testadas em
cobaias animais. O resultado foi o aumento de enzimas antioxidantes e do colesterol bom (HDL).
(RIBEIRO, Clara. Viva Saúde, n. 140, Fev. 2015, p. 31)
DPERR-Conhecimentos Básicos4

Está correto o que se afirma em
(A)

I e II, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

I, II e III.

_________________________________________________________

11.

As misturas de sucos testadas redundaram ...... aumento
de enzimas antioxidantes e do colesterol bom.
Para que a frase acima permaneça correta e condizente
com as informações do texto, a lacuna deve ser preenchida com:
(A)

sob o

(B)

do

(C)

perante o

(D)

pelo

(E)

no
3
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Atenção:

15.

Para responder às questões de números 12 a 15,
considere o texto abaixo.

Um aplicativo na internet vai monitorar postagens nas
redes sociais que reproduzam mensagens de ódio, racismo,
intolerância e que promovam a violência. Criado pelo Laboratório de Estudos em Imagem e Cibercultura da Universidade
Federal do Espírito Santo (UFES), o instrumento será lançado
este mês [novembro de 2015] e permitirá que usuários sejam
identificados e denunciados.
De acordo com o professor responsável pelo projeto,
Fábio Malini, os direitos humanos são vistos de maneira pejorativa na internet e discursos de ódio têm ganhado fôlego. “É
preciso desmantelar esse processo”, defende. Ele acredita que,
por meio da disponibilização dos dados, é possível criar políticas públicas para amparar e “empoderar” as vítimas.

A concordância está correta na seguinte frase, redigida a
partir do texto:
(A)

As postagens de intolerância, de ódio e de racismo
devem ser monitorados por um aplicativo.

(B)

Quaisquer tipos de mensagens de ódio, recorrentes
nas redes sociais, devem ser combatidos.

(C)

É preciso que seja interrompido a circulação de
conteúdos ofensivos no meio virtual.

(D)

Com a disponibilização dos dados, serão criados
políticas públicas para amparar as vítimas.

(E)

Métodos para reprimir os vários tipos de violência na
internet se tornaram imprescindível.

_________________________________________________________

Atenção:

Para responder às questões de números 16 a 20,
considere o texto abaixo.

(Adaptado de: App vai monitorar mensagens racistas nas
redes sociais. Disponível em: http://exame.abril.com.br/
brasil/noticias/app-vai-monitorar-mensagens-racistas-nas-redes-sociais. Acesso em: 02/11/2015)

12.

Internet
Quando decidimos criar o site Porta dos Fundos, o fi-

O aplicativo apresentado no texto
(A)

(B)

(C)

tem o potencial de promover a redução de atos
violentos na internet, ao contribuir para identificar
agressores.
tem o propósito de vigiar e punir indivíduos que
utilizam a internet para praticar ações criminosas de
modo geral.

zemos porque a televisão tinha nos dito que nosso tipo de
humor não era popular, era feito para um nicho e não daria
ibope. Resolvemos fazer na internet porque era onde podíamos
ter gerência do nosso “projeto”. Podíamos falar o que quiséssemos do jeito que nós bem entendêssemos.
Dois anos após o lançamento, o Porta bateu a marca de

visa esclarecer os internautas a respeito de práticas
preconceituosas, listando os principais tipos de
racismo.

mais de um bilhão de espectadores pelo Brasil e pelo mundo.

(D)

busca instruir a população acerca de seus direitos e
deveres, divulgando os direitos humanos nas redes
sociais.

levisão, com toda certeza nosso público teria sido muito pe-

(E)

prestará auxílio a vítimas de racismo e intolerância,
permitindo que elas compartilhem suas experiências
na internet.

Eles tinham razão, se tivéssemos feito um programa para tequeno e não teria dado ibope. Até porque iriam nos colocar
sexta-feira, meia-noite e meia depois de um Globo Repórter.
Na internet tivemos a possibilidade de sermos vistos

_________________________________________________________

sem as amarras dos horários certinhos e dos dias determina-

13.

dos. Uma pessoa no Japão pode assistir aos nossos vídeos a

A disponibilização de dados permitirá criar políticas públicas que

qualquer hora do dia em qualquer lugar e mídia. A TV precisa

(A)

impeçam o uso da internet para qualquer fim que
não seja educativo.

(B)

ofereçam apoio às pessoas que sofreram algum tipo
de violência pela internet.

(C)

limitem o uso das redes sociais para promover campanhas contra o racismo.

explorado.

(D)

conscientizem a sociedade acerca do fato de que o
uso de palavras rebuscadas é crime.

os episódios que já estão na internet para a televisão. Que-

(E)

definam como ato criminoso a omissão em face de
atitudes que promovam a desigualdade.

gente que não sabia do site tomou conhecimento do nosso

dizer para ela mesma o que nos disse lá trás: que seus
programas são feitos para um nicho e não vão dar ibope. A
importância da internet é gigante e um terreno ainda a ser
Em outubro de 2014, o Porta dos Fundos resolveu levar
ríamos atingir um outro tipo de público, e conseguimos. Muita

_________________________________________________________

conteúdo. Ou seja, cada plataforma tem o seu valor e uma não

14.

exclui a outra.

4

Uma passagem do texto corretamente reescrita, com o
sentido preservado, em linhas gerais, está em:
(A)

... o instrumento será lançado este mês... / ... o
instrumento virá a público no mês corrente...

(B)

Um aplicativo na internet vai monitorar postagens... /
Um aplicativo virtual vai reproduzir mensagens...

(C)

... os direitos humanos são vistos de maneira pejorativa... / ... os direitos humanos são considerados
plausíveis...

(D)

... discursos de ódio têm ganhado fôlego. / ... discursos odiosos estão esmaecendo.

(E)

É preciso desmantelar esse processo... / É importante reestruturar esse procedimento...

(Adaptado de: PORCHAT, Fábio. O Estado de S.Paulo. Caderno 2. C10, 16/11/2014)

16.

Considerando o contexto, o termo Eles, sublinhado no
segundo parágrafo, faz referência
(A)

aos espectadores da televisão.

(B)

aos participantes do Porta dos Fundos.

(C)

aos representantes da televisão.

(D)

aos espectadores do Porta dos Fundos.

(E)

aos representantes da internet.
DPERR-Conhecimentos Básicos4
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17.

De acordo com o texto, afirma-se corretamente que o
grupo que criou o site de humor Porta dos Fundos optou
pela internet porque buscava

Matemática e Raciocínio Lógico-Matemático
21.

ter ibope exibindo seu conteúdo em horários fixos
durante o dia.

(B)

atingir um público pequeno, que não gostasse da
programação da TV.

(C)

gerir seus recursos financeiros sem a interferência
de aproveitadores.

(A)

642.

(D)

trabalhar com liberdade, sem as restrições impostas
pela televisão.

(B)

792.

(E)

exibir seus programas ao vivo, contando com a
interação direta do público.

(C)

820.

(D)

566.

(E)

1656.

_________________________________________________________

18.

Na opinião do autor,
(A)

os espectadores da internet não se interessam pela
televisão porque são mais cultos.

(B)

o público da televisão não pode se interessar pelo
conteúdo exibido na internet.

(C)

a televisão irá acabar num futuro próximo, pois seu
público migrará para a internet.

(D)

a audiência da internet não pode crescer mais, por
isso é preciso voltar a atenção à TV.

(E)

a internet e a televisão contemplam perfis de públicos distintos e devem coexistir.

_________________________________________________________

22.

_________________________________________________________

19.

Josué queria multiplicar 72 por 34. Josué se enganou e
multiplicou 72 por 23. O resultado do cálculo que ele fez é
menor do que o resultado do cálculo que ele queria fazer
em um número de unidades igual a

(A)

No que se refere à regência, a expressão empregada
corretamente está destacada em negrito na seguinte
frase, redigida a partir do texto:
(A)

Para ilustrar seu ponto de vista, Fábio Porchat faz
alusão a um programa da Rede Globo de televisão.

(B)

A televisão disse aos humoristas que seu programa
não provocaria um forte impacto sob o público
geral.

(C)

Exibir o programa em uma sexta-feira após meianoite faria com que a audiência ficasse restrita de
poucos.

(D)

Após dois anos, um número expressivo de espectadores demonstrava sua aprovação sobre o
programa.

(E)

Fábio Porchat e seus sócios estudaram com cautela
a viabilidade por levar o programa à televisão
em 2014.

Clarice foi ao mercado e comprou 3 kg de açúcar, a
R$ 4,50 o quilograma; 2,5 kg de café, a R$ 12,00 o
quilograma e comprou também 0,250 kg de sal que estava
sendo vendido a R$ 2,40 o quilograma. O total gasto por
Clarice foi
(A)

R$ 45,90.

(B)

R$ 42,60.

(C)

R$ 39,40.

(D)

R$ 53,40.

(E)

R$ 44,10.

_________________________________________________________

23.

O resultado da expressão numérica: 3 + 4 × 7 − 8 × 3 é
igual a
(A)

9.

(B)

123.

(C)

7.

(D)

60.

(E)

23.

_________________________________________________________

20.

Está redigida com clareza e correção a seguinte frase,
formulada a partir do texto.
(A)

Mais de um bilhão de espectadores, um número
surpreendentemente já tinha acessado o site do
Portas dos Fundos quando este completará dois
anos em 2014.

(B)

Em dois anos, o público do Porta dos Fundos se
ampliou de maneira esponencial. Confirmando a
eficacia da internet na divulgação do trabalho dos
humoristas.

(C)

Sem as amarradas dos dias e horários predeterminados, os episódios do Porta dos Fundos passaram a ser apreciados por internautas em diversos
países.

(D)

Quando o Porta dos Fundos foi apresentado à televisão, foi regeitado por que parecia que não haveria pessoas suficiente interessadas de assisti-los.

(E)

A televisão precisa se convencer, que seu público
tanto quanto o da internet também pode ser igualmente restrito, e que seus programas não tem ibope
garantido.

DPERR-Conhecimentos Básicos4
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24.

O prêmio, em dinheiro, de um concurso é sempre um
mesmo valor fixo e é dividido igualmente entre os ganhadores. Em uma ocasião foram 8 os ganhadores e cada
um deles recebeu R$ 600,00. Se forem 12 os ganhadores
em uma outra ocasião, cada um deles receberá
(A)

R$ 400,00.

(B)

R$ 150,00.

(C)

R$ 350,00.

(D)

R$ 750,00.

(E)

R$ 900,00.
5
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25.

26.

Clóvis comparou os preços de um fogão em duas lojas. Na loja A o preço do fogão era R$ 850,00 e a loja oferecia um desconto
de 10% para quem pagasse à vista. Na loja B o preço do fogão era R$ 950,00 e a loja oferecia um desconto de 20% para quem
pagasse à vista. Clóvis comprou o fogão à vista na loja cujo preço, à vista, era mais vantajoso. Agindo dessa maneira, Clóvis
economizou, em relação às condições de preço à vista da outra loja, a quantia de
(A)

R$ 12,00.

(B)

R$ 25,00.

(C)

R$ 8,00.

(D)

R$ 5,00.

(E)

R$ 9,00.

Raimundo tinha duas cordas, uma de 1,7 m e outra de 1,45 m. Ele precisava de pedaços, dessas cordas, que medissem 40 cm
de comprimento cada um. Ele cortou as duas cordas em pedaços de 40 cm de comprimento e assim conseguiu obter
(A)

27.

28.

(B)

8 pedaços.

(C)

9 pedaços.

(D)

5 pedaços.

(E)

7 pedaços.

Observe a sequência de números: (13; 14; 16; 19; 23; 28; ...). Exceto o primeiro termo, que é o 13, qualquer outro termo dessa
sequência é obtido por meio da soma do termo anterior com um número inteiro. Existe um padrão que modifica esse número
inteiro que é somado e esse padrão pode ser utilizado para identificar qual o número inteiro que será somado a cada vez. Desse
o
o
modo, pode-se saber que a diferença entre o 14 termo e o 12 termo, nessa sequência, é igual a
(A)

12.

(B)

25.

(C)

13.

(D)

26

(E)

14.

Na segunda-feira um funcionário gastou 13 minutos para ir ao trabalho e 20 minutos para voltar para casa. Na terça-feira gastou
15 minutos para ir ao trabalho e 18 minutos para voltar para casa. Na quarta-feira gastou 10 minutos para ir ao trabalho e
20 minutos para voltar para casa. Na quinta-feira gastou 12 minutos para ir ao trabalho e 22 minutos para voltar para casa. Na
sexta-feira gastou 17 minutos para ir ao trabalho e 25 minutos para voltar para casa. O tempo gasto por esse funcionário em
deslocamento de casa para o trabalho e do trabalho para casa, nesses cinco dias, equivale a
(A)

29.

3 horas e 12 minutos.

(B)

2 horas e 24 minutos.

(C)

3 horas e 8 minutos.

(D)

2 horas e 52 minutos.

(E)

2 horas e 48 minutos.

Maria disse: Gerusa estava doente e não foi trabalhar. Sabe-se que Maria mentiu. Sendo assim, é correto afirmar que
(A)

30.

6 pedaços.

Gerusa não estava doente, mas não foi trabalhar.

(B)

Gerusa não estava doente e não foi trabalhar.

(C)

Gerusa não estava doente ou foi trabalhar.

(D)

se Gerusa foi trabalhar, então não estava doente.

(E)

Gerusa estava doente ou foi trabalhar.

Considere as afirmações:
Se Janete sair mais cedo, então Clara ficará trabalhando até mais tarde.
Se Dalva não for trabalhar, então Janete sairá mais cedo.
Dalva não foi trabalhar.
A partir das afirmações é correto concluir que
(A)

6

Clara ficou trabalhando até mais tarde.

(B)

Janete não foi trabalhar.

(C)

Dalva foi trabalhar.

(D)

Janete não saiu mais cedo.

(E)

Clara não foi trabalhar.
DPERR-Conhecimentos Básicos4
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34.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Considere a seguinte notícia divulgada em 2015:
No Brasil Central, um dos tipos de vegetação mais amea-

Chamada de "Nova Serra Pelada”, a área atrai pessoas
de todo o país .

çados, especialmente pela pecuária e pelo plantio de soja,
é ...... , que tem valor inestimável para o equilíbrio do pla-

(Adaptado de: http://www1.folha.uol.com.br/mercado)

neta e para pesquisas científicas. Uma área imensa foi

Esta nova área de atração de população se localiza no
Estado

perdida, mas a boa notícia é que a taxa de degradação

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

caiu nos últimos anos.
(Adaptado de: http://www.correiobraziliense.com.br)

A notícia de 2015 destaca o tipo de vegetação denominado
(A)

cerrado.

(B)

restinga.

(C)

floresta tropical.

(D)

mata das araucárias.

(E)

mangue.

35.

O número de habitantes desta capital da região Norte já
ultrapassa a marca de 2 milhões, segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Hoje, a capital
a
ocupa a 7 posição entre os municípios mais populosos do
País.
A capital continuará crescendo em ritmo acelerado e recebendo um número maior de novos habitantes que são
atraídos pelos empregos em suas indústrias.
O texto refere-se à cidade de

Segundo dados do Conare (Comitê Nacional para os

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Refugiados), órgão ligado ao Ministério da Justiça,
2.077 pessoas receberam status de refugiados do governo
brasileiro de 2011 até agosto deste ano (2015). Trata-se
da nacionalidade com mais refugiados reconhecidos no

Palmas.
Manaus.
Belém.
Rio Branco.
Porto Velho.

_________________________________________________________

Brasil.

36.

O número é superior ao dos Estados Unidos (1.243) e ao
de países no sul da Europa que recebem grandes quantidades de imigrantes ilegais.
(Adaptado de: http://www.bbc.com/portuguese/noticias)

(A)

na Bolívia.

(B)

no México.

(C)

na Síria.

(D)

no Paraguai.

(E)

no Egito.

(Adaptado de: http://glo.bo/1douoPC)

O projeto de lei regulamenta
(A)
(B)

O Comitê de Política Monetária (Copom) se reuniu nesta
cos da economia brasileira em 14,25% ao ano − permanecendo assim no maior patamar em nove anos. Em
setembro, na reunião anterior do Comitê, os juros já

(D)

o trabalho das empregadas domésticas.
a ampliação da idade para aposentadoria de 65 para
70 anos.
o pagamento parcelado de benefícios como o décimo terceiro.
a licença maternidade.

(E)

a terceirização do trabalho.

(C)

_________________________________________________________

quarta-feira (21/10) e manteve novamente os juros bási-

A redação final do projeto de lei que se relaciona ao trabalhador brasileiro, aprovado pela Câmara dos deputados
na última semana, chegou ao Senado nesta terça-feira
(28/04). Cercado de polêmicas, o texto deve sofrer alterações dos senadores e ter uma tramitação lenta na Casa.
A proposta estava parada na Câmara havia 11 anos, e foi
resgatada pelo presidente da Casa.

Os refugiados citados na notícia têm origem

33.

do Mato Grosso.
de Goiás.
do Pará.
do Amazonas.
de Rondônia.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

32.

Em outubro, cerca de 2.000 pessoas, segundo cálculos da
prefeitura, foram seduzidas por imagens de pepitas gigantes e sacos de dinheiro compartilhadas nos últimos dias
nas redes sociais. Imagens que ninguém sabe dizer se
são verdadeiras.

_________________________________________________________

37.

Cerca de 850 índios da etnia Wai-Wai têm encontrado
problemas para sair das aldeias e chegar ao município de
Caroebe. Esta dificuldade tem como causa
(A)

a construção da usina hidrelétrica de Jatapu que
desviou o traçado do rio utilizado pelos índios.

(B)

o excesso de chuvas que tem provocado enchentes
no Rio Branco e torna perigosa a circulação de
canoas.

(C)

a queda de uma ponte sobre o rio Jatapu, o que
impede a ligação entre o município de Caroebe e as
aldeias.

(D)

a falta de chuva que baixou o nível das águas do rio
Jatapuzinho e dificulta a circulação das canoas.

(E)

as determinações da Funai no sentido de evitar a circulação dos índios pelo Sul do estado de Roraima.

tinham ficado inalterados.
(Adaptado de: http://g1.globo.com/economia/noticia)

O Copom é órgão
(A)

do Banco Mundial.

(B)

do Banco do Brasil.

(C)

do Banco Central do Brasil.

(D)

do Fundo Monetário Internacional − FMI.

(E)

da Caixa Econômica Federal.

DPERR-Auxiliar Administrativo-P16
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38.

Leia a notícia amplamente divulgada no final de abril de
2015.

42.

Considere o gráfico a seguir.
Crescimento da população de Roraima
e da capital Boa Vista

Desde 2008, o Brasil ocupa o primeiro lugar no ranking
600

mil habit ant es

mundial de consumo de ...... . Enquanto nos últimos dez
anos o mercado mundial desse setor cresceu 93%, no
Brasil, esse crescimento foi de 190%, de acordo com
dados divulgados pela Anvisa. Segundo o Dossiê

500
400
300

Boa Vista

100
0

Abrasco, publicado nesta terça-feira (28/04) no Rio de

Roraima

200

Janeiro, 70% dos alimentos in natura consumidos no país

1980

1991

2000

2010

2015*

2015* Estimativa

estão contaminados.

(IBGE)

(Adaptado de: http://brasil.elpais.com/brasil)

A leitura do gráfico permite afirmar somente que

A notícia trata do consumo de
(A)

produtos orgânicos.

(B)

sementes transgênicas.

(C)

fertilizantes químicos.

(D)

agrotóxicos.

(E)

sementes agroecológicas.

_________________________________________________________

39.

Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística − IBGE, um quinto do Produto Interno Bruto − PIB do Brasil está concentrado em apenas
três cidades. São elas: Brasília,
(A)

Porto Alegre e Recife.

(B)

Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

(C)

São Paulo e Rio de Janeiro.

(D)

Salvador e São Paulo.

(E)

Curitiba e Belo Horizonte.

(A)

o crescimento demográfico de Roraima e de Boa
Vista foi lento no século XX.

(B)

o crescimento demográfico de Boa Vista tem sido
lento desde 2000.

(C)

a população de Roraima foi a que mais cresceu na
Amazônia.

(D)

o crescimento demográfico de Roraima foi lento entre 1991 e 2010.

(E)

a capital Boa Vista concentra mais da metade da população do estado.

_________________________________________________________

43.

Sobre as atividades econômicas de Roraima são feitas as
seguintes afirmações:

I. Há uma forte concentração das indústrias em Boa
Vista.

II. A atividade mineradora, de grande importância,
provoca sérios problemas ambientais.

III. Na pecuária, o maior rebanho do estado é formado
por suínos.

_________________________________________________________

Está correto o que se afirma APENAS em

40.

Na segunda metade do século XVIII, o território português que mais tarde constituiria o Estado de Roraima foi
invadido pelos espanhóis. A solução encontrada pelos
portugueses para defender o território foi

(A)

(A)

a instalação da Fazenda de São Manuel.

(E)

(B)

a construção do Forte São Joaquim.

(C)

a fundação da vila de Boa Vista do Rio Branco.

(D)

o povoamento com migrantes nordestinos.

(E)

a aliança com os ingleses e holandeses.

(B)
(C)
(D)

I.
I e II.
I e III.
II.
II e III.

_________________________________________________________

44.

Considere o mapa do estado de Roraima a seguir:

3
2
1

_________________________________________________________

41.

8

4
5

Até meados do século XX, as terras que constituem o
Estado de Roraima pertenciam ao Estado do Amazonas.
A primeira delimitação das terras roraimenses ocorreu em
1943. A instalação do Estado de Roraima ocorreu somente em
(A)

1988, com a promulgação da Constituição.

(B)

1964, com a implantação do golpe militar.

O monte Roraima é o ponto mais elevado do estado e
está indicado, no mapa, pelo número

(C)

1960, ao mesmo tempo que se inaugurava Brasília.

(D)

1985, com a saída dos militares e a abertura política.

(E)

1998, logo após a posse de Fernando Henrique
Cardoso.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(IBGE)

4.
1.
2.
3.
5.
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45.

Sobre a população yanomami, é correto afirmar que
(A)

os garimpeiros abandonaram a região desde a criação da reserva.

(B)

a terra yanomami foi legalizada no início da década
de 2000.

(C)

ocupa uma terra indígena na parte norte ocidental de
Roraima.

(D)

os primeiros yanomami viviam em terras de Goiás e
Mato Grosso.

(E)

49.

I. Utilizar expressões delicadas como: “espera um minutinho”, “ele não tá”, “olha dona” ou “liga depois”.

II. Mostrar bom humor e conversar com a pessoa enquanto está transferindo a ligação.

III. Informar sobre a localização do funcionário ou processo solicitado pela pessoa que está ligando.

a demarcação das terras yanomami impediu a presença de madeireiros.

Está correto o que se afirma em

_________________________________________________________

46.

Considere as seguintes providências de um Auxiliar Administrativo ao atender uma ligação telefônica externa:

(A)

Considere o mapa de Roraima a seguir:

(B)
(C)
(D)
(E)

I e III.
I.
I e II.
II e III.
III.

_________________________________________________________

50.

(IBGE)

Assinale a alternativa que identifica a vegetação natural da
área destacada no mapa:

discutir sobre assuntos particulares ocorridos no expediente com os colegas e familiares.

(B)

anotar recados de chamadas telefônicas e enviá-los
aos funcionários.

(C)

comentar sobre o comportamento das pessoas que
ligam para a Defensoria com os colegas.

(D)

utilizar o tempo livre entre uma ligação e outra com
leituras para se manter atualizado.

(E)

executar outras tarefas quando se cansar de atender
chamadas telefônicas.

Cerrado formado por arbustos espaçados e vários
tipos de capim.

(B)

Campos Gerais do Rio Branco, com predomínio de
gramíneas.

(C)

Floresta equatorial, muito úmida, composta de árvores altas.

(D)

Floresta tropical composta de palmeiras de grande
porte e buritizeiros.

(A)

manter boas relações apenas com os superiores
auxiliando-os em suas tarefas técnicas.

(E)

Mata de várzea, de aspecto ressecado, composta
por arbustos.

(B)

manter distância dos colegas de trabalho para evitar
mal entendidos e fofocas.

(C)

desligar os telefones no horário de almoço, quando a
Defensoria está com pouco pessoal.

_________________________________________________________

51.

Em Roraima, as Unidades de Conservação são

No desempenho de suas funções o Auxiliar Administrativo
deve

(A)

administradas pelo governo Federal por meio do Instituto Chico Mendes.

(D)

determinar seus horários de entrada e saída e
operação da mesa telefônica.

(B)

áreas degradadas demarcadas com o objetivo de recompor a flora.

(E)

conhecer o organograma da Defensoria e as pessoas que nela trabalham.

(C)

de alto valor econômico intensamente exploradas
por empresas particulares.

(D)

espaços destinados à pesquisa e, portanto, proibidos à visitação pública.

(E)

locais delimitados onde se praticam atividades extrativistas vegetais e minerais.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

48.

(A)

(A)

_________________________________________________________

47.

Ao exercer suas funções o Auxiliar Administrativo deve

Entre as décadas de 1970 e 1980, Roraima recebeu grande número de emigrantes oriundos

52.

Considere:

I.
II.
III.
IV.

Liderança.
Descontrole emocional.
Moderação.

São características pessoais importantes para o Auxiliar
Administrativo o que consta APENAS em

(A)

de São Paulo.

(B)

da região Sul.

(C)

da região Centro-Oeste.

(C)

(D)

da região Nordeste.

(D)

(E)

de Minas Gerais.

(E)

DPERR-Auxiliar Administrativo-P16

Saber ouvir.

(A)
(B)

I e III.
I, II e IV.
I e IV.
II, III e IV.
III e IV.
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53.

Atualmente, um dos objetivos das empresas e órgãos públicos é buscar a qualidade em serviços desenvolvidos. O Auxiliar
Administrativo colabora na busca de qualidade quando
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

54.

transmite informações corretamente.
dissimula seus erros para evitar problemas.
anota os endereços e telefones particulares de seus superiores.
considera os equipamentos da Defensoria mais importantes que as pessoas.
controla os horários de trabalho dos colegas da Defensoria.

Uma pessoa liga para a Defensoria e pede uma informação. Neste caso, o Auxiliar Administrativo deve
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

desligar o telefone quando a informação solicitada é muito complicada.
ser gentil e educado apenas com quem solicita informações delicadamente.
avisar que o horário destinado a dar informações já foi encerrado.
demonstrar interesse em prestar informações à pessoa que está ligando.
falar o mínimo possível para preservar a sua voz.

Atenção: As questões de números 55 a 60 referem-se à Defensoria Pública do Estado de Roraima.
55.

O conceito da Missão da Defensoria Pública do Estado de Roraima é prestar assistência jurídica judicial
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

56.

O Defensor Público possui prerrogativas similares a dos
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

57.

58.

59.

(A)
(B)
(C)

envolver menor incapaz, apenas.
for de interesse exclusivo do Estado de Roraima.
tratar de assunto de família ou emprego, apenas.

(D)
(E)

existir iminente risco à vida, apenas.
se referir a uma transgressão às garantias e direitos fundamentais constitucionais.

A Defensoria Pública do Estado de Roraima
(A)
(B)
(C)
(D)

foi criada por decreto do Presidente da República.
atua nas esferas jurídicas e administrativas, mas não tem função de orientação.
é instituição essencial à função jurisdicional do Estado.
é órgão vinculado à Defensoria-Geral da União.

(E)

responsabiliza os necessitados pelo pagamento apenas das custas processuais.

O Defensor Público é selecionado por meio de
concurso público de provas e títulos.
rigorosa entrevista.
lista quíntupla elaborada pelo Ministério Público do Estado.
apresentação de currículo.
processo seletivo simplificado.

É aspecto expressamente relacionado à Visão da Defensoria Pública
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

10

juízes e promotores.
advogados-gerais da União.
membros do Poder Legislativo.
membros do Conselho Nacional de Justiça.
membros de Conselhos Arbitrais.

Os necessitados podem procurar a Defensoria Pública para ter seu direito reparado quando a questão

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
60.

mas não extrajudicial, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado.
e extrajudicial, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Estado.
mas não extrajudicial, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Brasil.
e extrajudicial, em todos os graus de jurisdição e instâncias administrativas do Brasil.
até a primeira instância, e extrajudicial no Estado.

garantir a equiparidade salarial entre os Defensores Públicos de todos os Estados.
vencer a maioria absoluta das causas que ajuizar.
priorizar seus esforços nas questões que envolvam a mulher.
estabelecer relação de proximidade com juízes e promotores.
executar de forma eficaz seus objetivos, observando a legislação vigente.
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