ENCARREGADO DO SETOR DE PESSOAL
PORTUGUÊS
01. Indique a única alternativa em que palavra presente deve ser corretamente grafada com a letra “J”:
a.( ) Mon....e
b.( ) Can....ica
c.( ) Ti....ela
d.( ) Gen....iva
02. Apenas uma das alternativas a seguir apresenta flexão de plural do adjetivo composto de maneira incorreta,
indique-a:
a.( ) Blusa azul celeste = blusas azul celestes.
b.( ) Criança surda muda = crianças surdas mudas.
c.( ) Calça azul marinho = calças azul marinho.
d.( ) Sapato marrom café = sapatos marrom café.
03. Uma das alternativas abaixo apresenta definição do substantivo coletivo de maneira incorreta. Indique tal
alternativa:
a.( ) Caravana = conjunto de viajantes.
b.( ) Elenco = conjunto de artistas.
c.( ) Feixe = conjunto de lenhas.
d.( ) Esquadra = conjunto de aviões de guerra.
04. “Esta fazenda sempre teve pomares fecundos”. Assinale a alternativa que pode substituir o termo destacado,
sem alterar o sentido da oração:
a.( ) paulatinos
b.( ) provisórios
c.( ) férteis
d.( ) fictícios
05. Indique a alternativa que apresenta flexão de gênero do substantivo de maneira incorreta:
a.( ) Perdigão = perdigona
b.( ) Cavaleiro = amazona
c.( ) Cantor = cantora
d.( ) Genro = nora
06. Indique a alternativa que apresenta o adjetivo correspondente à locução adjetiva destacada em: “Aquela
senhora sempre teve uma língua de cobra!”:
a.( ) lupina
b.( ) canina
c.( ) felina
d.( ) viperina
07. Observando a definição dos seguintes adjetivos pátrios destacados em:
I. Quem nasce em Buenos Aires é portenho. II. Quem nasce na Paraíba é paraibano.
III. Quem nasce no Pará é paraense.
Pode-se afirmar que:
a.( ) Os adjetivos pátrios nos três itens estão incorretos.
b.( ) Os adjetivos pátrios nos três itens estão corretos.
c.( ) Estão corretos apenas os adjetivos pátrios dos itens I e II.
d.( ) Estão corretos apenas os adjetivos pátrios dos itens II e III.
08. Observando atentamente a flexão de plural do substantivo, indique a alternativa que apresenta incorreção em
relação a tal flexão:
a.( ) Fusível = fusíveis.
b.( ) Vozeirão = vozeirões.
c.( ) Jornalzinho = jornalzinhos.
d.( ) Caráter = caracteres.

MATEMÁTICA
09. Um quadrado tem perímetro igual a 108 cm. Quanto mede cada lado deste quadrado?
a) ( )
14
b) ( )
17
c) ( )
24
d) ( )
27
10. Um terreno mede 33 m de largura por 45 m de comprimento. Qual a medida da área deste terreno?
a) ( )
1245 m2
b) ( )
1485 m2
c) ( )
1575 m2
d) ( )
1615 m2
11. Uma lata de leite em pó pesa 360 g. Quanto pesa uma caixa com 3 dúzias dessas latas ?
a) ( )
12,960 kg
b) ( )
13,550 kg
c) ( )
11,230 kg
d) ( )
16,100 kg
12. Uma embalagem contém três dúzias e meia de caixas de leite longa vida. Se cada caixa custa R$ 1,99, qual o
valor desta embalagem?
a) ( )
R$ 58,49
b) ( )
R$ 66,48
c) ( )
R$ 72,45
d) ( )
R$ 83,58
13. Um carro percorre 420 km com 28 litros de gasolina. Quantos km por litro este carro percorre?
a) ( )
13
b) ( )
11
c) ( )
15
d) ( )
14
14. 17% de R$ 450,00 é:
a) ( )
R$ 55,70
b) ( )
R$ 67,50
c) ( )
R$ 73,70
d) ( )
R$ 77,30
15. Em uma fazenda, uma área de 1960 m2 foi queimada. Se a área queimada corresponde a 7% da área total,
qual a área da fazenda?
a) ( )
19000 m2
b) ( )
22000 m2
c) ( )
28000 m2
d) ( )
32000 m2

CONHECIMENTOS GERAIS
16. Tudo começou em 1554, quando a Coroa francesa investiu em uma expedição para a conquista da Baía de
Guanabara, no Rio de Janeiro. Os franceses dominaram a região e fundaram a chamada França Antártica.
Apesar da tentativa de invasão ter sido contida pelos portugueses, o interesse dos franceses pelas terras
brasileiras não foi. Desta forma, em março de 1612, exploradores da França retomam suas investidas e
fundam uma região no nordeste brasileiro. Assinale a alternativa que corresponde a essa fundação.
a()
Alagoas - Maceió.
b()
Amapá - Macapá.
c()
Maranhão - São Luís.
d()
Acre - Rio Branco.

17. As missões eram povoados indígenas criados e administrados por padres jesuítas no Brasil Colônia, entre os
séculos 16 e 18. Todas as alternativas abaixo estão corretas EXCETO:
a ( ) O principal objetivo era catequizar os índios. A catequização, no entanto, tinha efeitos colaterais que não
interessavam aos conquistadores portugueses.
b ( ) Para que adotasse a fé cristã, a população indígena tinha de ser instruída e ganhava conhecimentos de
leitura, escrita, culinária, cultura e música portuguesa.
c ( ) Os índios reunidos nesses aldeamentos não eram escravizados, como geralmente ocorria em outros
lugares. Eles viviam do cultivo da terra, se valendo de técnicas agrícolas ensinadas pelos religiosos.
d ( ) Com o tempo, muitas missões prosperaram e acabaram virando uma ameaça à centralização de poder
pretendida pela Coroa. Resultado: em 1759, os jesuítas foram expulsos do Brasil, acusados de controlar um
"Estado dentro do Estado" e de insuflar os guaranis contra o domínio português.
18. Qual a importância das ferrovias para o Brasil? Assinale a alternativa que NÃO corresponde com a
afirmativa correta.
a ( ) A construção das primeiras ferrovias, no período imperial, teve como objetivo integrar regiões e escoar a
produção do interior até os mercados consumidores e os portos.
b ( ) Mesmo sendo rápido econômico e pouco poluente, o transporte ferroviário não vem sendo priorizado.
Ainda assim, as poucas ferrovias ainda em atividade têm grande relevância no país, principalmente no
transporte de cargas.
c ( ) Entre 1930 e 1960, os presidentes Getúlio Vargas (1882-1954) e Juscelino Kubitschek (1902-1976)
nunca focaram os investimentos nas rodovias e no setor automobilístico, e essas estratégias que se
mantém até hoje.
d ( ) A abertura da economia, a inserção do Brasil no mercado internacional, a necessidade de alternativas
racionais ao transporte de cargas e passageiros, rodoviário e aéreo, e a enorme potencialidade do setor de
transportes concorreram para a privatização da Rede Ferroviária Federal S/A - RFFSA em 1996 e da
FEPASA, em 1997.
19. Assinale a alternativa correta. A poluição gerada nas cidades de hoje são resultado, principalmente, da
queima de combustíveis fósseis como, por exemplo, carvão mineral e derivados do petróleo (gasolina e
diesel).
a()
A queima destes produtos tem lançado uma grande quantidade de monóxido de carbono e dióxido de
carbono (gás carbônico) na atmosfera.
b()
Devido essa poluição doenças respiratórias como a bronquite, rinite alérgica, alergias,
dengue e asma levam milhares de pessoas aos hospitais todos os anos.
c()
Em dias secos e com poluição do ar alta, é recomendado beber mais água do que o normal, e exercitar-se,
fazendo atividades físicas ao ar livre.
d()
Fruto desta poluição, a chuva ácida aduba as plantas, lava os animais, mas coroe, com o
tempo, monumentos históricos.
20. Assinale a alternativa que NÃO corresponde com a afirmação abaixo.
Ao longo das décadas a população brasileira cresceu de forma significativa, ao passo desse crescimento as
cidades também tiveram sua aceleração em relação ao tamanho, formando imensas malhas urbanas, ligando
uma cidade à outra e criando as regiões metropolitanas. O crescimento desenfreado dos centros urbanos
provoca conseqüências, como:
a()
O trabalho informal e o desemprego decorrente de sucessivas crises econômicas mundial.
b()
Outro problema muito grave provocado pela urbanização sem planejamento é a marginalização dos
excluídos.
c()
Áreas sem infra-estrutura (saneamento, água tratada, pavimentação, iluminação, policiamento, escolas e
etc.).
d()
A criminalidade (tráfico de drogas, prostituição, seqüestros etc.).

