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INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob 

pena de exclusão do Processo Seletivo:  

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais 

ou anotações;  

b) Comunicação entre candidatos;  

c) Uso de máquina calculadora;  

d) Uso de relógio de qualquer tipo;  

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, 

palmtop, tablet, BIP, walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou 

transmissor;   

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios 

similares;  

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos;  

  

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para 

o Cartão Resposta;  

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham 

mais de uma resposta, ementa ou rasura;  

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas 

caneta esferográfica, de tinta azul ou preta;   

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;   

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e 

o Cartão Resposta devidamente preenchido e assinado;   

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais 

assinarão a ata de encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a 

conferência dos Cartões-Resposta, cujas irregularidades serão apontadas 

na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem guardados 

os Cartões-Resposta;   

 A Prova terá início às 9h00min com término às 11h00min. A duração 

mínima para realização da prova é de 1 hora. A Prova será composta por 

questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta de 05 

alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta;   

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão 

e se a quantidade de questões está correta (20 questões);   

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-

Resposta, que será o único documento válido para a correção das 

provas.   

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do 

candidato e não será substituído em caso de erro do candidato.  

  

 BOA PROVA!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o texto abaixo e responda: 

 

3 provas que a televisão estraga sua vida 

 

 

- DEIXA VOCÊ SEM FOCO  

O pessoal da  Universidade Estadual de Lowa descobriu que pessoas que veem 

televisão 2 horas diariamente têm o dobro de chances de ser diagnosticado com 

problemas de atenção. Para chegar à conclusão, eles acompanharam o 

desempenho de mais de mil alunos da terceira a quinta série. E, sim, a tevê 

parece mudar o funcionamento do cérebro a ponto de deixar você bem mais 

desatento.  

...OBESO...  

Não importa se você pratica ou não algum tipo de atividade física, ver muita 

televisão vai deixar você mais gordo. Pesquisadores da Universidade de 

Vermont pediram a 36 voluntários, todos acima do peso ou muito obesos, para 

usar um dispositivo de monitoramento de atividades por 6 semanas. Durante 

este período, 20 participantes foram obrigados a diminuir a quantidade semanal 

de tevê. Esses queimaram, em média, 120 calorias a mais por dia do que os 

outros – e sem fazer nem sequer um único polichinelo.  

E VIOLENTO.  

Outros pesquisadores acompanharam por 17 anos a vida de 700 crianças. E 

descobriram que 22,5% das crianças que viam de duas a três horas de televisão 

por dia viravam jovens mais violentos: cometiam mais assaltos e brigavam mais 

nas ruas. Em contraste, só 5,7% das crianças que viam menos de uma hora 

diariamente viravam encrenqueiros.  
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1). A ideia central do texto é: 

 

(A) A televisão deixa você obeso. 

(B) A violência é causada pela televisão. 

(C) A televisão pode estragar sua vida. 

(D) A concentração das pessoas está ligada apenas a televisão. 

(E) A televisão traz apenas benefícios à saúde. 

 

 

2). Por que, segundo o texto, concluíram que a televisão pode mudar o cérebro 

a ponto de deixar as pessoas mais desatentas? 

(A) 20 participantes foram obrigados a diminuir a quantidade semanal de TV. 

(B) Acompanharam o desempenho de mais de mil alunos da terceira a quinta 

série. 

(C) Pesquisadores acompanharam por 20 anos a vida de 800 crianças. 

(D) Os obesos, em média, queimaram 120 calorias a mais por dia do que outros 

obesos. 

(E) Todos os pesquisadores foram obrigados a fazer polichinelo para a medição 

da taxa de atenção. 

 

 

3). Assinale a alternativa, cuja palavra grifada não corresponde a um verbo: 

(A) Para chegar à conclusão, os pesquisadores acompanharam 20 mil 

pessoas. 

(B) Pesquisadores da Universidade de Vermont pediram a 36 voluntários... 

(C) ...foram obrigados a diminuir a quantidade semanal de tevê... 

(D) Outros pesquisadores acompanharam por 17 anos a vida de 700 

crianças... 

(E) Não importa se você pratica ou não algum tipo de atividade física... 
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4). Todas as palavras abaixo correspondem ao seu sinônimo correto, exceto:  

(A) Violento - impetuoso.  

(B) Obeso - gordo. 

(C) Deixar  - admitir. 

(D) Desatento - presente. 

(E) Pesquisador - investigador.  

 

 

5).  Assinale a alternativa em que uma forma verbal foi empregada 

incorretamente: 

 

(A) O superior interveio na discussão, evitando a briga. 

(B) Se a testemunha depor favoravelmente, o réu será absolvido. 

(C) Quando eu reouver o dinheiro, pagarei a dívida. 

(D) Quando você vier para Águas da Prata, ficará extasiado. 

(E) Ele trará o filho, se vier a São Paulo. 

 

 

MATEMÁTICA 

6). Uma placa de isopor tem 2,3cm de espessura. Joana empilhou 35 placas 

como essa. Qual é a altura dessa pilha de isopor? 

 

(A) 80,5 cm.  

(B) 81,5 cm. 

(C) 81 cm. 

(D) 82 cm. 

(E) 83 cm. 
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7). Pedro fez uma prova que tinha 80 questões. Acertou 75% delas e não 

respondeu 10%. Quantas questões Pedro errou? 

(A) 10.  

(B) 11. 

(C) 12. 

(D) 13. 

(E) 14. 

 

 

8). Para cada 2 automóveis que vende, Joaquim ganha R$ 200,00 de comissão. 

Quanto ele recebeu de comissão no mês que vendeu 15 automóveis? 

(A) R$ 1.100,00.  

(B) R$ 1.200,00. 

(C) R$ 1.300,00. 

(D) R$ 1.400,00. 

(E) R$ 1.500,00. 

 

 

 

9). Enzo vive na cidade de Buffalo. Ele ouviu na rádio que outra cidade está 6ºC 

mais quente que Buffalo. 
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Qual cidade está 6ºC mais quente que Buffalo? 

(A) Toronto 

(B) Niagara Falls 

(C) Syracuse 

(D) Rochester 

(E) Nenhuma das alternativas. 

 

 

10). Dezoito quadrados iguais são construídos e sombreados como mostra a 

figura abaixo. Qual fração da área total é sombreada? 

 

 

 

(A) 7/18 

(B) 4/9 

(C) 1/3 

(D) 5/9 

(E) 9/18 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11). A globalização é considerada, por alguns estudiosos, como a expressão 

máxima do sistema capitalista em nível mundial. Acerca disso, assinale a 

alternativa correta: 

(A) A modernização tecnológica possibilitou a nacionalização equitativa dos 

sistemas produtivos pelo mundo. 

(B) A globalização ampliou apenas o poder político dos Estados nacionais e 

possibilitou o desaparecimento dos conflitos entre países. 

(C) A mão-de-obra qualificada acelerou o fluxo migratório mundial, permitindo um 

acesso de todos, sem exceção, à globalização. 
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(D) Aos países desenvolvidos, a globalização permitiu maior inclusão social e 

participação democrática da população. 

(E) A globalização pode ser considerada um processo de intensificação de trocas 

econômicas, intercâmbio cultural e avanços tecnológicos e informacionais. 

 

12). A conservação da biodiversidade no planeta constitui um dos assuntos mais 

debatidos nos encontros nacionais e internacionais sobre o meio ambiente. 

Dentro dessa temática, evidencia-se a necessidade da prática da Educação 

Ambiental como estratégia fundamental para a manutenção da diversidade 

biológica no planeta. Nessa perspectiva, justifica-se a importância de inserir nas 

escolas: 

 

(A) Atividades voltadas para a sensibilização da importância de se conservar a 

biodiversidade. 

(B) Estudos sobre o sistema abiótico apenas, que é o único responsável pela 

sobrevivência do planeta Terra. 

(C) Estudos quantitativos sobre o grande valor econômico, social e genético de 

se conservar os ecossistemas urbanos. 

(D) Discussão sobre a exclusiva responsabilidade dos governos na manutenção 

da saúde ambiental. 

(E) Aulas técnicas de biologia e agricultura no Ensino Médio apenas, pois só 

com a prática se pode avaliar a importância da biodiversidade para os seres 

vivos. 

 

 

13). O sol e os ventos abundantes no Brasil podem oferecer solução para os 

problemas com energia elétrica. A produção de energia através dos ventos 

denomina-se: 

(A) Solar. 

(B) Eólica. 

(C) Ventosa. 

(D) Solarização. 

(E) Brisólica. 
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14). Ao usarmos a energia elétrica para aparelhos eletrônicos e lâmpadas, 

também emitimos CO2, um dos principais gases do efeito estufa. Algumas 

atitudes simples, não só em relação à energia, podem ajudar a diminuir o impacto 

ambiental. Das atitudes abaixo, assinale a que NÃO contribui para salvaguardar 

a integridade do planeta: 

(A) Buscar o uso racional dos elementos naturais dos ambientes terrestres. 

(B) Tirar da tomada os aparelhos que não estão em uso. 

(C) Criar novas tecnologias que assegurem a preservação da natureza. 

(D) Trocar lâmpadas incandescentes por lâmpadas fluorescentes. 

(E) Controlar absolutamente o crescimento populacional e romper o ritmo da 

expansão econômica e marítima, principais fatores do desequilíbrio mundial. 

 

15). A imprensa e a mídia, de uma maneira geral, são a principal responsável 

pela formação da opinião pública em torno de manchetes sensacionalistas, que 

buscam causar impacto nos leitores. Nos últimos anos, a ocorrência de crimes 

bárbaros – chamados também de “hediondos” – ocupa várias páginas dos jornais 

impressos, internet e outros meios midiáticos. Em relação à violência na 

sociedade atual, pode-se aferir que: 

(A) É um problema conjuntural, ou seja, provocado por fatores temporários e 

atuais e, portanto, mais fácil de ser detectado. 

(B) Considerando a pobreza como principal fator de desencadeamento da 

violência, é um problema apenas de cunho social. 

(C) É um problema estrutural, que vem dos primórdios de uma organização social 

diversificada e desigual. 

(D) É basicamente um problema político, já que consiste prioritariamente no não 

cumprimento das leis pré-estabelecidas. 

(E) É um problema econômico, por excelência, pois todos os casos de violência 

estão diretamente ligados a questões monetárias. 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

16). Sempre que vai à feira, Maria toma uma água de coco; sempre que vai à 
praia, Maria também toma uma água de coco. Hoje Maria não tomou água de 
coco. Assim podemos concluir que hoje: 

(A) Maria foi à praia, mas não foi à feira; 
(B) Maria foi à feira, mas não foi à praia; 
(C) Maria não foi à praia nem à feira; 
(D) Maria foi à praia e à feira; 
(E) Todas as alternativas estão corretas. 
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17). Gérson é funcionário da Prefeitura e está visitando todos os apartamentos 

de um edifício para fazer um cadastramento. O edifício tem dez andares e oito 

apartamentos por andar. Para não pular nenhum apartamento, ele resolveu 

começar pelo 1º andar, visitar todos os apartamentos desse andar e só então 

passar para o 2º andar, e assim por diante. Gérson já visitou 26 apartamentos. 

Ele está, portanto, no seguinte andar: 

(A) 3º. 

(B) 4º. 

(C)  5º. 

(D)  6º. 

(E)  7º. 

 

 

18). Quando Deus decidiu destruir a humanidade, ele deu às pessoas uma 

chance de serem salvas. Deus então mandou construir uma grande arca, pois 

ela representava a salvação. Antes do dilúvio Deus ordenou que entrasse na 

arca casais de animais. Quantos animais de cada espécie Moisés colocou na 

arca? 

(A) 20. 

(B) 40. 

(C)  60. 

(D)  80. 

(E)  nenhum. 

 

 

 

19). Assinale a opção que completa a sequência: 

 

2 – 3 – 4 – 11 – 12 – 13 – 17 – 18 – ( ) 

(A) 24. 

(B) 20. 

(C)  23. 

(D)  19. 

(E)  25. 
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20). Seis homens levam seis dias para cavar seis buracos. Quanto tempo levará 

um homem para cavar meio buraco? 

(A) 1 dia. 

(B) 2 dias. 

(C)  3 dias. 

(D)  ½ dia. 

(E)  nenhum dia, pois não existe meio buraco. 
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INSPETOR DE ALUNOS 

 

CANDIDATO: ________________________________________________________________ 
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