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6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
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comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
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12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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QUESTÕES 01 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. O conjunto de normas que fundamentam a 
consciência profissional de um trabalhador no 
exercício de sua função, fornecendo imperativos 
de uma boa conduta e integridade profissional é 
conhecido como:
a) Ética Profissional.
b) Improbidade Administrativa.
c) Ato Administrativo.
d) Comunicação.
________________________________________

02. Em organizações públicas e privadas, 
habilidades comportamentais muitas vezes são tão 
ou mais valorizadas do que habilidades técnicas. 
Neste contexto, a capacidade de interagir de forma 
produtiva, democrática e organizada com outros 
membros da organização no exercício de sua 
função, remete a:
a) Trabalho em Equipe.
b) Centralização do poder.
c) Liderança Autocrática.
d) Autocracia.
________________________________________
03. Na área organizacional, o conjunto de 
processos envolvidos na transmissão e recepção 
de informações dentro de uma organização pública 
ou privada recebe o nome de:
a) Comunicação Extra-sensorial.
b) Comunicação Sensorial.
c) Comunicação Externa.
d) Comunicação Interna.
________________________________________

04. “Manifestação unilateral da Administração 
Pública que, agindo nessa qualidade, tenha por fim 
imediato adquirir, resguardar, transferir, modificar, 
extinguir e declarar direitos.” 
A definição apresentada acima refere-se a:
a) Garantias Fundamentais.
b) Improbidade Administrativa.
c) Ato Administrativo.
d) Comunicação e Expressão organizacional.
________________________________________

05. “_______________________ são dispositivos 
legais que têm por finalidade sistematizar as noções 
básicas e centrais que regulam a vida social, política 
e jurídica de todo o cidadão brasileiro”.
A lacuna acima pode ser corretamente preenchida 
pelo termo:
a) Direitos e Garantias Fundamentais.
b) Direitos Sindicais Nacionais. 
c) Direitos Humanos.
d) Direitos Administrativos.

06. Em termos de desenvolvimento organizacional, 
várias medidas podem ser tomadas para promover 
maior grau de motivação e comprometimento dos 
funcionários de uma organização. Um exemplo 
disso, são os planos de cargos e salários, que 
trazem diversos benefícios tanto à organização 
quanto aos seus funcionários. A alternativa que 
melhor descreve estes benefícios é: 
a) Os colaboradores sabem exatamente o que 
devem fazer.
b) Há uma relação clara entre funções e remuneração 
recebida.
c) Possibilita a aplicação de técnicas mais 
complexas, como planos de carreira.
d) Todas as alternativas estão corretas.

07. “_______________ é uma modalidade de 
comunicação escrita que se caracteriza como 
um tipo de carta expedida por autoridade pública 
sobre assunto de ordem administrativa ou 
predominantemente oficial”. 
A  lacuna acima pode ser corretamente completada 
pelo termo: 
a) Comunicação Interna.
b) Ofício.
c) Ata.
d) Comunicação Externa.
________________________________________

08. Nos últimos anos, a preocupação com a 
Qualidade de Vida no Trabalho (QVT) tem crescido 
no meio organizacional. Entre as razões pelas quais 
isto aconteceu, pode-se destacar:
a) As organizações precisaram se tornar mais 
eficientes e competitivas e, por isso, notaram que 
seria necessário investir na QVT como ferramenta 
de agregação de valor e melhoria das condições de 
trabalho.
b) Governos e sindicatos passaram a fazer 
exigências quanto às condições de trabalho 
existentes nas empresas.
c) Políticas de QVT ajudam a manter talentos (bons 
funcionários) dentro da organização.
d) Todas as alternativas estão corretas.
________________________________________

09. Ao lidar com desenvolvimento organizacional, 
o conjunto de medidas técnicas utilizadas para 
prevenir acidentes eliminando condições inseguras 
do ambiente e implantando práticas preventivas de 
trabalho recebe o nome de:
a) Retenção de Talentos.
b) Cultura Organizacional.
c) Saúde e Segurança no Trabalho.
d) Programa de Benefícios.
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10. As Disposições Gerais do Estatuto dos 
Servidores estabelecem todas as condições e 
requisitos básicos para ingresso no serviço público. 
Neste contexto, a única alternativa que traz uma 
informação que NÃO é um pré-requisito para 
ingresso no serviço público é:
a) Boa conduta.
b) Gozo dos Direitos Políticos.
c) Idade mínima de 21 anos.
d) Nível de escolaridade exigido para o exercício 
do cargo.
________________________________________
11. “Historicamente, existem três grandes modelos 
de Administração Pública: a administração 
patrimonialista, a burocrática e a gerencial. A 
Administração Pública _______________ é focada 
nos princípios de formalização e profissionalismo, 
fazendo uso de hierarquias bem definidas ao invés 
de se voltar para a busca por eficiência ou a defesa 
de interesses pessoais.” 
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) Patrimonialista.
b) Burocrática.
c) Gerencial.
d) As características apresentadas não descrevem 
nenhum dos três modelos de administração pública.
________________________________________

12. O Modelo de Administração Pública Gerencial 
é definido por diversas características. A única 
alternativa que traz uma característica que NÃO faz 
parte deste modelo é:
a) Busca por eficiência em todos os processos.
b) Foco nos objetivos estipulados.
c) Foco nos resultados obtidos.
d) Foco no favorecimento de grupos específicos 
dentro da organização.
________________________________________

13. Entre as alternativas abaixo, a única que 
traz exclusivamente características positivas e 
desejáveis para um bom atendimento ao público é:
a) Empatia e Passividade.
b) Trabalho em Equipe e Comportamento Receptivo.
c) Comportamento Defensivo e Receptivo.
d) Favoritismo e Objetividade.
________________________________________

14. Sobre os Direitos e Garantias Fundamentais, 
de acordo com a Constituição Federal de 1988, é 
INCORRETO afirmar que:
a) É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou 
profissão, atendidas as qualificações profissionais 
que a lei estabelecer.
b) O princípio da legalidade consiste em que 
ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo 
senão em virtude de lei.

c) De acordo com o princípio da inafastabilidade da 
tutela jurisdicional, a lei não excluirá da apreciação 
do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.
d) A criação de associações e, na forma da lei, a 
de cooperativas dependem de autorização do 
Poder Público, vedada interferência estatal em seu 
funcionamento.
________________________________________

15. Assinale, abaixo, a alternativa correta.
a) A fim de conferir eficiência à atividade 
administrativa, pode-se recorrer à descentralização 
administrativa, por meio da qual são criados órgãos 
públicos aos quais se atribui a titularidade e a 
execução de serviços públicos.
b) A fim de conferir eficiência à atividade 
administrativa, pode-se recorrer à descentralização 
administrativa, por meio da qual são criadas 
pessoas jurídicas de direito público ou privado 
às quais se atribui a titularidade e a execução de 
serviços públicos.
c) A fim de conferir eficiência à atividade 
administrativa, pode-se recorrer à desconcentração 
administrativa, por meio da qual são criadas 
pessoas jurídicas de direito público ou privado 
às quais se atribui a titularidade e a execução de 
serviços públicos.
d) A fim de conferir eficiência à atividade 
administrativa, pode-se recorrer à desconcentração 
administrativa, por meio da qual são criadas 
pessoas jurídicas exclusivamente de direito público 
às quais se atribui a titularidade e a execução de 
serviços públicos.
________________________________________
16. Atributos do ato administrativo dizem respeito às 
prerrogativas do poder público, conferidos por lei, 
em decorrência da supremacia do interesse público 
sobre o interesse privado. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta.
a) A presunção de veracidade do ato administrativo 
consiste na presunção de que o ato é verdadeiro, 
inexistindo a possibilidade de ilidir.
b) A presunção de legitimidade do ato administrativo 
consiste na presunção de que o ato foi editado 
conforme as normas legais.
c) Executoriedade ou autoexecutoriedade é atributo 
que implica na necessidade de o Poder Público 
socorrer-se do Poder Judiciário para a execução do 
ato administrativo.
d) Imperatividade consiste no dever de a 
Administração Pública, por imperativo legal, agir 
dentro dos limites da lei, sem abusar de suas 
prerrogativas.
________________________________________

17. Sobre a invalidação do ato administrativo, 
assinale a alternativa INCORRETA.
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a) A invalidação do ato administrativo opera efeitos 
ex tunc, isto é, retroage à data da origem do ato.
b) Na anulação do ato administrativo, resguardam-
se os direitos de terceiros de boa-fé.
c) O Poder Judiciário, no exercício da função 
jurisdicional, pode anular os atos administrativos de 
ofício.
d) De acordo com a teoria da aparência, a nomeação 
de servidor público sem concurso é nula, mas os 
atos por ele praticados são válidos, em atenção ao 
princípio da segurança jurídica.
________________________________________

18. Sobre as penas aplicáveis àqueles que cometem 
atos de improbidade administrativa, de acordo com 
a Lei nº 8.429 de 1992, é INCORRETO afirmar que:
a) A pena pela prática de ato de improbidade 
administrativa que também constitua crime somente 
poderá ser aplicada após o trânsito em julgado do 
processo criminal.
b) Na fixação das penas previstas na lei o juiz levará 
em conta a extensão do dano causado, assim como 
o proveito patrimonial obtido pelo agente. 
c) O juiz aplicará as penas indicadas na lei, 
cumulativa ou isoladamente, de acordo com a 
gravidade do fato.
d) Pela prática de ato de improbidade administrativa 
que atente contra os princípios da administração 
pública, poderá o responsável ser condenado a 
ressarcir o eventual dano.
________________________________________
19. Assinale, abaixo, a alternativa correta, sobre a 
responsabilidade civil da administração pública.
a) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado, exceto as prestadoras de serviços 
públicos, responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
assegurado o direito de regresso contra o 
responsável nos casos de dolo ou culpa.
b) As pessoas jurídicas de direito público e as 
de direito privado, inclusive as prestadoras de 
serviços públicos, responderão pelos danos que 
seus agentes, nessa qualidade, causarem a 
terceiros, assegurado o direito de regresso contra o 
responsável somente nos casos de dolo.
c) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado prestadoras de serviços públicos 
responderão pelos danos que seus agentes, nessa 
qualidade, causarem a terceiros, assegurado o 
direito de regresso contra o responsável nos casos 
de dolo ou culpa.
d) As pessoas jurídicas de direito público e as de 
direito privado, desde que prestadoras de serviços 
públicos, responderão pelos danos que seus 
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, 
não sendo assegurado o direito de regresso contra 
o responsável no caso de dolo ou culpa.

20. Acerca da despesa com pessoal, de acordo 
com a Lei Complementar nº 101/2000, é correto 
afirmar que a despesa total com pessoal do 
Município, em cada período de apuração, não 
poderá exceder o percentual da receita corrente 
líquida correspondente a:
a) 70% (setenta por cento).
b) 50% (cinquenta por cento).
c) 40% (quarenta por cento).
d) 60% (sessenta por cento).
________________________________________
21. Conforme disposição expressa do Art.3º da Lei 
nº 8.666/1993, a licitação destina-se a garantir a 
observância de qual princípio constitucional?
a) Isonomia.
b) Eficiência.
c) Presteza.
d) Proporcionalidade.
________________________________________
22. Sobre a modalidade de licitação pregão, assinale 
a alternativa INCORRETA:
a) O pregão, na forma eletrônica, como modalidade 
de licitação do tipo menor preço, realizar-se-á 
quando a disputa pelo fornecimento de bens ou 
serviços comuns for feita à distância em sessão 
pública, por meio de sistema que promova a 
comunicação pela internet.
b) O prazo de validade da proposta será de 60 
(sessenta) dias, salvo disposição específica no 
edital.
c) Na fase preparatória a autoridade competente 
justificará a necessidade de contratação e definirá 
o objeto do certame, as exigências de habilitação, 
os critérios de aceitação das propostas, as sanções 
por inadimplemento e as cláusulas do contrato, 
inclusive com fixação dos prazos para fornecimento;
d) O licitante que possuir débito com a Fazenda 
Pública (Federal, Estadual ou Municipal) será 
considerado não habilitado e, por isso, não poderá 
sequer dar lances durante a fase externa do pregão.
________________________________________
23. O que são cláusulas exorbitantes dos contratos 
administrativos?
a) São cláusulas-deveres que conferem à 
Administração Pública o dever de vigiar de forma 
exorbitante, isto é, além do comum, a execução do 
contrato administrativo.
b) São cláusulas exorbitantes aquelas que saem da 
esfera pública podendo aparecer normalmente nos 
contratos privados.
c) São prerrogativas especiais, isto é, exorbitantes, 
em razão das quais à Administração Pública é 
conferida uma posição de supremacia em face da 
parte contratada.
d) Cláusulas exorbitantes são procedimentos 
adotados pela Administração Pública na elaboração 
e execução dos contratos administrativos que 
visam, prioritariamente, à garantia do equilíbrio 
econômico-financeiro.
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24. Assinale, abaixo, a única hipótese em que é 
possível a DISPENSA de licitação, de acordo com a 
Lei nº 8.666 de 1993:
a) Para contratação de profissional de qualquer 
setor artístico, diretamente ou através de 
empresário exclusivo, desde que consagrado pela 
crítica especializada ou pela opinião pública.
b) Para intervenção da União no domínio 
econômico a fim de regular os preços ou normalizar 
o abastecimento.
c) Para aquisição de materiais, equipamentos, ou 
gêneros que só possam ser fornecidos por produtor, 
empresa ou representante comercial exclusivo.
d) Para a contratação de serviços técnicos de 
restauração de obras de arte e bens de valor 
histórico, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização.
________________________________________
25. Sobre o processo administrativo para apuração 
de infrações aos deveres funcionais dos servidores 
públicos municipais, com base no Estatuto dos 
Servidores de Dois Vizinhos (Lei nº 577 de 1993), é 
INCORRETO afirmar que:
a) Os 3 (três) membros da comissão processante 
serão dispensados do serviço na repartição durante 
o curso das diligências e elaboração do relatório.
b) A autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público é obrigada a promover-lhe a 
apuração imediata em processo administrativo, 
assegurando-se ao acusado ampla defesa.
c) Ultimada a instrução, citar-se-á o indiciado para 
no prazo de 10 (dez) dias, apresentar defesa, sendo-
lhe facultada vista do processo na repartição.
d) Em qualquer fase do processo será permitida a 
intervenção do defensor constituído pelo indiciado.
________________________________________

26. Assinale a alternativa correta, com base na Lei 
Complementar nº 123 de 2006, a qual trata das 
microempresas e empresas de pequeno porte.
a) Poderá se beneficiar do tratamento jurídico 
diferenciado a pessoa jurídica resultante ou 
remanescente de cisão ou qualquer outra forma 
de desmembramento de pessoa jurídica que tenha 
ocorrido em um dos 5 (cinco) anos-calendário 
anteriores.
b) O Regime Especial Unificado de Arrecadação 
de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
(Simples Nacional) abrange, entre outros tributos, 
o Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o Imposto 
sobre Produtos Industrializados, a Contribuição 
Social sobre o Lucro Líquido e o Imposto sobre a 
Importação de Produtos Estrangeiros.
c) A partir de 1 de janeiro de 2018, nas licitações 
públicas, a comprovação de regularidade fiscal e 
trabalhista das microempresas e das empresas de 
pequeno porte somente será exigida para efeito de 
assinatura do contrato.

d) Não poderão recolher os impostos e contribuições 
na forma do Simples Nacional a microempresa ou 
a empresa de pequeno porte que possua débito 
com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 
ou com as Fazendas Públicas Federal, Estadual 
ou Municipal, ainda que a exigibilidade esteja 
suspensa.
________________________________________

27. Em um sistema operacional Windows, cada 
unidade recebe uma letra seguida do sinal de dois 
pontos. Além disso, há determinados caracteres 
que não podem ser utilizados em nome de arquivos. 
Assinale a alternativa que possui apenas itens que 
podem fazer parte de nomes de arquivos ou pastas 
no sistema operacional Windows:
a) Ç - & - : - *
b) Ç - & - % - !
c) | - & - @ - *
d) | - : - @ - ?
________________________________________

28. Em um computador com Microsoft Windows 
7 Professional, existe um recurso que possibilita 
recuperar arquivos que foram modificados e até 
mesmo excluídos. Para utilizar esse recurso o 
Windows precisa de um ponto de restauração ou de 
cópias realizadas pelo Windows Backup.  O recurso 
descrito acima é denominado:
a) Segurança.
b) Copias anteriores.
c) Backup anterior.
d) Versões anteriores.
________________________________________

29. Um Navegador Web (Web Browser) é um 
programa de computador. A fabricante Google tem 
o Chrome como seu software para navegação web, 
o qual possui uma área onde os endereços dos 
sites visitados pelo usuário são automaticamente 
listados, denominada HISTÓRICO. Assinale a 
alternativa correta para o atalho de teclado que 
acessa o Histórico no navegador Chrome.
a) CRTL + F.
b) CRTL + O.
c) CRTL + H.
d) CRTL + L.
________________________________________

30. Graças à flexibilidade e à conveniência de ter 
acesso aos arquivos em qualquer lugar, soluções de 
armazenamento na nuvem estão se tornando cada 
vez mais populares. Com o crescimento do uso de 
dispositivos móveis, é possível sincronizar os arquivos 
destes dispositivos desde que estejam conectados 
à internet. Assinale a alternativa que possui apenas 
soluções reais de serviços para armazenamento 
de dados utilizando a computação em nuvem.
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a) Dropbox, Mega, Google Drive, Microsoft One 
Drive.
b) Dropbox, Twinbox, Microsoft One Drive, Icloud.
c) Box, Google Drive, Microsof One Drive, 
ArmazemBox.
d) Mega, Google Drive, Icloud, One-Two Drive.

QUESTÕES 31 A 35 - CONHECIMENTOS GERAIS

31. Leia a seguinte notícia sobre um recente 
escândalo revelado por uma operação da Polícia 
Federal e assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna:
“Os cinquenta e um milhões de reais encontrados 
em um apartamento supostamente ligado ao ex-
ministro _________________ representam a maior 
quantidade de dinheiro vivo apreendido na história 
do Brasil, segundo a Polícia Federal.  O volume era 
tamanho que policiais levaram quatorze horas para 
contabilizar todo o dinheiro, mesmo usando sete 
máquinas de contagem de notas”. 

(UOL, 06/09/17, com adaptações)
a) Aécio Neves.
b) Eduardo Cunha.
c) Geddel Vieira Lima.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
_________________________________________

32. Considere a seguinte definição sobre um recente 
fenômeno climático e assinale a alternativa que 
indica o seu nome.
“A Flórida iniciou a contagem regressiva para 
o fenômeno que deve provocar uma catástrofe 
inédita. ‘Devastará os Estados Unidos’, disse na 
quinta-feira Brock Long, diretor da Agência Federal 
de Gerenciamento de Emergências dos EUA. O 
presidente Donald Trump advertiu que será um 
desafio de ‘proporções épicas’ e exortou a população 
– cerca de seis milhões de pessoas em perigo 
extremo na costa leste da Flórida – a ‘sair do seu 
caminho’.” 

(El País, 09/09/17, com adaptações).
a) Ciclone Catarina.
b) Efeito Estufa.
c) Furação Irma.
d) El Niño.
_________________________________________

33. Leia o seguinte trecho de um texto jornalístico 
sobre um atual desafio das relações internacionais 
e assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna.
“A situação na _______________ evoluiu de uma 
ameaça regional para uma ameaça global, afirmou 
o diretor-geral da Agência Internacional de Energia 
Atômica, Yukiya Amano. A declaração mostra como 
as tensões aumentaram ainda mais na região após o 
governo daquele país ter realizado seu teste nuclear 

mais poderoso até hoje no domingo. A comunidade 
internacional já condenou repetidas vezes os seus 
lançamentos de mísseis que ameaçam, sobretudo, 
os Estados Unidos”. 
(O Globo, 04/09/17, com adaptações)
a) Colômbia.
b) Índia.
c) Coreia do Norte.
d) Indonésia.
________________________________________
34. A Declaração Universal dos Direitos Humanos 
é um documento adotado pela Organização das 
Nações Unidas (ONU) em 1948. Considere as 
alternativas a seguir e assinale a que NÃO apresenta 
um dos conteúdos desse documento.
a) Todos os seres humanos nascem livres e iguais 
em dignidade e em direitos.
b) Ninguém será mantido em escravatura ou em 
servidão.
c) Nenhuma pessoa, individual ou coletiva, terá 
direito à propriedade.
d) Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal.
________________________________________
35. Leia a seguinte definição e assinale a alternativa 
que indica o fenômeno que lhe diz respeito:
“Trata-se da integração mais estreita dos países 
e dos povos que resultou da enorme redução 
dos custos de transportes e de comunicação e 
a destruição de barreiras artificiais à circulação 
transfronteiriça de mercadorias, serviços, capitais, 
conhecimentos e (em menor escala) pessoas”. 

(Joseph Stiglitz).
a) Desenvolvimento Sustentável.
b) Globalização.
c) Direitos Humanos.
d) Relações Internacionais.

QUESTÕES 36 A 45 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda as questões de 
36 à 45.

Eu sei, mas não devia

 Eu sei que a gente se acostuma. Mas não 
devia.
 A gente se acostuma a morar em 
apartamentos de fundos e a não ter outra vista que 
não as janelas ao redor. E, porque não tem vista, 
logo se acostuma a não olhar para fora. E, porque 
não olha para fora, logo se acostuma a não abrir de 
todo as cortinas. E, porque não abre as cortinas, 
logo se acostuma a acender mais cedo a luz. E, à 
medida que se acostuma, esquece o sol, esquece o 
ar, esquece a amplidão.
 A gente se acostuma a acordar de manhã 
sobressaltado porque está na hora. A tomar o café
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correndo porque está atrasado. A ler o jornal no 
ônibus porque não pode perder o tempo da viagem. 
A comer sanduíche porque não dá para almoçar. 
A sair do trabalho porque já é noite. A cochilar no 
ônibus porque está cansado. A deitar cedo e dormir 
pesado sem ter vivido o dia.
 (...) 
 A gente se acostuma a coisas demais, 
para não sofrer. Em doses pequenas, tentando 
não perceber, vai afastando uma dor aqui, um 
ressentimento ali, uma revolta acolá. Se o cinema 
está cheio, a gente senta na primeira fila e torce um 
pouco o pescoço. Se a praia está contaminada, a 
gente molha só os pés e sua no resto do corpo. Se 
o trabalho está duro, a gente se consola pensando 
no fim de semana. E se no fim de semana não há 
muito o que fazer a gente vai dormir cedo e ainda 
fica satisfeito porque tem sempre sono atrasado.
 A gente se acostuma para não se ralar na 
aspereza, para preservar a pele. Se acostuma para 
evitar feridas, sangramentos, para esquivar-se de 
faca e baioneta, para poupar o peito. A gente se 
acostuma para poupar a vida. Que aos poucos se 
gasta, e que, gasta de tanto acostumar, se perde de 
si mesma.

(Texto adaptado. COLASSANTI, Marina. A casa das palavras 
e outras crônicas. São Paulo: Ática, 2002.)

36. No texto, a autora, ao listar uma série de 
situações que retratam o comodismo, incita o leitor 
a:
a) Conformar-se com a realidade em que vive, pois 
é a única solução.
b) Mudar de hábitos corriqueiros para buscar ter 
uma melhor qualidade de vida.
c) Perceber que ter uma rotina atribulada é saudável.
d) Acostumar-se em afastar as dores diárias.
________________________________________
37. Assinale a alternativa correta quanto à estratégia 
usada pela autora no texto “Eu sei, mas não devia” 
para defender seu ponto de vista. 
a) Citar suposições desconectadas do cotidiano 
das pessoas.
b) Não se incluir no texto, acusando apenas o leitor 
pelos maus hábitos.
c) Indicar uma série de sugestões para sair do 
comodismo.
d) Enumerar uma grande quantidade de exemplos, 
valendo-se do efeito acumulativo.
________________________________________
38. No segundo parágrafo, a autora utiliza a figura 
de linguagem chamada ______________, pois 
apresenta uma sequência de informações que 
vão se intensificando continuamente. Assinale a 
alternativa que completa corretamente a lacuna.
a) gradação.
b) eufemismo.
c) comparação.
d) hipérbole. 

39. No período “E, porque não tem vista, logo se 
acostuma a não olhar para fora.”, são classificados 
como verbos os termos:
a) tem, logo, olhar.
b) tem, acostuma, olhar.
c) vista, acostuma, fora.
d) tem, olhar, fora.
________________________________________
40. Assinale a alternativa em que o termo destacado 
é formado por derivação regressiva.
a)  A gente senta na primeira fila e torce um pouco 
o pescoço. 
b) A gente se acostuma a coisas demais
c) A gente se acostuma a morar em apartamentos
d) A deitar cedo e dormir pesado sem ter vivido o 
dia.
________________________________________
41. No período: “Se o trabalho está duro, a gente se 
consola pensando no fim de semana.”, o emprego 
da vírgula está correto porque:
a) a oração principal está deslocada para o final do 
período.
b) isola um aposto explicativo.
c) separa orações intercaladas.
d) são orações independentes.
________________________________________

42. Assinale a alternativa em que a crase está 
empregada de forma correta:
a) Todos estão aptos à continuar sofrendo.
b) Marina pediu à todas as pessoas para que 
mudem de hábitos. 
c) O texto refere-se à costumes banais. 
d) A autora refere-se àquelas pessoas que são 
acomodadas.
________________________________________

43. Assinale a alternativa em que a palavra está 
acentuada seguindo a mesma regra de acentuação 
aplicada ao termo “sanduíche”.
a) País.
b) Líquido.
c) Traíram.
d) Vitalício.
________________________________________

44. Assinale a alternativa em que NÃO há erros de 
ortografia.
a) As pessoas vivem anciosas por coisas demais.
b) A gente reinvidica um futuro melhor. 
c) Um indivíduo corajoso não teme a rigidez vida.
d) A tragetória da vida endurece as pessoas.
________________________________________

45. “Eu sei que a gente se acostuma. Mas não 
devia.”
O período composto acima, pode ser classificado 
corretamente como:
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

46 47 48 49 50

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 09/10/2017.

a) Coordenado, sem relação de dependência de 
elementos.
b) Subordinado, com relação de dependência de 
elementos.
c) Coordenado, com relação de dependência de 
elementos.
d) Subordinado, sem relação de dependência de 
elementos

QUESTÕES 46 A 50 - MATEMÁTICA

46. Um jovem casal fez uma poupança para realizar 
uma viagem no fim do ano, totalizando R$ 2.500,00. 
Sabendo que a razão entre os valores poupados 
pelo homem e pela mulher, respectivamente, foi 
de 2 para 3, pode-se concluir que o valor poupado 
apenas pela mulher é igual a:
a) R$ 1.000,00.
b) R$ 1.500,00.
c) R$ 1.600,00.
d) R$ 1.800,00.
________________________________________
47. Da festa de casamento de Patrícia sobraram 
vários salgados que ela resolveu distribuir entre seus 
familiares. Sabendo que Patrícia deu 1/3 desses 
salgados para sua mãe, distribuiu o 1/4 restante 
para sua avó, e ainda sobraram 75 salgados. A 
quantidade total de salgados que sobraram na festa 
foi igual a:
a) 150.
b) 170.
c) 180.
d) 210.

48. Uma análise do mercado imobiliário, indica 
que o valor de revenda de um apartamento, numa 
cidade do Paraná, é dado pela expressão:
 Y(t) = X0(1,1)t, em que X0 é o valor inicial do imóvel 
e Y(t) é o seu valor após t anos de uso. O valor 
aproximado do percentual de valorização desse 
apartamento, em relação ao valor inicial, depois de 
4 anos de uso, é igual a:
a) 28,2%.
b) 31,0%.
c) 37,9%.
d) 46,4%.
________________________________________

49. Sabendo que o perímetro de uma figura em 
forma de retângulo é igual a 220cm e que um dos 
lados desse retângulo mede 20% a mais que o 
outro, então a área total dessa figura é igual a:
a) 3.000,00 cm2.

b) 3.200,00 cm2.

c) 3.600,00 cm2.

d) 3.920,00 cm2.

________________________________________

50. Um recipiente de formato cilíndrico, quando 
possui 20% da sua capacidade preenchido com 
um líquido, tem massa de 200 g. Quando o líquido 
preenche 60% de sua capacidade, passa a ter 
massa de 320 g. A massa desse recipiente, quando 
totalmente vazio, é igual a:
a) 80 g.
b) 90 g.
c) 140 g.
d) 160 g.


