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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho a seguir  para responder às 

questões de número 1 a 5. 

Não quero nem devo lembrar aqui por que me 

encontrava naquela barca.  Só sei que em redor tudo 

era silêncio e treva. E que me sentia bem naquela 

solidão. Na embarcação desconfortável,  tosca, ape-

nas quatro passageiros. Uma lanterna nos iluminava 

com sua luz vacilante: um velho, uma mulher com 

uma criança e eu.  

O velho, um bêbado esfarrapado, deitara-se de 

comprido no banco, dirigira palavras amenas a um 

vizinho invisível e agora dormia. A mulher estava 

sentada entre nós, apertando nos braços a criança 

enrolada em panos. Era uma mulher jovem e pálida. 

O longo manto escuro que lhe cobria a cabeça dava-

lhe o aspecto de uma figura antiga.  

Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca.  

Mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até 

aquele instante não me ocorrera dizer -lhe qualquer 

palavra. Nem combinava mesmo com uma barca tão  

despojada, tão sem artifícios, a ociosidade de um 

diálogo. Estávamos sós. E o melhor ainda era não 

fazer nada, não dizer nada, apenas olhar o sulco 

negro que a embarcação ia fazendo no rio.  

Debrucei-me na grade de madeira carcomida. 

Acendi um cigarro.  Ali  estávamos os quatro, silenci-

osos como mortos num antigo barco de mortos desli-

zando na escuridão. Contudo, estávamos vivos. E era 

Natal.  

(TELLES, L .  F.  Na tal  na barca.  In: ____.   História s de mi stérios.  

São Paulo:  Companhia das Letras,  2011. p.  28 )  

01. Sobre o texto, é correto afirmar que  

(A)  todos os personagens estavam mortos, com ex-

ceção do narrador.  

(B)  observar o movimento d a embarcação no rio era 

tão entediante para o narrador quanto o silêncio 

sepulcral que existia no ambiente.  

(C)  o narrador não consegue recordar -se do porquê 

estava naquele ambiente.  

(D)  a sequência no banco era: o homem bêbado, a 

mulher com a criança no colo e o narrador.  

02. “Pensei em falar-lhe assim que entrei na barca. 

Mas já devíamos estar quase no fim da viagem e até 

aquele instante não me ocorrera di zer-lhe qualquer 

palavra” (3º Parágrafo). Os pronomes “lhe”, em su-

as respectivas ocorrências no trecho, referem -se 

(A)  à mulher e ao velho.  

(B)  à mulher.  

(C)  ao velho e à criança.  

(D)  à criança. 

03. “Debrucei-me na grade de madeira carcomida. 

Acendi um cigarro” (4º Parágrafo).  As duas frases 

acima estão reescritas em um único período, man-

tendo-se a correção e, em linhas gerais,  o sentido 

original,  em:  

(A)  Debrucei-me na grade de madeira carcomida, 

bem como acendi um cigarro.  

(B)  Debrucei-me na grade de madeira carcomida, ou 

acendi um cigarro.  

(C)  Ainda que acendi um cigarro,  debrucei -me na 

grade de madeira carcomida.  

(D)  Debrucei-me na grade de madeira carcomida, no 

entanto, acendi um cigarro.  

04. Com respeito à pontuação, considere as seguintes 

afirmações.  

I. No segmento “Contudo, estávamos vivos” (4º 

parágrafo), pode-se suprimir a vírgula coloca-

da imediatamente após “Contudo”,  sem preju-

ízo para o sentido e a correção gramatical.  

II. Na frase “Uma lanterna nos iluminava com sua 

luz vacilante: um velho, uma mulher com uma 

criança e eu” (1º parágrafo), os dois -pontos 

após “vacilante”  podem ser substituídos por  

reticências, sem prejuízo para o sentido e a 

correção gramatical.  

III. Na frase “Na embarcação desconfortável, t os-

ca, apenas quatro passageiros”.  (1º parágra-

fo), a vírgula colocada antes e após “tosca”  

podem ser substituídas  por travessão, sem 

prejuízo para o sentido e a correção  gramati-

cal.  

Está correto o que se afirma apenas em: 

(A)  I.  

(B)  II.  

(C)  III.  

(D)  I  e III.  

05. “Uma lanterna nos iluminava com sua luz vacilante”  

(1º parágrafo). O verbo que se encontra flexionado 

nos mesmos tempo e modo que o sublinhado no 

trecho está em: 

(A)  A lua cobria o céu com sua luz cintilante.  

(B)  Ela me amou por quinze meses...  

(C)  Que não percamos a esperança, jamais!  

(D)  Ele cavaria mais três sepulturas, se necessário 

fosse. 

06. Assinale a alternativa em que o termo entre parên-

teses preenche corretamente a lacuna da frase:  

(A)  Este é o carro_____ (a que) precisamos.  

(B)  Aquele é o livro ____ (cujo) autor foi assassina-

do. 

(C)  A minha mãe ____ (de que) devo obediência é 

meu porto seguro.  

(D)  Esta é a casa ___ (aonde)  moro.  

07. Analise as sentenças a seguir:  
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I. Durante muito tempo na vida de Olívia, houve-

ram diversos problemas intransponíveis.  

II. Justamente eu, quem nunca valorizei a leitura, 

admiti a beleza daquele livro.  

III. Mais de cem acionistas compareceram à reu-

nião extraordinária.  

Do ponto de vista da regência verbal, conforme a 

variante padrão da Língua Portuguesa, está correto 

o que se afirma apenas em 

(A)  I  e II.  

(B)  I  e III.  

(C)  II  e III.  

(D)  III.  

08. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 

que apresenta voz passiva.  

(A)  Neste estabelecimento comercial, trabalha -se 

muito todos os dias.  

(B)  Acreditava-se na essência boa do homem, mes-

mo quando ela parecia não existir.  

(C)  Soube-se do acidente aéreo muito antes da di-

vulgação pelos principais jornais do país.  

(D)  Viu-se a resolução do problema logo no início,  

mas todos se calaram.  

09. Em “Convocaram-me para assumir o cargo de 

direção da empresa”, o sujeito é  

(A)  Desinencial.  

(B)  Indeterminado.  

(C)  Simples.  

(D)  Oracional.  

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 

questões de 10 a 13. 

As instituições escolares, tal como as conhece-

mos na atualidade, são uma invenção histórica razo-

avelmente recente, que remonta a poucos séculos. 

Embora alguns traços de sua organização interna 

ainda persistam, as escolas de hoje em dia não se 

assemelham, quanto a seus propósitos e funções, 

com as do meio deste século, por exemplo. E o mes-

mo certamente deverá ocorrer com o ambiente esco-

lar em um futuro próximo. Isso significa que, na qua-

lidade de prática social sine qua non, a escola é 

protagonista e ao mesmo tempo testemunha das 

transformações históricas, do caleidoscópio dos 

tempos.  

Sendo assim, as últimas décadas em particular  

atestaram uma espécie de “explosão” funcional dos 

papéis classicamente atribuídos aos profissionais da 

educação. A partir  das mudanças estruturais presen-

ciadas nas instituições que (co)operam com a edu-

cação formal,  o trabalho escolar contemporâneo tem 

deparado com funções múltiplas e difusas que em 

muito ultrapassam aquelas preconi zadas historica-

mente.  

As transformações _______________ na orga-

nização sociopolít ica do país,  no universo das rela-

ções trabalhistas, no contexto familiar ou mesmo na 

_______________ da mídia são bons exemplos do 

impacto social sobre as práticas institucion ais esco-

lares em curso hoje –  o que acarretou a necessidade 

de redefinições estruturais (e,  algumas vezes, ruptu-

ras irreversíveis)  na própria _______________ de 

escola, do trabalho docente, da sistematização da 

sala de aula, e, principalmente, das relações  entre 

os pares escolares.  

(AQUI NO,  J.  G.  Droga s na esco la:  alterna tivas teó ricas e p rát i-

cas.  São Paulo:  Su mmus Edi torial ,  1998. p.  95)  

10. Segundo o texto,  

(A)  as instituições escolares permanecem inaltera-

das desde sua criação, que remonta a poucos 

séculos, em relação a seus propósitos e funções.  

(B)  as escolas contemporâneas já não apresentam 

mais nenhuma ligação histórica com suas pre-

cursoras, o que torna impossível projetar expec-

tativas para o ambiente escolar futuro.  

(C)  as transformações sociais das últimas décadas 

impulsionaram a escola para um acúmulo de 

funções distintas daquelas apregoadas histori-

camente.  

(D)  a escola tornou-se vítima e testemunha de um 

processo de transformação social que culminou 

em sua desvalorização cultural.  

11. O vocábulo “embora”,  em destaque no primeiro 

parágrafo do texto, estabelece entre as orações do 

período uma relação de  

(A)  adversidade.  

(B)  concessão.  

(C)  conformidade.  

(D)  consequência.  

12. De acordo com a ortografia oficial, completam 

corretamente, e na sequência, as lacunas deixadas 

no último parágrafo do texto:  

(A)  vertiginosas...  expansão... concepção.  

(B)  vertijinosas... espansão... concepição.  

(C)  vertiginozas... expanção... concepção.  

(D)  vertijinozas...  espanção...  concepsão.  

13. Sobre os aspectos sintáticos do texto, marque a 

alternativa correta.  

(A)  Em “As instituições escolares, tal como as co-

nhecemos na atualidade,...” (1º parágrafo),  “ins-

tituições” desempenha a função de sujeito com-

posto.  

(B)  “uma espécie” é objeto indireto da forma verbal 

“atestaram” (2º parágrafo).  

(C)  Em “o trabalho escolar contemporâneo tem de-

parado...” (2º parágrafo), os termos “escolar” e 

“contemporâneo” têm a função de adjunto ad-

nominal de “trabalho”.  
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(D)  Para a forma verbal destacada em “Isso significa 

que, na qualidade de prática social sine qua 
non,  a escola...” (1º parágrafo) temos um sujeito 

indeterminado.  

14. Analise as alternativas que se seguem e marque 

aquela que o termo sublinhado corresponde à  cor-

reta classificação entre parênteses.  

(A)  Os recém-chegados, um francês, um italiano e 

dois alemães, tomaram assento à mesa (Aposto).  

(B)  O mestre, como guia da juventude , deve levar vi-

da exemplar (Vocativo).  

(C)  O aluno foi atendido pelo professor  (Sujeito).  

(D)  Gente, precisamos organizar local de trabalho 

imediatamente (Agente da Passiva).  

15. Em “Sou favorável a que condenem aquele homem”, 

a oração destacada no período exerce a fun ção sin-

tática de 

(A)  predicativo.  

(B)  objeto direto.  

(C)  objeto indireto.  

(D)  complemento nominal.  

MATEMÁTICA 

16. Considere, em relação aos números inteiros positi-

vos, para formar uma sequência, os múltiplos de 9, 

em ordem crescente a partir  do próprio 9. Para for-

mar uma sequência com os números inteiros nega-

tivos, considere os múltiplos de -7, em ordem de-

crescente a partir  do próprio -7. Identif ique o 3º e o 

5º elementos das duas sequências. A soma desses 

4 números é igual a  

(A)  128. 

(B)  -16. 

(C)  16. 

(D)  -128. 

17. Quatro irmãos, com idades de 7,  9, 14 e 18 anos, 

resolveram repartir  uma torta em partes diretamen-

te proporcionais às respectivas idades. Repartindo 

dessa maneira, a soma da quantidade que os dois 

mais velhos receberam é uma fração da torta equi-

valente a 

(A)  2/3. 

(B)  1/2. 

(C)  1/3. 

(D)  5/9. 

18. A imagem a seguir  representa um terreno. Sabendo-

se que cada quadradinho mede 25 m², a área desse 

terreno corresponde a  

 

(A)  2.000 m².  

(B)  3.000 m².  

(C)  2.500 m².  

(D)  3.250 m².  

19. Letícia comprou 180 potes  para fazer as lembranci-

nhas de aniversário de sua filha. Sabendo -se que 

para encher completamente cada pote  ela usará 17 

balas e que cada pacote de bala contém 200 balas, 

o número mínimo de pacotes de balas que deverá 

ser adquir ido para realizar essa tarefa é  

(A)  13. 

(B)  14. 

(C)  15. 

(D)  16. 

20. Em um armário de cozinha há panelas e tampas, 

totalizando 25 unidades. Sabendo-se que há 3 pa-

nelas a mais do que o número de tampas, então, o 

número de panelas desse armário é  

(A)  11. 

(B)  14. 

(C)  16. 

(D)  19. 

21. Maria possui um investimento a juros simples de R$ 

8.000,00 que remunerou, nos três primeiros meses 

de aplicação, a uma t axa de 2,5% a.a. Nos cinco 

meses seguintes, esta mesma aplicação passou a 

remunerar a uma taxa de 4% a.a. Considerando o 

intervalo de tempo mencionado, o montante acumu-

lado por Maria foi de aproximadamente  

(A)  R$ 8.320,00.  

(B)  R$ 8.133,45.  

(C)  R$ 8.183,33.  

(D)  R$ 8.520,00. 

22. Uma empresa realizará uma seleção pública para 

contratação de novos funcionários. Sabendo -se que 

180 candidatos têm idades entre 18 a 25 anos e 

representam 3/5 do total de inscritos, o número de 

pessoas inscritas nessa seleção será igual a  

(A)  300. 

(B)  280. 

(C)  900. 

(D)  540. 
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23. Analise a imagem a seguir:  

 

Caso ocorra um aumento da medida A em 10% e da 

medida B em 2%, é correto afirmar que o novo vo-

lume obtido será igual a  

(A)  264 cm3.  

(B)  268,8 cm3  

(C)  269,28 cm3.  

(D)  302,25 cm3.  

24. Determine a razão entre o MMC e o MDC de 36 e 

84. 

(A)  12. 

(B)  21. 

(C)  252. 

(D)  25. 

25. Certo modelo de impressora oferece impressão de 

até 42 páginas monocromáticas por minuto. Com 

três impressoras desse modelo, trabalhando pelo 

período de 0,25 h ininterrupto, a quantidade de 

páginas impressas será de  

(A)  32. 

(B)  1.890. 

(C)  1.640. 

(D)  1.690. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

26. Conforme o artigo 4º da Lei Nº 8.069, de 13 de 

julho de 1990, é dever da família, da comunidade, 

da sociedade em geral e do poder público assegu-

rar, com absoluta prioridade, a efetivação dos di-

reitos referentes à vida, à saúde, à alimentação , à 

educação, ao esporte,  ao lazer, à profissionaliza-

ção, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade 

e à convivência familiar e comunitária. Neste senti-

do, a garantia de prioridade compreende, dentre 

outras:  

(A)  a primazia de receber proteção e socorro somen-

te em casos de abandono familiar.  

(B)  a precedência de atendimento nos serviços pú-

blicos ou de relevância pública.  

(C)  a destinação privilegiada de recursos públicos 

em quaisquer áreas de atuação governamental.  

(D)  a interpretação objetiva da lei, desconsideran-

do-se os fins sociais a que ela se dirige ou as 

exigências do bem comum. 

27. Marque alternativa correta com base no Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA).  

(A)  O poder público, as instituições e os empregado-

res propiciarão condições adequadas ao aleita-

mento materno, exceto aos filhos de mães sub-

metidas a medida privativa de liberdade.  

(B)  A gestante e a parturiente têm direito a 2 (dois)  

acompanhantes de sua preferência durante o pe-

ríodo do pré-natal, do trabalho de parto e do 

pós-parto imediato.  

(C)  A atenção primária à saúde fará a busca ativa 

apenas da gestante que não iniciar ou que 

abandonar as consultas de pré -natal.  

(D)  Os profissionais de saúde de referência da ges-

tante garantirão sua vinculação, no último tri-

mestre da gestação, ao estabelecimento em que 

será realizado o parto, garantido o direito de op-

ção da mulher.  

28. Em relação à autorização para viajar, prevista na 

Lei Nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (ECA), assina-

le a alternativa correta.  

(A)  Nenhuma criança ou adolescente menor de 16 

(dezesseis) anos poderá viajar para fora da co-

marca onde reside desacompanhado dos pais ou 

dos responsáveis sem expressa autorização judi-

cial.  

(B)  Será exigida autorização se a criança ou adoles-

cente estiver acompanhado de ambos os pais ou 

responsável,  quando tratar-se de viagem ao ex-

terior.  

(C)  Caso tratar-se de comarca contígua à da resi-

dência da criança ou do adolescente, é obrigató-

ria autorização para viajar apenas para menores 

de 5 (cinco) anos.  

(D)  Prescinde de expressa autorização judicial a sa-

ída do país,  de criança ou adolescente nascido 

em terr itório nacional, em companhia de estran-

geiro residente ou domiciliado no exterior.  

29. Para a candidatura a membro do Conselho Tutelar,  

serão exigidos alguns requisitos, dentre os quais, a 

idade superior a:  

(A)  dezoito anos.  

(B)  dezenove anos.  

(C)  vinte anos.  

(D)  vinte e um anos.  

30. São penalmente inimputáveis os menores de dezoi-

to anos, sujeitos às medidas previstas no Estatuto 

da Criança e do Adolescente. Para os efeitos da Lei,  

deve ser considerada a idade do adolescente à data  

(A)  do fato.  

(B)  da prisão.  
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(C)  do julgamento.  

(D)  do inquérito policial.  

31. Avalie os itens que se seguem:  

I. Consideração com a diversidade étnico -racial.  

II. Garantia do direito à educação e à aprendiza-

gem ao longo da vida.  

III. Igualdade de condições para o acesso e per-

manência na escola.  

São considerados princípios da Educação N acional,  

conforme a Lei Nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, o que se afirma apenas em: 

(A)  I  e II.  

(B)  I  e III.  

(C)  II  e III.  

(D)  I,  II  e I II.  

32. O dever do Estado com a educação escolar pública 

será efetivado mediante a garantia, dentre outras, 

de 

(A)  educação infantil gratuita às crianças de até 6 

(seis) anos de idade.  

(B)  acesso público e gratuito exclusivo ao  ensino 

fundamental para todos os que não os concluí-

ram na idade própria.  

(C)  oferta de ensino noturno regular,  adequado às 

condições do educando.  

(D)  vaga na escola pública de educação infantil  ou 

de ensino fundamental mais próxima de sua re-

sidência a toda criança a partir do dia em que 

completar 5 (cinco) anos de idade.  

33. Sobre as regras comuns de organização da Educa-

ção Infantil, com base na Lei Nº 9.394, de 20 de 

dezembro de  1996, assinale a alternativa correta.  

(A)  Será realizada avaliação mediante acompanha-

mento e registro do desenvolvimento das crian-

ças, sem o objetivo de promoção, mesmo para o 

acesso ao ensino fundamental.  

(B)  A carga horária anual será composta de no mí-

nimo novecentas horas, distribuída em duzentos 

dias de trabalho educacional.  

(C)  Haverá controle de frequência pela instituição 

de educação pré-escolar, exigida a frequência 

mínima de 75% (setenta e cinco por cento) do 

total de horas.  

(D)  O atendimento à criança para o tur no parcial se-

rá de cinco horas diárias.  

34. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 

que apresenta o correto entendimento de Educação 

Especial,  segundo a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional.  

(A)  Modalidade de educação escolar oferecida obri-

gatoriamente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades.  

(B)  Modalidade de educação escolar oferecida pre-

ferencialmente na rede regular de ensino, ape-

nas para educandos com deficiência ou tra ns-

tornos globais do desenvolvimento.  

(C)  Modalidade de educação escolar oferecida pre-

ferencialmente na rede regular de ensino, para 

educandos com deficiência, transtornos globais 

do desenvolvimento e altas habilidades ou su-

perdotação.  

(D)  Modalidade de educação escolar oferecida obri-

gatoriamente fora da rede regular de ensino, pa-

ra educandos com deficiência, transtornos glo-

bais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

com dificuldade de aprendizagem de certos con-

teúdos ministrados em aula.  

35. “São criados a partir  da  replicação de sequências 

de RNA por meio de engenharia genética, o que tor-

na o processo mais barato e mais rápido. O RNA 

mensageiro mimetiza a proteína spike, específica 

do vírus Sars-CoV-2, que o auxilia a invadir  as célu-

las humanas. Essa "cópia", no ent anto, não é noci-

va como o vírus, mas é suficiente para desencadear 

uma reação das células do sistema imunológico, 

que cria uma defesa robusta no organismo” (Fonte:  

www.uol.com.br). Segundo as informações divulga-

das amplamente na mídia, marque a alternativa  que 

apresenta uma vacina que utiliza a tecnologia des-

crita no texto.  

(A)  CoronaVac.  

(B)  AstraZenca.  

(C)  Sputnik V.  

(D)  Pfizer.  

36. Em abril deste ano (2021), o Presidente da Repú-

blica, Jair Bolsonaro, vetou projeto de lei que pre-

tendia alterar o Estatuto da Criança e do Adol es-

cente a fim de prever tentativas de reinserção fami-

liar da criança ou do adolescente, pois considerou 

que 

(A)  a alteração seria prejudicial à garantia do supe-

rior interesse da criança e do adolescente, po-

dendo haver situações em que as diversas tenta-

tivas de reinserção a todo custo pudessem ma-

cular sua integridade f ísica e psíquica.  

(B)  não caberia ao Estado  determinar critérios de 

adoção ou intervir na vida familiar em uma de-

mocracia verdadeira. Além disso, a lei em vigor  

já abrangeria casos nos quais o adotando já es-

tivesse em família substituta, sob guarda ou tu-

tela,  ou tivesse sido abandonado.  

(C)  a escolha por uma família substituta deveria ser 

exclusiva da criança ou do adolescente, restan-

do aos órgãos públicos apenas um papel inter-

mediador dos interesses socia is em conflito.  

(D)  o projeto de lei não indicava que, para a adoção, 

deveriam ser esgotadas as "tentativas de rein-

serção" da criança ou do adolescente na família 
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natural ou extensa, reduzindo esforços para a 

manutenção da família natural.  

37. Infecta o setor de inicialização ou registro de 

inicialização (MBR –  Master Boot Record), com-

prometendo o disco rígido, e se espalha quando o 

sistema é iniciado a partir  do disco que o contém. 

Trata-se de um vírus  

(A)  de macro.  

(B)  de boot.  

(C)  metamórfico.  

(D)  de Script.  

38. Das alternativas que se seguem, assinale aquela 

que apresenta uma técnica utilizada em programas 

de antivírus para detecção de vírus desconhecidos.  

(A)  Quarentena.  

(B)  Imunização.  

(C)  Heurística.  

(D)  Hoax.  

39. Em relação às funções utilizadas no editor de 

planilhas MS Excel 2016, avalie os it ens a seguir:  

 Sintaxe Descrição 

I.  =arred(núm;núm_dígitos)  

Retorna o valor  

absoluto de um 

número,  o módulo 

do número,  ou 

seja,  o número 

sem o s inal de + 

ou -  

I I .  =soma(núm;núm2;númN)  

Soma todos os  

números em um 

intervalo de célu-

las  

I I I .  =cont.num(valor1;valor2;valor )  

Retorna o valor  

que ocorre com 

maior  frequência 

em um intervalo 

de dados.  

Está correto o que se afirma apenas em 

(A)  I.  

(B)  II.  

(C)  III.  

(D)  I  e II.  

40. Um usuário do Microsoft Windows 10 deseja abrir a 

ferramenta Executar.  Para tal tarefa, poderá ser uti-

lizada a combinação de teclas (atalho):  

(A)  Win + R.  

(B)  Win + Tab.  

(C)  Win + U.  

(D)  Win + E.  

 



 

 

 


