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Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 20 questões
objetivas.
Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se
apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala.
Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você
considera correta. Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta preta ou
azul , a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação
rasurada ou emendada, ou não houver marcação.
A duração da prova é de 2 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da
folha de respostas.
Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 30
minutos.
Deverão permanecer em cada uma das salas de prova os 2 últimos
candidatos, até que o último deles entregue sua prova, assinando termo
respectivo.
Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo
levar apenas o rascunho de gabarito, que será entregue pelo fiscal da sala
para futura conferência.
Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam
válidas.

NOME DO CANDIDATO:____________________________________________

RG:_____________________________________________________________


ASSINATURA:____________________________________________________
LÍNGUA PORTUGUESA

LÍNGUA PORTUGUESA
01. Leia o texto abaixo:

Como opera a máfia que transformou o Brasil num dos campeões da
fraude de medicamentos

É um dos piores crimes que se podem cometer. As vítimas são homens,
mulheres e crianças doentes — presas fáceis, capturadas na esperança de recuperar
a saúde perdida. A máfia dos medicamentos falsos é mais cruel do que as quadrilhas
de narcotraficantes. Quando alguém decide cheirar cocaína, tem absoluta consciência do que coloca no corpo adentro. Às vítimas dos que falsificam remédios não é
dada oportunidade de escolha. Para o doente, o remédio é compulsório. Ou ele toma
o que o médico lhe receitou ou passará a correr risco de piorar ou até morrer. Nunca
como hoje os brasileiros entraram numa farmácia com tanta reserva.
PASTORE, Karina. O Paraíso dos Remédios Falsificados. Veja, nº 27. São
Paulo: Abril, 8 jul. 1998, p. 40-41.
Segundo a autora, “um dos piores crimes que se podem cometer” é:
(A) a venda de narcóticos.
(B) a falsificação dos remédios.
(C) a receita de remédios falsos.
(D) a venda abusiva de remédios.

02. Leia o texto abaixo:
A antiga Roma ressurge em cada detalhe
Dos 20.000 habitantes de Pompéia, só dois escaparam da fulminante erupção do
vulcão Vesúvio em 24 de agosto de 79 d.C. Varrida do mapa em horas, a cidade só
foi encontrada em 1748, debaixo de 6 metros de cinzas. Por ironia, a catástrofe
salvou Pompéia dos conquistadores e preservou-a para o futuro, como uma jóia arqueológica. Para quem já esteve lá, a visita é inesquecível.
A profusão de dados sobre a cidade permitiu ao Laboratório de Realidade Virtual
Avançada da Universidade Carnegie Mellon, nos Estados Unidos, criar imagens
minuciosas, com apoio do instituto Americano de Arqueologia. Milhares de detalhes

arquitetônicos tornaram-se visíveis. As imagens mostram até que nas casas dos ricos
se comia pão branco, de farinha de trigo, enquanto na dos pobres comia-se pão
preto, de centeio.
Outro megaprojeto, para ser concluído em 2020, da Universidade da Califórnia, trata
da restauração virtual da história de Roma, desde os primeiros habitantes, no século
XV a.C., até a decadência, no século V. Guias turísticos virtuais conduzirão o visitante
por paisagens animadas por figurantes. Edifícios, monumentos, ruas, aquedutos,
termas e sepulturas desfilarão, interativamente. Será possível percorrer vinte séculos
da história num dia. E ver com os próprios olhos tudo aquilo que a literatura esforçouse para contar com palavras.
Revista Superinteressante, dezembro de 1998, p. 63.
A finalidade principal do texto é:
(A) convencer.
(B) relatar.
(C) descrever.
(D) informar.

03. Leia o texto a seguir.
O cabo e o soldado
Um cabo e um soldado de serviço dobravam a esquina, quando perceberam que a
multidão fechada em círculo observava algo. O cabo foi logo verificar do que se
tratava.
Não conseguindo ver nada, disse, pedindo passagem:
— Eu sou irmão da vítima.
Todos olharam e logo o deixaram passar.
Quando chegou ao centro da multidão, notou que ali estava um burro que tinha
acabado de ser atropelado e, sem graça, gaguejou dizendo ao soldado:
— Ora essa, o parente é seu.
REVISTA SELEÇÕES. Rir é o melhor remédio. 12/98, p. 91.
No texto, o traço de humor está no fato de:
(A) o cabo e um soldado terem dobrado a esquina.
(B) o cabo ter ido verificar do que se tratava.
(C) todos terem olhado para o cabo.
(D) ter sido um burro a vítima do atropelamento.

04. Leia o texto a seguir.
Dicas para prevenir dores nas costas
Para não agredir a coluna, é preciso evitar movimentos bruscos, ao levantar pela
manhã. Espreguiçar e usar os braços para suspender o tronco, enquanto apoiam-se
os pés no chão, são atividades indicadas.
Essa “dica” aconselha o leitor a evitar:
(A) andar de tamancos ou chinelos.
(B) engordar demais.
(C) levantar-se da cama repentinamente.
(D) usar colchões muito duros ou macios demais.

05. Leia o texto:
CIDADANIA, DIREITO DE TER DIREITOS.
Cidadania é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la. É poder votar em quem
quiser sem constrangimento. [...] Há detalhes que parecem insignificantes, mas
revelam estágios de cidadania: respeitar o sinal vermelho no trânsito, não jogar papel
na rua, não destruir telefones públicos.
Por trás desse comportamento está o respeito à coisa pública. [...] Foi uma conquista
dura. Muita gente lutou e morreu para que tivéssemos o direito de votar.
DIMENSTEIN, Gilberto. Disponível em: https://drive.google.Acesso em: 20 de jan.
2020 (adaptada).
O trecho que indica uma opinião sobre a cidadania é:
(A) “é o direito de ter uma ideia e poder expressá-la.”
(B) “É poder votar em quem quiser.”
(C) “Foi uma conquista dura.”
(D) “Muita gente lutou”.

6. Leia o texto:
Aparelho nos dentes, antes motivo de piada, agora é moda
Sorriso metálico virou moda. Aparelhos para os dentes têm borrachas coloridas e em
forma de bichos, são feitos com material que brilha no escuro e “glitter”. Com tanta

novidade para atrair crianças, ferros na boca não são mais motivo de piada, como
eram há pouco tempo. Além de acessórios fashion (da moda), o aumento do uso fez
com que os aparelhos não parecessem estranhos.
Antes, eles não eram tão comuns. O tratamento era mais caro e acreditava-se que
era preciso esperar os dentes permanentes para usá-los. Essa ideia mudou. “Os
dentes são como planta. Quando nasce torta, é mais fácil corrigir antes que cresça”,
diz Inês Verginia Zampieri Bof, especialista em ortodontia (correção dos dentes)
infantil.
O Brasil começou a produzir aparelhos, o que os tornou mais baratos (antes, vinham
de outros países).[...]
OGGIONI, Alessandra. Disponível em: Acesso em: 24 abr. 2012. Fragmento.
De acordo com esse texto, o uso do aparelho dentário virou moda porque:
A) apresenta novidades que atraem as crianças.
B) apresenta preço mais barato que antigamente.
C) passou a ser produzido no Brasil.
D) passou a ser utilizado por adultos.

07. Leia o texto
Reverso
Olho no espelho procurando os traços de meu pai. Em vez do seu rosto ou o meu,
vejo-me bem pequeno, tentando escalar aquele terno azul marinho, querendo chegar
mais perto de seus olhos e de seu cabelo acinzentado. Minhas pernas tentam se
enroscar nas suas, minhas mãos pequenas agarram-lhe o paletó. Com distraídos
gestos, ele me afasta. [...]
Dizem que me pareço com ele. Pode ser, quando as espinhas secarem e meu
cabelo branquear. Mas, não quero parecer com ele. Não quero ser empresário. Meu
sonho é ser alpinista.
MIGNONE. Disponível em: . Acesso em: 24 fev. 2016. Fragmento.
(P090247H6_SUP)

De acordo com esse texto, o pai do personagem principal é um homem :
A) desanimado.
B) ocupado.
C) sonhador.
D) vaidoso.

Leia o texto para responder às questões de números 08 a 10.
Eles também são educadores O monitor, também chamado, em algumas instituições,
de inspetor e bedel, é um dos profissionais mais atuantes na área educacional. Ele
transita por toda a escola, é um dos primeiros a serem procurados quando acontece
algum problema que precisa ser solucionado rapidamente. Contudo, ele nem sempre
é valorizado como deveria. Infelizmente, muitos diretores entendem que quem atua
nessa função deve apenas controlar os espaços coletivos para impedir agressões,
depredações e furtos, vigiar grupos de alunos, observar comportamentos suspeitos e
até mesmo revistar armários e mochilas.
Esse tipo de controle, além de muito perigoso – pois os conflitos abafados por ações
repressoras acabam se manifestando com mais violência –, contribui para reforçar a
desconfiança entre a instituição e os estudantes. E uma relação fundada na
insegurança fragiliza a construção de valores democráticos, que deveria ser um dos
objetivos de todas as escolas.
Como qualquer profissional da educação, os monitores também são educadores e
cabe à diretoria prepará-los para interagir com crianças e jovens nos diversos
espaços (pátio, corredores, quadras, cantinas, banheiros etc.).
Os monitores podem e devem favorecer a boa convivência, saber como agir em
momentos de conflitos, pois contribuem para evitar brigas quando agem com ética e
promovem ações educacionais para ajudar as crianças a lidar com as divergências e
desentendimentos.
As escolas que optam por orientar os monitores capazes de favorecer a segurança
dos alunos e atuar na intervenção e prevenção de situações delicadas estão no
caminho certo para promover a melhoria das relações de convivência.
(Revista Nova Escola Gestão Escolar. 03.2011. Adaptado)

08. Segundo o texto, a valorização dos monitores deve ocorrer principalmente em
função do(a) :
(A) poder que eles têm de controlar a violência escolar.
(B) rapidez com que solucionam conflitos.
(C) habilidade em ajudar no bom relacionamento dos alunos.
(D) contato que costumam ter com os diretores e coordenadores.
09. De acordo com o texto, “revistar armários e mochilas”:
(A) gerará mais violência e distanciamento entre educadores e educandos.
(B) trará rápida e benéfica resolução aos problemas da escola.
(C) agilizará o processo de localização dos culpados pelos delitos.
(D) beneficiará a relação cotidiana entre bedéis e alunos.

10. Assinale a alternativa que apresenta expressão empregada no sentido figurado:
(A) Aquele episódio foi a gota d’água para que o aluno fosse suspenso.
(B) ... ele nem sempre é valorizado como deveria.
(C) Os bedéis podem e devem favorecer a boa convivência.
(D) ... cabe à diretoria prepará-los para interagir com crianças e jovens.

MATEMATICA
11. Do número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não
compareceram para a realização da prova. Se o número de candidatos que fizeram a
prova representa 88% do total de inscritos, então o número de candidatos que
realizaram essa prova é:
(A) 320.
(B) 300.
(C) 250.
(D) 220
12. Uma professora precisa organizar as pastas de trabalhos RASCUNHO de seus
alunos. Considerando que essa professora leva 35 minutos para organizar 3 pastas,
então o tempo que ela levará para organizar as 27 pastas de seus alunos é de :
(A) 5 horas e 15 minutos.
(B) 5 horas e 25 minutos.

(C) 4 horas e 55 minutos.
(D) 4 horas e 45 minutos.

13. Um comerciante comprou 72 pares de sandálias do mesmo tipo. Pretendia vender
cada par por R$ 110,00, mas como reservou 6 pares para presentear seus amigos,
vendeu somente os restantes. Para obter a receita igual à pretendida com todos os
pares comprados, teve que alterar o preço de cada par para:
(A) R$ 128,00.
(B) R$ 126,00.
(C) R$ 124,00.
(D) R$ 118,00

14. Para ser aprovado, certo projeto de lei precisa que dos 300 parlamentares, no
mínimo 51% votem sim. No dia da votação, 150 parlamentares votaram sim. Nesse
caso:
(A) faltaram apenas 2 votos para o projeto ser aprovado.
(B) faltaram apenas 3 votos para o projeto ser aprovado.
(C) o projeto foi aprovado com 3 votos a mais do que o mínimo necessário.
(D) o projeto foi aprovado com 5 votos a mais do que o mínimo necessário.

15. Do número total de candidatos inscritos em um processo seletivo, apenas 30 não
compareceram para a realização da prova. Se o número de candidatos que fizeram a
prova representa 88% do total de inscritos, então o número de candidatos que
realizaram essa prova é:
(A) 320.
(B) 300.
(C) 250.
(D) 220

16. Fabiana comprou 10 sabonetes por R$ 40,00. No dia seguinte comprou mais 10
por R$ 20,00. Considerando o total pago pelos sabonetes nos dois dias, o preço
médio de cada sabonete foi:
(A) R$ 3,00.
(B) R$ 3,20.
(C) R$ 3,50.
(D) R$ 3,60

17. O preço de um medicamento em uma farmácia é R$ 60,00, mas com desconto
ele é vendido, à vista, por R$ 45,00. Nesse caso, o percentual de desconto, à vista,
desse medicamento, é:
(A) 5%.
(B) 10%.
(C) 25%.
(D) 20%.

18. O número de alunos matriculados em uma escola, no ano de 2018, é,
exatamente, 10% maior em relação ao número de alunos matriculados no ano
anterior. Se em 2018 há, nessa escola, 1386 alunos matriculados, então, entre as
alternativas propostas a seguir, a única que apresenta uma expressão correta para se
obter o número de alunos matriculados no ano anterior é:
(A) 1386 ÷ 1,10
(B) 1386 – 10%
(C) 1386 × 1,10
(D) 1386 + 0,9

19.Clara simulou uma compra de três casacos em uma loja virtual e constatou que
eles custariam, ao todo, R$ 680,00. Quando foi efetivar a compra desses casacos, ela
percebeu que o valor obtido na simulação era para pagamento à vista. Para
pagamento parcelado, o valor total desses casacos seria acrescido de 15% sobre o
valor informado na simulação. Optando pelo pagamento parcelado, quanto Clara
pagará pela compra desses casacos:

(A) R$ 102,00.
(B) R$ 578,00.
( C) R$ 695,00.
(D) R$ 782,00.

20. Adriana verificou o saldo de sua conta bancária e constatou que estava com um
saldo negativo em R$ 829,00. Imediatamente após essa verificação, ela fez um
depósito de R$ 1 058,00 nessa conta. Como ficou o saldo da conta bancária de
Adriana após ela efetuar esse depósito?
A) Negativo em R$ 1 887,00.
B) Negativo em R$ 229,00.
C) Positivo em R$ 229,00.
D) Positivo em R$ 1 887,00.

