SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA/SP - CONCURSO PÚBLICO.
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EDITAL DE ABERTURA DE INSCRIÇÕES CCP N° 058/2017 – Masculino.

PROVA OBJETIVA NÚMERO

VESPERTINO – 06/08/2017
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CARGOS: AGENTE DE SEGURANÇA PENITENCIÁRIA DE CLASSE I (SEXO MASCULINO E FEMININO).

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. MARQUE no seu cartão-resposta o número da sua prova (não será corrigido o cartão-resposta
que não tiver assinalado o número da prova) e ASSINE o mesmo.
2. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o curso para o qual se
inscreveu. Confira o caderno de provas, caso esteja incompleto ou tenha defeito, o candidato deverá
solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido.
3. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou
fotofobia, desde que informe no ato da inscrição) ou portando aparelhos eletrônicos, quaisquer tipos de
relógios, chaves e acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
4. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas
deverá acondicioná-los em saco plástico, lacrá-lo e acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob
sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser
eliminado deste Concurso Público.
5. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o
candidato deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão
de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste Concurso Público.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser
anuladas.
7. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
8. Sua prova tem 50 questões com 4 alternativas, apenas uma é a correta.
9. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o
caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de
impressão, será aceita depois de iniciada a prova.
10. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
11. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das
instruções, realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
12. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente às 16 (dezesseis) horas.
13. O candidato poderá levar o caderno de provas, assim como anotação contendo transcrição do seu
cartão-resposta, somente às 16 (dezesseis) horas.
14. Ao termino da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e
assinado.
15. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só
poderão sair juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos
presentes e ausentes, e assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente
lacrado.
16. Ao termino da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe
sendo mais permitido o uso do banheiro e bebedouro.
17. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso.
BOA PROVA!
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CONHECIMENTOS GERAIS
A carreira de Agente de Segurança Penitenciária, para o desempenho de atividades de vigilância,
manutenção da segurança, disciplina e movimentação dos presos internos em Unidades do Sistema
Prisional, foi instituída pela Lei Complementar nº 498, de 29 de dezembro de 1986, e reestruturada pela Lei
Complementar nº 959, de 13 de setembro de 2004.
Em conformidade com Lei Complementar nº 959, de 13 de setembro de 2004, responda às próximas duas
questões.
01. Leia as assertivas e aponte a alternativa que faz a afirmação correta.
1. O período destinado ao curso de formação técnico-profissional não será computado para fins de estágio
probatório.
2. Durante o estágio probatório, que compreende o período de um mil cento e noventa e cinco dias de
efetivo exercício, o Agente de Segurança Penitenciária será submetido a curso de formação técnicoprofissional.
3. No decorrer do estágio probatório, o integrante da carreira de Agente de Segurança Penitenciária será
submetido a avaliações periódicas, destinadas a aferir seu desempenho, de acordo com procedimentos a
serem definidos em resolução expedida pelo Secretário da Administração Penitenciária.
4. Somente serão computados como tempo de efetivo exercício, para fins de estágio probatório, os dias
efetivamente trabalhados e os de descanso deles decorrentes, os dias de trânsito, de férias e os de
frequência ao curso de formação técnico-profissional, ou outros cursos específicos para a carreira de
Agente de Segurança Penitenciária.
5. Durante o período de estágio probatório, será exonerado, a qualquer tempo, o Agente de Segurança
Penitenciária que não atender aos requisitos dos incisos II, III, IV, V, VII e VIII do art. 6º da Lei
Complementar nº 959, de 13 de setembro de 2004.
a) É correto o que está posto nas assertivas 1, 3 e 5, apenas.
b) É correto o que está posto nas assertivas 2, 3 e 4, apenas.
c) É correto o que está posto nas assertivas 3 e 4, apenas.
d) É correto o que está posto nas assertivas 1, 2, 3, 4 e 5.
02. Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas seguintes e assinale a alternativa correta.
( ) Aplica-se aos integrantes da carreira de Agente de Segurança Penitenciária o Regime Especial de
Trabalho Policial de que trata o artigo 44 da Lei Complementar nº 207, de 05 de janeiro de 1979.
( ) Os cargos de Agente de Segurança Penitenciária serão providos em caráter efetivo, por nomeação,
sempre na Classe I, mediante prévio concurso público, realizado em uma ou mais fases eliminatórias, nas
quais serão verificadas as qualificações essenciais para o desempenho das atribuições do cargo, a saber:
prova de condicionamento físico; prova de aptidão psicológica; comprovação de idoneidade e conduta
ilibada na vida pública e na vida privada.
( ) A elevação do servidor integrante da carreira de Agente de Segurança Penitenciária da Classe II e
subsequentes para a classe imediatamente superior processar-se-á por meio de promoção, a ser realizada
anualmente, adotados, alternadamente, os critérios de antiguidade e merecimento. Obedecidos aos
interstícios e às demais exigências estabelecidas em regulamento, poderão ser promovidos, anualmente,
até quarenta por cento do contingente de cada classe, existente na data-base do respectivo processo de
promoção.
( ) As funções de direção, chefia e encarregatura, caracterizadas como atividades específicas da carreira
de Agente de Segurança Penitenciária, serão retribuídas com gratificação “pro labore”, calculada mediante
aplicação de percentuais sobre o valor do vencimento do cargo de Classe VII, acrescido do valor da
gratificação pela sujeição ao Regime Especial de Trabalho Policial.
a) F – V – F – V.
b) V – F – F – V.
c) V – V – V – F.
d) V – V – V – V.
À luz do Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012, que regulamenta a Lei federal n° 12.527, de 18 de
novembro de 2011, Lei esta que regula o acesso a informações, responda às próximas três questões.
03. Leia o texto a seguir e marque a alternativa correta.
A Unidade do Arquivo Público do Estado, na condição de órgão central do Sistema de Arquivos do Estado
de São Paulo - SAESP, é a responsável pela formulação e implementação da política estadual de arquivos
e gestão de documentos, a que se refere o artigo 2º, inciso II do Decreto nº 58.052/2012, e deverá propor
normas, procedimentos e requisitos técnicos complementares, visando o tratamento da informação.
Integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos:
I. os serviços de protocolo e arquivo dos órgãos e entidades;
II. as Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso - CADA, a que se refere o artigo 11 deste decreto;
III. o Sistema Informatizado Unificado de Gestão Arquivística de Documentos e Informações - SPdoc;
IV. os Serviços de Informações ao Cidadão – SIC;
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V. o Sistema Estadual de Controladoria - SEC.
a) O item V não integra a política estadual de arquivos e gestão de documentos.
b) Os itens I e IV não integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos.
c) Os itens II e V não integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos.
d) Os itens III e IV não integram a política estadual de arquivos e gestão de documentos.
04. Qual alternativa não corresponde ao disposto no Decreto nº 58.052, de 16 de maio de 2012?
a) “Este decreto define procedimentos a serem observados pelos órgãos e entidades da Administração Pública
Estadual, e pelas entidades privadas sem fins lucrativos que recebam recursos públicos estaduais para a
realização de atividades de interesse público, à vista das normas gerais estabelecidas na Lei federal nº 12.527, de
18 de novembro de 2011.”
b) “Criptografias são informações estruturadas e codificadas que descrevem e permitem gerenciar, compreender,
preservar e acessar os documentos digitais ao longo do tempo e referem-se a: a) identificação e contexto
documental (identificador único, instituição produtora, nomes, assunto, datas, local, código de classificação,
tipologia documental, temporalidade, destinação, versão, documentos relacionados, idioma e indexação); b)
segurança (grau de sigilo, informações sobre criptografia, assinatura digital e outras marcas digitais); c) contexto
tecnológico (formato de arquivo, tamanho de arquivo, dependências de hardware e software, tipos de mídias,
algoritmos de compressão) e localização física do documento.”
c) “As propostas de planos de classificação e de tabelas de temporalidade de documentos deverão ser apreciadas
pelos órgãos jurídicos dos órgãos e entidades e encaminhadas à Unidade do Arquivo Público do Estado para
aprovação, antes de sua oficialização.”
d) “Os Serviços de Informações ao Cidadão - SIC deverão fornecer, periodicamente, à Central de Atendimento ao
Cidadão - CAC, dados atualizados dos atendimentos prestados.”
05. Assinale a alternativa que completa corretamente o texto a seguir:
______________________________________ será responsável pela fiscalização da aplicação da Lei federal
nº 12.527/2011, e do Decreto nº 58.052/2012 no âmbito da Administração Pública Estadual, sem prejuízo da
atuação dos órgãos de controle interno.
a) O Comitê de Qualidade da Gestão Pública
b) A Comissão de Avaliação de Documentos e Acesso
c) A Corregedoria Geral da Administração
d) A Ouvidoria Geral do Estado
06. Leia a notícia, adaptada, publicada no site http://www.brasil.gov.br/cultura/2017/05/22-filmesbrasileiros-receberao-apoio-de-r-15-milhoes, acessada em 24/05/2017:
22 filmes brasileiros receberão apoio de R$ 15 milhões.

Foram selecionadas produções de animação, documentário, ficção,
finalização e coprodução internacional.
Os 22 filmes brasileiros que venceram o Edital de Cinema 2016 vão receber apoio de R$ 15 milhões do
Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O edital foi criado em 1995 e nesta
edição ampliou o apoio à categoria de filmes de animação, com a inclusão de curtas-metragens, que
receberão R$ 200 mil cada.
Serão contempladas produções nas categorias animação (curta e longa-metragens), documentário, ficção,
finalização e coprodução internacional.
(i) No segmento animação, os vencedores foram As Novas Aventuras do Kaiser, de Marcos
Magalhães; Lulina e a Lua, de Marcus Vinicius Vasconcelos; Na Trilha das Borboletas Azuis, de Vini Wolf;
Safo, de Rosana Urbes; e Subsolo Invisível, de Otto Guerra.
(ii) Já os dois longas de animação selecionados (O Luto de Joana, de Cristiane Oliveira; O Império, de
Karim Ainöuz) receberão R$ 1,5 milhão cada produção.
(iii) Na categoria Ficção, o Grupo 1 premia, com R$ 1 milhão cada, dois projetos que priorizem o sucesso
comercial, sem prejuízo da qualidade artística e técnica. Foram selecionados neste grupo Eduardo e
Mônica, de René Sampaio, e Maldita, de Tomás Portella.
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{...}
(iv) Na categoria documentário, foram cinco projetos aprovados, com apoio de R$ 500 mil cada: Aurora, de
João Vieira Torres; Como Seria?, de Daniel Gonçalves; Em Nome Desta Terra, de Aurélio Michiles; PRK30,
de Eduardo Albergaria e Paulo de Barros; e Vozes no Silêncio, de Renata Maria Coimbra.
{...}
Conforme a notícia publicada no referido site, está correto o que se afirma apenas nos itens
a) (ii) e (iv).
b) (i), (iii) e (iv).
c) (ii), (iii) e (iv).
d) (i) e (ii).
07. Marque a alternativa que completa as lacunas da seguinte notícia, adaptada, publicada no site
https://nacoesunidas.org/secao/acao-humanitaria/, acessada em 24/05/2017:
Milhares de migrantes são resgatados no ______________________ em um único dia.

(Refugiados recém-chegados acenam ao se aproximarem da costa de Lesbos, ilha na região do Egeu, no
norte da Grécia. Foto: UNICEF/Ashley Gilbertson VII).
Cerca de 3 mil migrantes foram resgatados tentando atravessar o ______________________ na última
quinta-feira (18).
De acordo com o porta-voz da Organização Internacional para as Migrações das Nações Unidas (OIM), Joel
Millman,
pelo menos doze operações de resgate estavam em curso na área durante o dia. Foi relatado ainda o
resgate de cerca de 500 pessoas na costa da Líbia na mesma data.
Enquanto ainda era desconhecido o número exato de envolvidos no acidente, o escritório da OIM na Líbia
relatou que os restos mortais de seis migrantes foram encontrados nos últimos quatro dias em diferentes
pontos da costa.
{...}
a) Mar Atlântico Nordeste
b) Mar Báltico
c) Mar Mediterrâneo
d) Mar Negro
08. A Lei nº 8.666, de 21 de Junho de 1993, normatiza de modo geral as licitações e contratos
administrativos referentes a obras, serviços, incluindo os de publicidade, compras, alienações e locações
no âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Subordinam-se ao
regime desta Lei, além dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as
fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades
controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
Acerca disso, assinale a alternativa que contém o conceito correto da modalidade de licitação “Convite”.
a) Modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condições
exigidas para cadastramento, observada a necessária qualificação.
b) Modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de 3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia
do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na correspondente especialidade que
manifestarem seu interesse com antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das propostas.
c) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho técnico, científico ou artístico,
mediante a instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias.
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d) Modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens móveis inservíveis para a
administração ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis
prevista no art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação.
Leia o texto a seguir para responder às duas próximas questões.
HARDWARE E SOFTWARE
“Muitos usuários fazem confusão quando o assunto é hardware ou software. Isso é bem comum, afinal os
nomes são parecidos e estrangeiros. No entanto, cada um tem uma funcionalidade bem diferente, mas um
completa o outro, a seu modo. Quase toda máquina hoje em dia contém um conjunto de Hardware e
Software. O hardware é a parte física integrada por placas de vídeo, memórias, processadores, chips e
tudo mais que o usuário pode tocar, considerado o corpo da máquina, e é aplicada tanto para
computadores, notebooks, celulares, câmeras e robôs entre outros. Já o software pode ser entendido
como a “mente” que comanda a máquina, composta por elementos que não são palpáveis. Ele é
formulado por meio de códigos e combinações para funcionar da maneira ideal.” (Texto adaptado).
09. Sobre software é falso afirmar que:
a) Sistemas operacionais, como Windows, Mac OS, Android, iOS, são softwares, cada um formulado à sua
maneira.
b) Estão presentes em diferentes dispositivos do dia a dia, como celulares, computadores, relógios inteligentes,
câmeras digitais.
c) Os sistemas operacionais são softwares de base que funcionam em separado dos outros softwares chamados
de drivers, que são responsáveis pelo funcionamento de cada parte do computador.
d) Trata-se de um conjunto de instruções, códigos e dados que são processados pelos circuitos eletrônicos do
hardware.
10. Sobre hardware, é falso afirmar que:
a) Estão presentes em diferentes dispositivos do dia a dia, como celulares, computadores, relógios inteligentes,
câmeras digitais, e até Smart TVs.
b) Os teclados e mouses não são considerados Hardwares e sim equipamentos periféricos de entrada.
c) A maior parte dos equipamentos eletrônicos digitais precisa de hardwares e softwares básicos para funcionar, e
eles normalmente já vêm de fábrica.
d) Dentro dos Hardwares existem equipamentos com diferentes tipos de uso. Há quem prefira uma placa-mãe com
melhor desempenho, memórias maiores, placa de vídeo mais potente, por exemplo.
LÍNGUA PORTUGUESA
O poema a seguir refere-se às próximas quatro questões.
Motivo (Cecília Meireles)
Eu canto porque o instante existe
E a minha vida está completa.
Não sou alegre nem sou triste:
Sou poeta.
Irmão das coisas fugidias,
Não sinto gozo nem tormento.
Atravesso noites e dias
No vento.
Se desmorono ou se edifico,
Se permaneço ou me desfaço,
- Não sei, não sei! Não sei se fico
Ou passo.
Sei que canto. E a canção é tudo.
Tem sangue eterno a asa ritmada.
E um dia sei que estarei mudo:
- Mais nada.
11. Leia os itens e, de acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
I - Segundo o eu lírico do poema, o que define um poeta é alguém que não é alegre nem triste, quem canta
porque o instante existe e cuja vida está completa.
II - A palavra “instante”, no primeiro verso, não está relacionada apenas a tempo, mas a circunstâncias
especiais que o poeta muitas vezes é capaz de captar e que registra em seus poemas.
III - “Eu canto porque o instante existe / E a minha vida está completa”.
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Nos versos acima, “porque” (verso 1) é uma conjunção coordenativa explicativa; “E” (verso 2) é
conjunção coordenativa aditiva.
IV - A palavra “fugidias” (2ª estrofe, verso 1), associada à existência do instante, define o que é ser poeta
para o eu lírico. Como é irmão das coisas fugidias, o eu lírico não sente gozo nem tormento, ou seja, como
aceita o fato de tudo ser efêmero, o começar e o terminar das coisas não o abalam.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
12. Qual é o tempo verbal e o modo em que estão todos os verbos do poema, com exceção de “estarei”?
a) Presente, subjuntivo.
b) Pretérito imperfeito, indicativo.
c) Pretérito mais-que-perfeito, indicativo.
d) Presente, indicativo.
13. Na terceira estrofe, há uma figura de linguagem nas palavras: desmorono / edifico, permaneço / me
desfaço, se fico / passo. Ela representa as dúvidas ou as incertezas do eu lírico, ou ainda o que ele não
consegue ou não quer definir sobre si mesmo.
Falamos de:
a) Hipérbole
b) Antítese
c) Metáfora
d) Prosopopeia
14. De acordo com o texto, leia os itens e assinale a alternativa correta.
I - O eu lírico afirma que seu amor não é estranho, não é marcado pela contradição, nem pelos opostos.
II - O eu lírico do poema afirma que o amor se alegra com o sofrimento do ser amado, como se isso desse
ao sentimento um valor maior.
III - Segundo o poema, o amor deseja a resistência do coração. Ela proporciona a eterna aventura em que
persiste o eu lírico. Ele prefere essa situação a ter uma vida mal-aventurada.
IV - O que é importante nesse maior amor, não é o “ser amado”, mas o próprio sentimento, o “estar
apaixonado”. Por isso, a realização faria o amor acabar.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
15. Quanto às funções da linguagem, assinale a alternativa incorreta:
a) “Semente do futuro”. Essa construção, que lembra uma pelota felpuda, na realidade tem 20 metros de altura e é
inteirinha coberta por varas de acrílico, que balançam ao sabor do vento. O curioso é que em cada uma delas
estão guardadas algumas sementinhas e são mais de 60 mil, vindas de plantas variadas. O cubo faz parte do
pavilhão do Reino Unido na Shangaí World Expo, a Feira Universal que acontece na China até outubro. A ideia do
evento, que ocorre desde 1851, é que países de todo o planeta compartilhem seus aspectos culturais,
tecnológicos e econômicos. A edição de 2010 tem o tema “Uma cidade melhor, uma vida melhor”, e a construção,
apelidada de “Seed Cathedral” (Catedral da Semente) representa a importância da diversidade da Terra. Durante
o dia, cada vara de mais de 7 metros atua como fibra óptica, levando luz ao seu interior. À noite as fibras se
iluminam criando uma atmosfera de respeito e devoção aos recursos do planeta. No fim da feira, os visitantes
poderão plantar as sementes ali guardadas e todo o material usado na construção do cubo será reciclado e
reutilizado. (Vida Simples – 2010).
Função referencial ou denotativa.
b) “Quando o passado é um pesadelo”. Tomado pela costumeira pressa de repórter, eu tinha que fazer, a toque de
caixa, imagens do museu para compor a minha matéria.
Quando chegamos ao primeiro corredor, o eixo da continuidade, tentei pedir algo a Bárbara, funcionária do museu
que nos acompanhava. Não consegui falar. Tudo foi se desfazendo, todos os sentimentos e emoções, e também
as racionalizações, reflexões ou desalentos mediados pelo intelecto. Tudo foi se desvanecendo dentro de mim e
um grande vazio, um vácuo que sugava a si próprio, se formou qual redemoinho em meu peito, até explodir num
jorro de pranto, num colapso incontrolável.
Não tive condições de prosseguir com o cinegrafista Fernando Calixto. Procurei um lugar onde esgotar as lágrimas
e tentava me explicar, repetindo aos soluços: “Pela metade, não. Não vou conseguir fazer meia visita. Pela
metade, não. Ou encaro todo o périplo ou vou embora”.
Não consegui nem uma coisa nem outra. Nem parei de chorar, nem me recompus; não me atrevi a percorrer todos
os corredores, nem tampouco resisti a penetrar nos espaços desconcertantes do Museu Judaico de Berlim. (Pedro
Bial).
Função emotiva ou expressiva.
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c) São Paulo está embaixo de água. A culpa não é da chuva. É de quem coloca lixo fora do lugar. Pense nisso.
Faça a coisa certa. Jogue o lixo no lixo. (Prefeitura de São Paulo).
Função conativa ou apelativa.
d) Pronome, palavra que representa um nome, um termo usado com a função de um nome, um adjetivo ou toda
uma oração que a segue ou antecede. (Houaiss Dicionário).
Função poética.
16. De acordo com a significação das palavras, leia os itens e assinale a alternativa correta.
I - Rodamos tanto com os carros, que em uma mesma viagem conseguimos parar no sinal, no semáforo,
na sinaleira e no farol. (Revista Superinteressante).
Sinonímia.
II - De 5000 a.C. em diante, as pessoas começaram a erguer verticalmente as pedras para marcar a
passagem do sol. O grande monumento megalítico de Stonehenge, em Salisbury Plain, Inglaterra, está
perfeitamente alinhado com o nascer do sol no solstício de verão. (Ideias que mudaram o mundo –
Fernandez Armesto).
Denotação.
III - Pimenta nos olhos dos outros é refresco. (Provérbio).
Conotação.
IV - Infligir / infringir, ratificar / retificar, descrição / discrição.
Parônimos.
V - Cabo (posto militar) / cabo (acidente geográfico), real (verdadeiro) / real (de rei).
Homônimos.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III, IV e V estão corretos.
d) Apenas I, III e V estão corretos.
17. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo.
a) Oblíqua - água - Paraguai.
b) Quase - dia - conteúdo.
c) Igual - mandioca - apaziguou.
d) Qualidade - reeleger - quais.
18. Assinale a alternativa onde o sinal de pontuação está incorreto.
a) Ele sairá daqui logo, ou eu me desligarei do grupo.
b) Nunca, nunca, meu amor!
c) Barretos, 14 de novembro, de 2000.
d) Sairá amanhã, aliás, depois de amanhã.
19. Quanto aos tipos de discurso, leia os itens e assinale a alternativa correta.
I. Uma vez em que me extenuava na desgraça da tarefa percebi um murmúrio:
- Lavou os olhos hoje?
- Lavei o rosto, gaguejei atarantado.
- Perguntei se lavou as orelhas.
- Então? Se lavei o rosto, devo ter lavado as orelhas. (Graciliano Ramos).
Discurso direto.
II. José Dias recusou, dizendo que era justo levar a saúde à casa de sapê do pobre. (Machado de Assis).
Discurso indireto.
III. José Dias recusou. Era justo levar a saúde à casa de sapê do pobre.
Discurso indireto livre.
IV. O médico recusou pagamento. Era cristão levar a saúde à casa dos pobres.
Discurso direto.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e III estão corretos.
c) Apenas II, III e IV estão corretos.
d) Apenas I, III e IV estão corretos.
20. “Trabalho muito duro. Sou perfeccionista. Escrevo minhas músicas, tenho minhas próprias ideias,
ajudo com minhas roupas”.
(Rolling Stone).
No período acima, temos:
a) Apenas orações coordenadas sindéticas.
b) Apenas orações subordinadas adverbiais.
c) Orações coordenadas e subordinadas.
d) Apenas orações coordenadas assindéticas.
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21. Em “Toma conselhos com vinho, mas toma decisões com água”, temos:
a) Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética adversativa.
b) Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética alternativa.
c) Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética conclusiva.
d) Uma oração coordenada assindética e outra coordenada sindética explicativa.
22. “Não sei se poderei viajar nas férias”.
Neste período composto por subordinação, temos:
a) Uma oração principal e outra subordinada substantiva objetiva direta.
b) Uma oração principal e outra subordinada substantiva subjetiva.
c) Uma oração principal e outra subordinada adverbial temporal.
d) Uma oração principal e outra subordinada adverbial causal.
23. Quanto à concordância, assinale a alternativa incorreta:
a) A moça e o rapaz alto sentaram no fundo da sala.
b) Quando criança, eu costumava correr por vastos prados e campinas.
c) Um ou outro rapaz viravam a cabeça para nos olhar.
d) Afirma-se que nem um, nem outro falou a verdade.
24. O dia da criação (Vinícius de Moraes)
Macho e fêmea os criou.
Bíblia: Gênese,1. 27.
Hoje é sábado, amanhã é domingo
Amanhã não gosta de ver ninguém bem
Hoje é que é o dia do presente
O dia é sábado.
Impossível fugir a essa dura realidade
Neste momento todos os bares estão repletos de homens vazios
Todos os namorados estão de mãos entrelaçadas
Todos os maridos estão funcionando regularmente
Todas as mulheres estão atentas
Porque hoje é sábado.
Neste momento há um casamento
Porque hoje é sábado.
Há um renovar-se de esperanças
Porque hoje é sábado.
Há uma profunda discordância
Porque hoje é sábado.
Há um vampiro nas ruas
Porque hoje é sábado.
Há um grande aumento no consumo
Porque hoje é sábado.
Há um noivo louco de ciúmes
Porque hoje é sábado.
Por todas essas razões deverias ter sido riscado
Do Livro das Origens, ó Sexto Dia da Criação.
Leia os itens e, de acordo com o texto acima, assinale a alternativa correta.
I - Nesse poema, há a repetição sistemática de uma oração: “Porque hoje é sábado”.
II - A relação estabelecida entre essa oração que se repete, os fatos e comportamentos descritos
desempenha uma função explicativa: “Ser sábado”.
III - As afirmações e a oração “porque hoje é sábado” são coordenadas entre si. Cada uma delas é
sintaticamente independente da oração identificada e se relaciona com ela por meio da conjunção
explicativa porque.
IV - A opinião do eu lírico a respeito da criação dos seres humanos, no poema, deixa claro que ela deveria
ter acontecido mesmo.
a) Todos os itens estão corretos.
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b) Apenas I, II e IV estão corretos.
c) Apenas I, II e III estão corretos.
d) Apenas II, III e IV estão corretos.
25. Quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta:
a) Foram reuniões político-sociais.
b) Usam-se ternos azul-marinho.
c) Nesta classe há bastantes alunos.
d) Elas mesmos tomarão a resolução.
26. Quanto à concordância verbal, leia os itens e assinale a alternativa correta.
I - Mais de um candidato se agrediram verbalmente.
II - No relógio da sala, soaram dez horas.
III - O relógio da sala soou dez horas.
IV - Morre-se aos poucos no Nordeste.
V - Houve bastantes acidentes no mês passado.
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas I, II e V estão corretos.
c) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
d) Apenas II, III e IV estão corretos.
27. Ainda quanto à concordância nominal, assinale a alternativa incorreta.
a) A entrada de animais é proibida no clube.
b) É proibido bebida alcoólica no acampamento.
c) É necessário cautela no transporte de cargas inflamáveis.
d) A cautela é necessário no trato com os animais ferozes.
28. Leia os itens quanto à colocação pronominal e assinale a alternativa correta.
I - Faça-me o favor de não chegar atrasado para a aula.
II - Nossos parentes do interior chegaram ontem, trazendo-nos muitas notícias da família.
III - Convém dar-lhes o aviso agora mesmo.
IV - Ninguém me contou que eles haviam sido expulsos do colégio.
V - Conformar-nos-emos em ser para sempre o país do futuro?
a) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
b) Apenas II, III, IV e V estão corretos.
c) Apenas I, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
29. Qual alternativa requer emprego da crase?
a) Voltei a casa depois de um mês de ausência.
b) Depois do susto com o trem de pouso do avião, chegar a terra foi um alívio.
c) A professora a qual nos dirigimos na reunião é muito exigente.
d) Gosto de escrever a caneta.
30. Assinale a alternativa onde não há aposto.
a) A Mata Atlântica, a segunda floresta mais devastada do mundo, revela novidades que surpreendem até os
cientistas.
b) Único metal líquido, o mercúrio possui inúmeras utilidades.
c) Felicidade, onde te escondes?
d) Amanhã, domingo, não sairei.
31. Sobre Simbolismo, leia os itens e assinale a alternativa correta.
I - Os simbolistas propuseram que a poesia não é somente emoção, amor, mas a tomada de consciência
desta emoção; que a atitude poética não é unicamente afetiva, mas ao mesmo tempo afetiva e cognitiva.
II - Na busca do “eu profundo”, os simbolistas iniciam uma viagem interior de imprevisíveis resultados,
ultrapassando os níveis de razoabilidade em que, afinal de contas, se colocavam os românticos, mesmo
os mais extremados e radicais.
III - Negação do positivismo, do cientificismo, do materialismo e das estéticas neles fundamentadas, o
Realismo, o Naturalismo e o Parnasianismo.
IV - Os clichês mais utilizados pelo Simbolismo são: fugere urbem (fugir da cidade, repulsa à
intranquilidade da vida urbana); locus amoenus (lugar ameno, busca da serenidade do mundo campestre);
inutila truncat (cortar o inútil).
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas II, III e IV estão corretos.
c) Apenas I, II e III estão corretos.
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d) Apenas I, II e IV estão corretos.
32. Assinale a alternativa onde há apenas representantes do Romantismo Brasileiro.
a) Tomás Antônio Gonzaga, Castro Alves, Álvares de Azevedo.
b) Gonçalves Dias, José de Alencar, Castro Alves.
c) Casimiro de Abreu, Bernardo Guimarães, Aluísio Azevedo.
d) Castro Alves, Gonçalves Dias, Mário de Andrade.
33. O Realismo, no Brasil, iniciou-se em 1881 com a obra:
a) Dom Casmurro
b) Memórias Póstumas de Brás Cubas.
c) O Mulato
d) O Ateneu
34. As obras “São Bernardo”, “Angústia” e “Vidas Secas” pertencem a:
a) Jorge Amado
b) Érico Veríssimo
c) Graciliano Ramos
d) José Lins do Rego
35. Leia os itens e, quanto aos autores - obras, assinale a alternativa correta.
I - Marília de Dirceu (Tomás Antônio Gonzaga)
II - A Moreninha (Joaquim Manuel de Macedo)
III - O Ateneu (Raul Pompeia)
IV - Broquéis (Cruz e Sousa)
V - Sagarana (João Cabral de Melo Neto)
a) Apenas I, II, IV e V estão corretos.
b) Apenas I, II, III e IV estão corretos.
c) Apenas II, III, IV e V estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
MATEMÁTICA
36. Carlos adquiriu um carro novo e pagou R$40000,00 por ele. Com o passar dos anos, ocorre uma
depreciação linear no preço desse veículo. Considerando que em 9 anos o preço do carro será de
R$25.600,00, podemos afirmar, com bases nessas informações, que em 12 anos o valor do carro será:
a) R$14400,00
b) R$19200,00
c) R$20800,00
d) R$22400,00
37. Seja a expressão

sen2 x
cos 2 x
π
.
definida em 0 < x < . Ao simplificá-la, obteremos:
2
(1 + cos x) (1 − cos x)

a) 1
2
b) sen x
2
c) cos x
d) 0
38. Raoni, Ingrid, Maria Eduarda, Isabella e José foram a uma prova de hipismo, na qual ganharia o
competidor que obtivesse o menor tempo final. A cada 1 falta seriam incrementados 6 segundos em seu
tempo final. Ingrid fez 1’10” com 1 falta, Maria Eduarda fez 1’12” sem faltas, Isabella fez 1’07” com 2 faltas,
Raoni fez 1’ 10” sem faltas e José fez 1’05” com 1 falta. Verificando a colocação, é correto afirmar que o
vencedor foi:
a) José
b) Isabella
c) Maria Eduarda
d) Raoni
39. Em um plano cartesiano, há um triângulo de vértices (–3, 7); (–8, 1); (5, 3). Calcule a área desse
triângulo.
a) 34
b) 62
c) 68
d) 136
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40. Dentre as alternativas, qual faz a afirmação verdadeira?
a) A subtração de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro.
b) A subtração de dois números naturais sempre resultará em um número natural.
c) A divisão de dois números naturais sempre resultará em um número natural.
d) A divisão de dois números inteiros sempre resultará em um número inteiro.
41. Qual é o volume de uma lata de óleo perfeitamente cilíndrica, cujo diâmetro é 8 cm e a altura é 20 cm?
(use π=3)
a) 3,84 l
b) 96 ml
c) 384 ml
d) 960 ml
42. Um aparelho de televisão que custa R$1600,00 estava sendo vendido, numa liquidação, com um
desconto de 40%. Marta queria comprar essa televisão, porém não tinha condições de pagar à vista, e o
vendedor propôs que ela desse um cheque para 15 dias, pagando 10% de juros sobre o valor da venda na
liquidação. Ela aceitou e pagou pela televisão o valor de:
a) R$1120,00
b) R$1056,00
c) R$960,00
d) R$864,00
43. Se Ana aplicar R$3500,00 a uma taxa de juros simples de 0,5% a.m., qual o montante que irá obter após
3 anos?
a) R$ 5250,00
b) R$ 8750,00
c) R$ 63000,00
d) R$ 66500,00
44. Numa sala de 45 alunos, foi feita uma votação para escolher a cor da camiseta de formatura. Dentre
eles, 30 votaram na cor preta, 21 votaram na cor cinza e 8 não votaram em nenhuma delas, uma vez que
não farão as camisetas. Quantos alunos votaram nas duas cores?
a) 6
b) 10
c) 14
d) 18
45. O triângulo retângulo em B, a seguir, de vértices A, B e C, representa uma praça de uma cidade. Qual é
a área dessa praça?
2
B
a) 120 m
2
b) 90 m
2
x
c) 60 m
2
8
m
d) 30 m

A
46. O valor de
a) 0,2222...
b) 0,6666...
c) 0,1616...
d) 0,8888...

17m

C

0,444 ... é:

47. O dobro do quadrado de um número natural aumentado de 3 unidades é igual a sete vezes esse
número. Qual é esse número?
a) 2
b) 3
c) 4
d) 5
48. A uma excursão, foram 48 pessoas, entre homens e mulheres. Numa escolha ao acaso, a probabilidade
5
. Quantas mulheres foram à excursão?
de se sortear um homem é de
12
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a) 20
b) 24
c) 28
d) 32
49. Fábio precisa comprar arame para cercar um terreno no formato a seguir, retângulo em B e C.
Considerando que ele dará duas voltas com o arame no terreno e que não terá perdas, quantos metros ele
irá gastar? (considere

3 =1,7; sen30º=0,5; cos30º=0,85; tg30º=0,57).

A

18m

B

12m
30°
D

C

a) 64,2 m
b) 46,2 m
c) 92,4 m
d) 128,4 m
50. Para a construção de uma rodovia, 12 operários trabalham 8 horas por dia durante 14 dias e completam
exatamente a metade da obra. Porém, a rodovia precisa ser terminada daqui a exatamente 8 dias, e então a
empresa contrata mais 6 operários de mesma capacidade dos primeiros. Juntos, eles deverão trabalhar
quantas horas por dia para terminar o trabalho no tempo correto?
a) 6h 8 min
b) 6h 50min
c) 9h 20 min
d) 9h 33min
RASCUNHO
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