
CARGO DE AGENTE DE SERVIÇO ADMINISTRATIVO 

 

PORTUGUÊS 

 

Texto 1  

Ligação direta: desmatamento e aumento dos casos de malária     

(1) Para registrar: a dengue atinge 50 milhões de pessoas no mundo e está presente em 100 países; a 

malária está presente em 110 países e na África é a principal causa da morte de três mil crianças por dia; 

a leishmaniose (cão é o hospedeiro) atinge 12 milhões de pessoas, que estão infectadas e está presente em 

88 países. A Organização Mundial de Saúde considera que mais de 50% da população mundial, portanto, 

mais de 3,5 bilhões de pessoas estão em risco com as doenças transmitidas por mosquitos. 

(7) Nunca esqueça: são 3,5 mil espécies de mosquitos no planeta. O aquecimento global e as mudanças 

climáticas criaram condições favoráveis à reprodução dos vetores que transmitem as doenças mais 

conhecidas, como dengue, zika, malária e vários tipos de febre ainda pouco conhecidas, como Mayaro, 

Oropouche, do Nilo Ocidental, ou a encefalite de Saint Louis e a síndrome de Guilain-Barré. 

(12) Um estudo do Instituto de Pesquisas Aplicadas (IPEA) realizado no ano passado pelos 

pesquisadores Nilo Saccaro, Lucas Mation e Patrícia Sakowiski intitulado “A ameaça do desmatamento” 

cruzando dados de 773 municípios da Amazônia Legal constatou:  

(15) “-Para cada 1% de floresta derrubada por ano na Amazônia há um aumento na incidência de casos 

de malária de 23% e de 8 a 9% de casos de leishmaniose. A pesquisa cruzou os dados oficiais no período 

de 2002-2012. E compararam várias doenças, tais como dengue, doença de chagas, febre tifoide, 

esquistossomose e leptospirose”. 

TUBINO, Najar. Avanço dos mosquitos: desmatamento, agrotóxicos e mudanças climáticas: O aquecimento global 

e as mudanças climáticas criaram condições favoráveis à reprodução dos vetores que transmitem as 

doenças. Acesso em http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-

desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895, acesso 14 de mai. 2016. 

 

1 – De acordo com o texto acima, responda a seguinte questão: 

Nas linhas 1, 7 e 14 o uso dos dois pontos foi necessário para: 

(a) Esclarecer, explicar, explicar 

(b) Explicar, explicar, explicar 

(c) Esclarecer, esclarecer, explicar 

(d) Esclarecer, explicar, esclarecer 

(e) Explicar, esclarecer, explicar. 

 

2 - Leia cautelosamente o texto que se segue e opte pela melhor alternativa: 

 

Uma nova ordem 

Nunca foi tão importante no País uma cruzada pela moralidade. As denúncias que se sucedem, os 

escândalos que se multiplicam, os casos ilícitos que ocorrem em diversos níveis da administração pública 

exibem, de forma veemente, a profunda crise moral por que passa o País. 

O povo se afasta cada vez mais dos políticos, como se estes fossem símbolos de todos os males. As 

instituições normativas, que fundamentam o sistema democrático, caem em descrédito. Os governantes, 

eleitos pela expressão do voto, também engrossam a caldeira da descrença e, frágeis, acabam 

comprometendo seus programas de gestão. 

Para complicar, ainda estamos no meio de uma recessão que tem jogado milhares de trabalhadores na 

rua, ampliando os bolsões de insatisfação e amargura. 

http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895
http://cartamaior.com.br/?/Editoria/Meio-Ambiente/Avanco-dos-mosquitos-desmatamento-agrotoxicos-e-mudancas-climaticas/3/35895


Não é de estranhar que parcelas imensas do eleitorado, em protesto contra o que veem e sentem, 

procurem manifestar sua posição com o voto nulo, a abstenção ou o voto em branco. Convenhamos, 

nenhuma democracia floresce dessa maneira. 

A atitude de inércia e apatia dos homens que têm responsabilidade pública os condenará ao castigo da 

história. É possível fazer-se algo, de imediato, que possa acender uma pequena chama de esperança. 

O Brasil dos grandes valores, das grandes ideias, da fé e da crença, da esperança e do futuro necessita, 

urgentemente da ação solidária, tanto das autoridades quanto do cidadão comum, para instaurar uma nova 

ordem na ética e na moral. (autoria desconhecida) 

 Trata-se de um texto, predominantemente: 

 

(a). descritivo     

(b). informativo 

(c). dissertativo     

(d). literário 

(e). narrativo 

     

3 - Observe a charge, tendo ao fundo o Congresso Nacional Brasileiro: 

 
 

 

4 - Dê a classificação correta das palavras em destaque: 

 

 

 

 

 

 

 3 - Pode-se entender que: 

  

(a) Representa uma ironia ao uso de 

armas de fogo. 

(b) Demonstra que o Congresso 

nacional vive armado contra a 

população brasileira. 

(c) Critica a homofobia creditada a 

alguns congressistas brasileiros. 

(d) Ilustra que a população não tem 

acesso ao Congresso Nacional. 

(e) Deputados e Senadores querem se 

manter distantes do povo. 

Freguês da Meia-Noite (Criolo) 
 
Meia Noite, 
Em pleno Largo do Arouche, 
Em frente ao Mercado das Flores, 
Há um restaurante francês¹, e lá te esperei 
 
Meia Noite, 
Num frio que é um açoite, 
A confeiteira e seus² doces, 
sempre³ vem oferecer. 
 
Furta-cor de prazer, 
E não há como negar, 
que o prato a⁴ se ofertar, 
não a⁵ faça salivar. 
 
Num quartinho de ilusão, 
meu cão que não late⁶ em vão, 
No frio atrito meditei, 
Dessa vez não⁷ serei seu freguês, 

Fonte: (adaptado) http://www.vagalume.com.br/criolo/fregues-

da-meia-noite.html#ixzz47x8VlNfs 

 

(a). ¹ adjetivo, ² pronome, ³ advérbio, 

⁴ preposição, ⁵ pronome, ⁶ verbo, 

⁷ advérbio 

(b). ¹ substantivo, ² adjetivo, ³ ad-

vérbio, ⁴ artigo, ⁵ preposição, 

⁶ substantivo, ⁷ advérbio 

(c). ¹ adjetivo, ² adjetivo, ³ advérbio, 

⁴ pronome, ⁵ artigo, ⁶ verbo, ⁷ ad- 

vérbio 

(d). ¹ substantivo, ² pronome, ³ artigo, 

⁴ artigo, ⁵ preposição, ⁶ substan-

tivo, ⁷ advérbio 

(e). ¹ adjetivo, ² adjetivo, ³ advérbio, 

⁴ pronome, ⁵ artigo, ⁶ verbo, ⁷ ad_ 

vérbio. 

 

 

http://www.vagalume.com.br/criolo/
http://www.vagalume.com.br/criolo/fregues-da-meia-noite.html#ixzz47x8VlNfs
http://www.vagalume.com.br/criolo/fregues-da-meia-noite.html#ixzz47x8VlNfs


 

5 -  Leia este trecho de “Admirável Brasil Novo” de Ruy Tapioca: 

"O povo brasileiro é o que mais sabe votar no mundo! Vota por identidade! Há séculos escolhe, com 

enorme competência e descortino político, os candidatos mais patifes, os ladrões contumazes, os velhacos 

de sempre, a caterva de políticos que sempre se eternizou no poder!" 

[Romance sobre o Brasil em 2045. Qualquer semelhança com a vida real não terá sido mera 

coincidência!] 

 

  Pode-se observar que neste trecho do romance há referências de que: 

 

(a). O povo brasileiro tem consciência política. 

(b). Os políticos, depois de eleitos, se eternizam no poder. 

(c). Somente vota quem tem identidade. 

(d). Apesar de ser um romance, há indícios da nossa realidade política. 

(e). O mundo tem muito a aprender com o processo eleitoral brasileiro. 

 

6 -  Em qual frase abaixo há um erro na ortografia oficial vigente? 

 

(a) “O otimista é um tolo. O pessimista, um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançozo.” (Ariano 

Suassuna, escritor brasileiro) 

(b) “Se quer viver uma vida feliz, amarre-se a uma meta, não às pessoas nem às coisas.” (Albert Einstein, 

físico teórico alemão) 

(c) “Continuo batendo com dois dedos e errando muito. Devo dizer que sou um dos homens mais 

incapazes do mundo. A lista de minhas incapacidades é enorme.” (Jorge Amado, escritor brasileiro) 

(d) “Viver é a coisa mais rara do mundo. A maioria das pessoas apenas existe.” (Oscar Wilde, escritor 

britânico) 

(e) “A muçarela pode ser usada para incrementar uma grande variedade de receitas.” (Anônimo) 

 

7 - Assinale a alternativa na qual a crase foi devidamente aplicada. 

 

(a) Moro à duzentos metros do Hospital Nossa Senhora de Fátima. 

(b) Nas próximas férias irei à Curitiba. 

(c) Enviei à ela um lindo cartão em agradecimento. 

(d) Este convite é estendido à sua família. 

(e) Fui à Bahia no ano passado. 

 

8 - O grupo de palavras que obedecem às normas vigentes de acentuação da Língua Portuguesa é: 

(a) feiúra – chapéu – plebléia – heróico – fórum  

(b) látex – Odisséia – asteróide – bocaiúva – Piauí  

(c) Goiás – jibóia – chapéu – cruéis – cóndor 

(d) cipó – automóvel – xícara – graúna - fiéis 

(e) idéia – dói – Sauípe – bénçãos - pônei 

 

9 - Leia a tirinha do personagem Armandinho: 

 
  Pode-se afirmar que: 



 

(a) Armandinho não gosta de Língua Portuguesa. 

(b) Para se comunicar por escrito é preciso conhecer bem as regras gramaticais. 

(c) Armandinho não foi alfabetizado. 

(d) Pelo carinho, a carta agradou ao pai de Armandinho. 

(e) Armandinho foi criticado pelo pai por não saber escrever. 

 

10 - Assinale a única alternativa que contém erro, conforme a norma-padrão da Língua Portuguesa, quanto 

à Regência Verbal: 

(a) A reforma agrária implica nova mentalidade. 

(b) Naquele tempo João namorava com Maria. 

(c) Para agradar o pai, ficou em casa naquele dia. 

(d) É preferível morrer a ser desonrado. 

(e) Respondi ao bilhete prontamente. 

 

MATEMÁTICA 

 

11 - Uma bola de futebol é lançada obliquamente, a partir da superfície da terra, com velocidade inicial. 

Assim, descreve uma trajetória parabólica, que representa a função y = x – 0,1x2 (x e y em metros). A 

altura máxima atingida por essa bola é de: 

 

(a) 3 metros 

(b) 2, 5 metros 

(c) 5,5 metros 

(d) 4 metros 

(e) 2,0 metros 

 

12 – Uma empresa obteve um lucro dado pela função L(x) = (10 – x)(x – 2) . 100, em que x é a quantidade 

vendida e L é o lucro em milhões de reais. O número de unidades que essa empresa deve vender para 

obter o lucro máximo é: 

 

(a) 3 unidades 

(b) 6 unidades 

(c) 8 unidades 

(d) 12 unidades 

(e) 15 unidades 

 

13 – Um tanque tem capacidade para 1500 litros. Quando ele está com 300 litros uma torneira é aberta e 

despeja no tanque 25litros/minuto. O tempo em que a torneira é aberta até o enchimento total do tanque é 

de: 

 

(a) 32 minutos 

(b) 48 minutos 

(c) 51 minutos 

(d) 60 minutos 

(e) 72 minutos    



 

14 – A função f(x) que corresponde ao gráfico da função de f(x) = ax + b, que intercepta o eixo dos x no 

ponto de abscissa 4 e passa pelo ponto (1, -3) é: 

 

(a) f(x) = x – 3 

(b) f(x) = x – 4 

(c) f(x) = 2x – 5 

(d) f(x) = -2x – 1 

(e) f(x) = 3x – 6 

 

15 – Joana resolveu uma questão matemática para passar para outra etapa em um concurso. Ela pontuou 

a questão e conseguiu classificar. Sabendo que a questão é: A soma dos logaritmos na base 16 de três 

números é 
2

3
. Então, o produto desses três números é:  

 

(a) 4 

(b) 9 

(c) 27 

(d) 32 

(e) 64  

 

16 – A probabilidade de escolher aleatoriamente 2 goiabas que não estejam estragadas, sabendo que há 

10 goiabas disponíveis em uma cesta e que 3 delas estão estragadas é: 

 

(a) 
15

7
 

(b) 
15

2
 

(c) 
15

3
 

(d) 
15

8
 

(e)
10

3
 

 

17 – A distância entre os pontos A(3, 0) e B(-3, 8) é: 

 

(a) 15 

(b) 11 

(c) 10 

(d) 8 

(e) 6 

 



18 – Em uma turma de alunos sabe-se que há um grupo A e um grupo B que frequentam determinadas 

disciplinas. O grupo A tem 20 alunos; BA tem 12 alunos e BA tem 60 alunos. O número de alunos 

do grupo B é: 

 

(a) 28 

(b) 36 

(c) 40 

(d) 48 

(e) 52 

 

19 – Em uma pesquisa realizada com 90 pessoas, 40 são os que torcem para o time A, 49 os que torcem 

para o time B e 32 os que torcem para o time B e não torcem para o time A. O número de pessoas que não 

torcem para o time A nem para o time B é:  

(a) 9 

(b) 17 

(c) 18 

(d) 27 

(e) 89 

 

20 – O ingresso para a entrada de cinema sofreu um aumento de 15%. Sabendo que o ingresso custava R$ 

14,00 antes do aumento, o preço do ingresso passou a ser de: 

 

(a) R$ 16, 00 

(b) R$ 16, 10 

(c) R$ 16, 20 

(d) R$ 16, 40 

(e) R$ 16, 50 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21 - Se todo A é B e nenhum B é C, é possível concluir, corretamente, que: 

 

(a) nenhum B é A 

(b) nenhum A é C 

(c) todo A é C 

(d) todo C é B 

(e) todo B é A 

 

22 - Todos os marinheiros são republicanos. Assim sendo: 

 

(a) O conjunto dos marinheiros contém o conjunto dos republicanos; 

(b) O conjunto dos republicanos contém o conjunto dos marinheiros; 

(c) Todos os republicanos são marinheiros; 

(d) Algum marinheiro não é republicano 

(e) Nenhum marinheiro é republicano. 

 



23 - O algoritmo de ordenação por flutuação é um método para colocar em ordem crescente uma lista 

de números dada. O algoritmo consiste em comparar o primeiro elemento da lista com o segundo. Em 

seguida, o menor dos dois é comparado com o terceiro. O menor dessa última comparação é comparado 

com o quarto, e assim sucessivamente até que todos os elementos da lista sejam usados. Dessa forma, o 

menor elemento da lista é obtido, retirado da lista original e posto como primeiro elemento da ordenação. 

O segundo elemento da ordenação é obtido de forma análoga, usando a lista atualizada, sem o primeiro 

da ordenação. O processo se repete até que a ordenação se complete. 

 

Quantas comparações, pelo algoritmo de ordenação por flutuação, são necessárias para ordenar uma lista 

com 5 números? 

 

(a) 10 

(b) 6 

(c) 9 

(d) 7 

(e) 8 

 

24 - Numa festa havia três rapazes (Alfredo, Basílio e Cícero) e três moças (Alice, Bianca e Camila). 

Cada rapaz tirou uma única moça para dançar e, assim, três pares foram formados. Sabe-se que dentre as 

seguintes afirmações apenas uma é verdadeira. 

 

I. Alfredo dançou com Alice ou Camila; 

II. Basílio dançou com Bianca ou Camila; 

III. Cícero dançou com Alice. 

Nessas condições, é correto afirmar que dançaram:  

 

(a) Alfredo com Alice, Basílio com Bianca e Cícero com Camila; 

(b) Alfredo com Camila, Basílio com Bianca e Cícero com Alice; 

(c) Alfredo com Bianca, Basílio com Camila e Cícero com Alice; 

(d) Alfredo com Camila, Basílio com Alice e Cícero com Bianca. 

(e) As alternativas b e c estão corretas. 

 

25 - Observe os cinco primeiros termos de uma sequência: 1, 2, 5, 10, 17, ... O décimo primeiro termo 

é: 

 

(a) 50. 

(b) 65. 

(c) 82. 

(d) 101. 

(e) 122. 

 

26 - Nas três primeiras linhas do quadro abaixo, o número da terceira coluna foi obtido dos dois 

primeiros usando-se uma mesma regra. 

 
Se a mesma regra for aplicada à quarta linha, a interrogação substitui o número: 

 

(a) 46. 

(b) 47. 

(c) 48. 

(d) 49. 

(e) 50. 

 



27 - Partindo das premissas:   

 I . Todo médico é formado em medicina. 

II. Todo médico é atencioso. 

III. Ribamar é atencioso. 

IV. Francisca é funcionária do hospital. 

Pode-se concluir que:  

 

(a) Francisca é atenciosa. 

(b) Francisca e Ribamar são casados. 

(c) Ribamar é formado em medicina 

(d) Ribamar é funcionário do hospital. 

(e) há pessoas atenciosas que são formadas em medicina. 

 

28 - Três formigas, das quais duas carregam folhas, andam formando uma fila. Sabe-se que a que 

carrega folha verde sempre diz a verdade; a que carrega folha amarelada às vezes diz a verdade; e a que 

não carrega qualquer folha sempre mente. A que está na frente diz “a formiga que carrega folha verde está 

no meio". A que está no meio diz “eu carrego a folha amarelada". A que está atrás diz “a formiga que está 

no meio não carrega folha alguma". Logo, pode-se concluir que a formiga que: 

 

(a) está atrás é a que sempre mente. 

(b) carrega a folha amarelada está no meio. 

(c) carrega folha verde está atrás das outras duas. 

(d) sempre mente está à frente daquela que carrega a folha amarelada. 

(e) carrega folha verde está no meio 

 

29 - 

 

Resposta: E 

 

 

30 - Qual alternativa completa o diagrama apresentado?  



 
 

(a) 16. 

(b) 18. 

(c) 23. 

(d) 36. 

(e) 76. 

 

CONHECIMENTOS EM INFORMÁTICA 

 

31 - Dentre os softwares listados nas alternativas abaixo, são exemplos de Sistemas Operacionais? 

 

(a) Microsoft Access e Linux. 

(b) Microsoft Visual Basic e Unix. 

(c) Delphi e JAVA. 

(d) Microsoft Windows e Linux 

(e) Lisp e Unix 

 

32 - Em uma instalação padrão do Windows 8.1, em português, qual programa permite ao usuário 

visualizar os processos em execução e o histórico de uso da CPU e da memória física? 

 

 (a) Gerenciador de Tarefas 

 (b) Desfragmentador de Discos 

 (c) Central de Rede e Compartilhamento 

 (d) Windows Explorer 

 (e) Windows Defender 

 

33 - O Sistema Operacional Windows 8.1, com instalação em português, apresenta cinco botões que estão 

sempre disponíveis no lado direito da tela e que disponibilizam maneiras rápidas de acessar ações 

realizadas com frequência pelos usuários do sistema. Quais são esses botões? 

 

(a) Transferir, Conectar, Criar, Gerenciador de Tarefas e Consultas. 

(b)Pesquisar, Compartilhar, Iniciar, Dispositivos e Configurações. 

(c) Configurar, Desligar, Remover, Início e Administração. 

(d) Consultar, Imprimir, Editar, Aplicativos e Atualizações. 

(e) Windows Explorer, Configurar, Central de Redes e Compartilhamento 

 

34 - Os arquivos eletrônicos possuem extensões e suas respectivas atribuições no Windows, EXCETO: 

 

(a) Extensão DOC (Documento do Microsoft Word). 

(b) Extensão XLS (Pasta de Trabalho do Microsoft Excel). 

(c) Extensão XLSX (Pasta de Trabalho do Microsoft Excel 2007). 

(d) Extensão EXE (Arquivo Executável). 

(e) Extensão DOCX (Documento do Microsoft Word 2003). 

 

35 - O Aplicativo Word do pacote Office da Microsoft destina-se a: 



(a) Exibição de arquivos de filmes 

(b) Editoração de textos 

(c) Exibição de Músicas 

(d) Elaboração de Planilhas e Cálculos 

(e) Exibição de arquivos MP4 

 

As questões 36 e 37 referem-se ao uso de teclas de atalho no Microsoft Word 

 

36 - As teclas de atalho que servem para copiar, recortar e colar, são, respectivamente 

 

(a) CTRL + Z; CTRL + W; CTRL + A. 

(b) SHIFT + C; SHIFT + A; SHIFT + G. 

(c) CTRL + C; CTRL + R; CTRL + L. 

(d) CTRL + C; CTRL + X; CTRL + V. 

(e) ALT + A; ALT + R; ALT + V. 

 

37 - As teclas de atalho utilizadas para inserir um comentário em um documento em edição pode-se usar 

o comando: 

 

(a) ALT+CTRL+T 

(b) ALT+CTRL+N 

(c) ALT+CTRL+C 

(d) ALT+CTRL+A 

(e) ALT+CTRL+B 

 

38 - Em uma planilha eletrônica do Microsoft Excel 2010 (instalação padrão português – Brasil), um 

usuário inseriu nas células A1, A2 e A3, respectivamente, os valores 10, 50 e 30. Na célula A4, ele 

calculou a média destes três valores e o valor obtido foi 30 Assinale a alternativa que apresenta a única 

opção INCORRETA que não deve ser utilizada pelo usuário para este cálculo. 

 

(a) MÉDIA(A1:A3) 

(b) (A1+A2+A3)/3 

(c) Selecionar as células A1, A2 e A3 e em Auto Soma selecionar a opção Média. 

(d) MÉDIA(A1;A2;A3) 

(e) MÉDIA(A1;A3) 

 

39 - Ao utilizar uma máquina com sistema operacional Windows, instalação em português, um usuário 

tenha inserido uma linha em branco em uma planilha do Microsoft Excel, em sua configuração de 

instalação padrão. Assinale a opção que apresenta a tecla que deverá ser acionada, nessa situação, para 

repetir essa última ação do usuário. 

 

(a) F1 

(b) F2 

(c) F3 

(d) F4 

(e) F5 

 

40 - O Correio eletrônico, ou, simplesmente, e-mails. tem como objetivo principal: 

 

 (a) Serviço de criação de documentos e geração banco de dados. 

 (b) Serviço de gerenciamento de correspondências eletrônicas e planilhas de Cálculo. 

 (c) Serviço de endereçamento de sites e geração de Banco de Dados. 

 (d) Serviço de gerenciamento de documentos e criação de planilhas de cálculo. 

 (e) Serviço de entrega e recebimento de mensagens eletrônicas. 

 


