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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

A Moreninha 

 

– [...] mas venha cá sr. Augusto, então como é isto? … estás 

realmente apaixonado? 

– Quem te disse semelhante asneira? … 

– Há três dias que não falas senão da irmã de Filipe e… 

– Ora, viva! Quero divertir-me… digo-te que a acho feia, não é 

lá essas coisas; parece ter mau gênio. Realmente notei-lhe 

muitos defeitos… sim… mas, às vezes… Olha, Leopoldo, 

quando ela fala ou mesmo quando está calada, ainda melhor; 

quando ela dança ou mesmo quando está sentada… há! ela 

rindo-se… e até mesmo séria… quando ela canta ou toca ou 

brinca ou corre, com os cabelos à négligé, ou divididos em 

belas tranças; quando… Para de dizer mais? Sempre, 

Leopoldo, sempre ela é bela, formosa, encantadora, angélica! 

– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?… 

– Pois eu disse que ela era Feia? É verdade que eu… no 

princípio… Mas depois… Ora! estou com dores de cabeça, este 

maldito Velpeau!… Que lição temos amanhã? 

– Tratar-se-á das representações de… 

– Temos maçada! Quem te perguntou por isso agora? Falemos 

de d. Carolina, do baile, do… 

– Eis aí outra! Não acabaste de perguntar-me qual era a lição 

de amanhã? 

– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu coração. 

(Joaquim Manuel de Macedo. A Moreninha. 34. Ed. São Paulo: 

Ática, 2006) 

 

01- No texto acima: 

 

A. Predomina o diálogo e o narrador, por tratar-se de um 

texto escrito, procurou refinar a linguagem. 

B. O diálogo é predominante já que num texto narrativo o 

único discurso possível é o direto. 

C. Há a reprodução de um diálogo em que se dispensam 

alguns sinais de pontuação obsoletos na linguagem. 

D. As falas são introduzidas pelo narrador por meio de 

verbos de elocução. 

E. Predomina o diálogo e o narrador descreve as falas das 

personagens da maneira como elas acontecem. 

02- ―– Então, que história é essa? Acabas divinizando a mesma 

pessoa que, principiando, chamas-te feia?” 

O que Leopoldo identifica na fala de Augusto ao expressar-se 

como no trecho acima? 

 

A. Contradições 

B. Apelação 

C. Estranhamento 

D. Desespero 

E. Esperança 

 

 

 

 

03- “Olha, Leopoldo, quando ela fala ou mesmo” 

“quando ela dança ou mesmo quando está sentada” 

A conjunção ‗ou‘ estabelece entre as orações a relação de: 

 

A. Dúvida 

B. Comparação 

C. Alternância 

D. Oposição 

E. Concessão  

04- Ao concluir ―– Não é a tua cabeça, Augusto, é o teu 

coração.”, a personagem revela que concepção do amor: 

 

A. Sentimento que não envolve a razão 

B. Sentimento tranquilo 

C. Sentimento contraditório 

D. Sentimento carente de arroubos 

E. Sentimento dispensável 

05- Assinale a alternativa INCORRETA acerca do texto: 

 

A. No texto houve o emprego de expressões coloquiais. 

B. O tratamento de ‗senhor‘ que aparece no texto 

comprova que a norma culta foi empregada na 

totalidade do texto. 

C. No diálogo há traços que denotam intimidade entre as 

personagens. 

D. O emprego frequente de reticências e exclamações foi 

um recurso empregado para transmitir o estado 

emocional dos personagens. 

E. As declarações de Augusto no parágrafo 4, refletem 

que admira a moça em todos os aspectos. 

06- Em qual dos trechos NÃO houve crase, embora o acento 

grave tenha sido empregado? 

 

A. ―O último jogador a se apresentar à seleção olímpica 

será o meia Renato Augusto.‖ 

B. ―Moradores filmam roubo de carro à luz do dia em 

Samambaia.‖ 

C. ―Começam à valer hoje as mudanças no trânsito da 

cidade por conta dos Jogos Olímpicos.‖ 

D. ―Tenho 32 anos e há 4 vou à academia, três vezes por 

semana.‖ 

E. ―Sábado à noite, tinha uma fila enorme na parte 

internacional do Galeão.‖ 

 

Como ter barriga negativa? Ou seja: como ter anorexia 

nervosa. 

 

Há algum tempo, li uma matéria no site da VOGUE falando 

sobre conseguir alcançar a inalcançável barriga negativa da 

famosa modelo, Candice Swanepoel. Para uma ex-aluna de 

moda, é quase ofensivo declarar o que vem em seguida: 

desculpa, VOGUE, mas aqui você errou. E muito. 

É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço assim que 

são trazidos para a discussão e como eles se mantêm 

indiscutíveis -- e nós, conscientes ou não, continuamos vítimas. 
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Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do número 

indicado pela balança.  

Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas porque 

quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma dificuldade 

imensa, pois caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente de quebrar essa prisão, a represália é, muitas vezes, 

mais forte do que poderíamos aguentar. 

Se a revolução pela independência dessa dominação deve 

começar de dentro, também precisa ser apoiada pelos meios em 

que nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos, inclusive da Victoria's Secret, 

competem com um fantasma que as assombra: sua própria 

versão retocada pelo Photoshop.  

Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a mulher 

ideal só existe via edição de imagem no computador, e não é 

feita de carne e osso, mas sim de pixels.  

(Adaptado de: http://www.brasilpost.com.br/clarissa-

wolff/como-ter-barriga-negativa_b_4746745.html) 
 

07- Podemos perceber pela leitura do texto que: 

  

A. A mulher é a maior vítima do ideal inalcançável de 

beleza. 

B. A revista VOGUE vem na contramão do pensamento 

da maioria das mulheres vítimas do padrão exigido de 

beleza. 

C. A cultura do padrão de beleza surgiu nos tempos atuais. 

D. Há décadas o avanço da tecnologia criou o padrão de 

beleza que buscamos desde então. 

E. Existem mecanismos de quebra do padrão de beleza, 

mas a maioria das mulheres prefere manter-se com ele. 

08- No trecho: ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em 

que a mulher ideal só existe via edição de imagem no 

computador, e não é feita de carne e osso, mas sim de pixels.‖  

 

A. A autora  organizou sua argumentação textual em torno 

do sentido da restrição em ‗Não é difícil perceber o 

erro‘. 

B. A argumentação se sustentou no emprego de termos de 

mesmo sentido sintático como ‗difícil‘ e ‗erro‘. 

C. O contraste usado como estratégia argumentativa fica 

evidente em ‗e não é feita de carne e osso, mas sim de 

pixels‘. 

D. Os operadores argumentativos ‗só‘ e ‗via‘ permitem 

que a autora introduza termos excludentes entre si. 

E. A vírgula empregada após o termo ‗computador‘ tem a 

função de introduzir um argumento relevante na 

conclusão do texto. 

09- Assinale a alternativa em que o pronome e seu referente 

estão corretamente destacados. 

 

A. ―mas aqui você errou‖ – ex-aluna 

B. ―como eles se mantêm indiscutíveis‖- rebuliço 

C. ―porque quebrá-los‖- padrões de beleza. 

D. ―que as assombra‖- fantasma 

E. ―dessa dominação‖- revolução 

10- Assinale a alternativa correta quanto à acentuação dos 

vocábulos: 

 

A. ‗matéria‘ foi acentuada por ser proparoxítona terminada 

em ditongo. 

B. ‗mantêm‘ é acentuada para diferenciar-se da forma 

singular do verbo ‗manter‘. 

C. ‗vítimas‘ foi acentuada por ser paroxítona terminada 

em ‗s‘. 

D. ‗só‘ é acentuada por ser monossílabo átono. 

E. ‗através‘ é acentuada devido a ser oxítona terminada 

em ‗s‘. 

11- Acerca das regras vigentes de concordância nominal da 

língua portuguesa, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―famosa modelo, Candice Swanepoel.‖ ‗famosa‘ 

concordou no singular por estar anteposta ao nome 

próprio. 

B. ―É engraçado como padrões de beleza geram rebuliço‖, 

‗engraçado‘ concordou no singular com ‗beleza‘. 

C. ―e nós, conscientes ou não‖, ‗conscientes‘ concordou 

no plural com ‗padrões‘ por estar numa frase nominal. 

D. ―caso tenhamos o esclarecimento e a coragem 

suficiente‖, ‗suficiente‘ concordou com ‗coragem‘ por 

estar mais próximo. 

E. ―Para uma ex aluna de moda, é quase ofensivo 

declarar‖, ‗ofensivo‘ poderia ter concordado no 

feminino com ‗ex aluna‘. 

12- Assinale a alternativa em que a substituição do termo 

sublinhado causou prejuízo aos quesitos de coerência e coesão 

na construção textual: 

 

A. ―desculpa, VOGUE, mas aqui você errou.‖ 

―desculpa, VOGUE, pois aqui você errou.‖ 

B. ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá através do 

número indicado pela balança.‖  

                     ―Hoje, grande parte dessa opressão se dá   por     meio 

do número indicado pela balança.‖ 

C. ―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas 

porque quebrá-los, começando por nós mesmos, é de 

uma dificuldade imensa‖ 

―Os padrões de beleza são indiscutíveis há décadas já 

que quebrá-los, começando por nós mesmos, é de uma 

dificuldade imensa‖ 

D. ―nossas mulheres encontram expressão, mas as próprias 

atrizes de Hollywood e modelos‖ 

―nossas mulheres encontram expressão, porém as 

próprias atrizes de Hollywood e modelos‖ 

E. ―Não é difícil perceber o erro em um mundo em que a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 

―Não é difícil perceber o erro em um mundo aonde a 

mulher ideal só existe via edição de imagem.‖ 
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13- Sobre os processos de formação de palavras, assinale a 

alternativa correta: 

 

A. ‗inalcançável‘ é formada pelo acréscimo simultâneo de 

um prefixo e um sufixo. 

B. ‗ex-aluna‘ é formada pela junção de duas palavras 

primitivas que não perdem seus elementos. 

C. ‗independência‘ é formada pelo acréscimo de um 

sufixo no início da palavra. 

D. ‗erro‘ é uma derivação imprópria pela mudança de 

classe gramatical: verbo para substantivo. 

E. ‗pixels‘ sofreu uma redução de sua forma plena 

‗megapixels‘. 

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro: 

 

A. ―O óvio é a verdade mais difícil de se enxergar.‖ 

Clarice Lispector 

B. ―Não me desfaço do que me chega à porta para 

fecundar-me, ainda que eu lhe ceda a casa e a 

organização dos móveis.‖ 

C. ―— Não esqueci de nada..., recomeçou a mãe, quando 

uma freiada súbita do carro lançou-as uma contra a 

outra.‖ (Clarice Lispector) 

D. ―Eu estava na copa tomando um café e ouvi a 

cozinheira na ária de serviço cantando uma melodia 

sem palavras.‖(Clarice Lispector) 

E. ―Não posso escrever enquanto estou anciosa ou espero 

soluções porque em tais períodos faço tudo para que as 

horas passem; escrever é prolongar.‖ (Clarice 

Lispector) 

 
(http://kdimagens.com/imagem/para-assistir-o-horario-politico-

menos-indignado-1381) 

 

15- Sobre a regência do verbo ‗assistir‘ na charge podemos 

considerar que está: 

A. Correta, não pede preposição quando significa ‗estar 

presente‘. 

B. Correta, não pede preposição quando empregado no 

sentido de ‗ajudar‘. 

C. Correta, pois o verbo é intransitivo. 

D. Incorreta, pois o verbo pede preposição quando 

empregado no sentido de ‗presenciar‘. 

E. Incorreta, pois pede preposição quando seu emprego é 

feito no sentido de ‗acompanhar‘ 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

(MATEMÁTICA)  

 

16 – Dada a função        ( )         , com vértice 

da parábola que forma seu gráfico em V(c+3,c), qual o valor em 

que a função toca o eixo das ordenadas? 

 

A. 0 

B. -1 

C. -2 

D. -3 

E. -4 

 

17 – Se m e n são números naturais, qual dos números abaixo 

pode não ser natural? 

 

A. m + n 

B. mn 

C. m
n
 

D. n
m

 

E. m
-n

 

 

18 – Sobre o conjunto dos números racionais, é incorreto 

afirmar que 

 

A. a soma de dois racionais ainda é um racional 

B. a diferença de dois racionais ainda é um racional 

C. o produto de dois racionais ainda é um racional 

D. o quociente dois racionais ainda é um racional 

E. a potenciação com expoente e base racionais ainda é 

um racional 

 

19 - Uma roda esportiva, como a do desenho abaixo, que possui 

cinco raios, será pintada com um raio de uma cor diferente de 

seus raios vizinhos, dentre quatro cores disponíveis, azul, 

branco, prata e preta. De quantas maneiras diferentes a roda 

pode ser pintada? 

 

A. 540 

B. 530            Imagem: www.planetarodas.com.br 

C. 520 

D. 510 

E. 500 
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20 – Numa estante existem 4 livros de matemática, 3 de 

biologia e 2 de física. Qual a probabilidade de ao acaso se 

retirarem dessa estante dois livros que não sejam de biologia? 

 

A. 11/12 

B. 7/12 

C. 5/12 

D. 1/12 

E. 0,5/12 

 

21 – Qual o conjunto solução real da inequação |   |   ? 

 

A.         

B.           

C.         

D.        

E.        
 

22 – Qual o conjunto imagem da função        ( )  
|    |   ? 

 

A.            

B.             

C.            

D.             

E.            

 

Texto 01 

 

Há verba no orçamento de 2016 para aumento do Judiciário, diz ministro. 

Alexandro MartelloDo G1, em Brasília 

O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Dyogo 

de Oliveira, afirmou nesta quarta-feira (29), durante audiência 

pública na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado, 

que há recursos previstos no orçamento deste ano para o reajuste 

dos servidores do Judiciário, do Ministério Público da União 

(MPU) e do Conselho do Ministério Público. 

"Consideramos que os projetos estão adequados ao previsto na 

LOA [Lei Orçamentária Anual]", declarou. 

Esses projetos já foram aprovados pela Câmara dos 

Deputados e podem ser votados ainda nesta quarta-feira pelo 

plenário do Senado. 

O aumento para os servidores do Judiciário, conforme 

proposto, varia de 16,5% a 41,47%. O valor será dividido em oito 

parcelas, a serem pagas em quatro anos. 

Reajuste fracionado 

Segundo Oliveira, se o aumento for aprovado nesta quarta, ele teria 

vigência somente em julho e passaria a impactar os salários de 

agosto deste ano. 

"Em 2016, o impacto no caso do Judiciário é de R$ 1,69 

bilhão, havendo uma provisão na lei orçamentária de R$ 1,85 

bilhão", declarou ele. 

De acordo com o Ministério do Planejamento, o reajuste 

para os servidores do Judiciário vai custar R$ 22,26 bilhões a mais 

para os cofres públicos entre 2016 e 2019. Em 2017, o impacto 

seria de R$ 4,77 bilhões, avançando para R$ 6,53 bilhões em 2018 

e para R$ 9,25 bilhões em 2019. 

No caso do reajuste para servidores do Ministério Público 

da União, a estimativa é de um impacto de R$ 295 milhões nas 

contas públicas neste ano. Ele acrescentou que há no orçamento de 

2016 uma provisão de R$ 334,9 milhões para cobrir este aumento. 

In: <http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/06/ha-verba-no-

orcamento-de-2016-para-aumento-do-judiciario-diz-ministro.html> 

; acessado em 29/6/16 às 19h, adaptado. 

 

23 – De acordo com o terceiro parágrafo ―O aumento para os 

servidores do Judiciário, conforme proposto, varia de 16,5% a 

41,47%. O valor será dividido em oito parcelas, a serem pagas em 

quatro anos.‖. Suponha que os servidores que receberão 16,5% já 

tenham recebido 10%, qual o percentual que eles devem receber 

para fechar o total do reajuste? 

 

A. 6,5% 

B. 6,2% 

C. 5,9% 

D. 5,6% 

E. 5,2% 

 

24 – Segundo o ministro, qual o percentual da provisão da lei 

orçamentária, para o poder, em 2016 que é impactado pelo 

judiciário? 

 

A. 91,35% 

B. 91,25% 

C. 91,15% 

D. 91,05% 

E. 90,95% 

 

25 – Quanto a mais será o impacto do judiciário em 2017, 

comparado com o ano de 2016? 

 

A. 182,25% 

B. 181,24% 

C. 180,23% 

D. 179,22% 

E. 178,21% 

 

26 – Um servidor que em 2019 estiver ganhando R$ 39654,21, 

após ter recebido seis parcelas de 4,43%, estava ganhando 

aproximadamente quanto em julho de 2016, período anterior ao 

início o reajuste? 

 

A. R$ 30753,99 

B. R$ 30663,89 

C. R$ 30573,79 

D. R$ 30483,69 

E. R$ 30393,59 

 

27 – No caso dos servidores do MPU, Ministério Público da 

União, quanto da provisão orçamentária em 2016 será atingido? 

 

A. 85,08% 

B. 86,08% 

C. 87,08% 

D. 88,08% 

E. 89,08% 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/senado-federal/
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/camara-inicia-votacao-de-reajustes-de-impacto-bilionario-servidores.html
http://g1.globo.com/politica/noticia/2016/06/camara-inicia-votacao-de-reajustes-de-impacto-bilionario-servidores.html
http://g1.globo.com/tudo-sobre/ministerio-do-planejamento/


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA COROA GRANDE – PE  

CONCURSO PÚBLICO 2016 

  

 

MÉDICO – 19 – AGENTE ADMINISTRATIVO   

Página 5 

28 – De quantos modos podemos dividir 10 pessoas em dois 

grupos de 5 pessoas? 

 

A. 96 

B. 108 

C. 120 

D. 126 

E. 132 

 

29 – De quantos modos podem ser colocados em fila 7 cães e 5 

gatos, de modo que os cães fiquem juntos? 

 

A. 7!6! 

B. 7!5! 

C. 6!6! 

D. 7!4! 

E. 5!3! 

 

30 – De quantas maneiras podemos comprar 3 sorvetes em uma 

loja que oferece 3 sabores de sorvete? 

 

A. 10 

B. 25 

C. 35 

D. 45 

E. 60 

 

31 – Se |
   ( )     ( )
    ( )    ( )

|   , qual o valor de     ( )? 

 

A. (a+1)/2 

B. (a-1)/2 

C. (2a+1)/2 

D. (2a-1)/2 

E. (a-2)/2 

 

32 – Qual o volume de uma pirâmide de base retangular (9cm x 

12 cm) com altura de 0,7 metros? 

 

A. 1080 litros 

B. 1,08 cm³ 

C. 108 ml 

D. 252 litros 

E. 2,52 litros 

 

Tabela 1 - Gols do Brasileirão de 2006 a 2015 

Campeonato Número de jogos Gols 

Campeonato Brasileiro 2015 
380 897 

Campeonato Brasileiro 2014 
380 860 

Campeonato Brasileiro 2013 
380 936 

Campeonato Brasileiro 2012 
380 940 

Campeonato Brasileiro 2011 
380 1.017 

Campeonato Brasileiro 2010 
380 978 

Campeonato Brasileiro 2009 
380 1.094 

Campeonato Brasileiro 2008 
380 1.035 

Campeonato Brasileiro 2007 
380 1.047 

Campeonato Brasileiro 2006 
380 1.030 

 

33 – Com base na tabela 1, qual a média de gols por 

campeonato no período? 

 

A. 993,4 

B. 983,4 

C. 973,4 

D. 963,4 

E. 953,4 

 

34- Com base na tabela 1, qual a mediana de gols no período 

em análise? 

 

A. 997,5 

B. 987,5 

C. 977,5 

D. 967,5 

E. 957,5 

 

35 – Com base na tabela 1, qual o desvio padrão de gols no 

período, entre os campeonatos? 

 

A. 72 

B. 71 

C. 70 

D. 69 

E. 68 

 

36 – Ainda com base nas informações da tabela 1, qual a média 

histórica de gol por jogo no período de 2006 a 2015? 

 

A. 2,50 

B. 2,53 

C. 2,56 

D. 2,59 

E. 2,62 

 

37 – Seis cartões são colocados em três caixas diferentes. Qual 

a probabilidade de que todas as caixas tenham pelo menos um 

cartão? 

 

A. 19/27 

B. 20/27 

C. 22/27 

D. 25/27 

E. 26/27 

 

38 – Qual a probabilidade de um casal ter três filhos homens? 

 

A. 12,1% 

B. 12,2% 

C. 12,3% 

D. 12,4% 

E. 12,5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2015
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2014
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2013-2013
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2012
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2011
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2010
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2009
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2008
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2007
http://futpedia.globo.com/campeonato/campeonato-brasileiro/2006
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Texto 02 
 

Considere uma prova com 5 questões do tipo Verdadeiro-Falso 

e analise as questões 39 e 40. 

 

39 – Qual a probabilidade de uma pessoa acertar aleatoriamente 

as cinco questões? 

 

A. 5/32 

B. 10/32 

C. 15/32 

D. 9/32 

E. 1/32 

 

40 - Qual a probabilidade de uma pessoa acertar aleatoriamente 

as cinco questões, sabendo que há mais respostas ―Verdadeiro‖ 

do que ―Falso‖? 

 

A. 5/16 

B. 10/16 

C. 15/16 

D. 9/16 

E. 1/16 

 

 


