Leiturista
PORTUGUÊS
01) O Novo Acordo Ortográfico estabelece que o trema
seja mantido apenas em alguns vocábulos. São alguns
desses vocábulos:
a) Bilíngüe e cinqüenta.
b) Do grupo gue/gui e que/qui, sendo o “u” não
pronunciado.
c) Derivados de nomes estrangeiros, como mülleriano.
d) Lingüiça e agüentar.
e) Freqüência e eqüidade.
02) Observe as palavras:
I – crucifixo
II – exonerar
III – exalar
IV – inexorável
V – extravasar
O “”x” possui o mesmo som em:
a) I e III.
b) II e IV.
c) III e V.
d) IV e V.
e) I e IV.
03) Estão corretamente grafadas as palavras da
alternativa:
a) Contagotas, mal-humorado, pré-história.
b) Pan-americano, ex-presidente, guarda-noturno.
c) Recém-nascido, cão-de-guarda, bem-vindo.
d) Arco-da-velha, tenente-coronel, mal-criado.
e) Anti-higiênico, bem-estar, manda-chuva.
04) A palavra que apresenta 5 letras e 4 fonemas é:
a) Gatos.
b) Assar.
c) Fixos.
d) Casar.
e) Porta.
Para responder às questões de 05 a 07, leia o poema a
seguir.
Meus amigos
Paulo Leminski
Meus amigos
quando me dão a mão
sempre deixam
outra coisa
presença
olhar
lembrança calor
Meus amigos
quando me dão
deixam na minha
a sua mão.
(Disponível em
http://www.avozdapoesia.com.br/obras_ler.php?obra_id=
11144)
05) No poema, a “outra coisa” que os amigos deixam é:
a) “Presença/ olhar/ lembrança/ calor”.
b) “Meus amigos”.
c) “A sua mão”.
d) “Quando me dão”.

e) “Deixam na minha”.
06) O poema fala, no geral:
a) De amigos que se cumprimentam.
b) De pessoas que são amigas, porém, distantes.
c) De uma amizade que deixa mágoas.
d) De amigos que acabaram de se conhecer.
e) De uma forte amizade.
07) Algumas palavras do poema dão ideia de tempo. São
elas:
a) Mão e dão.
b) Mão e amigos.
c) Sempre e quando.
d) Presença e olhar.
e) Presença e calor.
Responda às questões 08, 09 e 10 com base no texto a
seguir.
Da importância do diploma
Mario Prata
Desde que os meus filhos se fizeram entender, coloquei
na cabeça deles a importância de se ter um diploma no
Brasil.
– Um homem sem diploma está perdido! Não é nada!
Eles foram crescendo e quando já poderiam entender a
importância do diploma no Brasil, fui logo explicando.
– O diploma é importante, meu filho, porque se você for
preso e tiver diploma, você não fica com os bandidos.
Você fica numa sala especial, com geladeira, televisão e
telefone, sozinho.
– Mesmo se for bandido?
– Mesmo se for bandido. Principalmente. Entendeu?
Tendo um diploma – de qualquer coisa, de qualquer
faculdade –, você tem privilégios. Quando você vê
aquele bando de gente amassado dentro de uma cela de
dois metros por dois metros, pode ter certeza que ali
ninguém tem diploma. Quem mandou não estudar, não é
mesmo? Se tivessem estudado, tirado seu diplominha,
estariam numa boa.
– O Lalau tem diploma?
– Vários, meu filho. Vários.
– Mas em todo lugar do mundo é assim? É para isso que
o diploma serve?
– Não, claro que não. Só no Brasil. Por isso que tem
tanta faculdade sobrando por aí e ensinando porcaria. É
para os caras serem presos com o mínimo de educação.
– Mas é só para isso que existe diploma no Brasil, pá?
– Claro que não. Serve de decoração também. Quanto
maior, melhor fica na moldura e na parede. Se tiver
aquela fitinha verde-e-amarela então é um luxo. Tem uns
que têm um brasão bonito que só vendo. Tem gente que
compra só para colocar na parede. Tem analfabeto que
tem quatro, cinco diplomas.
Coleciona. Esses, se forem presos, vão ficar numa
cobertura com vista para o mar.
Antes que alguém venha criticar minhas aulas aos meus
filhos, vou logo avisando que o Antônio está quase
terminando Ciências Sociais (estará apto à Presidência
da República?), a Maria se formou em Moda e o Pedro
estuda Arquitetura.
Quanto a mim, quase consegui um. Larguei a faculdade
de Economia na USP no último ano. Fui aluno do Delfim
Neto, com muito orgulho. Mas as letras me pescaram
com mais força. Confesso que em certa época da minha
vida temia a prisão e pensava que não tinha o bendito do
diploma. Mas passou.
Agora, falando sério (se é que é possível falar sério
sobre diploma), eu gostaria muito de saber em que
governo inventaram esse negócio de preso com diploma
superior (superior!!!) ter regalias. Quando conto isso para

um estrangeiro, ele não acredita. Sim, na cabeça deles,
significa que o Judiciário brasileiro considera que o
analfabeto tem de sofrer até o dia da morte
(provavelmente assassinado dentro da prisão) e o
diplomado não deve ser tão bandido assim, tão ladrão
assim, tão corrupto assim, tão mentiroso assim, tão mau
assim. Afinal, o cara estudou tanto…
Minha mãe tem diploma de normalista, mas nunca usou,
porque nunca foi presa e se casou com o meu pai que
tinha um de médico. Para tanto estudou uns 15 anos e
trabalhou mais 40. Morreu no ano passado e o diploma
dele está comigo. Nem sei bem por que. Mas eu dizia
que trabalhou 40 anos e, se eu contar a pensão dele que
a minha mãe recebe hoje, você não vai acreditar.
Quem sabe um dia, um presidente sem diploma resolva
olhar com mais carinho para todos os nossos
aposentados com diploma que vivem quase na miséria…
Quem sabe?
(Disponível
em
https://marioprata.net/cronicas/daimportancia-do-diploma/)
08) A principal crítica do texto é em relação:
a) Ao fato de que, no Brasil, um preso que tem curso
superior tem tratamento diferenciado em relação ao que
não estudou.
b) À sociedade brasileira, não valoriza aposentados com
diploma de curso superior, deixando-os quase na
miséria.
c) Ao Poder Judiciário brasileiro, cuja atitude em relação
aos bandidos é controversa, concedendo benefícios aos
diplomados.
d) À precariedade da educação pública brasileira,
principalmente o ensino superior, que só “ensina
porcarias”.
e) Ao fato de que qualquer um pode ter um diploma de
curso superior, podendo, até mesmo, comprar vários.
09) “Tem uns que têm um brasão bonito que só vendo.”
A palavra grifada se refere a:
a) Caras.
b) Moldura.
c) Luxo.
d) Analfabeto.
e) Diploma.
10) “[...] eu gostaria muito de saber em que governo
inventaram esse negócio de preso com diploma superior
(superior!!!) ter regalias.” A palavra grifada pode ser
substituída, sem alteração de sentido, por:
a) Anistias.
b) Privilégios.
c) Bens.
d) Punições.
e) Celas especiais.

MATEMÁTICA
11) Um projeto social arrecadou 1.320 peças de roupas
para a campanha do agasalho, sendo 330 calças, 408
blusas, 123 camisetas, luvas, gorros e outras peças. Se
entre luvas e gorros foram doados 135 itens, a
quantidade de outras peças de roupas doados foi de:
a) 318.
b) 330.
c) 324.
d) 327.
e) 315.
12) Uma fábrica produz, diariamente, 5.300 caixas.
Assim, em 9 horas de trabalho, no mesmo ritmo de
trabalho, ela produzirá, no mínimo:
a) 1.987 caixas.

b) 1.988 caixas.
c) 1.999 caixas.
d) 2.000 caixas.
e) 2.001 caixas.
13) Um supermercado recebe, semanalmente, um
estoque de mercadorias referente a 280 caixas de
verduras a um custo total de R$ 3.500,00. Cada caixa
dispõe de 10 itens, em que cada um deles é vendido pelo
triplo do preço de custo. O lucro do supermercado, em
reais, de cada unidade vendida é de:
a) 12,50.
b) 2,50.
c) 3,75.
d) 1,25.
e) o supermercado não terá lucro.
14) Uma mistura de duas substâncias A e B foi feita na
razão de 1:2. Se forem preparados 51 litros da mistura, a
quantidade, em litros, da substância B será de:
a) 34.
b) 51.
c) 27.
d) 30.
e) 17.
15) Ricardo possui um capital a ser aplicado em um
fundo de investimento, porém está indeciso se aplica no
fundo A ou B. No fundo A, o capital estará aplicado a
uma taxa mensal de juros simples de 1,02% e poderá ser
resgatado, no mínimo, em um ano e meio. Já o fundo B,
fica aplicado a uma taxa mensal de juros simples de
0,97%, porém poderá ser resgatado em 11 meses. Podese afirmar que:
a) Os juros acumulados no fundo B é maior do que os
juros acumulados no fundo A.
b) O montante resgatado no fundo A corresponde ao
dobro do montante resgatado no fundo B.
c) O montante resgatado em ambos os fundos, ao final
do tempo mínimo de resgate, irá corresponder a 20% a
mais do valor do Capital.
d) Os juros acumulados no fundo B é o dobro dos juros
acumulados do fundo A.
e) Ao final do tempo mínimo de resgate, nos fundos A e
B, os juros corresponderão, aproximadamente, a 18% e
11% do capital, respectivamente.

ATUALIDADES
16) “Caso Marielle: polícia investiga se suspeitos
presos são pistoleiros de milícia.” - Veja mais em
https://noticias.uol.com.br/cotidiano/ultimas-noticias/
2018/07/24/caso-marielle-policia-investiga-se-suspeitospresos-sao-pistoleiros-de-milicia.htm?cmpid=copiaecola

A chamada da matéria acima foi veicula no site
www.uol.com.br em 24/07/2018 e se refere ao
assassinato da vereadora Marielle que teve
repercussão nacional e internacional.
A vítima (Marielle) era vereadora da cidade de:
a) Florianópolis.
b) Curitiba.
c) São Paulo.
d) Brasília.
e) N.D.A.
17) A Copa do Mundo FIFA de 2018 ou o Campeonato
Mundial de Futebol FIFA de 2018
foi a
__________________________ edição deste evento
esportivo, um torneio internacional de futebol
masculino organizado pela Federação Internacional de
Futebol (FIFA), que ocorreu na Rússia, anfitriã da

competição pela primeira vez. Com onze cidadessede, o campeonato começou a ser disputado em 14
de junho e terminou em 15 de julho. A edição de 2018
foi a primeira realizada no Leste Europeu, a décima
primeira
realizada
na Europa,
depois
de
a Alemanha ter sediado o torneio pela última vez no
continente em 2006, e a primeira vez que o torneio foi
realizado em 2 continentes distintos (Europa e Ásia),
uma vez que dos 12 estádios, 11 ficam na Rússia
Europeia, e 1 na parte Asiática.
https://pt.wikipedia.org/wiki/Copa_do_Mundo_FIFA_de_2018
- consultado em 24/07/2018 - 15h30min.

De acordo com o enunciado, assinale abaixo a
alternativa que preenche corretamente a lacuna
acima.
a) vigésima.
b) vigésima primeira.
c) vigésima segunda.
d) vigésima terceira.
e) vigésima quarta.
18) “Grupo entrou para escapar da chuva e já está há
10 dias em uma das galerias da caverna. Não há
previsão de resgate.”
https://g1.globo.com/mundo/noticia/o-que-se-sabe-sobre-acaverna-na-onde-garotos-estao-presos.ghtml 03/07/2018
- 15h15 - Atualizado em 06/07/2018 - 12h00

“Na entrada da caverna Tham Luang, há uma placa
avisando sobre o perigo de enchentes entre julho e
novembro. Mas, pouco antes da época de monções,
em 23 de junho, 12 garotos e seu treinador de futebol
decidiram se abrigar do mau tempo no ramificado
caminho dentro da montanha. A entrada é grande e
espaçosa, com 80 m de comprimento, e tem o solo
bem pavimentado, como descreve o espeleologista
Martin Ellis, em artigos sobre as cavernas do norte
daquele país. Os guias locais normalmente
acompanham os turistas até uma parte do trajeto.”
O fato descrito acima que teve repercussão mundial
ocorreu em qual país?
a) Japão.
b) Cuba
c) Tailândia.
d) Rússia.
e) N.D.A.
19) “Como o adolescente mais gordo do mundo
conseguiu perder um terço de seu peso”
https://www.bbc.com/portuguese/geral-44878542 em 18jul18

“Mihir Jain é tido como o adolescente mais gordo do
mundo. Aos 14 anos, o jovem de Nova Déli pesava
237 kg. Ele largou os estudos, pois tinha dificuldade
para respirar e andar. “Ele costumava falar de duas a
quatro palavras e cair no sono. O índice de massa
corporal dele era 92. É algo que normalmente dificulta
a sobrevivência, porque afeta o coração, os ossos e
os músculos”, explica o médico do Max Hospital.
Mas a vida de Mihir está mudando. Sob supervisão
médica, fez uma dieta e perdeu 40 kg. Depois, fez
cirurgia bariátrica, para reduzir o estômago. Ele
perdeu quase um terço do peso. Agora, pesa 165 kg.
Mihir foi diagnosticado com obesidade mórbida. Aos 5
anos, já tinha quase 55 kg. A obesidade é comum na
família. A dieta dele consistia em pizza, massa e
costela. A expectativa é que ele mantenha o novo
hábito alimentar para que possa voltar à escola em
breve.”
O adolescente tido como o mais gordo do mundo,
segundo o portal bbc.com, é de qual país?
a) Índia.
b) China.
c) Rússia.

d) E.U.A.
e) México.
20) Qual o nome da cidade que foi disputada a partida
de 3º e 4º lugares da Copa do Mundo de Futebol
Masculino 2018?
a) Moscou.
b) Samara.
c) Volgogrado.
d) São Petesburgo.
e) N.D.A.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) No Windows 7, versão português padrão, qual dos
caminhos abaixo pode ser utilizado para acessar os
Dispositivos e Impressoras?
a) Iniciar  Programas  Todos os Programas 
Dispositivos e Impressoras.
b) Iniciar  Dispositivos e Impressoras.
c) Iniciar  Arquivos de Programas  Dispositivos e
Impressoras.
d) Iniciar  Todos os Programas  Acessibilidade 
Dispositivos e Impressoras.
e) N.D.A.
22) No Bloco de Notas do Windows 7, versão português
padrão, qual o atalho de teclado utilizado para Salvar?
a) Ctrl + B.
b) Ctrl + T.
c) Ctrl + Alt + B.
d) Ctrl + S.
e) Ctrl + Alt + T.
23) No Windows 7, versão português padrão, após abrir
a janela Executar, cujo atalho de teclado é tecla Windows
+ R, qual programa será aberto se digitarmos NOTEPAD
e teclarmos Enter?
a) Paint.
b) WordPad.
c) Microsoft Word.
d) Bloco de Notas.
e) Internet Explorer.
24) Assinale a alternativa que contenha o nome do
reprodutor de multimídia que já vem instalado juntamente
com o Windows 7, versão português padrão.
a) VLC.
b) QuickTime.
c) Winamp.
d) RealPlayer.
e) N.D.A.
25) No Windows 7, versão português padrão, após
selecionar um arquivo ou uma pasta, qual o atalho de
teclado utilizado para Renomear?
a) Ctrl + R.
b) Ctrl + Alt + R.
c) F3.
d) F1.
e) F2.
26) Assinale a alternativa que não contenha um tipo de
fonte do Microsoft Word 2010, versão português padrão.
a) Arial.
b) Times New Roman.
c) DallasTX.

d) Cooper Black.
e) Verdana.
27) No Microsoft Word 2010, versão português padrão,
em qual guia encontramos a opção Itálico?
a) Página Inicial.
b) Inserir.
c) Layout da Página.
d) Correspondências.
e) N.D.A.
28) Assinale a alternativa que contenha uma ferramenta
presente no Microsoft Word 2010, versão português
padrão.
a) Polilinha.
b) Mala Direta.
c) Mão Livre.
d) Papel Gráfico.
e) Desenho Inteligente.
29) No Windows 7, versão português padrão, qual o
caminho utilizado para criar uma nova pasta?
a) Botão direito do mouse  Novo  Pasta.
b) Botão esquerdo do mouse  Novo  Pasta.
c) Botão esquerdo do mouse  Exibir  Pasta.
d) Botão direito do mouse  Exibir  Pasta.
e) Botão esquerdo do mouse  Propriedades  Nova
Pasta.
30) Assinale a alternativa que contenha um programa
presente no pacote de programas Microsoft Office.
a) CorelDRAW.
b) WordPad.
c) Winamp.
d) Excel.
e) Photoshop.
31) A temperatura é o grau do calor que o corpo possui.
Quando a temperatura de uma pessoa está alta (o
normal está entre 36,5º e 37º), dizemos que ela está com
___________.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) tosse.
b) asma.
c) sinusite.
d) febre.
e) N.D.A.
32) Sobre os sintomas da Hemorragia Interna, analise.
I. Pulso fraco e rápido.
II. Pele fria.
III. Sede.
IV. Sudorese.
Está correto o que se afirma:
a) Somente no item II.
b) Somente nos itens II e IV.
c) Somente nos itens II, III e IV.
d) Somente nos itens I e IV.
e) N.D.A.
33) Sobre os tipos de Hemorragia Interna, analise:
( ) Otórragia – Hemorragia proveniente do ouvido.
( ) Epistaxe – Hemorragia proveniente do nariz.
( ) Visorragia – Hemorragia proveniente do olho.
( ) Hemoptise – Hemorragia proveniente do pulmão.
( ) Hematêmese – Hemorragia proveniente
estômago.

De acordo com o enunciado acima, assinale a alternativa
que contém a sequência correta quanto às afirmativas
verdadeiras (V) e falsas (F).
a) V, V, F, V, V.
b) V, V, V, V, V.
c) F, V, F, V, V
d) V, V, F, F, V.
e) V, F, V, F, F.
34) De acordo com a Cartilha do SESC - Banco de
alimentos e colheita urbana: Higiene e Comportamento
Pessoal. Rio de Janeiro: SESC/DN, (2003), é necessário
dar especial atenção às boas práticas de higiene e ao
bom comportamento pessoal, pois muitos microorganismos habitam o nosso corpo.
Para isso devemos:
I. Usar uniformes sempre limpos.
II. Usar calçados fechados.
III. Tomar banho diariamente.
IV. Manter as unhas sujas.
De acordo com o enunciado acima, é incorreto o que se
afirma:
a) Apenas na afirmativa I.
b) Apenas na afirmativa III.
c) Apenas na afirmativa II.
d) Apenas na afirmativa IV.
e) N.D.A.
35) Das alternativas abaixo, assinale aquela que se
refere a um tipo de Risco Ergonômico.
a) Calor.
b) Bactérias.
c) Monotonia.
d) Protozoários.
e) N.D.A.
36) De acordo com a Cartilha do SESC - Banco de
alimentos e colheita urbana: Higiene e Comportamento
Pessoal. Rio de Janeiro: SESC/DN, (2003), para uma
boa higienização das mãos, deve-se seguir os seguintes
passos:
I. Molhar as mãos e antebraços.
II. Ensaboá-los por 15 a 20 segundos.
III. Enxaguar bem as mãos e os antebraços.
IV. Secar as mãos com papel toalha.
V. Fazer antissepsia com acetona ou outro produto
químico.
É correto o que se afirma:
a) Somente no item V.
b) Somente nos itens I, II e V.
c) Somente nos itens II, III, IV e V.
d) Somente nos itens I, II, III e IV.
e) N.D.A.
37) Assinale a alternativa que se refere a um tipo de
Risco Físico.
a) Umidade.
b) Gases.
c) Bacilos.
d) Vírus.
e) N.D.A.

do

38) Das alternativas abaixo, assinale aquela que se
refere a um tipo de Equipamento de Proteção Individual.
a) Sistema de exaustão.
b) Cerca de Contenção.
c) Para-raios.
d) Aterramento Elétrico.

e) N.D.A.
39) O que é incidente?
a) É o evento que tem o potencial de levar a um acidente
ou que deu origem a um acidente.
b) É o evento não programado nem planejado que
resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro tipo de
perda.
c) É o evento que tem como objetivo a prevenção de
qualquer tipo de acidente.
d) É o evento programado e bem planejado que não
resulta em lesão, doença ou morte, dano ou outro tipo de
perda.
e) N.D.A.
40) O que é CIPA?
a) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, trata-se
de uma comissão construída por representantes dos
empregados e empregadores, que atua na promoção a
segurança e saúde dos trabalhadores.
b) Comissão Interna de Produção de Acidentes, trata-se
de uma comissão construída por representantes dos
empregados e empregadores, que atua na promoção a
segurança e saúde dos trabalhadores.
c) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, trata-se
de uma comissão construída por representantes dos
empregados e empregadores, que atua na promoção a
segurança e saúde dos políticos e empresários de
pequeno porte.
d) Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, trata-se
de uma empresa construída por empresários, que atua
na promoção a segurança e saúde dos trabalhadores.
e) N.D.A.

