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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

Durante os combates da guerra civil, cidadãos 

russos fugiram das vulneráveis cidades. Havia 

comida e segurança para eles no campo. Entre 

1918 e 1920, a população de São Petersburgo 

– renomeada Petrogrado e mais tarde chamada 

Leningrado – caiu quase pela metade, 

enquanto na nova capital, Moscou, muitas ruas 

ficaram estranhamente silenciosas, e as casas 

vazias. Aqueles que apoiavam o velho regime 

czarista abandonaram a Rússia na primeira 

oportunidade. O aumento dos preços, já 

assustador durante a Grande Guerra, foi ainda 

pior durante a guerra civil. A nação enfrentou 

seu surto de hiperinflação, que pouco depois 

atingiu também a Alemanha. Um rublo russo 

comprava, em 1913, um pacote de açúcar, mas 

no começo de 1921, uma dona de casa 

precisava de 17 mil rublos para comprar essa 

mesma quantidade do produto. O índice oficial 

de inflação geralmente serve como medida da 

competência financeira de um governo. De 

acordo com tal medida, a Rússia de Lênin foi 

inicialmente uma negação. A meta oficial era 

construir uma nova sociedade, mas antes disso 

a velha sociedade, despedaçada pela guerra, 

tinha de ser reconstituída. As ferrovias estavam 

em ruínas. Antes da guerra, a Rússia possuía 

17 mil locomotivas a vapor, mas em janeiro de 

1920 restavam apenas 4 mil. Talvez nenhuma 

grande rede ferroviária do mundo tenha sido 

alguma vez tão devastada. As locomotivas a 

vapor eram essenciais para milhares de 

atividades, incluindo o transporte de safras de 

grãos do campo para as cidades esfomeadas e 

a entrega de carvão para as cidades geladas. 

Muitos escritórios e fábricas trabalhavam no 

inverno intenso sem o benefício da calefação. 

Nos teatros, o público tremia, enquanto os 

atores esfregavam as mãos para se aquecer. 

(BLAINEY, Geoffrey. Uma Breve História do 

Século XX. 2 ed. São Paulo: Fundamento, p. 

79).   

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Na época a guerra civil russa, as áreas do 

campo eram mais vulneráveis que os centros 

urbanos.  

II – A cidade de Moscou passou a se chamar 

Petrogrado e depois Leningrado.  

III – A cidade de Moscou sempre apresentou 

crescimento populacional.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

QUESTÃO 02 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A partir de 1920, o número de ferrovias 

aumentou na Rússia.  

II – As locomotivas elétricas transportavam 

grãos do campo para as cidades.  

III – Os teatros eram os únicos lugares onde as 

pessoas podiam permanecer aquecidas.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  
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QUESTÃO 03 

De acordo com o autor do texto, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Os apoiadores do czarismo viviam 

exclusivamente nas grandes cidades.  

II – Durante a Grande Guerra e a guerra civil 

houve redução gradativa dos preços.  

III – A moeda russa era o rublo.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e III são verdadeiros.  

(E) Todos os itens são verdadeiros.    

 

QUESTÃO 04 

A palavra “durante”, utilizada pelo autor na 

primeira linha do texto, possui a seguinte 

classe gramatical:  

(A) advérbio.  

(B) preposição.  

(C) pronome.  

(D) gerúndio do verbo durar.  

(E) adjetivo.  

 

QUESTÃO 05 

Na penúltima linha do texto, o verbo “tremer” 

está conjugado no seguinte tempo verbal:  

(A) pretérito perfeito.  

(B) pretérito mais-que-perfeito.  

(C) pretérito imperfeito.  

(D) presente do indicativo.  

(E) pretérito do subjuntivo.  

 

 

 

 

QUESTÃO 06 

A palavra “vulnerável”, utilizada pelo autor na 

segunda linha do texto possui como sinônimos, 

EXCETO:  

(A) indefesa. 

(B) frágil.  

(C) exposta.  

(D) protegida.  

(E) desamparada.  

QUESTÃO 07 

Como se sabe, os advérbios classificam-se em 

muitos tipos. A palavra “talvez” pode ser 

definida como um advérbio de:  

(A) dúvida.  

(B) modo.  

(C) negação.  

(D) afirmação.  

(E) lugar.  

QUESTÃO 08 

São considerados pronomes pessoais oblíquos 

tônicos, EXCETO:  

(A) mim.  

(B) comigo.  

(C) me.  

(D) contigo.  

(E) consigo.  

QUESTÃO 09 

Como se sabe, em algumas palavras femininas 

não se utiliza a crase. Nesse sentido, assinale a 

alternativa que se apresenta INCORRETA:  

(A) Fui à Alemanha.  

(B) Fui à França.  

(C) Fui à Bélgica.  

(D) Fui à Moscou.  

(E) Fui à Paraíba.  
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QUESTÃO 10 

São considerados advérbio de tempo, 

EXCETO:  

(A) imediatamente.  

(B) constantemente.  

(C) eficazmente.  

(D) assiduamente.  

(E) raramente.  

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte equação de 

primeiro grau:  

13x – 23 – 45 = -7x + 12 

(A) 2.  

(B) 3.  

(C) 4.  

(D) 5.  

(E) 6.  

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação com 

números reais: 

1.045 + 35 x 104  

(A) 4.456.  

(B) 4.588.  

(C) 4.424.  

(D) 4.592.  

(E) 4.685.  

QUESTÃO 13 

Um pacote de 9 dias para a Itália é vendido a 

R$ 4.800,00. No entanto, se o cliente efetuar o 

pagamento à vista, a agência lhe concede um 

desconto de 11%. Se aplicarmos tal desconto, 

o valor do pacote de viagem será de:  

(A) R$ 4.172,00.  

(B) R$ 4.272,00. 

(C) R$ 4.284,00.  

(D) R$ 4.310,00.  

(E) R$ 4.415,50.   

QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte operação com 

números reais:  

104 + 15 x 76 

(A) 1.244.  

(B) 1.274.  

(C) 1.344.  

(D) 1.354.  

(E) 1.444. 

 

QUESTÃO 15 

Assinale a alternativa que apresenta o 

resultado correto para a seguinte equação de 

primeiro grau:  

3x – 10 + 13 = -2x + 28 

(A) 3. 

(B) 4.  

(C) 5.  

(D) 6.  

(E) 7.  

 

QUESTÃO 16 

Um corredor de automobilismo recebe salário 

de R$ 2.500.000,00 mensais, mas tem um 

bônus de R$ 225.000,00 por vitória. Se 

imaginarmos que esse corredor venceu duas 

corridas em um único mês, receberá ao todo a 

quantia de:  

(A) 2,8 milhões.  

(B) 2,95 milhões.  

(C) 3,0 milhões.  

(D) 3,1 milhões.  

(E) 3,2 milhões.  
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QUESTÃO 17 

Em um determinado município há 64.000 

eleitores. De acordo com as pesquisas de 

intenção de voto, o candidato “A” tem 60% das 

intenções de voto, e o candidato “B”, 40%. 

Assinale a alternativa que aponta corretamente 

o número de intenções de voto do candidato 

“A”:  

(A) 38.400.  

(B) 39.120.  

(C) 40.050.  

(D) 41.200.  

(E) 41.326.  

 

QUESTÃO 18 

João resolveu 20 questões de português e 

acertou 18. Maria resolveu 30 questões dessa 

mesma matéria e acertou 24. Quanto acertou 

João?  

(A) 2/3.  

(B) 3/4.  

(C) 4/5. 

(D) 5/6. 

(E) 9/10.  

 

QUESTÃO 19 

Em uma determinada escola de samba há 3.000 

integrantes, mas apenas 75% comparecerem 

nos ensaios. Dessa forma, assinale a alternativa 

que aponta o número correto de integrantes que 

estiveram no ensaio:  

(A) 2.000.  

(B) 2.250. 

(C) 2.350. 

(D) 2.460.  

(E) 2.500.  

 

 

 

QUESTÃO 20 

Assinale a alternativa que apresenta o mínimo 

múltiplo comum entre 15 e 6:  

(A) 12.  

(B) 16.  

(C) 24.  

(D) 30.  

(E) 44.  

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 21 

No mês de agosto de 2019 foi realizado o 

encontro do G7, grupo dos sete países mais 

industrializados do mundo. Assinale a 

alternativa que apresenta o nome de um país 

que NÃO tem assento no referido grupo:  

(A) Canadá.  

(B) Japão.  

(C) Espanha.  

(D) Itália.  

(E) Alemanha.  

 

QUESTÃO 22 

No mês de agosto de 2019 foi divulgada uma 

pesquisa com as 10 (dez) cidades mais 

violentas do Brasil, considerando o número de 

100 mil habitantes. Assinale a alternativa que 

apresenta corretamente o nome de tal 

município:  

(A) Porto Seguro – BA.  

(B) Camaçari – BA.  

(C) Petrolina – PE.  

(D) Queimados – RJ.  

(E) Maracanaú – CE.  
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QUESTÃO 23 

Nos meses de julho e agosto de 2019, fortes 

chuvas atingiram um importante Estado 

brasileiro, deixando mortos, feridos e 

desabrigados. Assinale a alternativa que 

apresenta o nome correto deste Estado:  

(A) São Paulo.  

(B) Rio de Janeiro.  

(C) Pernambuco.  

(D) Paraná.  

(E) Mato Grosso do Sul.  

 

QUESTÃO 24 

No final de setembro de 2019, um dos Estados 

da federação sofreu ataques criminosos quase 

que diariamente. Ao que consta, tais 

empreitadas são decorrentes da transferência 

de presos líderes de organizações criminosas. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome de 

tal Estado:  

(A) Rio de Janeiro.  

(B) São Paulo.  

(C) Paraná.  

(D) Tocantins.  

(E) Ceará.  

 

QUESTÃO 25 

Na época dos Jogos Olímpicos do Rio de 

Janeiro, em 2016, o Brasil se comprometeu a 

realizar a criação de um importante e simbólico 

programa ambiental, o que só se iniciou em 

setembro de 2019. Assinale a alternativa que 

apresenta corretamente o nome de tal 

programa:  

(A) Floresta dos Atletas.  

(B) Floresta dos Artistas.  

(C) Floresta das Crianças.  

(D) Floresta dos Índios.  

(E) Floresta dos Idosos.  

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 26 

Em se tratando de MS Word 2010, qual é o 

atalho a ser utilizado para centralizar o texto? 

(A) Ctrl + E. 

(B) Ctrl + A.  

(C) Ctrl + U.  

(D) Ctrl + Y.  

(E) Ctrl + T.  

. QUESTÃO 27 

Em se tratando de MS Power Point 2010, onde 

está localizada a guia e o grupo onde se 

localiza o ícone “Verificar Ortografia”?  

(A) Design; Revisão.  

(B) Ferramentas; Revisão de Texto.  

(C) Revisão; Revisão de Texto.  

(D) Página Inicial; Revisão Parcial.  

(E) Página Inicial; Ortografia.  

QUESTÃO 28 

Em se tratando do MS Excel 2010, qual é o 

atalho utilizado para aplicar ou remover 

sublinhado? 

(A) Ctrl + S.  

(B) Ctrl + 9.  

(C) Ctrl + K.  

(D) Ctrl + T.  

(E) Alt + R.  

QUESTÃO 29 

Para inserir um gráfico no Word 2010, o 

usuário deve clicar em uma guia e, após, em 

um grupo, quais sejam:  

(A) Exibição / Flash.  

(B) Inserir / Flash.  

(C) Inserir / Número de Páginas.  

(D) Inserir / Ilustrações.  

(E) Referências / Automáticas.  
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QUESTÃO 30 

Durante a utilização do Windows Explorer do 

MS Windows 7, o usuário decide mover um 

arquivo de uma pasta local para outra pasta 

local, que se encontra vazia. Para realizar tal 

procedimento, o usuário pode-se valer dos 

seguintes atalhos:  

(A) Ctrl U + Alt B.  

(B) Ctrl + X e Ctrl + V.  

(C) Alt +Y e Ctrl + U.  

(D) Ctrl + T e Ctrl + A.  

(E) Atl + W e Alt +a D. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

Sobre o tema “Segurança Patrimonial”, analise 

os itens a seguir e, ao final, assinale a 

alternativa correta:  

I – Controlar a entrada e saída de pessoal e 

veículos.  

II – Fornecer informações sobre a estrutura 

física do local de trabalho a quem se interessar.  

III – Proteger com eficácia a empresa contra 

todos os riscos ao patrimônio físico.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens I e III são verdadeiros. 

QUESTÃO 32 

Como se sabe, sinais vitais são aqueles que 

indicam a existência de vida. São reflexos ou 

indícios que permitem concluir sobre o estado 

geral de uma pessoa. Os sinais vitais do 

funcionamento do corpo humano incluem os 

fatores a seguir, EXCETO:  

(A) peso.  

(B) pressão arterial.  

(C) respiração.  

(D) pulso.  

(E) temperatura corporal.  

 

QUESTÃO 33 

Sobre a “Segurança Patrimonial”, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – A segurança da informação é obtida a partir 

da implementação de um conjunto de controles 

adequados.  

II – O uso da força é necessário e deve ser 

sempre empregado.  

III – Tempo de resposta é o tempo que se leva 

para comunicar algum fato à autoridade 

policial.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens I e II são verdadeiros.  

(E) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

 

QUESTÃO 34 

Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma 

medida de segurança:  

(A) portas rotatórias com detectores de metais.  

(B) câmeras de circuito fechado de televisão 

dissimuladas.  

(C) catracas com senhas.  

(D) animais de vigia.  

(E) muros.  

 

QUESTÃO 35 

O prédio de uma repartição pública deve estar 

sob vigilância:  

(A) apenas durante o dia.  

(B) apenas durante a noite.  

(C) apenas aos feriados e finais de semana.  

(D) apenas de segunda à sexta-feira.  

(E) ininterruptamente.  
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QUESTÃO 36 

Analise a seguinte situação hipotética:  

João Carlos, vigia, está encarregado de 

controlar o fluxo de entrada e saída de pessoas 

em uma determinada repartição pública. 

Próximo à hora do almoço, uma pessoa se 

apresenta relatando que perdeu seu crachá, mas 

que precisa entrar urgentemente no local para 

poder participar de uma reunião. O vigia João 

Carlos não consegue confirmar a reunião.  

Diante dessa situação, o vigia deve:  

(A) pedir que a pessoa aguarde e comunicar 

com seu superior para pedir instruções.  

(B) solicitar mais documentos.  

(C) permitir a entrada.  

(D) reter o documento da pessoa para 

averiguar.  

(E) retirar a pessoa à força.  

 

QUESTÃO 37 

Supondo-se que a equipe de segurança de uma 

repartição pública recebe a notícia de que uma 

bomba explodirá em 20 (vinte) minutos, qual é 

o procedimento adequado a ser seguido pelo 

vigia?  

(A) providenciar a presença de superiores.  

(B) aguardar para confirmar se o evento ocorre 

ou não.  

(C) evacuar e isolar o local.  

(D) abrir todas as portas e janelas.  

(E) deixar o local imediatamente.   

 

QUESTÃO 38 

Em se tratando de primeiros socorros, o 

critério mais importante no atendimento é: 

(A) classe social.  

(B) gravidade do caso.  

(C) ordem de chegada.  

(D) etnia.  

(E) faixa etária.   

QUESTÃO 39 

Ao se iniciar as ações de primeiros socorros e 

detectar no indivíduo a ausência de sinais de 

resposta aos estímulos externos, respiração e 

circulação, o atendente deve suspeitar de:  

(A) coma.  

(B) desmaio.  

(C) convulsão.  

(D) parada cardiorrespiratória.  

(E) hipoglicemia.  

 

QUESTÃO 40 

Sobre o comportamento dos vigias, analise os 

itens a seguir e, ao final, assinale a alternativa 

correta:  

I – Deve o vigia tratar todos com respeito e 

honestidade.  

II – O uso da força é recomendável apenas 

quando o vigia se encontra sozinho.  

III – O vigia não está obrigado a tratar com 

cordialidade as pessoas por quem não nutre 

amizade.  

(A) Apenas o item I é verdadeiro.  

(B) Apenas o item II é verdadeiro.  

(C) Apenas o item III é verdadeiro.  

(D) Apenas os itens II e III são verdadeiros.  

(E) Nenhum dos itens é verdadeiro.  

 

 

 

 


