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- LÍNGUA PORTUGUESA -  

TEXTO 

No dia 11 de setembro de 2001, a longa guerra 

da Jihad contra o McMundo culminou num 

ataque aterrorizantemente inédito e 

absolutamente assustador ao templo da livre 

empresa na cidade de Nova York e à catedral 

do poder militar americano em Washington. 

Ao derrubar as torres gêmeas do World Trade 

Center e destruir uma ala do Pentágono com 

diabólicas bombas humanas, os guerreiros 

jihadianos inverteram a dinâmica da luta entre 

Jihad e McMundo, escrevendo uma nova 

página numa história ainda em andamento. Até 

então, o avanço aparentemente inelutável da 

história em direção a uma pós-modernidade 

complacente parecia estar favorecendo o 

triunfo final do McMundo – uma vitória 

histórica das instituições do livre mercado e do 

materialismo tão diligentemente 

comercializado e tão ambiciosamente 

secularista do McMundo. Hoje, o resultado do 

confronto entre o futuro e a reação radical que 

lhe é oposta já não parece tão certo. No 

momento em que o mundo entra numa nova 

etapa de guerra subterrânea contra um inimigo 

invisível, o choque entre Jihad e McMundo 

volta a ter uma contundente relevância se 

quisermos entender por que a resposta 

moderna ao terror não pode ser exclusivamente 

militar ou tática, devendo contemplar um 

compromisso com a democracia e a justiça, 

ainda quando estas se apresentarem numa 

relação de tensão com o compromisso de 

expansionismo cultural e mercados globais. Se 

quisermos que tenha êxito, a guerra contra o 

terrorismo terá também de ser uma guerra pela 

justiça, e não apenas no sentido conferido à 

expressão pelo presidente George W. Bush em 

seu discurso no Congresso.  (BARBER, 

Benjamin in Jihad x McMundo. São Paulo: 

Record, 2003, p. 11). 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 01 

De acordo com o autor, a expressão 

“McMundo” pode ser compreendida como 

sendo: 

 

(A) o Ocidente e sua característica principal, 

que é o livre mercado, impulsionado pelo 

capitalismo.  

(B) o Oriente Médio, influenciado por 

conflitos bélicos históricos.  

(C) a estrutura militar dominante em 

determinado espaço geográfico.  

(D) a mídia internacional, que apoia interesses 

de grupos empresariais.  

(E) o conjunto de partidos políticos norte-

americanos.  

 

QUESTÃO 02 

Segundo o texto: 

 

(A) antes do ataque, as ideias sustentadas pelos 

jihadistas prevaleciam no Ocidente. 

(B) o Ocidente é extremamente religioso.  

(C) a cidade de Nova York reúne um grande 

número de combatentes jihadistas.  

(D) o Pentágono representa a catedral do poder 

militar americano em Washington.  

(E) o ataque terrorista já estava sendo esperado 

pelo governo dos Estados Unidos. 

____________________________________ 

Rascunho: 
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QUESTÃO 03 

De acordo com o autor: 

 

(A) a solução para o problema deve-se ater 

única e exclusivamente ao uso da força militar.  

(B) o problema deve ser analisado de forma 

mais ampla, contemplando fatores como 

justiça e democracia.  

(C) o problema do terrorismo não será 

solucionado.  

(D) o ex-presidente George W. Bush tem a 

perfeita ideia de justiça.  

(E) a guerra contra o terrorismo deve ser 

tratada como qualquer outro tipo de conflito.  

 

QUESTÃO 04 

Segundo o texto: 

 

(A) as tensões entre Ocidente e Oriente serão 

resolvidas pelo livre mercado.  

(B) não há solução para o problema do 

terrorismo. 

(C) o resultado desse confronto é incerto.  

(D) o McMundo rejeita o progresso e esconde-

se sob o manto do jihadismo.  

(E) o problema do terrorismo é exclusivamente 

religioso.   

 

____________________________________ 

Rascunho: 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 05 

De acordo com o texto: 

 

(A) antes do ataque de 11 de setembro, a 

impressão era de que o Ocidente não 

encontraria problemas para impor suas ideias.  

(B) depois do ataque, as relações comerciais 

internacionais se enfraqueceram.  

(C) a noção de justiça é a mesma para o 

McMundo e para os jihadistas.  

(D) os inimigos do Ocidente sempre foram os 

mesmos, independentemente do ataque de 11 

de setembro.  

(E) a ideia de justiça compreende apenas a 

intervenção militar. 

 

QUESTÃO 06 

A expressão “inelutável”, utilizada no texto 

(linha 13) é sinônimo de: 

 

(A) agradável. 

(B) inviável.  

(C) inevitável.  

(D) maleável.  

(E) amável.  

 

QUESTÃO 07 

No trecho “Os guerreiros jihadistas inverteram 

a dinâmica...” (linha 10), a expressão “a 

dinâmica” corresponde a(o): 

 

(A) objeto indireto.  

(B) sujeito ativo.  

(C) sujeito passivo.  

(D) objeto direto.  

(E) complemento nominal.  
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QUESTÃO 08 

No texto acima (linha 11) lê-se “escrevendo 

uma nova página numa história...” O verbo 

escrever está conjugado em qual forma? 

 

(A) futuro simples. 

(B) particípio passado.  

(C) presente do indicativo.  

(D) imperativo.  

(E) gerúndio.  

 

QUESTÃO 09 

No trecho “Hoje, o resultado do confronto 

entre o futuro e a reação radical que lhe é 

oposta...” (linha 21), a expressão “entre” pode 

ser definida como: 

 

(A) verbo entrar conjugado no imperativo. 

(B) voz passiva. 

(C) preposição.  

(D) voz ativa. 

(E) metonímia.  

 

QUESTÃO 10 

Na expressão “tão diligentemente 

comercializado” (linha 18), a expressão 

“diligentemente” pode ser classificada como: 

 

(A) adjunto adverbial de modo.  

(B) adjunto adnominal.  

(C) adjunto adverbial de tempo.  

(D) voz ativa.  

(E) objeto direito.   

 

____________________________________ 

Rascunho: 

 

QUESTÃO 11 

Assinale a alternativa em que o substantivo 

ligado ao verbo está empregado de forma 

INCORRETA: 

 

(A) bebem/bebida. 

(B) contrai/contrato. 

(C) relaxa/relaxamento.  

(D) bombear/bombeamento.  

(E) recebe/recepção. 

 

QUESTÃO 12 

Assinale a alternativa em que o artigo 

apresenta valor qualitativo. 

 

(A) Os problemas que o incomodam não me 

deixam preocupado.  

(B) Estes são os estudantes que lhe falei.  

(C) Muito é a bagunça; pouca é a ordem.  

(D) Encontre-o, ele é o cozinheiro! Ninguém o 

supera.  

(E) Sabedoria e paciência, estas qualidades não 

as tenho.  

 

QUESTÃO 13 

Considere as palavras abaixo e indique a opção 

que apresenta seus corretos sinônimos: 

“Principiante” – “Consertar” – “Confirmar” – 

“Conceder”. 

 

(A) incipiente – retificar – ratificar – deferir.  

(B) insipiente – ratificar – retificar – deferir.  

(C) incipiente – retificar – ratificar – diferir.  

(D) incipiente – ratificar – retificar – deferir. 

(E) insipiente – retificar – ratificar – diferir.  
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QUESTÃO 14 

Assinale a alternativa em que o pronome 

oblíquo átono está corretamente empregado: 

 

(A) Se aproximem da professora, queridos 

alunos.  

(B) Não nos traga más notícias durante este 

período difícil.  

(C) Gostaria que acompanhasse-me no 

passeio.  

(D) Farei-lhe uma proposta irrecusável.  

(E) Em tratando-se de conforto, sugiro aquele 

carro.  

 

QUESTÃO 15 

Assinale o item em que há erro de conjugação 

verbal: 

 

(A) Era importante que se contradissesse, com 

as evidências disponíveis, a afirmação de que 

o trabalhador ignora a leitura.  

(B) Muitos ficarão satisfeitos quando nós 

propusermos a reformulação do pedido.  

(C) Seria desejável que a classe trabalhadora se 

entretivesse mais com a leitura de livros e 

revistas.  

(D) Era necessário que o governo impusesse 

medidas para baratear os produtos eletrônicos. 

(E) Se o estudante dispor de adequadas 

bibliotecas, ter-se-á dado um importante passo 

para o desenvolvimento cultural do país. 

____________________________________ 

Rascunho: 

 

 

 

 

 

 

- MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO - 

QUESTÃO 16 

Para a realização de uma prova, 150 candidatos 

deveriam ser acomodados nas salas A, B, C e 

D de uma escola com capacidade para receber 

60, 50, 40 e 30 candidatos, respectivamente. A 

organização decidiu preencher inicialmente 

todos os lugares da sala menor, e os candidatos 

restantes foram repartidos entre as demais 

salas de forma diretamente proporcional de 

cada uma. O número de lugares não ocupados 

na sala de maior capacidade foi igual a: 

(A) 10. 

(B) 12. 

(C) 14.  

(D) 16. 

(E) 18. 

   

QUESTÃO 17 

José emprestou R$ 1.200,00 de um amigo, R$ 

1.080,00 de outro e R$ 920,00 de um terceiro 

amigo, comprometendo-se a pagar a todos em 

uma determinada data, sem juros. Na data 

combinada, José dispunha de apenas R$ 

2.800,00, e decidiu pagar a cada um deles 

quantias diretamente proporcionais aos valores 

emprestados. Dessa forma, ao amigo que 

emprestou a maior quantia, quanto José 

continua devendo? 

(A) R$ 185,00.   

(B) R$ 115,00. 

(C) R$ 120,00.  

(D) R$ 150,00. 

(E) R$ 170,00. 

____________________________________ 

Rascunho: 
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QUESTÃO 18 

Uma fábrica tem 25 funcionários, que 

produzem 40 peças automotivas a cada 8 

horas. Se a fábrica aumentar em 20% o número 

de funcionários, quanta peças automotivas 

serão produzidas a cada 24 horas? 

(A) 96.  

(B) 104.  

(C) 144.  

(D) 166. 

(E) 182. 

 

QUESTÃO 19 

Um atleta amador é capaz de correr 24 

quilômetros em 3 horas. Se sua velocidade 

diminuir 25%, de quanto tempo ele precisará 

para correr 48 quilômetros?  

(A) 8 horas. 

(B) 6 horas. 

(C) 7 horas. 

(D) 9 horas.  

(E) 10 horas.  

 

QUESTÃO 20 

A soma de dois números é 47 e o dobro da 

diferença deles é 46. O menor desses dois 

números é: 

(A) 10. 

(B) 11.  

(C) 12.  

(D) 13. 

(E) 14.  

 

Rascunho 

 

 

 

QUESTÃO 21 

Patrícia teve três filhos em três anos seguidos. 

Quando ela fez 39 anos, reparou que essa sua 

idade era igual a soma da idade dos seus três 

filhos. Nesse dia, quantos anos tinha o filho 

mais velho? 

(A) 8. 

(B) 10. 

(C) 12. 

(D) 14. 

(E) 16. 

  

QUESTÃO 22 

Uma edícula retangular de 6,0m por 1,8m terá 

sua superfície coberta com cerâmica. O metro 

quadrado dessa cerâmica custa R$ 60,00. O 

valor aproximado para o custo dessa cerâmica 

é de: 

(A) R$ 550,00.  

(B) R$ 580,00. 

(C) R$ 600,00. 

(D) R$ 620,00.  

(E) R$ 650,00. 

 

QUESTÃO 23 

Em um triângulo ABC, o ângulo interno em A 

é o dobro do ângulo interno em B. Sabendo-se 

que o ângulo interno em C é o triplo do ângulo 

interno em A, o menor ângulo interno deste 

triângulo é: 

(A) 20°. 

(B) 30°. 

(C) 15°. 

(D) 25°. 

(E) 35°. 
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QUESTÃO 24 

Considere um mapa cuja escala é 1/20.000. 

Com uma régua colocada sobre o mapa, 

obtém-se a medida de 10 cm entre as cidades 

A e B. Qual é o deslocamento em linha reta, 

em quilômetros, entre tais cidades? 

(A) 0,02. 

(B) 20. 

(C) 2. 

(D) 200. 

(E) 0,2. 

 

QUESTÃO 25 

Quantos litros de água cabem em um cubo com 

20 centímetros de aresta? 

(A) 4. 

(B) 6. 

(C) 40. 

(D) 8.  

(E) 80. 

 

QUESTÃO 26 

Quantos metros equivalem a um hectômetro? 

(A) 10. 

(B) 100. 

(C) 1.000. 

(D) 10.000. 

(E) 100.000. 

 

QUESTÃO 27 

Dez arrobas equivalem a quantos quilos? 

(A) 200. 

(B) 100. 

(C) 500. 

(D) 1000. 

(E) 150. 

  QUESTÃO 28 

João Paulo vai lançar uma moeda 4 vezes 

seguidas. A possibilidade de que o número de 

caras seja igual ao número de coroas é de: 

(A) 3/8. 

(B) 1/2. 

(C) 3/4. 

(D) 5/8. 

(E) 1/3.  

 

QUESTÃO 29 

O valor dos juros simples em uma aplicação 

financeira de R$ 3.000,00 feita por dois 

trimestres a taxa de 2% ao mês é de: 

(A) R$ 280,00.  

(B) R$ 320,00. 

(C) R$ 360,00. 

(D) R$ 380,00. 

(E) R$ 420,00. 

 

QUESTÃO 30 

Uma empresa aplicou em uma renda fixa o 

capital de R$ 100.000,00, com taxa de juros 

compostos de 1,5% mês, para resgate em 12 

meses. Qual foi o valor de juros recebido ao 

final deste período? 

(A) R$ 15.251,45. 

(B) R$ 10.188,05. 

(C) R$ 18.000,00. 

(D) R$ 17.451,35. 

(E) R$ 19.561, 82. 

_____________________________________ 

Rascunho. 
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- CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - 

QUESTÃO 31 

Atender a uma ligação telefônica utilizando a 

expressão “alô” não é recomendado em se 

tratando de instituições públicas e privadas. Ao 

receber uma ligação externa, o(a) atendente 

deve dizer: 

(A) o nome da instituição, o nome do atendente 

e a data da ligação.  

(B) o nome da instituição, a identificação de 

quem fala e uma saudação inicial.  

(C) o nome completo do(a) atendente, o nome 

da instituição e uma saudação.  

(D) uma saudação inicial, o nome da 

instituição e o cargo.  

(E) a identificação do(a) atendente, uma 

saudação e a pergunta “quem fala?”.  

 

QUESTÃO 32 

O atendimento telefônico é um importante 

diferencial no relacionamento com os clientes. 

Assinale a alternativa que melhor se adequa às 

funções de atendente: 

(A) agilidade no atendimento e o uso da 

expressão “alô”.  

(B) uso de tom de voz suave, melodioso e 

carinhoso.  

(C) uso de expressões que demonstrem 

afetuosidade e espontaneidade.  

(D) uso de linguagem informal e espontânea.  

(E) uso de linguagem séria e respeitosa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 33 

No que se refere aos deveres do profissional 

recepcionista, assinale a alternativa que NÃO 

condiz com suas atribuições: 

(A) ter postura amigável, evitando discutir 

verbalmente com o público e com os demais 

colegas de trabalho.  

(B) relacionar-se bem com os demais 

servidores da repartição.  

(C) acatar as ordens, analisando-as 

oportunamente. 

(D) maximizar os problemas. 

(E) ser pontual e observar rigorosamente o 

horário de trabalho.  

 

QUESTÃO 34 

No que se refere ao arquivo, analise os itens a 

seguir: 

I – Utilizado somente para fins de pesquisa.  

II – Documentos particulares ou de qualquer 

instituição pública ou privada que tenham sido 

considerados importantes.  

III – Deve ser preservado na sua totalidade sem 

destruição, rasura ou mutilação.  

(A) Os itens II e III estão corretos. 

(B) Todos os itens estão corretos.  

(C) Os itens I e III estão corretos.  

(D) Os itens I e II estão corretos.  

(E) Todos os itens estão incorretos.  

 

QUESTÃO 35 

Não é atribuição do profissional recepcionista: 

(A) organizar e manter atualizada a agenda.  

(B) atender telefonemas, fazer chamadas e 

anotar recados.  

(C) manter o arquivo desatualizado.  

(D) recepcionar os visitantes.  

(E) receber e expedir correspondências.  
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QUESTÃO 36 

São funções básicas do PABX, exceto: 

(A) possibilitar reuniões por telefone. 

(B) deixar chamadas em espera.  

(C) controlar chamadas telefônicas. 

(D) bloquear o recebimento de chamadas. 

(E) oferecer capacidade ilimitada de ramais.  

 

QUESTÃO 37 

A expressão “voice mail”, muito utilizada em 

telefonia, significa: 

(A) correio de voz.  

(B) transferência de voz.  

(C) discagem de voz.  

(D) chamado de voz. 

(E) atendimento por voz.  

 

QUESTÃO 38 

No que se refere ao atendimento telefônico, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

(A) O atendente deve ser cordial, ter bom 

ânimo e disposição ao telefone.  

(B) O atendente deve utilizar os recursos 

disponíveis como transferência de chamada e 

secretária eletrônica.  

(C) O atendente deve transmitir todos os 

contatos, com distinção.  

(D) O atendente deve encaminhar ao setor 

responsável o assunto ou informação 

solicitada, quando não for de seu 

conhecimento.  

(E) O atendente deve ter a voz pausada e firme 

para facilitar a comunicação. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Deverá o profissional recepcionista, 

EXCETO: 

(A) agir com bom senso, buscando minimizar 

os problemas.  

(B) ter uma postura simpática.  

(C) ter atenção pronta e ação rápida.  

(D) realizar ligações particulares, mantendo a 

linha ocupada.  

(E) portar-se discretamente.   

 

QUESTÃO 40 

O e-mail, também conhecido como correio 

eletrônico, é um programa em que é possível 

realizar trocas de mensagens pela internet, e se 

tornou uma opção muito utilizada nas últimas 

décadas. Através dele, é possível o envio e a 

troca de documentos, imagens e áudios para 

qualquer pessoa que possua um endereço de 

correio eletrônico. Que nome se dá ao arquivo 

que é incluído em uma mensagem de e-mail? 

(A) Browser. 

(B) Anexo. 

(C) Atalho.  

(D) Cookie.  

(E) Javascript.  

 

 

 

 

 

 

 

 


