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Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
Solicite a presença do fiscal em caso de necessidade.
A prova consta de 40 questões, cada uma com 4 (quatro) alternativas (A, B, C, e D), com uma única resposta correta.
As respostas devem ser transportadas, depois da resolução da prova, para o Cartão-Resposta.
Para marcar no Cartão-Resposta utilize caneta esferográfica de tinta azul ou preta.
Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço
adequado.
Em nenhuma hipótese será distribuída cópia do Cartão-Resposta, que é identificado eletronicamente.
Confira se este caderno de questões é o caderno correto do cargo para o qual você se inscreveu. Confira também se o
cargo está correto na etiqueta de identificação na sua carteira.
Não serão consideradas as respostas que não forem transportadas para o Cartão-Resposta.
As questões deverão ser marcadas no Cartão-Resposta, assinalando-se a alternativa correta de cada questão, sendo A,
B, C ou D.
Verifique se o seu Caderno de Questões apresenta todas as folhas numeradas corretamente. Caso haja algum problema,
comunique o fiscal de sala.
Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este
processo seletivo.
Somente será permitido ao candidato retirar-se definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de
2 (duas) horas do início da aplicação das provas, mediante a entrega obrigatória da sua Folha de Respostas e do
seu Caderno de Questões, devidamente preenchidos e assinados, ao fiscal de sala.
O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala com o Caderno de Questões depois de 3h45
min do início da realização da prova.
O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo
estabelecido, terá o fato consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
Cronograma (resumo) das principais datas referentes ao processo seletivo

Data
24/04/16
30/04/16
05 e 06/05/16
13/05/16

Ação/Evento
Divulgação do Gabarito preliminar das provas objetivas a partir das 18 horas.
Publicação do Gabarito Oficial das provas objetivas.
Prova de Capacidade Física.
Publicação dos resultados da prova objetiva e da prova de capacidade física.
Site: www.unirv.edu.br

COMISSÃO PARA A ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO PÚBLICO - UNIRV
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LÍNGUA PORTUGUESA
QUESTÃO 1

A frase em que a grafia das palavras está inteiramente correta é:
A rescessão asiática, o colapço russo e a perda de vultuosas quantias
roubaram a expontaneidade do mercado de investidores.
b) ( ) Nessas inserções, todas as disfunções familiares, sem exceção, vêm à tona, sempre
acompanhadas de forte descarga emocional.
c) ( ) Sua majestade não admitiu e indiscrição do ministro, espulsando-o, imediatamente, da Corte.
d) ( ) Estudiosos mostram-se apreensivos diante da eminência do recrudecimento das supertições
nas sociedades capitalistas.
a) ( )

Leia o texto a seguir e responda às questões 2 e 3:
QUESTÃO 2

Um dos direitos fundamentais das pessoas é o de ir e vir. No entanto, boa parte das metrópoles
brasileiras não tem conseguido viabilizar esse direito de forma satisfatória. A (i)mobilidade das
metrópoles, com exceção de algumas regiões metropolitanas, aplica-se quase uniformemente. As
metrópoles brasileiras cresceram muito rápido no período de 1930 a 1980. Elas expressam a mudança
intensa pela qual passou a economia brasileira, deixando de ser agrária exportadora para industrializada. A
mudança da matriz econômica caracterizou-se por intenso movimento migratório campo-cidade. O Brasil
agrário tornou-se o Brasil urbano. De outro lado, uma das estratégias voltadas para desenvolver o setor
industrial no Brasil foi priorizar a indústria automobilística. Mas tudo tem um preço. E o preço que
pagamos foi caro. O automóvel individual foi prioridade dos investimentos em mobilidade urbana (e em
boa parte dos casos ainda é). Túneis, vias expressas e investimentos correlatos superaram aqueles
dedicados aos diferentes modais (como o ferroviário). Mesmo no modal rodoviário, do ponto de vista de
espaço ocupado nas vias públicas, os automóveis tiveram prioridade, na maioria das vezes, em detrimento
dos ônibus.
(Adaptado de Vladimir Fernandes Maciel, Problemas e desafios do transporte público urbano).
De acordo com a argumentação do texto, o “preço”, em “tudo tem um preço”, corresponde a uma
consequência, que se traduz como
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

o direito de ir e vir.
desenvolvimento industrial.
os altos preços dos automóveis.
problemas de mobilidade nas metrópoles.

QUESTÃO 3

Em relação ao texto acima, é correto afirmar que:
a) ( ) Todas as metrópoles brasileiras têm problemas de mobilidade urbana.
A flexão b)
do( ver) Houve mais investimentos em transporte ferroviário do que em transporte individual.
c) ( ) As metrópoles brasileiras cresceram rapidamente entre 1930 e 1980 por causa de mudanças
econômicas que fizeram a população do campo migrar para as cidades.
d) ( ) Investimento em transporte coletivo tem sido priorizado nas cidades brasileiras.
QUESTÃO 4

Leia o fragmento de texto abaixo.
“... graças a algumas características: os videogames possuem objetivos claros, vários modos de atingir
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o sucesso e feedback rápido, ou seja, o jogador recebe uma consequência imediata após cada ação.”
Os dois- pontos (:) introduzem no contexto
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

um segmento enumerativo, com intenção explicativa.
um comentário pessoal, de caráter opinativo.
uma repetição enfática para atrair a atenção do leitor.
sugere um questionamento a respeito dos jogos.

QUESTÃO 5

Leia o fragmento abaixo e assinale a proposição correta.
“Vários historiadores têm procurado entender a originalidade da monarquia brasileira vinculando-a à
chegada da família real no Brasil em 1808. De fato, é no mínimo inusitado pensar numa colônia
sediando a capital de um império.”
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

O fragmento de texto é narrativo.
O fragmento de texto é descritivo.
O fragmento de texto é narrativo-descritivo.
O fragmento de texto é dissertativo.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que o uso do pronome não está de acordo com a gramática normativa.
a) ( ) Para mim, é difícil entender a gramática.
b) ( ) Vou dividir os produtos entre eu e você.
c) ( ) Ele sempre carrega a gramática consigo.
d) ( ) Essa gramática não é para eu estudar.
QUESTÃO 7

Assinale a única frase em que a crase está adequadamente empregada.
a) ( ) Não conheço às que saíram.
b) ( ) Eles se referem às que saíram.
c) ( ) Esta é a lei à qual desconhecia.
d) ( ) Apresentou-lhe à esposa.
QUESTÃO 8

“Vamos, por um momento que seja, cair na real...”. A regra abaixo que justifica o emprego das vírgulas
nesse segmento do texto é:
a) ( ) isolar o aposto.
b) ( ) indicar pausa para o leitor descansar.
c) ( ) indicar a supressão de uma palavra.
d) ( ) marcar a intercalação de elementos.
QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que o reconhecimento do discurso está correto.
) Tô morrendo de fome, disse Pâmela. (Discurso indireto).
) Você é menor e eles estão precisando evitar escândalo. (Discurso indireto).
) Bárbara estranhou a amiga. O que está se passando nessa cabecinha? (Discurso indireto livre).
) Gritou, se ajoelhou e se pôs a chorar - macaco é quase como gente - a mulher implorando que
não maltratasse o bicho. (Discurso indireto livre).

a) (
b) (
c) (
d) (
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Leia o texto abaixo e responda às questões 10, 11 e 12:
QUESTÃO 10

“O velho porteiro do palácio chega em casa trêmulo. Como sempre que tem baile no palácio,
sua mulher o espera com café da manhã reforçado. Mas desta vez ele nem olha para a xícara
fumegante, o bolo, a manteiga, as geleias. Vai direto à aguardente. Atira-se na sua poltrona perto do
fogão e toma um longo gole de bebida, pelo gargalo.
- Helmuth, o que foi?
- Espera, Helga. Deixe eu me controlar primeiro.
Toma outro gole de aguardente.
- Conta, homem! O que houve com você? Aconteceu alguma coisa no baile?
- Co-começou tudo bem. As pessoas chegando, todo mundo de gala, todos com convite, tudo
direitinho. Sempre tem, é claro, o filhinho-de-papai sem convite que quer me levar na conversa, mas já
estou acostumado. Comigo não tem conversa. De repente, chega a maior carruagem que eu já vi.
Enorme. E toda de ouro. Puxada por três parelhas de cavalos brancos. Cavalões! Elefantes! De dentro
da carruagem salta uma dona. Sozinha. Uma beleza. Eu me preparo para barrar a entrada dela porque
mulher desacompanhada não entra em baile do palácio. Mas essa dona é tão bonita, tão, sei lá, radiante,
que eu não digo nada e deixo ela entrar.” (Luís Fernando Veríssimo. In: CARNEIRO, A. D. Texto em
construção. São Paulo: Moderna, 1996).
Em relação à tipologia textual do trecho acima, é possível afirmar que predomina:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

argumentação.
narração.
descrição.
exposição.

QUESTÃO 11

O trecho “ - Helmuth, o que foi?” constitui em exemplo de:
a) ( ) discurso direto.
b) ( ) discurso indireto.
c) ( ) discurso indireto livre.
d) ( ) discurso do narrador.
QUESTÃO 12

O trecho que revela que aconteceu alguma coisa fora do habitual ao porteiro é:
a) ( ) “Sempre tem, é claro, o filhinho-de-papai sem convite que quer me levar na conversa, mas já
estou acostumado.”
b) ( ) “Como sempre que tem baile no palácio, sua mulher o espera com café da manhã reforçado.”
c) ( ) “Eu me preparo para barrar a entrada dela porque mulher desacompanhada não entra em baile
do palácio.”
d) ( ) “Mas desta vez ele nem olha para a xícara fumegante, o bolo, a manteiga, as geleias. Vai
direto à aguardente.”
QUESTÃO 13

Marque a alternativa correta quanto ao uso das palavras sublinhadas nas frases:
a) ( ) O assistente estava muito cansado, no entanto sentou-se para descansar.
b) ( ) O mecânico trocou a peça defeituosa, além disso a máquina não funcionou.
c) ( ) Não chovia há meses, por isso a vegetação estava tão seca.
d) ( ) Apesar de estar cheio de rancor, Ricardo planejou a vingança em detalhes.
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QUESTÃO 14

Marque a alternativa correta, de acordo com a norma culta, quanto à concordância verbal:
a) ( ) Houveram várias reuniões para a organização do evento.
b) ( ) Os moradores do bairro protestava contra a falta de segurança na região.
c) ( ) A gente vamos decidir isso amanhã.
d) ( ) Os militares faziam exercícios preparatórios para combate.
Leia o texto abaixo e responda às questões 15, 16, 17 e 18:
QUESTÃO 15

Um sem-número de livros sugere que a única maneira de alcançar real sucesso é fazer de si o
número um. Outros dizem para você visualizar-se sentado na cadeira principal ou embarcando no
jatinho da empresa para voar ao redor do mundo a fim de encontrar-se com chefes de Estado. Já
conheceu alguém que sacrificaria tudo e todos ou faria o que fosse preciso para ser o número um?
Como você se sente a respeito de pessoas que agem desta forma? Provavelmente, você despreza
pessoas que passam por cima de outras para alcançar seus objetivos. Talvez você até mesmo tenha sido
vítima deste tipo de comportamento.
Você acha que é certo querer ser o número um? Você acha que é certo desejar vencer? Você
acha que é legítimo querer ser o executivo principal de uma companhia e viajar ao redor do mundo?
Claro que sim! O problema não é almejar, mas como se planeja chegar lá. Desejar dar o melhor de si é
um sinal de caráter, uma vez que as pessoas de caráter não se contentam apenas em fazer “presença”.
No entanto, aqui está a chave: as pessoas de caráter desejam vencer, contanto que levem consigo
aqueles que as ajudaram a chegar ao topo. As pessoas de caráter reconhecem abertamente a
interdependência que têm com os outros. Eis por que são doadoras, e não apropriadoras. (O princípio
da significância – Les Carter e Jim Underwood. Ed. United Press, 2000).
Marque a alternativa verdadeira sobre o texto acima:
a) ( )
b) ( )
c) ( )
d) ( )

Os autores defendem que é legítimo querer ser o número um, porém sem desprezar aqueles
que nos ajudam a crescer profissionalmente.
O texto se dirige ao leitor para criticar sua forma de pensar.
Os autores têm certeza de que o leitor já foi vítima de pessoas que querem passar por cima de
outras.
No primeiro parágrafo, o texto explica o que é ser uma pessoa de caráter.

QUESTÃO 16

A palavra “sem-número”, na primeira linha, significa:
a) ( ) nenhum.
b) ( ) alguns.
c) ( ) muitos.
d) ( ) todos.
QUESTÃO 17

No trecho “O problema não é almejar, mas como se planeja chegar lá”, as palavras sublinhadas
significam no texto:
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a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

passar por cima dos outros.
ter sucesso, atingir seus objetivos.
ser uma pessoa de caráter.
chegar a voar ao redor do mundo.

QUESTÃO 18

No trecho “as pessoas de caráter desejam vencer, contanto que levem consigo aqueles que as ajudaram
a chegar ao topo”, a palavra sublinhada se refere a:
a) ( ) “pessoas de caráter”.
b) ( ) “aqueles”.
c) ( ) “contanto que”.
d) ( ) “topo”.
Leia o texto abaixo e responda às questões 19 e 20:
QUESTÃO 19

O Oskar dos judeus
A Lista de Schindler é uma obra-prima e pode ser considerado um dos melhores trabalhos do
diretor Steven Spielberg. Baseado em fatos reais, narra a história do empresário polonês Oskar
Schindler (Liam Neeson) que usou quase todo o seu dinheiro para libertar mais de mil judeus de
campos de concentração nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. O filme, inédito no AXN, ganhou
sete das doze estatuetas do Oscar ao qual foi indicado. (Monet, a sua revista da Net. Ed. Globo,
fevereiro de 2004).
Pode-se afirmar que a atitude do autor do texto em relação ao filme A Lista de Schindler:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

é negativa, pois o autor faz críticas duras contra o diretor do filme.
revela indiferença do autor em relação à obra.
demonstra sua verdadeira adoração pelo empresário polonês por ter libertado os judeus.
é positiva, pois considera o filme uma obra-prima.

QUESTÃO 20

A palavra “nazistas”, sublinhada no texto:
a) ( ) concorda com a palavra “judeus”, por isso está no plural.
b) ( ) concorda com a palavra “concentração”, por isso deveria estar no singular.
c) ( ) concorda com a palavra “campos”, por isso está no plural.
d) ( ) concorda com a palavra “estatuetas”, por isso está no plural.
MATEMÁTICA
QUESTÃO 21

Um teste contendo 40 questões possui o critério de avaliação:
• Para cada questão certa: 3 pontos.
• Para cada questão errada: - 2 pontos.
Se um candidato acertar 28 questões, qual será a sua nota?
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a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

60
75
80
120

QUESTÃO 22

Se m é um número natural, tal que 5m = 125, quanto vale m4?
a) ( ) 9
b) ( ) 18
c) ( ) 27
d) ( ) 81
QUESTÃO 23

Em um grupo de 40 professores, 2/5 são vegetarianos. Qual é a quantidade de pessoas não vegetarianas
nesse grupo?
a) ( ) 8
b) ( ) 14
c) ( ) 16
d) ( ) 24
QUESTÃO 24

Em uma pesquisa sobre o uso de celular, verificou-se que dois terços dos entrevistados utilizam seus
aparelhos para outros fins, além de ligações telefônicas. A pesquisa também revelou que apenas um
quarto dos entrevistados enviam mensagens (torpedos). Qual é a fração que corresponde à parte de
pessoas entrevistadas que utilizam seus celulares para outros fins, além de ligações, porém não enviam
mensagens?
a) ( ) 4/11
b) ( ) 5/12
c) ( ) 6/11
d) ( ) 9/12
RASCUNHO
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QUESTÃO 25

O restaurante de Marcos comprou 29 pacotes de arroz; alguns desses tinham 5 quilogramas de arroz e
outros, apenas 1 quilograma. No total, foram comprados 73 quilogramas. Determine quantos pacotes de
cada tipo foram comprados pelo dono do restaurante.
a) ( ) Foram comprados 8 pacotes de 1 quilograma e 6 com 5 quilogramas.
b) ( ) Foram comprados 10 pacotes de 1 quilograma e 7 com 5 quilogramas.
c) ( ) Foram comprados 18 pacotes de 1 quilograma e 11 com 5 quilogramas.
d) ( ) Foram comprados 20 pacotes de 1 quilograma e 14 com 5 quilogramas.
QUESTÃO 26

O relógio de Juca adianta 12 minutos a cada 8 dias. Quantas horas terá adiantado em 6 meses?
(Considere os meses com 30 dias).
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

4 horas 30 minutos.
4 horas 45 minutos.
5 horas 15 minutos.
5 horas 50 minutos.

QUESTÃO 27

Mário gastou 50 minutos para percorrer um determinado percurso com uma velocidade média de 110
km/h. Se a velocidade média tivesse sido de 80 km/h, em quanto tempo aproximadamente seria feito o
mesmo percurso?
a) ( ) 1 hora e 3 minutos.
b) ( ) 1 hora e 5 minutos.
c) ( ) 1 hora e 9 minutos.
d) ( ) 1 hora e 15 minutos.
RASCUNHO
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QUESTÃO 28

Haroldo comprou um automóvel financiando o valor devido em seu banco. A prestação paga
mensalmente é de R$ 850,00. No mês de janeiro, ele pagou a parcela com atraso e por isso teve de
pagar uma multa de 12%. O valor pago por essa parcela foi de:
a) ( ) R$ 875,50
b) ( ) R$ 894,00
c) ( ) R$ 952, 00
d) ( ) R$ 954,20
QUESTÃO 29

Durante quanto tempo deverá ficar aplicado um capital de R$ 12.000,00 à taxa de juros simples de 2%
ao mês, para que renda juros de R$ 4.800,00?
a) ( ) 15 meses.
b) ( ) 20 meses.
c) ( ) 25 meses.
d) ( ) 30 meses.
QUESTÃO 30

Se do dobro da idade de Ana subtrairmos o triplo da idade que ela tinha há 6 anos, resulta na sua idade
atual. Qual é a idade atual de Ana?
a) ( ) 9 anos.
b) ( ) 10 anos.
c) ( ) 11 anos.
d) ( ) 12 anos.
QUESTÃO 31

Um rapaz que tinha massa de 100 kg iniciou um programa de emagrecimento que envolvia dietas,
reeducação alimentar e exercícios físicos, Como seguiu corretamente as instruções de seu médico, ele
perdeu 18% de sua massa. Qual é a nova massa desse rapaz após o programa de emagrecimento?
a) ( ) 79 quilogramas.
b) ( ) 82 quilogramas.
c) ( ) 84 quilogramas.
d) ( ) 86 quilogramas.
RASCUNHO
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QUESTÃO 32

Severino aplicou R$ 5.000,00 à taxa de 2% ao mês por 1 ano e 5 meses. Ao final desse período, qual
era o montante da aplicação?
a) ( ) R$ 5.939,30
b) ( ) R$ 6.300,50
c) ( ) R$ 6.700,00
d) ( ) R$ 7.000,00
QUESTÃO 33

Numa escola da periferia de uma grande cidade é feito um grande mutirão de limpeza. No ano passado,
60 pessoas da comunidade escolar terminaram a limpeza em 12 horas de trabalho. No presente ano, 80
voluntários apresentaram-se para o mutirão. Se esses voluntários trabalharem no mesmo ritmo daqueles
que trabalharam no ano anterior, poderão completar o serviço em apenas:
a) ( ) 8 horas.
b) ( ) 8 horas e 30 minutos.
c) ( ) 9 horas.
d) ( ) 9 horas e 30 minutos.
QUESTÃO 34

Numa empresa com 50 funcionários, a distribuição dos salários está representada na tabela a seguir:
N° de Empregados
Salários
5
2.000,00
20
880,00
10
1.600,00
15
1.200,00
De acordo com os dados apresentados, o salário médio dos empregados dessa empresa é de:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

880,00
1.232,00
1.400,00
1.420,00

RASCUNHO
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QUESTÃO 35

Uma pessoa, digitando 60 toques por minuto e trabalhando 6 horas por dia, realiza um certo trabalho
em 10 dias. Outra pessoa, digitando 50 toques por minuto e trabalhando 4 horas por dia, realizará o
mesmo trabalho em:
a) ( ) 12 dias.
b) ( ) 14 dias.
c) ( ) 16 dias.
d) ( ) 18 dias.
QUESTÃO 36

36) Um imóvel no valor de R$ 600.000,00 foi vendido com as seguintes condições: 28% do valor pago
à vista e R$ 529.200,00 pagos 15 meses depois. Nessas condições, a taxa de juro simples mensal paga
pelo comprador foi de:
a) ( ) 2,5%
b) ( ) 1,5%
c) ( ) 1,8%
d) ( ) 1,0 %
QUESTÃO 37

Sobre uma dívida de R$ 60.000,00 obteve-se um desconto de 10%. Sobre o restante, um outro desconto
foi aplicado e reduziu a dívida para R$ 43.200,00. O segundo desconto foi de:
a) ( ) 18%
b) ( ) 28%
c) ( ) 20%
d) ( ) 25%
RASCUNHO
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QUESTÃO 38

Um estudante tem 6 lápis de cores diferentes. Sabe-se que ele deseja pintar 5 listras de uma bandeira,
sendo que cada listra terá apenas uma única cor. Considerando-se que listras adjacentes não podem ter
cores iguais, o número total de bandeiras que podem ser confeccionadas pelo estudante é:
a) (
b) (
c) (
d) (

)
)
)
)

720
3.750
1.875
7.776

QUESTÃO 39

Em um experimento realizado num laboratório, colocaram-se 200 bactérias em um meio propício à sua
reprodução e observou-se que a população triplicava a cada 15 minutos. O tempo t para se obter um
total de 218.600 bactérias foi de:
a) ( ) 3 horas.
b) ( ) 2 horas e 15 minutos.
c) ( ) 45 minutos.
d) ( ) 1 hora e 30 minutos.
QUESTÃO 40

Daniel gasta 40% de seu salário para pagar o aluguel de sua casa. Este ano o aluguel subiu 25% e seu
salário, somente 15%. A taxa percentual do salário de Daniel correspondente ao novo aluguel será
aproximadamente de:
a) ( ) 43%
b) ( ) 50%
c) ( )
d) ( )

40%

65%

RASCUNHO
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