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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
 

Leia o texto e responda as questões 
 
DILMA ROUSSEFF SANCIONA LEI DO FEMINICÍDIO. 
 
Decreto inclui crime no código penal, com agravamento da pena se violência atingir gestante 

ou mãe com filho de até 3 meses 
 

BRASÍLIA - A presidente Dilma Rousseff sancionou, nesta segunda-feira, a lei do feminicídio, 
tornando crime hediondo o assassinato de mulheres decorrente de violência doméstica ou outras 
questões de gênero. 

O Projeto de Lei 8.305/14 foi aprovado na última terça-feira pela Câmara dos Deputados, 
depois de tramitação no Senado, e modifica o Código Penal incluindo o crime entre os tipos de 
homicídio qualificado. 

O anúncio da sanção foi realizado no domingo, durante discurso da presidente em rede 
nacional por ocasião do Dia Internacional da Mulher. Na ocasião, ela ressaltou que o crime terá 
penas mais duras e que a medida “faz parte da política de tolerância zero em relação à violência 
contra a mulher brasileira”. 

Ontem, a presidente participou da Cerimônia de Sanção da Lei de Tipificação do Feminicídio. 
No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 15 
mulheres são mortas por dia no Brasil. 

— As mortes são pelo simples fato de ser mulher, uma questão de gênero — disse a 
presidente. 

Além disso, 500 mil mulheres são vítimas de estupro no país e apenas 10% dos casos 
chegam ao conhecimento das autoridades. 

— As mulheres, muitas vezes, têm medo e vergonha de denunciar — completou. 
 O texto aumenta a pena em um terço se o assassinato ocorrer durante a gestação ou nos 

três meses posteriores ao parto; se for contra adolescente menor de 14 anos ou contra uma pessoa 
acima de 60 anos ou, ainda, contra uma pessoa com deficiência. A pena é agravada também quando 
o crime for cometido na presença de descendente ou ascendente da vítima. 

O projeto, elaborado pela Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Violência contra a 
Mulher, defende que existem razões de gênero quando o crime envolve violência doméstica e familiar 
ou menosprezo e discriminação contra a mulher. 

Na justificativa, destaca-se que entre os anos 2000 e 2010, 43,7 mil mulheres foram mortas 
no Brasil, vítimas de homicídio. Mais de 40% del foram assassinadas dentro de suas casas pelos 
companheiros ou ex-companheiros. 

(Disponível em: http://oglobo.globo.com/sociedade/dilma-rousseff-sanciona-lei-do-feminicidio-15547526. 
Acesso em 24. Mar. 2015.) 

 
                                          
 
 
De acordo com texto, o tema central é: 
 

A) Os assassinatos de mulheres brasileiras. 
B) O machismo na sociedade brasileira. 
C) A aprovação do projeto de feminicídio na Câmara dos Deputados. 
D) A aprovação do projeto de feminicídio pela Presidência da República. 

 
 

                                          
 
 
De acordo com o texto, o feminicídio: 
 

A) Torna crime hediondo o assassinato de mulheres apenas quando praticado por companheiros 
ou ex-companheiros. 

B) Modifica o Código Penal tornando crime hediondo o assassinato praticado contra a mulher. 

    Questão 01 

    Questão 02 
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C) Justifica-se porque a violência contra a mulher ocorre principalmente no Dia Internacional da 
Mulher. 

D) Justifica-se porque o machismo foi instaurado no Brasil entre os anos 2000 e 2010. 
 

 
                                          
 
 
De acordo com o texto, que o verbo “sanciona”, presente no título, é substituído no texto por: 
 

A) Ressaltou. 
B) Denunciar. 
C) Elaborado. 
D) Aprovado. 

 
                                          
 

 
De acordo com o texto, no 1º parágrafo, o substantivo “decorrente” pode ser substituído por: 
 

A) Ressaltado. 
B) Sancionado. 
C) Resultante. 
D) Descendente. 

 
                                          
 
 
No contexto, o adjetivo “simples” usado no discurso da presidenta, significa: 
 

A) O machismo é simples. 
B) Os crimes praticados contra a mulher são facilitados por serem praticados em casa. 
C) Os crimes praticados têm como causa uma questão de gênero. 
D) A Lei do Feminicídio é simples. 

 
 
                                          
 
 
A locução adverbial “na ocasião”, no 3º parágrafo refere-se à 
 

A) Terça-feira. 
B) Há séculos. 
C) Entre 200 e 2010. 
D) Dia Internacional da Mulher. 

 
 

                                          
 
 
De acordo com texto, pode-se concluir que: 
 

A) A Lei é mais branda em casos de violência contra mulher na presença de filhos. 
B) 90% dos casos de violência por estupro no Brasil ficam fora das estatísticas oficiais. 
C) 15 mulheres são violentadas por dia no Brasil e oferecem denúncia contra seus 

companheiros. 
D) Em dez anos, 43,7 mil mulheres brasileiras foram vítimas de estupro. 

 
 
 
 

    Questão 03 

    Questão 04 

    Questão 05 

    Questão 06 

    Questão 07 
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A expressão “Na justificativa”, no último parágrafo, refere-se à: 

 
A) Dilma Rousseff. 
B) Anúncio. 
C) Projeto de Lei. 
D) Discurso. 

 
 

                                          
 
 
Na frase “No evento, ela condenou o machismo instaurado na sociedade há séculos e lembrou que 
15 mulheres são mortas por dia no Brasil”, o pronome em destaque exerce função de: 
 

A) Sujeito. 
B) Predicado. 
C) Predicado verbal. 
D) Predicado verbo-nominal 

 
 

                                          
 
 
Assinale a oração que apresenta concordância verbal de acordo com a norma padrão da Língua 
Portuguesa. 
 

A) As mulheres muitas vezes tem medo ou vergonha de denunciar. 
B) A Lei de Feminicídio e outras leis vem combater a violência contra a mulher brasileira. 
C) A Lei de Feminicídio visa combater a todas as formas de violência praticadas por causa do 

machismo. 
D) Mais de 40% dos crimes contra a mulher é praticado por companheiros. 

 
 

MATEMÁTICA  
 

                                          
 
 
O preço do pacote de arroz sofreu, nos últimos meses, aumento de 15%. Qual era o valor do pacote 
de arroz, se hoje ele custa R$ 18,40? 
 

A) R$ 12,00 
B) R$ 14,00 
C) R$ 16,00 
D) R$ 18,00 

 
 

                                          
 

 
João passa o dia entregando cartas. Em seu primeiro dia de trabalho entregou 7 cartas. Já no 
segundo dia, entregou 14. Em seu último dia de trabalho entregou 1.554 cartas. Quantas cartas João 
entregou do primeiro ao último dia de trabalho como carteiro? 
 

A) 173.271 
B) 174.272 
C) 175.273 
D) 176.274 

    Questão 11 

    Questão 12 

    Questão 08 

    Questão 09 

    Questão 10 
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Em uma indústria de peças para carros, trabalham Pedro, Tiago e João. Pedro monta trinta e seis 
peças em quatro horas. Tiago monta quarenta e duas peças em seis horas. João monta vinte e sete 
peças em três horas. Em doze horas de trabalho, quantas peças os três, juntos, terão montado? 
 

A) 280 
B) 300 
C) 320 
D) 340 

 
                                          
 

 
Marcos e Vinícius saíram para comemorar em uma lanchonete. Marcos comeu 5 pastéis e tomou 3 
copos de suco, gastando R$ 29,00. Já Vinícius tomou 2 copos de suco e comeu 3 pastéis gastando 
R$ 18,00. Quanto custou cada pastel? 
 

A) R$ 1,00 
B) R$ 2,00 
C) R$ 3,00 
D) R$ 4,00 

 
                                          

 
 

Calcule a soma dos elementos da 1ª coluna da matriz = ( ) , em que = 3 + − 2. 
A) 5 
B) 6 
C) 7 
D) 8 

 
                                          

 
 

Considerando as funções ( ) = 5 + 9  e ( ) = 7 − 3 , determine k tal que (5) −
(2) = 32. 

 

A)  

B)  

C)  

D)  

 
 
                                          

 
 
Em um laboratório os cientistas isolaram uma bactéria que se divide em três a cada 90 segundos. 
Determine o número total de bactérias originadas desta única bactéria após 12 minutos. 
 

A) 6.531 
B) 6.541 
C) 6.551 
D) 6.561 

    Questão 13 

    Questão 14 

    Questão 15 

    Questão 16 

    Questão 17 
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Nas eleições de uma escola há cinco candidatos à direção, seis para vice-direção e nove para 
secretaria. Quantos podem ser os resultados desta eleição? 
 

A) 260 
B) 270 
C) 280 
D) 290 

 
                                          
 

 
Em uma praça de formato circular aconteceu uma apresentação teatral. A praça estava com muitas 
pessoas e os organizadores gostariam de saber, aproximadamente, quantas pessoas estavam 
assistindo. Sabendo que em cada metro quadrado temos 6 pessoas e que o diâmetro da praça é de 

80 metros, calcule o número de pessoas que estava na praça (Use = 3,14). 
 

A) 28.144 
B) 29.144 
C) 30.144 
D) 31.144 

 
                                          

 
 

Qual a distância entre os pontos (3, −1) e (3,5)? 
 

A) 6 
B) 7 
C) 8 
D) 9 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
 

                                          
 

Considerando a existência de controvérsias quanto à origem do nome da cidade de Goioerê, analise 
a seguinte afirmativa: 

“A palavra Goioerê tem origem na língua tupi, nação indígena que no século XIX tinha presença mais 
marcante na região.” 

Assim, sobre tal afirmativa é correto afirmar e justificar que: 

A) Está incorreta, pois a única versão aceita é aquela que afirma que o nome provém do latim, 
uma língua que não se usa mais e significa “Água Cristalina”, que é a versão dada como 
definitiva, em uma espécie de convenção entre os moradores da cidade e foi registrada pela 
primeira vez pelo jornal Folha de Londrina, em uma Edição Especial, no dia 19 de maio de 
1964, que designou o termo Goioerê como de origem latina, definindo-a como “água cristalina 
ou claríssima”. 

B) Está correta e é a mais aceita, já que a versão de que o nome da cidade provém da língua 
Caingangue foi descartada. 

C) Está correta, mesmo porque o termo Goioerê provém do Tupi-guarani e significa águas 
profundas, decorrente da facilidade de se encontrar água no subsolo da região em épocas de 
muita seca, principalmente. 

D) Está correta, mesmo não sendo a versão mais credenciada. 

    Questão 18 

    Questão 19 

    Questão 20 

    Questão 21 
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A Constituição da República Federativa do Brasil possui os seguintes fundamentos, exceto: 

A) O bipartidarismo. 

B) A dignidade da pessoa humana. 

C) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 

D) A cidadania. 

                                          

 

É correto afirmar, nos termos da Lei Orgânica do Município de Goioerê, que: 

A) A primeira investidura em cargo ou emprego público depende sempre de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, inclusive para as nomeações para 
cargo em comissão, conforme recente alteração na lei do município. 

B) O prazo de validade do concurso será de até 3 (três) anos, prorrogável por uma vez, por igual 
período. 

C) São estáveis, após 2 (dois) anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de 
concurso público. 

D) É garantido o direito de greve, sendo proibida a associação sindical. 

 

                                          

 

Ao Município compete prover a tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse e ao bem-estar de 
sua população, cabendo-lhe diversas atribuições, dentre as quais uma delas podemos afirmar como 
sendo a de: 

A) Legislar sobre assuntos de interesse nacional, estadual e local. 

B) Suplementar a legislação federal e estadual, no que couber. 

C) Regulamentar a utilização dos logradouros públicos e espaço aéreo. 

D) Organizar e manter os serviços de fiscalização necessários ao exercício do seu poder 
judiciário. 

 
                                          

 

Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no exercício de mandato 
eletivo, aplicam-se várias disposições previstas nas Constituição da República. Assim, assinale a 
alternativa incorreta em relação às referidas disposições constitucionais: 

A) Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, 
emprego ou função. 

B) Investido no mandato de prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 
facultado optar pela sua remuneração. 

C) Investido no mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as 
vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, 
e, não havendo compatibilidade, será aplicada a norma do inciso anterior. 

D) Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de 
serviço jamais será contado para efeitos legais. 

 

    Questão 22 

    Questão 23 

    Questão 24 

    Questão 25 
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No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, qual o procedimento correto para  verificar  
Ortografia e Gramática? 
 

A) Exibição ->  Correção -> Ortografia e Gramática. 
B) Referência  -> Ortografia e Gramática. 
C) Verificador -> Ortografia e Gramática -> Corrigir 
D) Revisão  -> Ortografia e Gramática. 

 
 

                                          
 
 
 Qual das opções abaixo refere-se a um software gerenciador de e-mail? 
 

A) Adobe Reader. 
B) Thunderbird. 
C) PowerPoint. 
D) Skype. 

 
                                          

 
 
 Nos navegadores Mozilla Firefox (36.0.1) e Google Chrome(41.0.2272.89 m) quais os respectivos 
comandos no teclado para abrir nova janela, abrir nova aba e reabrir uma aba fechada. 
 

A) ctrl + J    -            crtl + A        ctrl + shift +  A 
B) ctrl + shift + A      ctrl + B        ctrl + A 
C) ctrl + N    -           crtl + T        ctrl + shift + T 
D) ctrl + O     -          ctrl + T        ctrl + shift + O 

 
 

                                          
 
 
Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa correta: 
 
Conforme a Lei Complementar n 11/2009 (Prefeitura Municipal de Goioerê), são requisitos básicos 
para investidura em cargo público: 
 
I - a nacionalidade brasileira; 
 II - o gozo dos direitos políticos; 
III - a quitação com as obrigações militares e eleitorais; 
IV - o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo; 
V - ter idade mínima de dezesseis anos; 
VI - gozar de boa saúde física e mental, comprovada mediante inspeção médica. 
 
A alternativa correta é: 
 

A) Somente os itens I,III e V estão corretos. 
B) Somente os itens I,II,III e VI estão corretos. 
C) Todas os itens estão corretos. 
D) O item V está incorreto. 

 
 
 
 
 

    Questão 26 

    Questão 27 

    Questão 28 

    Questão 29 



CARGO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

8 

 

 

         
                                  

 
 
Analise a afirmação abaixo e assinale a alternativa incorreta: 
 
A  Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 (Estatuto da Criança e do Adolescente): 
 

A) Dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. 
B) Dispõe sobre a proteção integral à criança e parcial ao adolescente. 
C) Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este Estatuto às pessoas entre 

dezoito e vinte e um anos de idade. 
A) Considera-se criança, para os efeitos desta lei, a pessoa até doze anos de idade incompletos 

e adolescente aquela entre doze e dezoito anos de idade. 

    Questão 30 


