
 

PROCESSO SELETIVO 01/2015 
 

CADERNO DE PROVAS 

JOVENS APRENDIZES 
 

 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

 

Nome: _____________________________________________ N. da Inscrição: __________ 

 

2. O CARTÃO DE RESPOSTAS deve, obrigatoriamente, ser assinado. Esse CARTÃO DE 

RESPOSTAS não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o amasse. 

3. Duração da prova: 1 horas, incluindo o tempo para o preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

4. Na prova há 20 questões de múltipla escolha, com quatro opções: a, b, c, d.  

5. No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas pelos seus respectivos 

números. Preencha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta) fabricada em 

material transparente, toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar as 

bordas. 

6. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada 

mais de uma opção. Evite deixar questões sem resposta. 

7. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois 

nenhuma reclamação sobre o total de questões e/ou falha de impressão será aceita depois de 

iniciada a prova. 

8. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os 

candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, fones 

de ouvido, tel. celular etc.) 

9. A não observância dessas exigências acarretará a sua exclusão do concurso público. 

10. Ao sair da sala, entregue este CARTÃO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE 

RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala.  



RITOS CORPORAIS ENTRE OS NACIREMA 

 “[...] Na hierarquia dos mágicos profissionais, logo abaixo dos médicos-feiticeiros no que diz respeito ao 
prestígio, estão os especialistas cuja designação pode ser traduzida por "sagrados-homens-da-boca". Os 
Nacirema têm um horror quase que patológico, e ao mesmo tempo fascinação, pela cavidade bucal, cujo 
estado acreditam ter uma influência sobre todas as relações sociais. Acreditam que, se  não fosse pelos 
rituais bucais seus dentes cairiam, seus amigos os abandonariam e seus namorados os rejeitariam. 
Acreditam também na  existência de uma forte relação entre as características orais e as morais: Existe, por 
exemplo, uma ablução ritual da boca para  as crianças que se supõe aprimorar sua fibra moral.   

O ritual do corpo executado diariamente por cada Nacirema inclui  um rito bucal. Apesar de serem tão 
escrupulosos no cuidado bucal, este rito envolve uma prática que choca o estrangeiro não iniciado, que só 
pode considerá-lo revoltante. Foi-me relatado que o ritual consiste na inserção de um pequeno feixe de 
cerdas de porco na boca juntamente com certos pós mágicos, e em movimentá-lo então numa série de 
gestos altamente formalizados. Além do ritual bucal privado, as pessoas procuram o mencionado sacerdote-
da-boca uma ou duas vezes ao ano. Estes profissionais  têm uma impressionante coleção de instrumentos, 
consistindo de brocas, furadores, sondas e aguilhões. O uso destes objetos no exorcismo dos demônios 
bucais envolve, para o cliente, uma tortura ritual quase inacreditável.  O sacerdote-da-boca abre a boca do 
cliente e, usando os instrumentos acima citados, alarga todas as cavidades que a degeneração possa ter 
produzido nos dentes. Nestas cavidades são colocadas substâncias mágicas. Caso não existam cavidades 
naturais nos dentes, grandes seções de um ou mais dentes são extirpadas  para que a substância natural 
possa ser aplicada. Do ponto de vista do cliente, o propósito destas aplicações é tolher a degeneração 
e  atrair amigos. O caráter extremamente sagrado e tradicional do rito evidencia-se pelo fato de os nativos 
voltarem ao sacerdote-da-boca ano após ano, não obstante o fato de seus dentes continuarem a degenerar. 
[...]” 

(Publicação original: “Body ritual among the Nacirema”, American Anthropologist, Vol. 58, n° 3. Disponível em: 

file:///D:/Usu%C3%A1rios/Imprensa/Downloads/ritos-corporais-entre-os-nacirema%20(1).pdf) 

 

1) O texto acima se refere à diversidade das formas de comportamento de uma tribo norte 
americana ainda não descrita, da qual pouco se sabe a origem e que vive no território 
entre os Cree do Canadá, os Yaqui e os Tarahumare do México, e os Carib e Arawak 
das Antilhas. Da análise do trecho acima, pode-se concluir que: 

a) Trata-se de uma tribo canibal com hábitos sadomasoquistas, que inclui na 
alimentação de seu povo carne humana;  

b) Trata-se de uma tribo onde a punição física é a forma de castigo que visa à elevação 
da moral; 

c) O ritual da boca, praticado pelos médico-feiticeiros da tribo, pode ser considerado 
um ritual de magia negra; 

d)  O ritual da tribo de inserir um “pequeno feixe de cerdas de porco na boca 
juntamente com certos pós mágicos, e em movimentá-lo então numa série de 
gestos altamente formalizados”, se assemelha à cultura brasileira de escovação 
dos dentes. 

Resposta correta: (d) 

 

2) Com base no texto supracitado, responda quais das alternativas abaixo corresponde 
respectivamente ao significado das palavras no contexto: tolher (linha 18) e ablução 
(linha 6): 

a) Impedir; purificação; 



b) Permitir; limpeza; 

c) Obstar; sacrifício; 

d) Retardar; abolição; 

Resposta correta: (a) 

 

3) Qual a forma correta do plural das seguintes palavras: guarda-sol, qualquer, ninguém e 
cônsul 

a) Guardas-sol; quaisquer; ninguém; cônsules 

b) Guardas-sóis; qualquer; ninguéns; cônsul 

c) Guarda-sóis; quaisquer; ninguém; cônsules 

d) Guarda-sol, quaisquer; ninguéns; cônsul 

Resposta correta: (c) 

 

4) Qual das alternativas apresenta respectivamente: verbo, adjetivo, preposição, advérbio: 

a) Amar, amor; para; muito 

b) Lançado; beleza; perante; mau 

c) Amigo; amável; atrás; muito 

d) Admoestar; belo; traz, lamentavelmente 

Resposta correta: (d) 

 

5) Qual das alternativas abaixo apresenta somente verbos: 

a) Viagem; análise; amar 

b) Viajem; analise; amar 

c) Catequizar; análise; amor 

d) Catequese; analise; amortecido 

Resposta correta: (b) 

 

6) Qual das alternativas apresenta a ortografia correta das palavras: 

a) rescisão; juiz; pichar, chuchu 

b) recisão; alaranjado; pixar; advinhar  

c) atravéz; apartir; pichar; adivinhar 

d) através; ascenção; pixar, xuxu  

Resposta correta: (a) 



7) Assinale a alternativa em que todas palavras abaixo apresentam ditongos crescentes: 

a) gênio, auto, fugiu, história 

b) água, aquarela, ausência, férreo 

c) cem, muito, Lúcia, série 

d) auto, caixa, água, história 

Resposta correta: (b) 

 

8) Qual das alternativas apresenta a ortografia correta das palavras: 

a) Câimbra, quiser, ajuntar, fragrante 

b) Salsichas, convéz, seiscentos, omicídio 

c) cãibra, convés, cinquenta, inumano 

d) salchichas, quiser, cincoenta, omissão 

Resposta correta: (c) 

 

9) Qual das alternativas apresenta a acentuação correta: 

a) Iténs, poça, para-choque, conhece-los 

b) rubrica, arrecém, pontapês, imã 

c) rúbrica, interviu, parabéns, ímas 

d) Itens, interveio, mói, ímãs 

Resposta correta: (d) 

 

10)  Em qual das alternativas está incorreta a pontuação? 

a) O menino foi ontem na escola. 

b) Brasil, país do futebol, é um grande centro de formação de jogadores. 

c) O repórter disse: - Nossa reportagem volta à cena do crime. 

d) Meu filho, venha tomar seus remédios. 

Resposta correta: (a) 

 

 

MATEMÁTICA 

 



11) Na figura, o número 7 ocupa a casa central. É possível colocar os números 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 8 e 9, um em cada uma das casas restantes sem repeti-los, de 
modo que a soma dos números na horizontal seja igual à 
soma dos números na vertical. Qual é essa soma? 

a) 17 
b) 25 
c) 26 
d) 36 

Resposta correta: (c) 

 

 

 

12) Ana multiplicou 111 por 111 e somou os algarismos do resultado. Qual é o valor dessa 
soma? 

 

a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 

Resposta correta: (d) 

 

13) Qual é o número obtido calculando (2015-2105)+(125-75) ? 

 

a) + 40 
b) - 40 
c) + 1750 
d) - 1750 

Resposta correta: (b) 

 

 

14) Taise, ao comprar uma blusa de R$ 18,00, enganou-se e deu ao vendedor uma nota de 
R$ 10,00 e outra de R$ 50,00. O vendedor, distraído, deu o troco como se Taise lhe 
tivesse dado duas notas de R$ 10,00. Qual foi o prejuízo de Taise? 



 

a) R$ 12,00 
b) R$ 40,00 
c) R$ 48,00 
d) R$ 50,00 

Resposta correta: (b) 

 

 

15) Qual das expressões abaixo tem como resultado um número ímpar? 

 

a) 3²+6³-17 
b) (1901-1653) x (3617-3098) 
c) 8 x 9 x 2 x 13² x 7 
d) (8137-2034) / (2228-1869) 

Resposta correta: (d) 

 

16) Qual das expressões abaixo tem o maior resultado? 

a) (6³ x 8² x 14²)0 
b) (5 + 7) x 0 
c) 50 x 0 x 7 
d) 7² x (2 - 2) 

Resposta correta: (a) 

 

17) Determine o valor da expressão numérica abaixo: 

{11² + 10 - [3²+(1169:7) - (19*6)]-24}= 

 

a) 40 
b) 44 
c) 104 
d) 444 

Resposta correta: (b) 



 

18) Existem 168 números primos positivos menores do que 1000. São eles: 2, 3, 5 . . . e 
997. Qual é o resultado da soma dos dez primeiros números naturais primos? 

a) 129 
b) 254 
c) 323 
d) -450 

Resposta correta: (a) 

 

19) Determine a soma da seguinte expressão: ( 6²+ 4³ - 3³+ 20) 

a) 12 
b) 47 
c) 73 
d) 74 

Resposta correta: (d) 

 

20) Calcule: (√   
 

 + √   - √  
 

 ) =  

a) -5 
b) 5 
c) 14 
d) -14 

Resposta correta: (c) 

 


