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INTERPRETAÇÃO DE TEXTO
IBGE: BRASILEIRO ESTÁ SE CASANDO MAIS,
MAS UNIÃO DURA MENOS
Após registrar uma década de retração, a
quantidade de casamentos no Brasil voltou a subir,
de acordo com as estatísticas do Registro Civil de
2014 divulgadas pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) nesta segunda-feira.
No ano passado - 2014, ocorreram cerca de 1,1
milhão de casamentos no país, um aumento de 5,1%
em relação a 2013. Em contrapartida, caiu a duração
média do matrimônio, de 19 para 15 anos, entre os
anos de 1984 e 2014.
Se os brasileiros estão se casando mais, eles
também estão se divorciando com mais facilidade.
Em 2014, o número de separações aumentou 5% em
relação a 2013. O IBGE começou a coletar
informações sobre divórcios em 1984. Nesses 30
anos, o número cresceu mais de dez vezes: passou
de 30,8 mil para 341,1 mil. O divórcio ganha força
desde 2010, com o fim da necessidade de separação
prévia do casal (ou seja, quem quer desfazer o
casamento passou a poder se divorciar a qualquer
momento, extinguindo-se os prazos que eram
obrigatórios para dar entrada no pedido). A
facilitação do divórcio também elevou a estatística de
novos casamentos, pois as pessoas passaram a ficar
livres para novas uniões mais rapidamente.
Há outra tendência: os brasileiros também
estão esperando mais para se casar. A idade média
dos homens na data das núpcias passou de 27 para
30 anos e a das mulheres, de 23 para 27, na
comparação entre 1974 e 2014.
O número de casamentos entre pessoas do
mesmo sexo também explodiu, registrando uma alta
de 31,2% entre 2013 e 2014. Foram 1.153 uniões
homoafetivas a mais, num total de 4.854 – 50,3%
entre cônjuges do sexo feminino e 49,7%, do
masculino.
Fonte: Veja.com – 30 novembro de 2015.
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1. O texto acima é um gênero textual e o seu tipo
textual é:
A)
B)
C)
D)

Descritivo.
Narrativo.
Instrucional.
Expositivo/ informativo.

2. No primeiro parágrafo do texto, o que se
entende entre os anos de 2013 e 2014:

A) Que em 2014 o número de casamento
aumentou.
B) Que foi em 2013 o maior número de
casamento.
C) Que o aumento de 5,1 % de
casamentos foi de 2015 em relação a
2014.
D) Que o percentual de casamentos entre
2013, 2014 e 2015 se mantiveram
inalterados
3. A conclusão do segundo parágrafo é a de
que:
A) As separações em 2014 aumentaram
mais em relação a 2010.
B) Que os brasileiros se casam mais e se
separam mais.
C) Que os brasileiros se casam mais e
estão se divorciando com mais
facilidade.
D) Que nos últimos 30 anos o número de
divórcio cresceu 20 vezes.
4. O que o texto esclarece sobre a facilitação do
divórcio:
A) Que não há prazos a cumprir. Divorciase a qualquer momento.
B) Que as custas de cartório e honorários
de advogados estão baratos.
C) Que não há limites para se divorciar
segundo a lei estadual.
D) O texto não esclarece nada sobre o
divórcio.
5. Há outra tendência, segundo o texto:
A) Os jovens estão casando com mulheres
mais velhas que eles.
B) Os jovens em geral estão casando com
menos idade que as jovens.
C) A idade média de casamento dos
rapazes passou de 23 para 27 anos.
D) A idade média, para o casamento, dos
homens passou de 27 para 30.
6. Segundo as estatísticas, entre os anos de
2013 e 2014, nas uniões homoafetivas, quem se
casou mais:
A)
B)
C)
D)

Os cônjuges do sexo femininos.
Os cônjuges do sexo masculinos.
Ambos tiveram o mesmo percentual.
Esses dados não estão registrados no
texto.

A) Autoestima;
microondas;
antiinflamatório; microorganismo.
B) Autoestima; micro-ondas; antiinflatório;
micro-organismo.
C) Autoestima;
micro-ondas;
antiinflamatório; micro-organismo.
D) Auto-estima;
micro-ondas;
antiinflamatório; micro.organismo.
9. “Após registrar uma década de retração, a
quantidade de casamentos no Brasil voltou a
subir, de acordo com as estatísticas ...”
A) Os verbos registrar e subir estão na
forma do infinitivo.
B) Os verbos registrar e subir estão na
forma do particípio.
C) Registrar e subir estão do gerúndio.
D) Ambos estão conjugados em pretéritos
verbais.
10. “...Uma década de retração...”
A) Retração
significa
alongamento;
estiramento.
B) Retração é sinônimo de distração.
C) Retração é contração; recolhimento;
recuo.
D) Retração é o mesmo que retratação.
...................................................................................

MATEMÁTICA
11. Um automóvel tem um tanque de combustível
com capacidade total de 50 litros. Sabendo que
esse mesmo automóvel consome 0,10 litros por
quilômetro rodado, quantos quilômetros ele é
capaz de percorrer com o tanque cheio?
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12. Um estudo de determinado instituto revelou
que as famílias gastam de sua renda total 8% em
cultura e lazer. A tabela abaixo mostra como as
famílias gastam sua renda:

Festas
com a
família

8. Considerando a regra do HÍFEN que determina
a escrita correta da palavra homoafetivo, quais
outros conjuntos de palavras estão grafadas
corretamente:

500 quilômetros.
5000 quilômetros.
50 quilômetros.
5 quilômetros.

Teatro

A) A palavra homoafetivo é um substantivo.
B) É um adjetivo.
C) É um substantivo composto por
aglutinação.
D) Nenhuma das alternativas anteriores.

A)
B)
C)
D)

Cinema

7. O termo homoafetivo foi criado para diminuir a
conotação pejorativa que se dava aos
relacionamentos homossexuais, e tornou-se uma
expressão jurídica para tratar do direito
relacionado a união de casais do mesmo sexo.

35%

Considere que a renda total de uma família é de
R$ 4.500,00. Neste caso esta família gasta, com
cultura e lazer, a quantia de:
A)
B)
C)
D)

Exatos R$ 320,00.
Entre R$ 320,00 e R$ 350,00.
Exatos R$ 360,00.
Entre R$ 370,00 e R$ 400,00.

13. Três homens, Edson, Mario e Pedro, são
casados. Margarida, Antônia e Mari são as
esposas, mas não sabemos quem é casado com
quem. Eles são Pedreiro, Professor e Motorista,
não respectivamente. Observe as dicas:
- O motorista é casado com Mari.
- Pedro é professor.
- Mari não é casada com Pedro.
- Mário não é motorista.
Conforme as afirmativas acima, assinale a
alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Mário é motorista.
Edson é motorista e casado com Mari.
Edson é motorista e casado com Margarida.
Pedro é Pedreiro e casado com Antônia.

14. Observe a sequência: 2, 8, 32, 128. É correto
escrever a sequência acima na seguinte forma:
A) 2, 2x2, 2x2x2, 2x2x2x2.
B) 2, 2X2x2, 2x2x2x2, 2x2x2x2x2.
C) 2,
2x2x2x2,
2x2x2x2x2x2,
2x2x2x2x2x2x2x2.
D) 2, 2x2x2, 2x2x2x2x2, 2x2x2x2x2x2x2.
15. Juliana adora fazer contas e descobriu que:
quando ela divide por 10 a vírgula do número
anda para a esquerda e quando ela multiplica a

vírgula anda para a direita. Com base nas
descobertas de Juliana assinale a reposta
correta.
A) 537,75 x 10 = 537,750
B) 537,75 : 10 = 537,5
C) Se eu dividir um número por 10 e depois
multiplicar por 10 seu valor não se altera.
D) 537,75 x 10 = 53,775.
16. Observe a figura abaixo e depois assinale a
alternativa correta:
20m

10m

A)
B)
C)
D)

X = 5 e y= 3
X = 2 e y= 3
X = 5 e y= 4
X = 2 e y= 4

20. Antônio e Marcos são amigos, de Marcos e
Roberto. A soma das idades dos quatro totaliza
70 anos. Sabendo que os Marcos têm as mesmas
idades 18 anos e que Roberto tem 17 anos,
assinale a alternativa correta:
A)
B)
C)
D)

Antônio é o mais velho dentre os quatro.
Roberto e Antônio tem a mesma idade.
Antônio é o mais novo dentre os quatro.
Todos têm a mesma idade.

...................................................................................

CONHECIMENTOS GERAIS E
LEGISLAÇÃO
A) As partes pintadas representam ¼ da figura
toda.
B) Total da área é igual a 2000 m2.
C) As partes pintadas representam a metade
da figura toda.
D) Uma das partes pintadas deve ter área igual
a 25m2.
17. Um taxista cobra uma taxa fixa de R$ 10,00 e
mais R$ 5,00 por quilometro rodado. Caso ela
faça uma corrida de 12 km ele cobrará:
A)
B)
C)
D)

R$ 70,00.
R$ 60,00.
R$ 125,00.
R$ 180,00.

19. Observe a figura abaixo e assinale a
alternativa correta dos valores de x e y.
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4
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3 e 17 anos de idade.
4 e 17 anos de idade.
5 e 14 anos de idade.
6 e 17 anos de idade.

A)
B)
C)
D)

Legalidade, impessoalidade e eficiência.
Moralidade, determinismo e eficiência.
Impessoalidade, publicidade e determinismo.
Publicidade, eficiência e inconformismo.

23. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional nº 9394/96, em seu artigo 24, determina
que a educação básica, nos níveis fundamental e
médio, será organizada de acordo com as
seguintes regras comuns:

49.
09.
21.
16.

4

A)
B)
C)
D)

22. São princípios básicos da Administração
Pública previstos na Constituição Federal:

18. Beto e Bete tem um cavalo chamado Bretão.
Se multiplicarmos a quantidade de vogais e
consoantes dos nomes próprios e sem repetição
encontraremos:
A)
B)
C)
D)

21. Com o advento da lei 12.796 sancionada em
2013, que alterou disposições da lei 9394/1996, a
obrigatoriedade da matrícula de todas as
crianças, com oferta gratuita na rede pública de
ensino, hoje abrange crianças e adolescentes
entre:
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y

3

A) Carga horária mínima anual de oitocentas
horas, distribuídas por um mínimo de
duzentos dias de efetivo trabalho escolar,
excluído o tempo reservado aos exames
finais, quando houver.
B) Carga horária mínima anual de mil horas,
distribuídas por um mínimo de duzentos dias
de efetivo trabalho escolar.
C) Carga horária mínima anual de oitocentas
horas, distribuídas por um mínimo de

duzentos dias de efetivo trabalho escolar,
incluído o tempo reservado aos exames
finais.
D) Carga horária mínima anual de oitocentas
horas, distribuídas pelo número de dias de
efetivo trabalho escolar definido pelo
estabelecimento de ensino, excluído o tempo
reservado aos exames finais, quando
houver.
24. Marque a alternativa incorreta:
De acordo com a Resolução CBE/CNE nº 4 de 2
de outubro de 2009, artigo 4º, considera-se
público-alvo do Atendimento Educacional
Especializado:
A) Alunos com deficiência, aqueles que têm
impedimentos de longo prazo de natureza
física, intelectual, mental ou sensorial.
B) Alunos com transtornos globais do
desenvolvimento: aqueles que apresentam
um
quadro
de
alterações
no
desenvolvimento
neuropsicomotor,
comprometimento nas relações sociais, na
comunicação ou estereotipias motoras.
C) Alunos com dificuldades na aprendizagem
que não acompanham o ritmo de sua turma.
D) Alunos com altas habilidades/superdotação:
aqueles que apresentam um potencial
elevado e grande envolvimento com as áreas
do conhecimento humano, isoladas ou
combinadas.
25. O Estatuto da Criança e do Adolescente
dispõe sobre a política de proteção integral à
criança e ao adolescente, a saber:
I. nenhuma criança ou adolescente será objeto de
qualquer forma de negligência, discriminação,
exploração, violência, crueldade e opressão;
II. é dever da família, da comunidade, da
sociedade em geral e do poder público
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação
dos direitos referentes à vida, à saúde, à
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e
comunitária;
III. a criança e o adolescente gozam de todos os
direitos fundamentais inerentes à pessoa
humana;
IV. a criança e o adolescente têm direito à
liberdade, ao respeito e à dignidade como
pessoas
humanas
em
processo
de
desenvolvimento após os vinte e um anos de
idade.

Segundo o ECA, está correto o contido em:
A)
B)
C)
D)

I, II, III e IV.
II, III e IV, apenas.
I, III e IV, apenas.
I, II e III, apenas.

26. O pedido de anulação do impeachment de
Dilma Rousseff foi negado pelo ministro do
Superior Tribunal Federal:
A)
B)
C)
D)

Teori Zavascki.
Eduardo Cunha.
Rodrigo Maia.
Celso de Mello.

27. São símbolos de São Roque:
A) O brasão da cidade, e a bandeira de São
Roque.
B) O selo comemorativo dos 350 anos, o brasão
e a bandeira de São Roque.
C) O brasão da cidade, o selo comemorativo e
a bandeira de São Roque.
D) O medalhão Barão de Piratininga, o brasão,
o selo e a bandeira de São Roque.
28. Na classificação do quadro de medalhas das
Olimpíadas 2016, o Brasil conquistou 19
medalhas, sendo 7 de ouro, 6 de prata e 6 de
bronze, ocupando:
A)
B)
C)
D)

O 25º lugar.
O 13º lugar.
O 31º lugar.
O 47º lugar.

29. O principal bioma do Estado de São Paulo é:
A)
B)
C)
D)

Caatinga.
Pampa.
Mata Atlântica.
Cerrado.

30. Com as eleições municipais deste ano de
2016, foram eleitos em São Roque os 15
vereadores para os próximos 4 anos na cidade.
Desse grupo que atuou entre 2013 a 2016:
A)
B)
C)
D)

Foram reeleitas 2 vereadoras.
Foram reeleitos 8 vereadores.
Foi reeleita 1 vereadora.
Foram reeleitos apenas 4 vereadores.

