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PORTUGUÊS 

Leia o texto para responder as questões 1, 2 e 3. 

Eles foram uma minoria política e religiosa por décadas. Os evangélicos 

sofreram um enorme preconceito em um país majoritariamente católico. Vários 

cemitérios administrados por católicos não permitiam que pastores fossem enterrados 

ali. Os fiéis eram desdenhosamente chamados de “crentes” e classificados como 

ignorantes. Ainda há resquícios desse olho torto – basta escutar uma conversa em um 

bar descolado na zona sul do Rio de Janeiro ou na Vila Madalena, em São Paulo. Se a 

pessoa se declara evangélica, uma bigorna classificatória cai sobre a cabeça dela.  

O tempo de minoria acabou. Os dados do censo de 2010 mostram que há 42 

milhões de evangélicos no Brasil. Um em cada cinco brasileiros segue uma entre as 

milhares de igrejas espalhadas pelo País. Só que algumas lideranças evangélicas se 

esqueceram da época em que a democracia os protegeu. Afinal, democracia não é o 

regime da maioria contra as minorias. Um dos méritos da democracia é proteger as 

minorias contra a maioria. Segundo o IBGE, que faz o censo, os evangélicos estão em 

ritmo acentuado de crescimento. Em média, a Igreja Católica perdeu 465 fiéis por dia 

entre 2000 e 2010. Os evangélicos ganharam 4.383 novos fiéis por dia no mesmo 

período. Hoje, o catolicismo é mais forte entre os mais velhos. Os mais jovens tendem 

a ser evangélicos. Pela primeira vez na história do censo, o número absoluto de 

católicos diminuiu no país. Milhões de indivíduos estão trocando o padre pelo pastor. 

Várias razões explicam essa expansão. Em boa parte das áreas pobres do Brasil, as 

igrejas evangélicas são as únicas instituições presentes. Não há Estado ou outra 

organização comunitária. Em várias favelas, como mostram os estudos do antropólogo 

Ronaldo de Almeida, da Unicamp, igrejas são centros comunitários, áreas de lazer e 

centros de assistência social. Elas oferecem tanto consolo espiritual quanto benefícios 

terrenos. As igrejas fazem até papel de Tinder, ajudando fiéis a encontrar seu par. Nos 

momentos de dificuldade, pastores e religiosos atuam como terapeutas e psicanalistas 

para populações que nem sonham em ter como pagar tratamentos psicológicos.  

http://super.abril.com.br/historia/... – adaptado 
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1) Quanto ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA: 

a) Atualmente, ainda há preconceito em relação aos evangélicos. 

b) Democracia é o regime das minorias contra a maioria. 

c) O número de evangélicos no Brasil vem crescendo. 

d) Os jovens constituem um número significativo dentre os evangélicos. 

 

2) Segundo o texto, o crescimento do número de evangélicos no Brasil tem várias 

razões, dentre elas: 

I - Igrejas evangélicas são as únicas presentes. 

II - É a única forma de organização comunitária presente. 

III - As igrejas evangélicas configuram-se como centros comunitários, de lazer e de 

assistência social. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item II. 

b) Somente os itens I e II. 

c) Somente os itens I e III. 

d) Todos os itens 

3) Os termos sublinhados em “Elas oferecem tanto consolo espiritual quanto 

benefícios terrenos.” Classificam-se quanto à morfologia, respectivamente, como: 

a) Adjetivo - substantivo. 

b) Substantivo - adjetivo. 

c) Substantivo - substantivo. 

d) Adjetivo - adjetivo. 

 

 



 
  
 
 
 

PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 
 

4) O emprego do acento indicativo de crase está INCORRETO em: 

a) A escavação feita leva à entrada da sala onde fica o cofre. 

b) Os fluidos corporais formam uma piscina na cabeça, dando à astronautas aqueles 

rostos inchados e uma sensação constante de gripe. 

c) Eles têm que tomar banho na horizontal, em uma cama especial à prova d’água. 

d) Ele pode assistir à televisão, tem um celular, um laptop e a Internet disponíveis para 

quando precisar. 

 

5) Quanto à concordância, analisar a sentença abaixo: 

É preciso que se reforcem as fechaduras das portas (1ª parte). A permanência de 

crianças nesta sala é proibida (2ª parte). 

A sentença está: 

a) Totalmente correta. 

b) Totalmente incorreta. 

c) Correta somente em sua 1ª parte. 

d) Correta somente em sua 2ª parte. 

 

6) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras são substantivos masculinos: 

a) Alface; cólera. 

b) Eclipse; lança-perfume. 

c) Libido; alcunha. 

d) Fênix; dinamite. 

 

7) Em relação aos termos sublinhados nos contextos dados, analisar os itens abaixo: 

I - A sessão de pessoal da empresa será demitida em massa. 
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II - A seção extraordinária da Câmara será adiada. 

III - A cessão de livros será interrompida durante o mês de 

janeiro, período de férias. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Todos os itens. 

b) Somente os itens I e III. 

c) Somente os itens I e II. 

d) Somente o item III. 

8) No fragmento “Nos momentos de dificuldade, pastores e religiosos atuam como 

terapeutas e psicanalistas.” há: 

a) Cinco adjetivos. 

b) Dois verbos. 

c) Seis substantivos. 

d) Três pronomes. 

9) Quanto às conjunções que introduzem oração subordinada adverbial concessiva, 

analisar os itens abaixo: 

I - Embora. 

II - Conquanto. 

III - Porquanto. 

IV - Caso. 

Está(ão) CORRETO(S): 

a) Somente o item III. 

b) Somente os itens I e II. 

c) Somente os itens I, III e IV. 

d) Todos os itens. 
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10) Quanto à pontuação, analisar os itens abaixo: 

I - A ministra das Relações Exteriores de Israel, Tzipi Hotovely, pediu que o Brasil aceite 

a nomeação do exdirigente colono Dani Dayan como embaixador no País, porque o 

governo israelense não tem intenção de enviar outro diplomata a Brasília. 

II - Nunca houve na história de Israel uma situação na qual um embaixador não foi 

aceito por suas posturas ideológicas. 

a) Somente o item I está correto. 

b) Somente o item II está correto. 

c) Os itens I e II estão corretos. 

d) Os itens I e II estão incorretos. 

 

MATEMÁTICA 

 

11) A razão entre as idades de Alícia e seu irmão é 7/4. 

Desse modo, é CORRETO afirmar que: 

a) O irmão de Alícia é mais velho que ela. 

b) Alícia pode ter 14 anos e seu irmão 8 anos. 

c) Alícia tem o dobro da idade de seu irmão. 

d) O irmão de Alícia tem obrigatoriamente 4 anos. 

12) Se a base de um retângulo mede 8cm e a altura mede 5cm, então é CORRETO 

afirmar que a soma entre os perímetros de dois retângulos iguais a esse é igual a: 

a) 26cm 

b) 26cm² 

c) 52cm 

d) 52cm² 



 
  
 
 
 

PREFEITURA DE SANTANA DO DESERTO 
 

13) O Samba é um brinquedo de parques de diversão que gira em torno do seu 

próprio eixo, dando 60 voltas em 1 minuto e 30 segundos. Com base nisso, assinalar 

a alternativa que apresenta o total de voltas dadas pelo brinquedo em 5 minutos: 

a) 200 

b) 230 

c) 300 

d) 330 

 

14) O WhatsApp é um dos aplicativos mais caros da atualidade. Sabe-se que o 

Google tentou comprá-lo por 10 bilhões de dólares, mas os fundadores do WhatsApp 

acharam pouco e venderam para o Facebook por 120% a mais. Com base nessas 

informações, assinalar a alternativa que apresenta o valor pelo qual foi vendido o 

WhatsApp para o Facebook: 

a) 18 bilhões de dólares. 

b) 20 bilhões de dólares. 

c) 22 bilhões de dólares. 

d) 24 bilhões de dólares. 

 

15) Uma das identidades dos produtos notáveis é o Quadrado da Soma que é 

definido da seguinte forma: (a + b) ² = a² + 2.a.b + b². Sabendo que (a + 3) ²= 25, qual 

o valor de a? 

a) 5 

b) 4 

c) 3 

d) 2 
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16) A locadora Autocar oferece três planos aos seus clientes que desejam alugar um 

dos seus carros de passeio. 

Tanque cheio ao entregar o veículo é uma norma que vale para qualquer um dos 

planos, uma vez que você o recebe cheio. 

Plano A: Diária a R$110,00 com quilometragem livre. 

Plano B: Diária a R$65,00 e mais R$0,90 por quilômetro rodado. 

Plano C: Diária a R$50,00 e mais R$1,10 por quilômetro rodado. 

É CORRETO afirmar que: 

a) O Plano A é sempre a melhor opção, uma vez que a quilometragem é livre. 

b) O Plano C é sempre mais econômico para alguém que deseja percorrer até o 

máximo de 55 quilômetros 

por dia. 

c) O Plano B se torna mais econômico que o plano C a partir de 75 quilômetros 

rodados por dia. 

d)Para qualquer distância percorrida acima de 75 quilômetros por dia, o Plano B é mais 

econômico que os outros dois.  

 

 

17) Um retângulo de papelão tem base 8 e altura 3. Fazendo duas dobras de largura 

x, paralelas à altura do retângulo, obteremos três faces de um bloco retangular. Para 

que esse bloco tenha volume máximo, o valor de x é igual a 

a) 5. 

b) 3. 

c) 4. 

d) 2. 
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18) Um quadrado está inscrito em uma circunferência de raio 4cm. A área desse 

quadrado é  

a) 64² cm  

b) 16² cm 

c) 32² cm  

d) 48² cm 

 

19) Um automóvel percorreu 5/9 da distância entre duas cidades. Como ainda faltam 

80km para percorrer, a distância entre essas duas cidades é de:   

a) 180km.  

b) 160km.  

c) 140km.  

d) 120km. 

 

20) A média salarial de 8 indivíduos é de R$ 700,00. Acrescentando a esse cálculo o 

salário de um novo indivíduo, Pedro, a média salarial dos 9 indivíduos passa para R$ 

800,00. Nas condições dadas, o salário de Pedro é 

a) R$ 900,00. 

b) R$ 1500,00. 

c) R$ 1600,00. 

d) R$ 1800,00. 
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RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


