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CARGO: MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL                   PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Com base no Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil responda as questões de 01 a 
04: 
 
01- Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos que lhes deram origem, sabendo que estão 
brincando. Analise as afirmações a seguir sobre brincadeiras na educação infantil: 
I - O principal indicador da brincadeira, entre as crianças, é o papel que assumem enquanto brincam. Ao 
adotar outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente à realidade de maneira não-literal, transferindo e 
substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos 
substitutos. 
II - A brincadeira favorece a auto-estima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas 
aquisições de forma criativa. 
III - Por meio das brincadeiras os professores não podem observar e constituir uma visão dos processos de 
desenvolvimento das crianças, por isso devem oferecer atividades em situações orientadas para registrar suas 
capacidades de uso das linguagens, assim como de suas capacidades sociais e dos recursos afetivos e 
emocionais que dispõem. 
IV - Brincar contribui para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito de grupos sociais 
diversos. 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmações verdadeiras: 
a) Apenas I, III e IV. 
b) Apenas II e IV. 
c) Apenas I, II e IV. 
d) Apenas II e III. 
 
02- Os conteúdos abrangem, além de fatos, conceitos e princípios, também os conhecimentos relacionados a 
procedimentos, atitudes, valores e normas como objetos de aprendizagem. Em relação aos conteúdos 
procedimentais assinale a alternativa que apresenta uma afirmação incorreta: 
a) Os conteúdos procedimentais referem-se ao saber fazer.  
b) A aprendizagem de procedimentos não será, de nenhuma maneira, trabalhada de forma articulada com 
conteúdos conceituais e atitudinais. 
c) A aprendizagem de procedimentos está diretamente relacionada à possibilidade de a criança construir 
instrumentos e estabelecer caminhos que lhes possibilitem a realização de suas ações.  
d) Longe de ser mecânica e destituída de sentido, a aprendizagem de procedimentos constitui-se em um 
importante componente para o desenvolvimento das crianças, pois relaciona-se a um percurso de tomada de 
decisões.  
 
03- Relacione as colunas no que se refere as três grandes modalidades de organização do tempo na 
educação infantil: 
 
( 1) Atividades permanentes (  ) São conjuntos de atividades que trabalham com conhecimentos específicos 

construídos a partir de um dos eixos de trabalho que se organizam ao redor de 
um problema para resolver ou um produto final que se quer obter. 

(2) Sequência de atividades ( ) São aquelas que respondem às necessidades básicas de cuidados, 
aprendizagem e de prazer para as crianças, cujos conteúdos necessitam de 
uma constância. Ex: brincadeiras no espaço interno e externo; roda de história. 

(3) Projetos de trabalho ( ) São planejadas e orientadas com o objetivo de promover uma 
aprendizagem específica e definida. São sequenciadas com intenção de 
oferecer desafios com graus diferentes de complexidade para que as crianças 
possam ir paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes 
proposições. 

 
Assinale a sequência correta: 
a) 3 – 1 – 2  
b) 1 – 2 – 3 
c) 2 – 1 – 3  
d) 1 – 3 – 2  
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CARGO: MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL                   PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
04- A instituição de educação infantil deve tornar acessível a todas as crianças que a frequentam, 
indiscriminadamente, elementos da cultura que enriquecem o seu desenvolvimento e inserção social. Sobre as 
instituições de ensino e o educar nessas instituições, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
incorreta: 
a) Cumpre um papel socializador, propiciando o desenvolvimento da identidade das crianças, por meio de 
aprendizagens diversificadas, realizadas em situações de interação. 
b) Na instituição de educação infantil, as aprendizagens devem ocorrer apenas nas brincadeiras, não sendo 
necessário situações pedagógicas intencionais ou aprendizagens orientadas pelos adultos.  
c) Educar significa propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma 
integrada e que possam contribuir para o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, 
de ser e estar com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança, e o acesso, pelas 
crianças, aos conhecimentos mais amplos da realidade social e cultural.  
d) A educação poderá auxiliar o desenvolvimento das capacidades de apropriação e conhecimento das 
potencialidades corporais, afetivas, emocionais, estéticas e éticas, na perspectiva de contribuir para a 
formação de crianças felizes e saudáveis. 
 
Com base na Lei nº 9.394/1996 - Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, responda as 
questões de n° 05 ao nº 07. 
 
05- Analise as afirmações a seguir relacionadas a avaliação da criança na educação infantil, primeira etapa da 
educação básica, assinalando a alternativa que apresenta a afirmação correta: 
a) Na educação infantil a avaliação far-se-á através da atribuição de notas ou conceitos, com o objetivo de 
promoção, somente para os alunos que ingressarão ao ensino fundamental. 
b) Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento e registro do seu desenvolvimento, 
sem o objetivo de promoção, mesmo para o acesso ao ensino fundamental. 
c) Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante registro do seu desenvolvimento, com o objetivo de 
promoção. 
d) Na educação infantil a avaliação far-se-á mediante acompanhamento do desenvolvimento da criança, sem o 
objetivo de promoção, porém aos alunos que irão ingressar no ensino fundamental, será atribuído um conceito 
permitindo ou não o acesso. 
 
06- O sistema federal de ensino compreende: 
a) As instituições de ensino mantidas pela União; as instituições de educação superior criadas e mantidas pela 
iniciativa privada e os órgãos federais de educação. 
b) As instituições de ensino mantidas, respectivamente, pelo Poder Público estadual e pelo Distrito Federal; as 
instituições de educação superior mantidas pelo Poder Público municipal e as instituições de ensino 
fundamental e médio criadas e mantidas pela iniciativa privada. 
c) As instituições do ensino fundamental, médio e de educação infantil mantidas pelo Poder Público municipal; 
as instituições de educação infantil criadas e mantidas pela iniciativa privada e os órgãos municipais de 
educação. 
d) Somente as instituições de ensino mantidas pela União. 
 
07- A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade: 
a) O desenvolvimento integral da criança somente em seus aspectos físico e intelectual, complementando a 
ação da família. 
b) Somente o desenvolvimento físico da criança complementando a ação da família. 
c) O desenvolvimento integral da criança em seus aspectos psicológico e social, sem o objetivo de 
complementar a ação da comunidade. 
d) O desenvolvimento integral da criança em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, 
complementando a ação da família e da comunidade. 
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CARGO: MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL                   PROVA: CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Com base na Lei nº 8.069/1990 - Estatuto da Criança e do Adolescente, responda as questões do n° 08 
a nº 10: 
 
08- Leia as afirmações a seguir sobre a adoção: 
I - A adoção atribui a condição de filho ao adotado, com os mesmos direitos e deveres, inclusive sucessórios, 
desligando-o de qualquer vínculo com pais e parentes, salvo os impedimentos matrimoniais. 
II - O adotando deve contar com, no máximo, dezoito anos à data do pedido, salvo se já estiver sob a guarda 
ou tutela dos adotantes. 
III - Não podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando. 
IV - O adotante há de ser, pelo menos, doze anos mais velho do que o adotando. 
Assinale a alternativa que apresenta as afirmações verdadeiras: 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas II, III e IV. 
c) Apenas I, III e IV. 
d) Apenas II e IV. 
 
09- Analise as afirmações a seguir, e após assinale a alternativa que apresenta as afirmações verdadeiras: 
I - O poder público, através do órgão competente, regulará as diversões e espetáculos públicos, informando 
sobre a natureza deles, as faixas etárias a que não se recomendem, locais e horários em que sua 
apresentação se mostre inadequada. 
II - Os responsáveis pelas diversões e espetáculos públicos deverão afixar, em lugar visível e de fácil acesso, 
à entrada do local de exibição, informação destacada sobre a natureza do espetáculo e a faixa etária 
especificada no certificado de classificação. 
III - Toda criança ou adolescente terá acesso às diversões e espetáculos públicos classificados como 
adequados à sua faixa etária. 
a) Apenas a afirmação I está correta. 
b) Apenas as afirmações II e III estão corretas. 
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas. 
d) As afirmações I, II e III estão corretas. 
 
10- Sobre o Direito à Educação, à Cultura, ao Esporte e ao Lazer, assinale a alternativa incorreta: 
a) É direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição 
das propostas educacionais. 
b) É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente ensino fundamental, obrigatório e gratuito, 
inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria. 
c) Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar somente os 
casos de maus-tratos envolvendo seus alunos; não sendo necessário comunicar elevados níveis de 
repetência. 
d) O acesso ao ensino obrigatório e gratuito é direito público subjetivo. 
 
PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
Responda a questão nº 11 com base na Lei Federal 8.429/92: Lei da Improbidade Administrativa. 
 
11- A respeito do tema “Do Procedimento Administrativo e do Processo Judicial”, marque “V” se a assertiva for 
verdadeira e “F” se for falsa. Após, assinale a alternativa que contém as respostas corretas:  
(  ) Qualquer pessoa poderá representar à autoridade administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de improbidade.  
(  ) O Ministério Público, se não intervir no processo judicial como parte, atuará obrigatoriamente, como fiscal 
da lei, sob pena de nulidade.  
(  ) A rejeição à representação de instauração de investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade, desde que feita por despacho fundamentado pela autoridade administrativa, impede a posterior 
representação ao Ministério Público.  
a) V, V, F. 
b) F, V, V.  
c) F, F, V. 
d) V, F, F. 
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CARGO: MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       PROVA: LEGISLAÇÃO 
 
De acordo com a Lei Orgânica Municipal de Barão, e suas alterações, responda a questão 12. 
 
12- O Município poderá instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; 
II – taxas, em razão de exercício do poder de policia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de servidores 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição; 
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas; 
IV- contribuição para o custeio da iluminação pública. 

Quais estão corretas? 
a) Apenas I, II e III. 
b) Apenas I, III e IV. 
c) Apenas II e IV. 
d) Todas estão corretas. 
 
Responda as questões 13 a 15 de acordo com a Constituição Federal de 1988 e suas alterações. 
 
13- São brasileiros naturalizados: 
a) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na República Federativa do Brasil há mais de quinze 
anos ininterruptos e sem condenação penal, desde que requeiram a nacionalidade brasileira; 
b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil; 
c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em 
repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer 
tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira; 
d) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não 
estejam a serviço de seu país. 
 
14- Sobre direitos políticos, assinale a alternativa correta: 
a) A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto indireto.  
b) Qualquer estrangeiro pode alistar-se como eleitor.  
c) O voto é facultativo para os analfabetos, os maiores de 70 (setenta) anos e os maiores de 16 (dezesseis) e 
menores de 18 (dezoito) anos. 
d) Durante o serviço militar obrigatório, os conscritos devem comparecer à eleição para votar como todos os 
demais cidadãos brasileiros, sob pena de incidir em pena de multa. 
  
15- A respeito da associação profissional ou sindical prevista na Constituição Federal de 1988, assinale a 
alternativa correta: 
a) É obrigatória a filiação ao sindicato da respectiva classe.  
b) É facultativa a participação dos sindicatos nas negociações coletivas de trabalho.  
c) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em 
questões judiciais ou administrativas.  
d) O aposentado filiado tem direito a votar nas organizações sindicais, mas não pode ser votado.  
 
Responda as questões de nº 16 a 20 com base na Lei Municipal n° 1.182/2006, que dispõe sobre o 
Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Barão/RS.  
 
16- _____________ é a retribuição paga ao servidor pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao valor 
do padrão fixado em lei. 
a) Remuneração 
b) Vencimento 
c) Gratificação 
d) Adicional 
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17- Leia as assertivas abaixo atribuindo “V” (verdadeira) ou “F” (falsa) e, após, assinale a alternativa que 
contém a sequência correta. 
(    ) O servidor terá direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, preferencialmente aos domingos, 
bem como nos dias feriados civis e religiosos. 
(  ) Na hipótese de servidores com remuneração por produção, peça ou tarefa, o valor do repouso 
corresponderá ao total da produção da semana, dividido pelos dias úteis da mesma semana. 
(   ) Perderá a remuneração do repouso o servidor que tiver faltado, sem motivo justificado, ao serviço durante 
a semana, mesmo que em apenas um turno. 
(   ) Nos serviços públicos ininterruptos poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados civis e religiosos, 
hipótese em que as horas trabalhadas serão pagas com acréscimo de cem por cento, salvo a concessão de 
outro dia de folga compensatória. 
a) V – F – V – V. 
b) V – V – V – F. 
c) F – F – V – V. 
d) V – V – F – V. 
 
18- Assinale a alternativa em que não é considerada vantagem para o servidor: 
a) indenizações; 
b) gratificações e adicionais; 
c) auxílio para diferença de caixa; 
d) adicional noturno. 
 
19- Leia as assertivas a seguir e, após, assinale a alternativa que contém a sequência correta para o 
preenchimento das lacunas. 
A ação disciplinar prescreverá: 
I - em ______ anos, quanto às infrações puníveis com demissão, cassação de aposentadoria e 
disponibilidade, ou destituição de função de confiança; 
II - em ______ anos, quanto à suspensão; e 
III - em _________dias, quanto à advertência. 
a) cinco – dois - cento e oitenta 
b) três – três - cento e vinte 
c) cinco – quatro - duzentos 
d) dois – dois - cento e cinquenta 
 
20- Após cada _______ anos ininterruptos de serviço prestado ao Município, a contar da investidura em cargo 
de provimento efetivo, o servidor fará jus a licença prêmio  de ____  meses,  mesmo  que  esteja  no exercício  
de  cargo  em  comissão  ou função  gratificada. 
a) dois – cinco 
b) cinco – seis 
c) dez – doze 
d) cinco – três 
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CARGO: MONITOR(A) DE EDUCAÇÃO INFANTIL                                                       PROVA: PORTUGUÊS 
 
OBS: Não serão exigidas as alterações introduzidas pelo Decreto Federal 6.583/2008 - Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa, alterado pelo Decreto nº 7.875/2012 que prevê que a implementação do Acordo obedecerá ao período de 
transição de 1o de janeiro de 2009 a 31 de dezembro de 2015, durante o qual coexistirão a norma ortográfica atualmente 
em vigor e a nova norma estabelecida.”. 
 

Cheiro bom, cheiro ruim: em busca do olfato perdido 
 

Para grande parte dos animais, o olfato é o mais importante dos sentidos. 
Para os humanos, ele não é menos primordial. Sentir o cheiro das coisas é tão importante que 

somente nos damos conta disso quando nosso olfato, por alguma razão, desaparece. Na maioria das vezes 
esse processo é lento e a pessoa nem percebe que está perdendo um sentido tão importante. Ao se 
desconfiar disso, deve-se procurar o médico. Não há tratamento clínico específico, mas um treinamento para 
recuperação do olfato que ele pode prescrever. 

No exame clínico, o médico passa sob o nariz do paciente tiras de papel com cheiro e sem cheiro e 
pergunta quantos odores diferentes ele sentiu. Pelas respostas, constata se o paciente está sentindo bem ou 
mal os cheiros. 

O olfato pode desaparecer por traumatismo craniano, tumores na cabeça, cirurgias no cérebro, 
inalação frequente de substâncias tóxicas e certas disfunções orgânicas que afetam o funcionamento dos 
órgãos sensoriais. 

Uma equipe de especialistas franceses liderada por Thomas Hummel desenvolveu um treinamento em 
que o paciente cheira frascos com diferentes odores duas vezes por dia, de manhã e à noite, durante pelo 
menos quatro a seis semanas. Depois desse tempo, o olfato começa a voltar na maioria dos casos. Os que 
não melhoram são submetidos a um tratamento mais intenso na clínica, com várias sessões de múltiplos 
cheiros e testes repetidos à exaustão. 

Este sentido tem uma particularidade que a visão e a audição não têm: ao contrário das células 
oculares e auditivas, as olfativas se regeneram. O treinamento estimula as células nervosas e o centro 
cerebral responsáveis pela transmissão e processamento da informação vinda das narinas. 

É por isso que nosso nariz pode ser treinado para detectar odores, como os de perfumes e bebidas, 
um trabalho muito bem remunerado nas grandes indústrias do setor. O custo do tratamento resume-se ao 
médico e aos frasquinhos de vidro ou plástico contendo fitas de gaze com odores estimulantes. Às vezes, o 
olfato do paciente volta sem nenhum tratamento. Em 10% a 20% dos casos, a volta ocorre antes ou muito 
depois da média. Alguns casos são hereditários e não têm cura. Outros se devem à idade muito avançada e 
também não têm cura. No restante, a reabilitação se dá entre quatro e seis semanas. [...] 

  
    (Sheila Lobato – disponível em revistaplaneta.terra.com.br – acesso em 15/09/2013-adaptado) 

 
As questões a seguir referem-se ao texto acima: 
 
21- De acordo com as informações apresentadas pelo texto, é INCORRETO afirmar que: 
a) Cirurgias no cérebro podem fazer desaparecer o olfato. 
b) As células olfativas não se formam novamente. 
c) A inalação frequente de substâncias tóxicas pode fazer desaparecer o olfato. 
d) Quando há perda do sentido do olfato, o mesmo nem sempre pode ser recuperado. 
 
22- Leia o trecho: 
   “...mas um treinamento para recuperação do olfato que ele pode prescrever...” 
Sobre o pronome sublinhado acima pode-se dizer que: 
a) Faz referência a um substantivo que será dito no texto mais à frente 
b) Faz referência a um substantivo que já foi dito no texto 
c) Não há como identificar a que ou a quem faz referência 
d) Não faz referência alguma 
 
23- Analise as afirmativas a seguir e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas: 
(   ) A separação silábica correta da palavra CHEIRO é: che-i-ro 
(   ) As palavras TRANSMISSÃO e FRASQUINHOS apresentam dígrafo. 
(   ) A palavra HUMANOS apresenta o mesmo número de letras e de fonemas 
(   ) De acordo com as regras da divisão silábica, o termo MAIS possui uma única sílaba. 
A sequência correta, de cima para baixo, é: 
a) F – V – F – V. 
b) V – F – V – F. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – V – V. 
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24- Assinale a alternativa que NÃO apresenta palavra da classe dos adjetivos: 
a) “No exame clínico, o médico passa...” 
b) “O treinamento estimula as células nervosas...” 
c) “Na maioria das vezes esse processo é lento...” 
d)  “O custo do tratamento resume-se ao médico e aos frasquinhos...” 
 
25- “Este sentido tem uma particularidade que a visão e a audição não têm: ao contrário das células oculares e 
auditivas, as olfativas se regeneram.” 
A palavra sublinhada no trecho acima pode ser substituída, sem que se altere o sentido do texto, por: 
a) característica 
b) certeza 
c) impropriedade 
d) generalidade 
 
26- Leia o trecho a seguir e, em seguida, assinale a alternativa com a afirmação INCORRETA: 
“Uma equipe de especialistas franceses liderada por Thomas Hummel desenvolveu um treinamento em que o 
paciente cheira frascos com diferentes odores duas vezes por dia, de manhã e à noite, durante pelo menos 
quatro a seis semanas.” 
a) “Thomas Hummel” é um substantivo próprio e “equipe”, “frascos” e “odores” são substantivos comuns 
b) em “à noite” foi usada crase porque é uma expressão adverbial feminina 
c) “franceses” é um adjetivo pátrio 
d) Há no trecho numerais ordinais 
 
27- Considerando o significado no título do texto, as palavras “bom” e “ruim” são: 
a) sinônimas 
b) antônimas 
c) semelhantes 
d) conotativas 
 
28- Quanto à análise sintática, assinale a alternativa cuja classificação dos termos sublinhados está 
INCORRETA: 
a) “..., a volta ocorre antes ou muito depois da média.” (verbo bitransitivo) 
b)  “O olfato pode desaparecer por traumatismo craniano.” (predicado verbal) 
c)”... e pergunta quantos odores diferentes ele sentiu.” (sujeito simples) 
d) “Não há tratamento clínico específico,...” (adjunto adverbial) 
 
29- As palavras “razão”, “vezes” e “gaze” são escritas com a letra Z.  Das palavras a seguir, uma dupla está 
escrita de forma incorreta.  Assinale-a: 
a) rodízio-cauterizar 
b) assaz - proeza 
c) contuzão - eutanázia 
d) granizo -catequizar 
 
30- Em “Às vezes, o olfato do paciente volta sem nenhum tratamento.” a vírgula foi empregada com o objetivo 
de: 
a) separar o sujeito do predicado 
b) separar o vocativo 
c) separar o adjunto adverbial antecipado 
d) separar uma enumeração 
 
PROVA: MATEMÁTICA 
 
31- Numa escola existem 420 alunos divididos em 18 turmas. Se 55% dos alunos são meninos, qual o número 
médio de meninas por sala de aula? 
a) 11 
b) 10,5 
c) 12 
d) 11,5 
 
32- Uma roda tem 32 cm de raio. Para rodar 144 m, quantas voltas completas ele precisa dar? 
a) 64 
b) 72 
c) 76 
d) 80 
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33- Um aquário cúbico de vidro possui aresta de 60 cm. Sabendo que apenas 80% de sua capacidade total 
pode ser preenchidos por água, quantos litros podem ser colocados no aquário? 
a) 128,8 L 
b) 136 L 
c) 172,8 L 
d) 188 L 
 
34- Uma loja de materiais de construção vendeu à um cliente 24 m2 de porcelanato. Cada peça com um 
tamanho de 30 cm de largura por 50 cm de comprimento. Quantas peças foram adquiridas, no total, pelo 
cliente? 
a) 80 
b) 100 
c) 120 
d) 160 
 
35- Em um grupo de pessoas as idades são 11, 12, 14 e 20. Se uma pessoa de 15 anos junta-se a elas, a 
média de idade: 
a) Diminui mais de um ano 
b) Diminui menos de um ano 
c) Aumenta mais de um ano 
d) Aumenta menos de um ano 
 
36- Quantos anagramas da palavra RIMAS existem? 
a) 1020 
b) 720 
c) 360 
d) 120 
 
37- Uma empresa comprou uma sala comercial por R$ 70000,00. Mas dois meses depois obrigou-se a 
desfazer-se dela por um valor 3% abaixo do valor de mercado. Quanto a empresa recebeu pela venda da sala 
comercial? 
a) R$ 68.200,00 
b) R$ 68.000,00 
c) R$ 67.900,00 
d) R$ 67.200,00 
 
38- Num escritório trabalham 13 homens e 7 mulheres. Será sorteada entre eles uma cesta natalina. Qual a 
probabilidade de uma mulher receber o prêmio? 
a) 35 % 
b) 38 % 
c) 42 % 
d) 65 % 
 
39- Uma empresa fez uma aplicação de R$ 40.000,00. No primeiro mês ela rendeu 2% e no segundo mês, 
4%. No entanto, no terceiro mês houve uma perda de 6%. No final do terceiro mês a aplicação foi resgatada: 
a) Sem perdas ou ganhos 
b) Com perda menor a 1% 
c) Com ganho menor a 1% 
d) Com perda maior a 1% 
 
40- Para uma festa são encomendados 1200 docinhos e 2000 salgadinhos. A empresa de bufe fez um preço 
unitário de R$ 0,40 pelos docinhos. Se a fatura total da encomenda foi de R$1080,00, qual o preço unitário dos 
salgadinhos? 
R$ 0,30 
R$ 0,35 
R$ 0,40 
R$ 0,45 
 




