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Processo Seletivo – 009/2018 – Analista de Projetos Sociais 

Data: ____/____/____ as____:____ hrs. 

 

Nome: _______________________________________________________  

Assinatura: ___________________________________________________ 

 

Instruções:  

1. Preencha com atenção: data e horário, seu nome completo e assine, na capa 

da prova e no Gabarito; 

2. Não serão permitidos empréstimos matérias, consulta e comunicação entre 

os candidatos; uso de livros, relógios, aparelhos eletrônicos, e, em especial 

aparelhos celulares, os quais deverão ser desligados; 

3. Aguarde a autorização para início da realização da prova;  

4. Esta prova contém 10 (dez) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada; e 

2 (duas) questões subjetivas, valendo 5 pontos cada; 

5. Preencham com atenção o Gabarito, no final desta prova, sob pena de 

desclassificação do candidato; 

6. Não serão permitidas perguntas ao Fiscal sobre questões da prova; 

7. A duração da prova será de 1 (uma) hora, já incluído tempo para 

preenchimento do gabarito.  

8. Se no período de realização da prova, o candidato precisar fazer uso do 

banheiro, este solicitará ao Fiscal, para que o mesmo acompanhe o candidato, 

um por vez, da sala de aplicação de prova até o banheiro, e retorne.  

9. Ao término da prova, mantenha-se em sua carteira e comunique ao Fiscal. Ao 

entregar a prova, o candidato não poderá permanecer na Entidade, bem como 

não poderá fazer uso do banheiro. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

GABARITO DO CANDIDATO! 



 

Língua Portuguesa: 
 “A homologação da terra indígena 
Cachoeira Seca pode ajudar a frear o 
desmatamento no norte da região 
conhecida como Terra do Meio, no oeste 
do Pará. É o que espera o secretário 
executivo do Instituto Socioambiental 
(ISA). O governo federal homologou esta 
semana a demarcação da terra indígena e 
destinou a posse permanente e o usufruto 
exclusivo da área aos índios Arara. O 
território de mais 730 mil hectares está 
localizado nos municípios paraenses de 
Altamira, Placas e Uruará.” (GAZETA DE 
SANTARÉM, 09 de abril de 2016) 
1.(FUNRIO/ IF-PA-2016). A notícia dá a 
entender que existe uma relação direta 
de causa e efeito entre: 
 
a) o usufruto e a posse permanente. 
b) o desmatamento e a posse permanente. 
c) a homologação e o freio ao 
desmatamento. 
d) o freio ao desmatamento e o 
desmatamento 
e) o desmatamento e a municipalidade 
atingida. 
 
2.(IF-CE/ IF-CE -2016). Estão 
grafadas corretamente as palavras: 
 
a) essência, impecilho, quisestes. 
b) obsecado, amortização, persuasão.  
c) exceção, assessoria, ânsia. 
d) repercussão, pretencioso, sucinto.  
e) limpeza, explendor, excessivo. 
 
Rascunho: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Foi tranquilo o movimento de saída da 
cidade, na manhã do feriado de ontem, no 
Terminal Rodoviário de Belém e na Praça 
da Leitura, em São Brás. Na Praça, das 5 às 
8h30, 12 ônibus haviam saído com lotação 
entre 30 e 40 passageiros e o 13º ainda 
aguardava por usuários para sair, perto 
das 9h. Não havia fila. No terminal, a única 
empresa a registrar uma pequena fila no 
guichê era a Sucesso, com linhas para 
cidades do nordeste paraense, como 
Marudá, Marapanim, Curuçá, Abade, 
Cristolândia, São João da Ponta e Vigia. 
Segundo um dos vendedores de bilhetes, 
os municípios mais procurados na manhã 
desta sexta eram Marudá (28 reais), 
Curuçá (24 reais) e Vigia (16,50). A 
expectativa era de que houvesse melhora 
no movimento, pela parte da tarde, devido 
ao fluxo natural de pessoas que trabalham 
em Belém durante a semana e 
normalmente voltam para casa em suas 
cidades de origem todas as sextas-feiras, 
no final da tarde.” (O LIBERAL, 23 de abril 
de 2016). 
3. (FUNRIO/ IF-PA-2016). Da leitura atenta 
da notícia, depreende-se que: 
 
a) o preço alto das passagens é um dos 
fatores da baixa quantidade de pessoas que 
viajam. 
b) o turismo no nordeste paraense é 
incentivado pelas empresas de ônibus 
intermunicipais. 
c) os moradores de Belém gostam de passar 
o fim de semana nas cidades do nordeste 
paraense. 
d) o feriado prejudicou o movimento de 
venda de passagens no Terminal Rodoviário 
de Belém. 
e) o movimento de venda de passagens 
intermunicipais é maior às sextas-feiras do 
que às quintas. 

 
 
 
 
 
 
  



 

Matemática: 
4.(FGV/SEE-PE- 2016). Paulo pagou a 
fatura de seu cartão de crédito após o 
vencimento com juros de 5% e o valor 
total foi R$ 231,00. 
Se Paulo tivesse pago a fatura até a data 
do vencimento, o valor pago seria 
a) R$ 200,00.  
b) R$ 210,00. 
c)  R$ 219,45.  
d) R$ 220,00.  
e) R$ 225,50.  
 
5.(AOCP/ EBSERH-2015). Observe a 
sequência a seguir:  21; 25; 29; 33; ...  
Se for mantido o padrão da sequência, 
qual será o sétimo termo?  
a) 45 
b) 43 
c) 41  
d) 37 
e) 35 
 
6.(CETRO/ AMAZUL- 2015). Um investidor 
aplicou R$200.000,00 durante 2 anos em 
uma modalidade de investimento que 
oferece juros simples de 2% a.m.. Diante 
do exposto, é correto afirmar que o 
rendimento total do investimento após 
este período foi de: 
a) R$202.000,00.  
b) R$240.000,00. 
c) R$268.000,00. 
d) R$284.000,00. 
e) R$296.000,00. 
 
Informática: 
7.(PC-SP/PC-SP-2010), Qualquer aplicação 
aberta no Windows pode ser fechada no 
botão “fechar” ou utilizando a combinação 
de teclas 
 
a) Crtl+F4 
b) Shift+ F4 
c) Alt+ X 
d) Alt+ F4  
e) Alt+Esc 
 
 
 

8.(EXATUS/ CERUN-RO-2016). 
Considerando o software Microsoft Excel 
e a tabela abaixo exposta, o resultado 
apresentado na célula C2 pode ser obtido 
através da seguinte fórmula:  

 
a) =(A2/B2).  
b) =(A2 div B2).  
c) =(A2*B2). 
d) =(A2:B2).   
e) =(A2+B2).   
 
9.(INAZ DO PARÁ/ MG-2016). Analise a 
imagem. No Microsoft Excel, foi criado 
uma tabela, na célula D2 foi digitada a 
fórmula =MÉDIA(A1;B3). Qual o resultado 
do cálculo na célula D2?  

 
a) 13,5 
b) 9,3 
c) 56 
d) 27 
e) 7,4 
 
10.(IBFC/RJ-2015), A sequência de atalhos 
de teclado que permitem numa edição de 
um texto, previamente selecionado, que ele 
possa ser recortado (eliminado) e em 
seguida ser inserido em outro ponto, onde 
estiver o cursor, será: 
 
a) CTRL + C e CTRL + X 
b) CTRL + C e CTRL + V 
c) CTRL + V e CTRL + C 
d) CTRL + X e CTRL + C 
e) CTRL + X e CTRL + V 
 
Rascunho: 



 

Questões discursivas: 
 

1. Disserte sobre seu conhecimento acerca da Associação Guarda Mirim de Londrina, 

incluindo nossa Missão, Visão e Valores: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafia (1-5) Coerência (1-5) Organização (1-5) Total Média 

     
 

2. Por quê devemos contratar você e não seu concorrente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafia (1-5) Coerência (1-5) Organização (1-5) Total Média 

     
 

Soma da Média 

 

 

 

 



 

Nome: _______________________________________________________  

Assinatura: ___________________________________________________ 

 

 

Gabarito 
 

1 A B C D E 

2 A B C D E 

3 A B C D E 

4 A B C D E 

5 A B C D E 

6 A B C D E 

7 A B C D E 

8 A B C D E 

9 A B C D E 

10 A B C D E 

 

 

 

“Não deseje que seja mais fácil, deseje que você seja melhor. 

Não deseje menos problemas, deseje mais habilidades. 

Não deseje por menos desafios, deseje mais sabedoria”. 

Jim Rohn. 


