
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO

SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO - SEAD

Domingo, 26 de janeiro de 2020.

ESTAGIÁRIOS

FRASE: A persistência realiza o impossível.
(Transcrever para o cartão de resposta)

Caderno de Prova – A
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INFORMAÇÕES IMPORTANTES

1 - Verifique se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que
possa gerar ilegibilidade ou dúvidas. Se necessário, peça a substituição deste caderno
antes de iniciar a prova. 
2 - Leia cuidadosamente o que está proposto. 
3- As respostas das questões deverão ser transferidas (marcadas) para o cartão de
respostas, que será o único documento válido para a correção da prova objetiva. 
3.1  -  No  cartão  de  respostas,  o  alvéolo  deverá  ser  completamente  preenchido,
cabendo ao candidato que descumprir esta disposição arcar com eventuais prejuízos
quanto à ausência de suas marcações. 
3.2 - São exemplos de marcações incorretas: marcação de dois alvéolos para uma
mesma  questão,  marcação  rasurada  ou  emendada,  alvéolo  não  preenchido
completamente ou assinalado com excessiva força. 
3.3 - No cartão de respostas, o candidato que marcar todas as alternativas de todas as
questões ou deixá-lo completamente em branco estará eliminado deste Processo. 
3.4 - No cartão de respostas, o candidato  DEVERÁ informar o  TIPO DE PROVA,
conforme especificado no caderno de prova. A falta de marcação do tipo de prova
ELIMINARÁ o candidato.
3.5 - A frase indicada na área superior desta folha DEVERÁ SER TRANSCRITA para
o cartão de respostas, para posterior exame grafológico,  se necessário. A falta de
transcrição da frase ELIMINARÁ o candidato.
4 - Caso queira, o candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de
prova. 
5 - Tempo de duração da Prova: 2 horas.
6 - O candidato somente poderá retirar-se do seu ambiente de prova após decorrido 1
hora.
7 - Somente será permitido ao candidato levar este caderno de prova, 15 minutos
antes do término, devendo permanecer juntos no recinto, os três últimos candidatos.
Ao terminarem a prova, terão seus nomes registrados em Relatório de Sala e nele
posicionadas suas respectivas assinaturas, sendo liberados simultaneamente.
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GABARITO PROVA A

Questão Alternativas

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

11 a b c d e

12 a b c d e

13 a b c d e

14 a b c d e

15 a b c d e

16 a b c d e

17 a b c d e

18 a b c d e

19 a b c d e

20 a b c d e

21 a b c d e

22 a b c d e

23 a b c d e

24 a b c d e

25 a b c d e

26 a b c d e

27 a b c d e

28 a b c d e

29 a b c d e

30 a b c d e
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Língua Portuguesa

Leia a tirinha a seguir para responder às questões
1  e  2.                                   

http://diogoprofessor.blogspot.com/2015/05/atividade-
com-tirinhas-novo-acordo.html.  Acesso  em:  25  nov.
2019.

1. Sobre o último quadrinho da tirinha analisada,
pode-se afirmar que

a) o tio desconhece a Língua Portuguesa.
b) o sobrinho domina o novo acordo da Língua
Portuguesa.
c)  há uma valorização  excessiva da linguagem
coloquial.
d) o tio desanima com a linguagem do sobrinho,
que parece um código novo.
e) o tio quer aprender o novo código apresentado
pelo sobrinho.

2. A tirinha tem como finalidade

a) causar espanto sobre o relacionamento entre
tio e sobrinho.
b)  criticar  a  linguagem  do  sobrinho  sobre  a
modalidade  formal  da  língua portuguesa  usada
na internet.
c)  sintetizar  as  regras  do  novo  acordo
ortográfico.
d) ironizar os valores familiares e educacionais.
e)  descrever  o  uso  da  linguagem  coloquial  da
língua portuguesa.

3. De acordo com a nova ortografia, assinale a
alternativa  que  melhor  completa  as  lacunas  da
frase a seguir

O  projeto  sobre  a  ___________________  da
cidade  foi  _________________,  devido  à
____________________  dos  elaboradores  que
não  valorizaram  os  objetivos  e  a  metodologia
____________________.

a)  infraestrutura  –  malsucedido  –
autossuficiência – interdisciplinar.
b)  infra-estrutura  –  malsucedido  –  auto-
suficiência - interdisciplinar.
c)  infra-estrutura  –  mal  sucedido  –
autossuficiência – interdisciplinar.
d) infraestrutura – malsucedido – autosuficiência
– inter-disciplinar.
e)  infraestrutura  –  malsucedido  –  auto-
suficiência – interdisciplinar.

Leia o poema a seguir para responder às questões
4 e 5.

Os girassóis de Van Gogh

Hoje eu vi
Soldados cantando por estradas de sangue
Frescura de manhãs em olhos de crianças
Mulheres mastigando as esperanças mortas

Hoje eu vi homens ao crepúsculo
Recebendo o amor no peito.
Hoje eu vi homens recebendo a guerra
Recebendo o pranto como balas no peito.

E como a dor me abaixasse a cabeça,
Eu vi os girassóis ardentes de Van Gogh.

Manoel de Barros

4. O poema de Manuel de Barros evidencia

a) a dor do eu lírico ao ser abandonado por sua
amada.
b)  o  sentimento  de  euforia  ao  contemplar  os
girassóis.
c)  a  dor  diante  de  um cenário  sangrento,  sem
esperança, típico de guerras.
d) o passado e o presente dos girassóis.
e) as lembranças confusas de um cenário de luta
e, posteriormente, de paz.

5. Predomina no texto a função da linguagem
a) referencial, porque o texto trata de noções e
informações conceituais. 
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b) poética e emotiva, porque o emissor preocupa-
se de que maneira a mensagem será transmitida.
c)  conativa,  porque  o  texto  procura  orientar  e
convencer o leitor.
d) fática, porque o texto testa o funcionamento
do canal de comunicação.
e) fática e poética, pois prevalece os sentimentos
do eu lírico.

Leia os trechos a seguir.

    1- “Luzes de tons pálidos incidem sobre o
cinza  dos  prédios.  Nos  bares,  bocas  cansadas
conversam,  mastigam  e  bebem  em  volta  das
mesas.  Nas  ruas,  pedestres  apressados  se
atropelam. O trânsito caminha lento e nervoso.
Eis São Paulo às sete da noite”.
https://www.estudegratis.com.br/dicas/tipologia-
textual-descricao-narracao-dissertacao. Acesso em: 25
nov. 2019.

    2-  “Acordava  ainda  no  escuro,  como  se
ouvisse  o  sol  chegando  atrás  das  beiradas  da
noite. E logo sentava-se ao tear. Linha clara, para
começar o dia. Delicado traço cor de luz, que ela
ia passando entre os fios estendidos, enquanto lá
fora a claridade da manhã desenhava o horizonte.
Depois lãs mais vivas, quentes lãs iam tecendo
hora a hora, em longo tapete que nunca acabava.
Se era forte demais o sol, e no jardim pendiam as
pétalas,  a moça colocava na lançadeira grossos
fios cinzentos de algodão mais felpudo.”

Marina Colassanti

    3-  ”  A poluição  gerada  e  impregnada  nas
grandes  cidades  foi  em  grande  parte  fruto  da
urbanização  desenfreada  ou  da  atuação  de
indústrias; porém, deveres não cumpridos pelos
homens  também  proporcionaram  toda  essa
"sujidade".  Nesse  sentido,  vale  lembrar  que
pequenos  atos  podem  produzir  grandes
mudanças se realizados por todos os cidadãos.”
https://www.todamateria.com.br/texto-dissertativo/.  
Acesso em: 25 nov. 2019.

6.  Assinale  a  alternativa  que  apresenta  a
exposição  correta  dos  tipos  textuais  referentes
aos trechos acima.
a) Descrição, injunção, dissertação.
b) Descrição, narração, dissertação.
c) Dissertação, descrição, narração.
d) Narração, injunção, descrição.
e) Dissertação, narração, injunção.

7. Observe as orações abaixo sobre o emprego
adequado da concordância verbal.                      

    1. Vossa Alteza pediu silêncio.
    2. Vendem-se carros.
    3. Precisam-se de secretárias.
    4. Deve haver sérios problemas na cidade.
    5. Vão fazer quinze anos que ele parou de
estudar.

As alternativas corretas são:
a) 1,2 e 3.
b) 3, 4 e 5.
c) 1, 4, e 5.
d) 1, 2 e 5.
e) 1, 2 e 4.

Observe a charge abaixo.

http://saladelinguaportuguesablog.blogspot.com/
2015/09/exercicios-sobre-regencia-verbal-
com.html. Acesso em: 25 nov. 2019.

8.  A expressão da tirinha “consegui chegar em
casa” apresenta erro de

a) ortografia.
b) regência nominal.
c) regência verbal.
d) concordância verbal.
e) concordância nominal.
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Realidade Étnica, Social, Histórica, Geográfica, Cultural, Política e Econômica do Estado de
Goiás - Atualidades

9.  Sobre  os  aspectos  históricos  de  Goiás,  é
correto afirmar:

a) Goiás é um estado da região Centro-Oeste do
Brasil.  Sua  parte  norte  foi  desmembrada  em
1988, dando origem ao estado do Mato Grosso.
b) A primeira região de Goiás ocupada foi a do
Rio  Vermelho,  onde  foi  fundado  o  Arraial  de
Sant’Ana,  mais  tarde  chamado  de  Vila  Boa  e
depois de Goiânia.
c) O início dos povoados em Goiás está ligado
ao  ciclo  do  ouro,  minério  explorado  naquela
época pelos bandeirantes.
d) Os anos de 1960 e 1970 foi o período em que
Goiás  mais  elevou  o  número  de  municípios,
reflexo  do  processo  de  interiorização  do
povoamento e da rede urbana.  Hoje Goiás  é o
terceiro estado em maior número de municípios,
conta com 497.
e) Vila Boa foi capital de Goiás até 1960, ano da
inauguração de Goiânia.

10. Goiás é o terceiro estado do Brasil em área
territorial,  com  340.110  km².  Ainda  sobre
aspectos  físicos  do território goiano,  é  correto
afirmar:

a) Por estar no Centro-Oeste brasileiro, Goiás faz
limite  com  todas  as  outras  Macrorregiões  do
Brasil: Sul, Sudeste, Norte e Nordeste.
b)  No  centro  do  país,  Goiás  limita-se  com os
estados do Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Mato
Grosso do Sul e Mato Grosso.
c)  Há presença  em Goiás  de  todos os  Biomas
encontrados no Brasil (Bioma Amazônia, Bioma
Mata Atlântica, Bioma Caatinga, Bioma Cerrado,
Bioma Pantanal e Bioma Pampa).
d)  Localizado  no  planalto  central  brasileiro,
Goiás é nascente de importantes rios, tais como:
Araguaia, Tocantins, São Francisco e Amazonas.
e) Com baixa proporção de terras planas no seu
território, Goiás não se destaca na produção de
grãos.

11.  Sobre  os  aspectos  econômicos  de  Goiás,  é
correto afirmar:

a) A economia goiana é a nona brasileira,  com
Produto Interno Bruto (PIB) de R$ 191,9 bilhões
(referência 2017).
b)  A agropecuária  é  o  setor  mais  dinâmico  de
Goiás, representando mais de 50% de toda renda
gerada do estado.
c)  A  indústria  goiana  é  diversificada  e  seu
principal  segmento  é  o  refino  de  petróleo  em
bruto, que se localiza no município de Senador
Canedo.
d) Goiás é um importante estado exportador para
o mercado mundial. As exportações concentram
em produtos de alto valor agregado, como soja e
componentes eletrônicos.
e) O setor de serviços é o que menos contribui
para a geração de renda na economia goiana. 

12.  O  Instituto  Brasileiro  de  Geografia  e
Estatística  (IBGE)  divulgou  recentemente  a
Síntese  de  Indicadores  Sociais  (SIS)  para  o
Brasil.  A SIS analisa a  qualidade de vida e os
níveis  de  bem-estar  das  pessoas,  famílias  e
grupos populacionais.  Sobre as constatações da
referida síntese, é correto afirmar:

a) O abandono escolar no ensino médio é maior
entre os jovens mais pobres, se comparado aos
jovens mais ricos.
b)  A evasão  escolar  dos  jovens  residentes  na
Região Norte do país é menor que a registrada na
Região Sul.
c) O rendimento médio das pessoas de 14 a 29
anos é maior que os da faixa etária dos 30 a 39
anos.
d) A taxa de desemprego das pessoas de 14 a 29
anos é menor que aquelas de 30 a 39 anos.
e)  A taxa  de  desemprego dos homens é  maior
que a taxa de desemprego das mulheres.

Noções de Administração Pública

13.  A Administração Pública pode ser  definida
como  a  capacidade  do  Estado  em  gerir  a

máquina pública,  com o objetivo de atender as
diversas  demandas  da  sociedade.  O  Brasil  já
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experimentou  três  formas  de  administração
públicas,  a  patrimonialista,  a  burocrática  e  a
gerencial. Em relação a estes três modelos, avalie
as seguintes assertivas:
 I.  A Administração  Pública  Patrimonialista  é
caracterizada  pela  não  distinção  entre  o
patrimônio público e o privado.
  II. O modelo Burocrático tem como finalidade
o  aumento  da  eficiência  e  impessoalidade  das
organizações,  seguindo  um  esquema  racional-
legal, baseado em regras, normas e leis.
    III.  O Gerencialismo objetiva a redução de
custos  e  a  melhoria  da  qualidade  dos  serviços
públicos,  sendo  prestação  de  contas,
transparência,  participação  popular  e
flexibilização, suas características.
Assinale a alternativa correta:

a) Apenas a assertiva I é verdadeira.
b) Apenas a assertiva II é verdadeira.
c) Apenas a assertiva III é verdadeira.
d) O item II é falso.
e) Todas as assertivas são verdadeiras.

14. A Administração Pública Gerencial surge no
final da década de 1970, como um modelo capaz
de reverter o déficit fiscal, decorrente da crise do
petróleo, que contaminou as maiores nações do
planeta. No Brasil, a reforma gerencial inicia no
ano  de  1995,  sendo  considerada  a  segunda
grande  reforma  do  Estado.  Sobre  a
Administração  Pública  Gerencial  e  suas
características, assinale a alternativa incorreta.
a)  Centralização  da  estrutura  organizacional,
com  novos  formatos  (agências  executivas,
reguladoras e organizações sociais).
b) Privatizações de empresas estatais.
c)  Uso  de  ideias  e  ferramentas  de  gestão
advindas do setor privado.
d) Terceirização dos serviços públicos.
e)  Mudança  de  mentalidade.  Da  desconfiança
(burocrática) para uma confiança maior.

15.  A Constituição  Federal  de  1988 estabelece
que  a  Administração  Pública  obedeça  aos
princípios  da  legalidade,  impessoalidade,
moralidade,  publicidade  e  eficiência.  Qual  das
alternativas a seguir é a incorreta?

a)  O  princípio  da  legalidade  afirma  que  a
Administração Pública deve basear seus atos em
conformidade com a lei, não podendo ultrapassar
os seus limites. É um dos pressupostos do Estado
Democrático de Direito.
b)  O  princípio  da  impessoalidade  consiste  no
tratamento  sem  discriminações  benéficas  ou

detrimentosas, sem favoritismo ou perseguições.
Não pode haver interferência na Administração
Pública  relacionada  a  pessoas,  políticas  ou
ideologias.
c)  O  princípio  da  moralidade  está  relacionado
com a  moral  do  Agente  Público,  o  qual  deve
pautar suas atividades atreladas na boa-fé,  cuja
intenção é se manter na retidão da lei.
d)  O  princípio  da  publicidade  tem  como
finalidade mostrar que a Administração Pública
deve  agir  com  a  maior  transparência  possível,
promovendo  o  atual  governante,  por  meio  de
campanhas publicitárias mostrando aos cidadãos
as suas realizações.
e) O princípio da eficiência está relacionado com
a  qualidade  dos  serviços  oferecidos  pela
Administração Pública. Impõe ao Agente Público
realizar  suas  atribuições  com  presteza,
excelência e rendimento profissional.

16.  Avalie  a  seguinte  situação  hipotética.  Um
servidor efetivo realiza suas atividades fazendo
atendimento  diretamente  ao  público.  Inclui  na
sua rotina de trabalho, conferir a documentação
apresentada  pelos  usuários  deste  serviço,
conforme definido na legislação vigente. Um dia,
atendeu um grande amigo de infância, pessoa em
quem muito confia. Ao analisar a documentação
encaminhada  percebeu  que  estava  faltando  um
documento,  porém,  como  conhecia  a  pessoa,
aceitou o restante  dos documentos e  disse que
depois conversaria com o seu chefe para aprovar
a solicitação feita. Diante desta situação, escolha
a  alternativa  mais  completa,  que  represente  o
que aconteceu.

a)  O  servidor  acertou,  pois  sua  decisão  está
amparada  pelo  princípio  da  eficiência  e  seu
superior será comunicado.
b)  O  servidor  acertou,  pois  sua  decisão  está
amparada  pelo  princípio  da  eficiência  e  por
possuir  estabilidade  no  cargo  por  ser  servidor
efetivo.
c) O servidor errou, pois infringiu o princípio da
impessoalidade, ainda que em prol do princípio
da eficiência.
d) O servidor errou, pois infringiu os princípios
da impessoalidade e da legalidade.
e) Nenhuma das alternativas anteriores.

17. A Administração Pública Direta é composta
pelos órgãos públicos ligados ao governo federal,
estadual  ou municipal.  Qual  das  características
abaixo  não é  uma característica  dos órgãos  da
Administração Pública Direta.
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a) Possuir personalidade jurídica própria.
b) Entidade dotada de personalidade jurídica de
direito privado.
c) Apresentar patrimônio próprio.
d) Possuir autonomia administrativa.
e)  Atuar  em  políticas  públicas  de  caráter
essencialmente do Estado.

18.  A  palavra  ética  vem  do  grego  ethos  e
significa tudo o que pertence ao “bom costume”
ou  “portador  de  caráter”.  Atualmente,  ética  é
mais  bem  compreendida  observando  o
comportamento  profissional,  seja  no  setor
público  ou  privado.  O  Governo  do  Estado  de
Goiás instituiu o Código de Ética e de Conduta
Profissional  do  servidor  da  administração
pública direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo Estadual, que deve ser observado por
todos  os  ocupantes  de  cargos,  empregos  e
funções públicas. Em relação aos padrões éticos
esperados  pela  sociedade,  assinale  aquele  que
não é compatível com uma conduta profissional
adequada.

a)  Respeitar  o  corpo  funcional  e  as  alçadas
decisórias,  mantendo  compromisso  com  a
verdade.
b)  Alertar,  de  modo  cortês  e  reservado,  a
qualquer  pessoa  sobre  erro  ou  comportamento
inapropriado  em  desfavor  da  administração
pública.
c)  Zelar  pela  correta  utilização  de  recursos
materiais, equipamentos, serviços contratados ou
veículos  colocados  à  sua  disposição,  sempre
observando  os  princípios  da  economicidade  e
responsabilidade  socioambiental,  permitindo  o
seu  uso  para  fins  diversos  ao  estabelecido  nas
normas, desde que com autorização superior.
d)  Manter  disciplina  e  respeito  no  trato  com
interlocutores quando no exercício de atividade
interna ou externa.
e)  Ter  comprometimento  técnico-profissional
com  as  atribuições  da  unidade  administrativa,
primando  pela  capacitação  permanente,  pela
qualidade  dos  trabalhos,  pela  utilização  de
tecnologia atualizada e pelo compromisso com a
missão institucional do órgão.

Informática

19.  Dois  aplicativos  de  escritório  muito
utilizados atualmente são o Microsoft Office e o
LibreOffice.  Dentro  do  Pacote  Office  os
aplicativos  mais  conhecidos  são:  o  Word  e  o
Excel.  No  LibreOffice,  os  aplicativos
correspondentes  ao  Word  e  ao  Excel  seriam,
respectivamente:

a) Writer e Math
b) Impress e Calc
c) Base e Impress
d) Writer e Calc
e) Draw e Math

20.  No  aplicativo  Microsoft  Word  2013,  os
atalhos Crtl+N e Crtl+B executam os seguintes
comandos, respectivamente:

a) Salvar / Negrito
b) Novo Documento / Fechar
c) Negrito / Salvar
d) Nova linha / Novo Bloco de Texto
e) Fechar / Negrito

21. O Microsoft Windows e o Linux são 2 (dois)
sistemas  operacionais  muito  conhecidos.  Em
ambos temos acesso ao terminal  ou prompt  de
comando. No terminal do Linux, o comando para

listar  todos  os  arquivos  e  diretórios  dentro  do
diretório atual é:

a) mkdir
b) ls
c) list
d) listar
e) ren 

22. O termo hardware é utilizado para definir os
equipamentos ou partes físicas que compõe um
computador. Entre os principais componentes de
um computador,  temos o Disco Rígido ou HD
(Hard  Drive).  Pode-se  definir  o  disco  rígido
como:

a)  Memória  volátil,  para  escrita  e  leitura  de
dados
b) Memória não volátil, somente para escrita de
dados
c) Memória não volátil, somente para leitura de
dados
d) Memória volátil, somente para leitura
e) Memória não volátil, para escrita e leitura de
dados
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23.  Sobre  navegadores  de  internet,  assinale  a
alternativa que contém a definição correta de um
Cookie:

a) Pacote ou conjunto de dados enviado por um
website  ao  navegador  do  usuário.  Pode  conter
informações como as preferências de navegação
e fica armazenado no próprio computador. 
b)  Um  vírus  que  captura  dados  do  usuário
digitados no navegador e envia para email do seu
criador.
c) Protocolo que garante e protege a integridade
das informações trafegadas na internet.
d) É um tipo especifico de código malicioso que
coleta  informações  do  usuário  e  envia  para
hackers na internet.

e) Programas utilizados para atrair a atenção do
usuário  enquanto  capturam  seus  dados  para
obtenção de vantagens financeiras.

24.  O  Microsoft  Excel  é  um  utilizado,
principalmente, para realizar cálculos e trabalhar
com dados de um uma planilha. Suponha que na
Coluna  B  existam  valores  numéricos  indo  da
Linha 2 até a Linha10. Para efetuar a soma deste
intervalo de valores na coluna B, indo da célula
B2 até a célula B10, a fórmula correta seria:

a) =SOMA(B2-B10)
b) =BDSOMA(B2:10)
c) =SOMA(B2:B10)
d) =(SOMA:B2,B10)
e) =BDSOMA(B2:B10)

Raciocínio Lógico

25. Em uma sanduicheira existem uma promoção
de combo com preços mais acessíveis em que o
cliente  poderá  escolher  dentre  4  opções  de
sanduíches, 3 opções de molhos e 2 bebidas. De
quantos  modos  diferentes  os  clientes  poderão
escolher?

a) 10 modos.
b) 14 modos.
c) 17 modos.
d) 24 modos. 
e) 27 modos.

26.  Em  dia  chuvoso  e  com  trânsito
congestionado,  2/5  dos  funcionários  de  uma
empresa  chegaram atrasados,  sendo que ¼ dos
atrasados tiveram mais de 30 minutos de atraso.
Sabendo que todos os demais funcionários desta
empresa  chegaram no horário,  pode-se  afirmar
que  nesse  dia,  nesta  empresa,  a  razão  entre  o
número de funcionários que chegaram com mais
de  30  minutos  de  atraso  e  o  número  de
funcionários  que  chegaram  no  horário,  nessa
ordem, foi de:

a) 2/3.
b) 1/3.
c) 1/6. 
d) ¾.
e) 2/5. 

27.  A  soma das  idades  de  Thalita  e  Eleuza  é
igual  a  44  anos,  e,  quando  somamos  os
quadrados de suas idades, obtemos 1000. Desta

forma,  a  mais  velha  das  duas  mulheres  acima
possui a idade de:

a) 18 anos.
b) 26 anos.
c) 31 anos.
d) 33 anos.
e) 37 anos.

28.  Cinco  pedreiros  conseguem  construir  dois
andares de um prédio em 20 dias. Sabendo dessa
informação,  quantos  andares  serão  levantados
por 10 pedreiros trabalhando durante 40 dias?

a) 2 andares.
b) 6 andares.
c) 8 andares.
d) 10 andares.
e) 12 andares.

29.  Em  uma  empresa,  sobre  o  preço  final  do
produto, sabe-se que:
I) ¼ dele são salário.
II) 1/5 dele são impostos.
III) 25% dele é o custo da matéria-prima.
IV) O restante é o lucro.

O  percentual  do  preço  final  que  representa  o
lucro é

a) 10%.
b) 15%.
c) 20%.
d) 25%.
e) 30%. 
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30. Com velocidade de 60 km/h, um automóvel
faz um certo percurso em 2 horas. Quanto tempo
levaria  esse  mesmo  automóvel  para  fazer  o
mesmo percurso com velocidade de 80km/h?

a) 1 hora e 15 minutos.
b) 1 hora e 15 minutos.
c) 1 hora e 30 minutos.

d) 1 hora e 40 minutos.
e) 1 hora e 50 minutos.
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