ESCRITURÁRIO

PORTUGUÊS (10 QUESTÕES)
Leia atentamente o poema Vou-me Embora pra Pasárgada, de Manuel Bandeira,
escritor brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
Vou-me embora pra Pasárgada
Lá sou amigo do rei
Lá tenho a mulher que eu quero
Na cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente
Que Joana a Louca de Espanha
Rainha e falsa demente
Vem a ser contraparente
Da nora que nunca tive
E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau-de-sebo Tomarei
banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe-d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização
Tem um processo seguro
De impedir a concepção
30Tem telefone automático
Tem alcaloide à vontade
Tem prostitutas bonitas
Para a gente namorar
E quando eu estiver mais triste

Mas triste de não ter jeito
Quando de noite me der
Vontade de me matar
— Lá sou amigo do rei —
Terei a mulher que eu quero Na
cama que escolherei
Vou-me embora pra Pasárgada.
BANDEIRA, M. Poesia Completa e Prosa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1986.

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:I – Um dos elementos centrais deste poema é o escapismo.
II – É possível afirmar que Pasárgada traria ao eu-lírico uma vida mais ativa e
cheia de aventuras.
III – É possível depreender que Pasárgada é uma cidade tecnológica.
É (São) CORRETA(s) a(s) afirmação (ões): a)Apenas
III.
b) II e III.
c) I e II.
d)Todas.
02- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I
– Há nitidamente, neste poema, as configurações de espaço, com o uso
dos advérbios “aqui” e “lá”.
II
– Segundo a visão do eu-lírico, a prostituição não é um meio aceitável
para curar a tristeza e a solidão.
III
– No poema, o eu-lírico busca uma espécie de paraíso para vivenciar atos
comuns da vida.
É (São) CORRETA(s) a(s) afirmação (ões):
a) I e III.
b) Apenas I.
c) Todas.
d) II e III.
03- Assinale a alternativa correta:
a) Segundo o poema, ser amigo do rei não traz nenhuma vantagem ao eu-lírico.
b)Não existe no poema uma oposição entre satisfação e insatisfação
c) A última estrofe intensifica o caráter libertador e salvador da cidade imaginada
pelo eu-lírico.
d) Não existe no poema uma oposição entre tempo presente e tempo futuro.
04- Assinale a alternativa incorreta a respeito do uso dos porquês. a)
O “porque” é utilizado em frases interrogativas.
b)
O “por quê” é utilizado no final de frases interrogativas.
c)
O “porquê” é utilizando quando for uma para substantivada.

d)

O “por que” é utilizado em frases interrogativas ou quando pode ser
substituído por “pelo qual” e suas variações.

5- Leia as informações abaixo a respeito dos substantivos coletivos.
1Cáfila
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
bestas de carga.
2Matilha
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
.
cães de caça
3Récua
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
peixes.
4 - Vara
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de
camelos.
5- Cardume
( ) Substantivo coletivo que representa um grupo de porcos.
A ordem de preenchimento correto dos parênteses de cima para baixo é: a)
1-4-5-2-3
b)
3-1-5-4-2
c)
2-1-4-3-5
d)
3-2-5-1-4
6- Leia as afirmações abaixo a respeito do uso da vírgula.
I. Em determinadas situações, usamos a vírgula para separar apostos e
vocativos em uma oração.
II. Também usamos a vírgula para indicar a supressão de um verbo
subentendido na oração.
III. Usamos a vírgula para separar sujeito do predicado.
IV. Em outras circunstâncias também usamos a vírgula entre a oração
subordinada substantiva e a principal.
Estão CORRETAS: a)
I e IV
b)
III e IV
c)
II e III
d)
I e II
7- Assinale a alternativa INCORRETA a)
Simpatizei-me com ela.
b)
O filho obedece ao pai.
c)
Ele aspirava ao cargo de chefia.
d)
Prefiro estudar a trabalhar.
8- A pessoa que conheço não é esta e sim a que está lá. O a na frase tem
função:
a)
Artigo
b)
Pronome pessoal do caso obliquo.
c)
Preposição.

d)

Pronome demonstrativo

9- Assinale o uso correto da crase: a)
Gosto de passear à cavalo
b)
Eles prometem ir à São José do Barreiro.
c)
Os náufragos chegaram de manhã à terra.
d)
Ele foi à feira.

10-Assinale o uso correto da virgula: a)Se
não fizer frio, iremos ao clube.
b) Na confusão, ninguém se lembrou, da saída de emergência.
c) As pessoas, aplaudiram a passeata dos professores.
Você não comprou o carro, nem a casa.
MATEMATICA (10 QUESTÕES)
11
-Em um plantão, André tira serviço de 10 em 10 dias e Anderson de
4 em 4 dia. Se ambos estão de serviço hoje, estarão novamente juntos
daqui a quantos dias?
a) 20 dias.
b) 30 dias.
c) 40 dias.
d) 50 dias.
12
- Três pessoas comem uma pizza inteira. A primeira pessoa comeu
¼ da pizza, a segunda 2/3. Qual fração da pizza comeu a terceira pessoa?
a) 1/6
b) 3/10
c) 1/12
d) 9/20
13
- Carla vendeu 4/5 de uma caixa de bombons que inicialmente tinha
75 bombons. Quantos bombons ela vendeu?
a) 30
b) 35
c) 40
d) 60
14
- Uma jarra de suco de 2 litros enche 8 copos. Qual a capacidade de
cada copo?
a) 200 ml
b) 250 ml
c) 300 ml
d) 350 ml

15
- Se o grama do ouro possui o valor de R$ 1.050,00, qual seria o preço
de uma barra com 1,25 kg de ouro?
a) R$ 10.125,00
b) R$ 11.500,00
c) R$ 13.125,00
d) R$ 14.125,00
16
- Uma festa teve início às 20h15min28seg e terminou às
2h10min18seg do dia seguinte. Quanto tempo durou a festa?
a) 4h55min50seg
b) 5h54min50seg
c) 6h50min50seg
d) 7h54min50seg
17
- Carlos comprou 5kg de feijão; 2,5kg de açúcar e 1,5kg de farinha.
Sabendo que o kg do feijão custa R$6,00; o de açúcar R$5,00 e o de farinha
R$ 3,00, quanto Carlos gastou no total?
a) R$ 47,00
b) R$ 57,00
c) R$ 67,00
d) R$ 77,00
18
- Somando-se dois números temos o total de 207. Sabendo que o
maior deles supera o menor em 33 unidades, qual é o menor numero?
a) 65
b) 67
c) 77
d) 87
19
- Márcia tinha em sua conta bancária um saldo negativo de
R$3.700,00. Após receber seu salário, sua conta passou a ter R$450,00
positivo. Qual foi o valor do salário?
a) R$ 3.150,00
b) R$ 3.500,00
c) R$ 4.150,00
d) R$ 4.500,00
20
- Angela comprou uma blusa que custava R$ 175,00 antes da
promoção, onde ganhou 35% de desconto sobre esse valor. Além disso,
sobre o valor promocional, ganhou um desconto adicional de 3% por ter
pagado a vista.
Qual foi o custo final aproximado da blusa?
a) R$ 125,50
b) R$ 120,35
c) R$ 110,35
d) R$ 100,50

CONHECIMENTOS GERAIS (10 QUESTÕES)
21. Na Venezuela, desde o dia 01 de abril de 2017, o presidente
_____________ enfrenta uma onda de protestos contra e a favor de seu
governo. Nas ruas, manifestantes opositores pedem a saída do presidente e
reivindicam a realização de novas eleições, acusando o governo de agravar a
crise econômica, política e social. Já o governo continua culpando a oposição
por realizar atos de terrorismo e protestos violentos para dividir e desestabilizar
o país. Assinale a alterna que completa corretamente a lacuna:
a) Nicolás
Maduro
b) Hugo Chávez
c) Fidel Castro
d) Donald Trump
22- O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou a retirada do
país de um tratado contra o aquecimento global firmado por 195 países em
dezembro de 2015, chamado: a) Acordo do Canadá
b) Acordo de Paris
c) Acordo de Amsterdã
d) Acordo da China
23- O gentílico de São José do Barreiro é:
a) Barreirense
b) Barrense
c) São-joseense
d) Joseense
24- No segundo final de semana no mês de janeiro São Jose do Barreiro
festeja a micareta que é uma festa:
a) Em homenagem aos Reis Magos que voltaram a terra de origem após o
Natal.
b) Anterior ao carnaval com blocos de rua todos os dias
c) Comemorativa da passagem da cidade de vila para município.
d) Escolar para comemorar o início dos anos letivos
25- São José do Barreiro se destaca na:
a) Pecuária leiteira,
b) No gado de corte
c) No turismo
d) Todas as alternativas estão corretas
26-No dia 07 de novembro de 2017, a Revolução Russa completou:
a) 150 anos
b) 100 anos
c) 50 anos
d) 79 anos
27-A Fazenda Pau D`Alho foi planejada para:
a) Plantio de Cana

b) Servir de hospedagem para os tropeiros
c) Plantio de Café
d) Criar gado
28-Estatuto e Plano de Carreira dos Servidores Municipais é considerado:
a) Decreto
b) Leis Complementares
c) Resoluções Legislativas
d) Projetos de Lei.
29 - Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte
e de outros bens de valor histórico, artístico e cultural e proporcionar os
meios de acesso à cultura, à educação e à ciência são competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.
30 - Promover a educação, cultura e a assistência social são competências:
a) Do município e do Estado
b) Do Estado e da União
c) Do Município
d) Do Município, União e Estado.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31- Guardar documentos em locais apropriados como mobiliário ou
equipamentos próprios em área que lhes são destinados é definição de: a)
catalogação.
b) armazenamento.
c) acondicionamento.
d) arranjo.
32 - O termo arquivo possui inúmeros significados. Ele pode ser usado para
designar:
I. conjunto de documentos.
II. móvel para guardar documentos.
III. local onde o acervo documental deverá ser conservado.
IV. órgão governamental ou institucional cujo objetivo seja o de guardar e
conservar a documentação.
São CORRETAS:
a) apenas uma afirmativa.
b) duas afirmativas.
c) três afirmativas.
d) todas afirmativas.

33- Os documentos podem ser classificados quanto ao grau de frequência
de uso como correntes, intermediários e permanentes e também quanto ao
valor: primário e secundário. Arquivo que guarda documentos consultados
com frequência, devido ao seu uso funcional/administrativo/jurídico é: atta
a tarde
a) arquivo corrente e tem valor primário.
b) arquivo intermediário e tem valor secundário.
c) arquivo permanente e tem valor primário.
d) arquivo permanente e tem valor secundário.
34- Quando um documento passa do arquivo intermediário para o
permanente, diz-se que houve:
a) uma transferência de documentos.
b) um recolhimento de documentos.
c) uma armazenagem de documentos.
d) uma translação de documentos.
35- São tipos de gêneros de documentos: a)
públicos, institucionais, comerciais.
b) ostensivos, ordinários, sigilosos.
c) textuais, cartográficos, iconográficos.
d) atos normativos, atos de ajuste, atos de correspondência.
36- Exposição de fatos ocorridos em uma reunião de qualquer tipo define:
a) uma ata.
b) um atestado.
c) um aviso.
d) um boletim.
37- Os métodos de arquivamento podem ser divididos em duas grandes
classes: básicos e padronizados. São exemplos de métodos básicos: a)
alfabético e numérico.
b) variadex, automático.
c) soundex, mnemônico.
d) ideográfico, rôneo.
38- Para preservação adequada dos documentos é correto: a)
manter o ambiente com temperatura e umidade altas.
b) dobrar o canto da folha para marcar páginas.
c) manter o papel exposto a luz do dia.
d) não umedecer o dedo com a saliva para virar as folhas de um livro.
39- Todas alternativas abaixo sobre a gravação de um documento no word
são corretas, exceto:
a) deve-se clicar em “arquivo”e em seguida “salvar”
b) deve-se clicar no botão “salvar” da barra de ferramentas padrão

c)
d)

na opção “salvar em” deve-se escolher a unidade de disco onde o
documento será salvo
não é possível renomear um documento já salvo

40- Quando palavras aparecem sublinhadas no texto digitado no Word
por uma linha vermelha ou verde, isso significa, respectivamente: a)
erro de ortografia e erro gramatical
b) erro gramatical e erro de ortografia
c)
ambas indicam a mesma coisa
d) as cores do sublinhado não coexistem, elas mudam de acordo com o
computador

