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Português
Passar horas curvado na frente do computador faz parte da rotina de muitas
pessoas. A má postura é ruim não só para a saúde física, mas também para o
bem estar emocional e social. Os efeitos da má postura são sentidos em todo o
corpo, causando dores nas costas e no pescoço, fadiga muscular, limitações
na respiração, artrite nas juntas, problemas digestivos e mudanças de humor –
sem contar que cria uma má impressão na hora de procurar emprego, no início
de um relacionamento ou de uma nova amizade. Ela também pode tornar a
pessoa mais vulnerável ____ violência urbana: muitos anos atrás,
pesquisadores mostraram que as mulheres que andavam curvadas, olhando
para o chão como se carregassem o peso do mundo nas costas, tinham muito
mais risco de serem assaltadas do que as que andavam rápido, com a cabeça
ereta. Vivemos em um campo gravitacional e, quando nosso corpo está
desalinhado verticalmente, certos músculos têm de trabalhar mais que outros
para nos manter na posição correta. A consequência é uma fadiga e um
desconforto que perduram mesmo depois de finalizado o esforço que os
causou. Em um estudo realizado com 110 alunos da Universidade Estadual de
San Francisco, nos Estados Unidos, os pesquisadores pediram que 55
estudantes andassem curvados, enquanto outros 55 deveriam andar com as
costas eretas. Resultado: esses últimos se sentiram muito mais bem-dispostos
e cheios de energia ao longo do dia. Qualquer posição assumida
repetitivamente ou por períodos prolongados “treina” os músculos e tendões
para se esticarem ou encurtarem e causa um nível de estresse nos ossos e
juntas ____ ponto de alterar sua forma mais ou menos permanentemente. Da
mesma forma que o salto alto encurta e contrai o tendão de Aquiles e os
músculos da panturrilha, manter as costas curvadas, hora após hora, pode
resultar em uma deformação perene. O mesmo vale para a má postura na
caminhada, que deixa a pessoa com os ombros e a parte superior das costas
permanentemente arredondados.
http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo
01- Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do texto
CORRETAMENTE:
a) a – a
b) a - à
c) à - à
d) à – a

02 - Em relação ao texto, assinalar a alternativa INCORRETA:
a) A má postura interfere negativamente na saúde física e no bem-estar
emocional e social.
b) A má postura tem consequências sobre o organismo: causa dor nas costas e
no pescoço, fadiga muscular, limitações na respiração, artrite nas juntas,
problemas digestivos e mudança de humor.
c) Conforme o estudo realizado, andar curvado proporciona melhor disposição
e mais energia ao longo do dia.
d) Posições repetidas causam alterações que podem ser permanentes.
03- Sobre o emprego dos termos sublinhados nos contextos dados, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
( ) O juiz absorveu o réu.
( ) O rapaz ascendeu profissionalmente com muita rapidez.
( ) Sustamos o empréstimo bancário por ora.
a) C - E - C.
b) E - C - C.
c) E - E - E.
d) E - C - E.
04- Assinalar a alternativa em que a concordância está CORRETA:
a) Rezem baixos, por favor.
b) Vocês falaram bonito.
c) É precisa muita paciência para aguentar tudo isso.
d) Feito a denúncia, recolheram-se a seus recintos.
05- Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada
morfologicamente como um advérbio:
a) Para o início das aulas faltam muitos professores.
b) As aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.
c) Se fizermos a festa, precisamos nos organizar.
d) Não se podem desperdiçar oportunidades.

classifica-se

06- Avalie as orações a seguir quanto à concordância nominal.
I – A paciente parece meia confusa após a cirurgia.
II – É proibido entrada de alimentos no centro cirúrgico.
III – Há motivos bastantes para efetuar uma nova cirurgia no paciente.
IV - Ela mesmo compareceu à Policlínica para marcação de exames.
Considerando a norma culta, as orações que apresentam a concordância
nominal correta são:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV

07- Suspenderam os empréstimos no banco (1ª parte).
Promulgaram a lei que proíbe a amamentação em público? (2ª parte).
As sentenças estão:
a) Correta somente em sua 1ª parte.
b) Correta somente em sua 2ª parte.
c) Totalmente corretas.
d) Totalmente incorretas.
08- Assinalar a alternativa cuja palavra sublinhada
morfologicamente como um advérbio:
a) Para o início das aulas faltam muitos professores.
b) As aulas iniciam na segunda quinzena de fevereiro.
c) Se fizermos a festa, precisamos nos organizar.
d) Não se podem desperdiçar oportunidades

classifica-se

09-Sobre os processos de coordenação e subordinação, analisar os itens
abaixo:
I - A conjunção “mas” é empregada em orações coordenadas adversativas
para indicar idéia de oposição em relação ao argumento anterior.
II - A conjunção “se” é empregada em orações subordinadas condicionais para
introduzir uma oração que indica ideia de condição no período.
a) Somente o item I está correto.
b) Os itens I e II estão corretos.
c) Os itens I e II estão incorretos.
d) Somente o item II está correto.
10: Considerando que o Novo Acordo Ortográfico alterou o emprego do hífen
em palavras compostas, a sequência de palavras hifenizadas grafadas
corretamente é
a) Intraracial / antissocial / alémtúmulo / vice-almirante.
b) Auto-escola / minissaia / mandachuva / portarretrato.
c) Hiperrenquitado / semiaberto / microondas / auto-peça.
d) Anti-imperialista / pré-história / semianalfabeto / autoaprendizagem.
Matemática:
11- No início do mês, o preço do quilo da tilápia, em um mercado municipal, era
de R$25,00. No final do mês, o mesmo peixe era vendido a R$28,00 o quilo.
Qual a variação percentual do preço do quilo da tilápia?
a) 12%.
b) 15%
c) 18%.
d) 21%.

12- Um artigo afirma que 5,68 bilhões de pessoas vivem hoje no planeta e que
80 milhões nascem a cada ano. Pode-se expressar os mesmos números,
respectivamente da seguinte forma:
a) 568 . 109; 8. 106
b) 568 . 107; 8 . 107
c) 568 . 108; 80 . 106
d) 56,8 . 109; 80 . 109
13- Camila encheu de suco seis vezes um copo grande e três vezes um copo
pequeno e colocou numa jarra onde obteve 2 litros. Nomeando a capacidade
do copo grande como “x” e do copo pequeno como “y”, assinale a afirmativa
que representa adequadamente essa situação:
a) x/6+y/3= 2
b) 6(x+3y) = 2
c) 3(6x+2y) = 2
d) 6x+3y= 2
14- No campeonato de vôlei da escola, o time de Pedro foi campeão invicto dos
12 jogos disputados e fez 28 pontos. Sabendo que a vitória corresponde a 3
pontos, o empate corresponde a 1 ponto e a derrota a nenhum ponto, calcule
quantas vitórias e quantos empates esse time obteve, respectivamente:
a) 6 vitórias; 6 empates.
b) 7 vitórias; 5 empates.
c) 8 vitórias; 4 empates.
d) 9 vitórias; 3 empates.
15- Para fazer backup de suas informações para um HD externo, Júlio demora
22 minutos para transferir 10GB de arquivos numa velocidade de 60Mbps.
Quanto tempo irá demorar o mesmo procedimento se Júlio quiser fazer backup
de 15 GB de arquivos e a taxa de transferência for de 50Mbps?
a) 36min45s.
b) 39min36s.
c) 43min25s.
d) 45min40s.
16- Uma empresa quer contratar funcionários a um valor fixo diário a ser
dividido igualmente entre os contratados. Sabendo que no caso da empresa
contratar 4 funcionários cada um receberá R$ 350,00 por dia, calcule quantas
pessoas precisam ser contratadas para que cada um receba R$175,00 por dia.
a) 6 pessoas.
b) 7 pessoas.
c) 8 pessoas.
d) 9 pessoas.
17-Calcule a medida da aresta de um cubo para que ele tenha o volume igual
ao de um bloco retangular com arestas de 16cm, 8 cm e 4cm.
a) 8 cm.
b) 9 cm.
c) 11 cm.
d) 12 cm.

18- Sobre os números naturais é INCORRETO afirmar que:
a) Todo número natural tem um sucessor.
b) Todo número natural, com exceção do zero, tem um antecessor.
c) A soma de dois números naturais sempre é um número natural.
d) O produto de dois números naturais nem sempre é um número natural.
19- Uma colônia de vírus se reproduz tão rapidamente que dobram de volume
nos recipientes a cada minuto. Sabendo que em 6 minutos um recipiente fica
totalmente cheio de vírus, em quantos minutos eles ocupam metade do
recipiente?
a) 3 minutos.
b) 4 minutos.
c) 5 minutos.
d) 6 minutos.
20- Sabendo que a soma dos quadrados de dois números é 1600 e que o
menor desses números é 24, calcule o maior.
a) 26.
b) 28.
c) 30.
d) 32.
Conhecimentos Específicos:
21- De acordo com a Lei 4.320/64 e suas alterações, é INCORRETO afirmar
que:
a) A Lei de Orçamentos compreenderá todas as receitas, exceto as de
operações de crédito autorizadas em lei.
b) Tributo é a receita derivada instituída pelas entidades de direito publico,
compreendendo os impostos, as taxas e contribuições nos termos da
constituição e das leis vigentes em matéria financeira, destinado-se o seu
produto ao custeio de atividades gerais ou especificas exercidas por essas
entidades.
c) São Receitas de Capital as provenientes da realização de recursos
financeiros oriundos de constituição de dívidas; da conversão, em espécie, de
bens e direitos; os recursos recebidos de outras pessoas de direito público ou
privado, destinados a atender despesas classificáveis em Despesas de Capital
e, ainda, o superávit do Orçamento Corrente.
d) Despesas de Custeio e Transferências Correntes são despesas correntes.
De acordo com a Lei 8666/93 e suas alterações responda as próximas duas
questões:
22- As obras e serviços poderão ser executados nas seguintes formas: I execução direta; II - execução indireta, nos seguintes regimes:
a) empreitada plena; empreitada restrita; ofício; empreitada inalterada.
b) empreitada íntegra; empreitada absoluta; laboração; empreitada agregada.
c) empreitada por preço global; empreitada por preço unitário; tarefa;
empreitada integral.
d) empreitada por preço parcial; empreitada por preço integralizado;
incumbência; empreitada incluída.

23- Será dada publicidade, ______________, em órgão de divulgação oficial
ou em quadro de avisos de amplo acesso público, à relação de todas as
compras feitas pela Administração Direta ou Indireta, de maneira a clarificar a
identificação do bem comprado, seu preço unitário, a quantidade adquirida, o
nome do vendedor e o valor total da operação, podendo ser aglutinadas por
itens as compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitação. Completa
corretamente a lacuna:
a) mensalmente.
b) trimestralmente.
c) semestralmente.
d) anualmente.
De acordo com a Lei 101/ 2000 e suas alterações responda as próximas duas
questões:
24- Considera-se_______________ a despesa corrente derivada de lei,
medida provisória ou ato administrativo normativo que fixem para o ente a
obrigação legal de sua execução por um período superior a __________
exercícios. Completa corretamente as lacunas, respectivamente:
a) compulsória de caráter reiterado; um.
b) obrigatória de caráter continuado; dois.
c) aleatória de caráter assíduo; dois.
d) esporádica de caráter frequente; três.
25- Se a dívida consolidada de um ente da Federação ultrapassar o respectivo
limite ao final de um quadrimestre, deverá ser a ele reconduzida até o término
dos três subsequentes, reduzindo o excedente em pelo menos:
a) 20% (vinte por cento) no primeiro.
b) 25% (vinte e cinco por cento) no primeiro.
c) 30% (trinta por cento) no primeiro.
d) 35% (trinta e cinco por cento) no primeiro.
26- Sobre "receitas", julgue as seguintes afirmativas:
I. Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a
receita pode ser “efetiva” ou “não-efetiva” sendo a Receita Orçamentária
Efetiva aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram
precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem
obrigações correspondentes.
II. O §§1º e 2º do art. 11 da Lei no 4.320/1964, classificam as receitas
orçamentárias em “Receitas Correntes” e “Receitas de Capital” onde Receitas
Orçamentárias Correntes são arrecadadas dentro do exercício financeiro,
aumentam as disponibilidades financeiras do Estado e constituem instrumento
para financiar os objetivos definidos nos programas e ações orçamentários,
com vistas a satisfazer finalidades públicas.
III. Operações intraorçamentárias são aquelas realizadas entre órgãos e
demais entidades da Administração Pública integrantes do orçamento fiscal e
do orçamento da seguridade social do mesmo ente federativo; por isso, não
representam novas entradas de recursos nos cofres públicos do ente, mas
apenas movimentação de receitas entre seus órgãos.
São corretas a(s) afirmativa(s):

a) I e II.
b) somente II.
c) I e III.
d) todas afirmativas.
27- As etapas da receita orçamentária podem ser resumidas em:
a) prognóstico, projeção, recebimento e encerramento.
b) presciência, ajustamento, apuração e acolhimento.
c) previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento.
d) antecipação, registro, recolhimento e recebimento.
28- É exemplo de despesa de natureza orçamentária:
a) a contratação de bens e serviços para realização de determinação ação,
como serviços de terceiros.
b) devolução dos valores de terceiros (cauções/depósitos).
c) recolhimento de consignações / retenções.
d) pagamento das operações de crédito por antecipação de receita
orçamentária.
29- A Constituição Federal, de 5 de outubro de 1988, estabelece em seu artigo
158, inciso IV que ______ do produto da arrecadação de ICMS pertence aos
Municípios, e ______ do montante transferido pela União ao Estado, referente
ao Fundo de Exportação (artigo 159, inciso II e § 3º), devem ser repassados de
acordo com os Índices de Participação dos Municípios. Completa corretamente
as lacunas:
a) 20%; 30%.
b) 25%; 25%.
c) 30%; 35%.
d) 35%; 35%.
30- Julgue as seguintes afirmativas sobre informática:
I. Em aplicativos para criação e edição de planilhas eletrônicas, B2 representa
uma fórmula.
II. A velocidade de processamento das informações em um computador está
diretamente relacionada à velocidade do processador.
III. Firewall é um dispositivo de segurança usado para dividir e controlar o
acesso entre redes de computadores.
IV. Uma opção rápida e prática para enviar um e-mail para um numeroso grupo
de pessoas sem que seus destinatários saibam para quem esse e-mail está
sendo enviado é colocar todos os destinatários como Cco.
São(É) INCORRETA(s) a(s) afirmativa(s):
a) I.
b) II e III.
c) I e IV.
d) II e IV.

