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Português
Assalto a Banco
Alô? Quem tá falando?
— Aqui é o ladrão.
— Desculpe, a telefonista deve ter se enganado, eu não queria falar com o
dono do banco. Tem algum funcionário aí?
— Não, os funcionário tá tudo refém.
— Há, eu entendo. Afinal, eles trabalham quatorze horas por dia, ganham um
salário ridículo, vivem levando esporro, mas não pedem demissão porque não
encontram outro emprego, né? Vida difícil... mas será que eu não poderia dar
uma palavrinha com um deles?
— Impossível. Eles tá tudo amordaçado.
— Foi o que pensei. Gestão moderna, né? Se fizerem qualquer crítica, vão pro
olho da rua. Não haverá, então, algum chefe por aí?
— Claro que não mermão. Quanta inguinorânça! O chefe tá na cadeia, que é o
lugar mais seguro pra se comandar assalto!
— Bom... Sabe o que que é? Eu tenho uma conta...
— Tamo levando tudo, ô bacana. O saldo da tua conta é zero!
— Não, isso eu já sabia. Eu sou professor! O que eu queria mesmo era uma
informação sobre juro.
— Companheiro, eu sou um ladrão pé-de-chinelo. Meu negócio é pequeno.
Assalto a banco, vez ou outra um sequestro. Pra saber de juro é melhor tu ligá
pra Brasília.
— Sei, sei. O senhor ta na informalidade, né? Também, com o preço que tão
cobrando por um voto hoje em dia... mas, será que não podia fazer um favor
pra mim? É que eu atrasei o pagamento do cartão e queria saber quanto vou
pagar de taxa.
— Tu tá pensando que eu tô brincando? Isso é um assalto!
— Longe de mim pensar que o senhor está de brincadeira! Que é um assalto
eu sei perfeitamente; ninguém no mundo cobra os juros que cobram no Brasil.
Mas queria saber o número preciso: seis por cento, sete por cento?
— Eu acho que tu não tá entendendo, ô mané. Sou assaltante. Trabalho na
base da intimidação e da chantagem, saca?
— Ah, já tava esperando. Você vai querer vender um seguro de vida ou um
título de capitalização, né?
— Não...já falei...eu sou... Peraí bacana... hoje eu tô bonzinho e vou quebrar o
teu galho.
(um minuto depois)
— Alô? O sujeito aqui tá dizendo que é oito por cento ao mês.
— Puxa, que incrível!
— Incrive por que? Tu achava que era menos?
— Não, achava que era mais ou menos isso mesmo. Tô impressionado é que,
pela primeira vez na vida, eu consegui obter uma informação de uma empresa

prestadora de serviço pelo telefone em menos de meia hora e sem ouvir 'Pour
Elise'.
— Quer saber? Fui com a tua cara. Acabei de dar umas bordoadas no gerente
e ele falou que vai te dar um desconto. Só vai te cobrar quatro por cento, tá
ligado?
— Não acredito! E eu não vou ter que comprar nenhum produto do banco?
— Nadica de nada, já ta tudo acertado!
— Muito obrigado, meu senhor. Nunca fui tratado dessa...
(De repente, ouvem-se tiros, gritos)
— Ih, sujou! Puliça!
— Polícia? Que polícia? Alô? Alô?
(sinal de ocupado)
— Droga! Maldito Estado: quando o negócio começa a funcionar, entra o
Governo e estraga tudo!
Luis Fernando Verissimo
Leia o texto “Assalto a Banco”, em seguida responda as questões 1, 2 e 3:
01–A linguagem utilizada no texto acima é classificada como:
a) Linguagem informal e verbal.
b) Linguagem científica e coloquial.
c) Linguagem regionalista e técnica.
d) Linguagem formal e técnica.
02-No texto é notório que ocorre uma narrativa baseado no cotidiano, portanto,
pode ser um (a):
a) Conto e pode ser definido como texto literário.
b) Crônica e pode ser classificada como texto narrativo.
c) Relato e classifica-se como texto jornalístico.
d) Conto contemporâneo e classifica-se como texto não literário.
03-No texto acima no trecho destacado -“vivem levando esporro, mas não
pedem demissão porque não encontram outro emprego, né?”. Pode-se dizer
que a classificação gramatical correta do termo em negrito seria:
a) Conjunção aditiva.
b) Conjunção alternativa.
c) Conjunção conclusiva.
d) Conjunção adversativa.
Leia o poema “Retrato” para responder as questões 4 e 5.

Retrato
1 Eu não tinha este rosto de hoje:
2 Assim calmo, assim triste, assim magro,
3 Nem estes olhos tão vazios,

4 Nem o lábio amargo.
5 Eu não tinha estas mãos sem força,
6 Tão paradas e frias e mortas;
7 Eu não tinha este coração
8 Que nem se mostra.
9 Eu não dei por esta mudança,
10 Tão simples, tão certa, tão fácil:
11 Em que espelho ficou perdida
12 a minha face?
Cecília Meireles
04–Nos versos, (3) “Nem estes olhos tão vazios,” e(4) “Nem o lábio amargo”,
está presente o sentido figurado que pode ser caracterizado como uma figura
de linguagem presente, conhecida como:
a) Comparação.
b) Eufemismo.
c) Sinestesia.
d) Metáfora.
05–Observe as alternativas abaixo e marque a alternativa correta:
a) Nos primeiros quatro versos do poema ocorrem uma comparação entre o
que aconteceu antes e como o eu-lírico se encontra agora.
b) O poema é melancólico e não sugere fazer um retrato do sujeito poético, o
título não é compatível com o que o leitor encontrará ao longo dos versos.
c) Para eleger partes do corpo o eu-lírico não ilustrar aquilo que mudou, já que
as palavras fazem esse papel de jogos de sentidos.
d) O Eu lírico não fala do agora, menciona como era com precisão no passado,
já que as mãos do presente são frias, mortas e sem força.

Matemática
6-Numa sala de aula, a razão entre o número de meninos e meninas é 3 para
4. Se a sala de aula tem 35 alunos, o número de meninos é:
a) 12.
b) 15.
c) 20.
d) 25.
7-Em uma determinada escola, o número de alunos no período da tarde é de
280, porém, devido a uma chuva forte, 15% desses alunos faltaram. O número
de alunos que compareceram na aula foi de:
a) 238.
b) 228.
c) 52.
d) 42.

8-Maria comprou os uniformes escolares de seus filhos e pagando a vista,
conseguiu um desconto de 12%, economizando R$ 14,40. O valor total dos
uniformes sem o desconto é:
a) R$ 100,00
b) R$ 110,00
c) R$ 115,00
d) R$ 120,00
9–Uma sala de aula tem 8 meninos e 12 meninas. Ao escolher um aluno ao
acaso para ser o representante, qual é a probabilidade desse aluno ser um
menino?
a)
b)
c)
d)
10-O número

está representado na forma fracionária. Uma outra maneira de

representar este mesmo valor é na forma decimal. A representação de
forma decimal é:
a) 3,4
b) 0,75
c) 4,3
d) 0,34

na

Conhecimentos gerais
11-Complete a lacuna:
Como forma de tornar viva sua memória, de transmitir seus ideais e inspirar as
novas gerações a trilharem o caminho do conhecimento, da preservação do
meio ambiente, do estudo da nossa história, fica instalada em Roseira, a
Semana Municipal ____________________
Uma lei elaborada pelo Executivo e aprovada na Câmara Municipal de Roseira.
Durante a semana, as escolas poderão fazer atividades voltadas à
Conservação do Meio Ambiente, Literatura e História, conforme programação
definida pela Secretaria de Educação.
a) José Luiz Pasin.
b) Zumbi.
c) Antônio Giovanelli.
d) Major Vitoriano Pereira de Barros.
12-Sobre a PEC 32, assinale a alternativa correta:
a) A Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20, do Poder Executivo,
altera dispositivos sobre servidores e empregados públicos e modifica a
organização da administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes
da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.

b) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 altera os arts. 100, 160 e
167 da Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios,
modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento
de débitos previdenciários dos Município.
c) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 altera a Constituição do
Estado para estabelecer a remuneração mínima garantida devida aos
integrantes da carreira do magistério público estadual e estabelece outras
providências.
d) A proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32 determina o caráter
permanente do programa Auxílio Brasil e vincula a aplicação dos recursos que
seriam usados para o pagamento de precatórios — dívidas do setor público
reconhecidas pela Justiça — exclusivamente no novo programa e em despesas
de seguridade social.
13-Assinale a alternativa incorreta: A lei Orgânica do Município será emendada
mediante proposta;
a) De um terço, no mínimo, dos membros da Câmara Municipal;
b) Do Prefeito;
c) De cidadãos, através de iniciativa popular assinada, no mínimo, por
cinco por cento dos eleitores na forma da lei;
d) Do Presidente da Câmara Municipal de Roseira;
14-Complete: O ______ avançou rapidamente depois que a maior parte das
forças lideradas pelos EUA deixaram o Afeganistão em julho 2021, e a queda
de Cabul ocorre antes do previsto pelas autoridades norte-americanas.
Preenche corretamente a lacuna:
a) Al-Qaeda.
b) Talibã.
c) Boko-Haram.
d) Jihad-Islâmica.
15-O Bolsa Família e seu substituto, o Auxílio Brasil, estão assentados em três
pilares: a primeira infância, as famílias e a superação da extrema pobreza,
porém o novo programa terá novos focos:
a) Auxílio Inclusão Produtiva Urbana; Bolsa Verde; Programa de erradicação
do trabalho infantil; Pró Jovem/ Adolescente; Auxílio idoso de baixa renda.
b) Tarifa Social de Energia Elétrica; Auxílio Estudantil; Auxílio Inclusão
Produtiva Rural; Bolsa Carteira do Idoso; Bolsa estiagem.
c) Auxílio Esporte Escolar; Bolsa de Iniciação Científica Junior; Auxílio Criança
Cidadã; Auxílio Inclusão Produtiva Rural; Auxílio Inclusão Produtiva Urbana.
d) Benefício Emergencial; Programa Brasil Carinhoso; Auxílio Esporte Escolar;
Auxílio Reforma Agrária; Bolsa água para todos.

Conhecimentos específicos
16-É a quem compete à gestão de ações e recursos, visando o bem comum. É
quem tem a responsabilidade por administrar o bem público. Trata-se do:
a) Poder Legislativo.
b) Poder Executivo.

c) Poder Judiciário.
d) Poder Popular.
17-Pode-se afirmar que administração pública:
a) é o planejamento, organização, direção e controle dos serviços públicos,
segundo as normas do direito e da moral, visando ao bem apenas da
população mais pobre.
b) é ela que permite aos governantes cumprir as funções básicas do governo,
de forma a tratar o bem público da melhor maneira possível.
c) é a organização definida pelo governo que através da prestação de seus
serviços busca atender a expectativa da população com maiores poderes
aquisitivos.
d) é toda a estrutura governamental e suas ações que visam o bem de apenas
uma parcela da população.
18-Na redação oficial, os pronomes de tratamento apresentam certas
peculiaridades. Embora se refiram à _________ pessoa gramatical (à pessoa
com quem se fala, ou a quem se dirige a comunicação), levam a concordância
para a _________ pessoa. Preenche as lacunas corretamente,
respectivamente:
a) primeira; segunda.
b) terceira; primeira.
c) segunda; terceira.
d) segunda; primeira.
19-Sobre a redação oficial, pode-se afirmar que:
a) Em comunicações oficiais, o uso do tratamento digníssimo (DD) deve ser
aplicado somente a indivíduos do judiciários.
b) Sempre deverá empregar-se o superlativo ilustríssimo para as autoridades
que recebem o tratamento de Vossa Senhoria e para particulares.
c) Doutor é forma de tratamento, e não título acadêmico.
d) O fecho das comunicações oficiais possui, além da finalidade óbvia de
arrematar o texto, a de saudar o destinatário.
20-Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte forma de
apresentação, EXCETO:
a) deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de corpo 12 no texto em
geral, 11 nas citações, e 10 nas notas de rodapé.
b) para símbolos não existentes na fonte Times New Roman poder-se-ão
utilizar as fontes Symbol e Wingdings.
c) é obrigatório constar a partir da terceira página o número da página.
d) os ofícios, memorandos e anexos poderão ser impressos em ambas as
faces do papel. Neste caso, as margens esquerda e direita terão as distâncias
invertidas nas páginas pares (“margem espelho”).
21-Técnica de seleção em que, de um dado conjunto de documentos, elege-se
um subconjunto representativo do todo. Trata-se:
a) da amostragem.
b) da ampliação.
c) da anexação.
d) da alienação.

22-Conjunto de documentos, em tramitação ou não, que, pelo seu valor
primário, é objeto de consultas frequentes pela entidade que o produziu, a
quem compete a sua administração. Trata-se:
a) do arquivo corrente.
b) do arquivo decorrente.
c) do arquivo recorrente.
d) do arquivo concorrente.
23-Sobre o ato administrativo, julgue as seguintes afirmativas:
I-Ato administrativo normativo é aquele manifestado unilateralmente pela
Administração Pública, com o intuito de disciplinar de forma geral e abstrata o
funcionamento interno, a aplicação da legislação federal e regulamentar as
obrigações e direitos dos agentes públicos vinculados à instituição.
II-Para praticar um ato administrativo, o agente deve estar investido de
competência e ter capacidade para tanto. A competência é elemento vinculado
do ato administrativo.
III-Todo ato administrativo deve ser voltado a um interesse público determinado
em lei. Deve-se sempre verificar se o ato está realmente voltado ao interesse
público ou se, por trás dele, há um negócio ilícito, pois pode haver
favorecimento pessoal.
IV-Todo ato administrativo é uma modalidade de ato jurídico, e o conteúdo do
ato visa ou adquirir ou outorgar direitos, estabelecer obrigações, extinguir
direitos, reconhecer ou extinguir obrigações etc.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) II, III e IV.
c) I, III e IV.
d) todas afirmativas.
24-O Windows é:
a) um gerenciador de arquivos e pastas.
b) um navegador.
c) um sistema operacional.
d) um banco de dados.
25-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) O Word permite a alteração do tamanho da fonte através do menu Formatar
+ Fonte, ou na Barra de Ferramentas de Formatação.
b) São recursos do Word: bordas simples ou duplas automáticas, criação
automática de listas numeradas e verificação ortográfica ao digitar entre outros.
c) No menu "Inserir do Excel" temos as opções: linha, coluna, função e tela
inteira entre outros.
d) No menu "Inserir do Word" temos as opções: quebra, símbolo e figura entre
outros.

