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Português

Leia atentamente a canção A Rita, de Chico Buarque, cantor e compositor
brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.
A Rita
A Rita levou meu sorriso
No sorriso dela
Meu assunto
Levou junto com ela
E o que me é de direito
Arrancou-me do peito
E tem mais
Levou seu retrato, seu trapo, seu prato
Que papel
Uma imagem de São Francisco
E um bom disco de Noel
A Rita matou nosso amor
De vingança
Nem herança deixou
Não levou um tostão
Porque não tinha não
Mas causou perdas e danos
Levou os meus planos
Meus pobres enganos
Os meus vinte anos
O meu coração
E além de tudo
Me deixou mudo
Um violão

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Na canção, o eu lírico expressa a angústia e a dor de ser abandonado pela
mulher amada.
II – Rita levou consigo aquilo que representava a vitalidade do eu lírico.
III – As perdas materiais do fim do relacionamento são, para o eu lírico,
irreparáveis.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) II e III.
c) Apenas III.
d) Apenas II.

2- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Alguns elementos presentes na canção permitem delimitar algumas
características desse casal. Eles possuíam alguma religiosidade, não tinham
muitos recursos financeiros e não gostam de música popular.
II – Segundo o eu lírico, a razão para Rita partir foi uma traição.
III – A canção possui alguns traços de oralidade, que conferem ao texto certa
informalidade.
É (São) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a)
b)
c)
d)

II e III.
I e III.
Todas.
I e II.

3- A figura de linguagem presente nos versos “Levou seu retrato, seu trapo,
seu prato/ Que papel! / Uma imagem de São Francisco/ E um bom disco de
Noel” é:
a) Zeugma.
b) Metáfora.
c) Quiasmo.
d) Prosopopeia.

Leia atentamente a tirinha de Calvin a seguir para responder às questões 4 e 5:

4- Leia as afirmações a seguir:
I – Calvin valoriza mais as relações pessoais que as histórias de ficção.
II – Calvin demonstra interesse em ter uma televisão em seu quarto.
III – Haroldo concorda com a constatação que Calvin faz no primeiro quadrinho.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a)
b)
c)
d)

Apenas II.
II e III.
Apenas I e II.
Apenas III.

5-Assinale a alternativa correta:
a) Na tirinha, há um total de seis verbos de ligação.
b) Na sentença “Deve ser por isso que não fazem mais casas com
varanda na frente”, a oração em destaque contém um exemplo de
sujeito indeterminado.
c) Há um desvio de concordância verbal no primeiro quadrinho.
d) No segundo quadrinho, o adverbio “nunca” poderia ser substituído pelo
pronome “jamais”, sem prejuízo semântico
06- Assinale a alternativa correta, segundo a norma culta da língua:
a) Cada vagão do trem possui ao menos três acentos preferenciais.
b) A partir da semana que vem, será cobrada uma tacha de manutenção
do serviço.
c) A avó apreçava todos os netos.
d) Viviane consultava os dados do senso para realizar suas pesquisas.
07- Acerca das vozes verbais, é possível afirmar que:
a) Existem dois tipos de vozes verbais.
b) As sentenças na voz passiva não possuem sujeito.
c) A oração “Durante a partida, os lutadores feriram-se” é um exemplo de
voz reflexiva.
d) Em “A cidade era povoada de forasteiros”, o termo em destaque é um
exemplo de agente da passiva.

08- Acerca da ocorrência de crase, é possível afirmar que:
a) É facultativo o emprego de crase depois da preposição “até”, sendo
então corretas as frases “Fui até a praia” e “Fui até à praia”.
b) Diante de nomes próprios femininos, sempre ocorre crase, como em
“Entreguei a encomenda à Roberta”.
c) Diante de pronomes possessivos femininos, nunca ocorre crase, como
em “Diga a sua irmã que chegarei tarde hoje”.
d) Na língua portuguesa, não ocorre crase diante de pronomes.
09-Em:“Não vou trabalhar hoje porque vou ao médico”, a oração em
destaque é:
a) Oração subordinada substantiva consecutiva.
b) Oração subordinada adverbial explicativa.
c) Oração coordenada explicativa.
d) Oração subordinada adverbial causal.
10- Assinale a alternativa cujos termos em destaque são substantivos:
a) A beleza está nos olhos de quem vê.
b) Quem com ferro fere, com ferro será ferido.
c) Márcia é uma menina falante.
d) O azul do céu encantou-me.
Matemática
11-Sabendo que a área de um quadrado é 169m², seu lado tem:
a) 13 m
b) 16 m
c) 19 m
d) 20 m
12-Em uma loja uma camisa custa R$ 35,00 e uma camiseta R$ 16,00.
Sabendo que um presente formado por duas bermudas e três camisetas custa
o mesmo que um presente formado por uma bermuda e duas camisas, calcule
o preço da bermuda.
a) R$ 20,00
b) R$ 22,00
c) R$ 25,00
d) R$ 32,00
13-Em uma caixa havia 240 bombons. Foram vendidos 84. Qual a
porcentagem de bombons vendidos?
a) 20%
b) 25%
c) 35%
d) 45%

14- Na promoção de sapatos, ao comprar cinco pares, o cliente pagaria
somente quatro pelo valor de R$ 42,00. Qual seria o valor dos cinco pares caso
não houvesse a promoção?
a) R$ 52,50.
b) R$ 55,50.
c) R$ 62,00.
d) R$ 62,50.
15- Como se lê a escrita 2,3 bilhões?
a) dois bilhões e três.
b) dois bilhões e três mil.
c) dois bilhões e trinta mil.
d) dois bilhões e trezentos milhões.
16- Bruno deu a cada um dos seus seis amigos, seis pacotes de bolinhas de
gude com seis bolinhas em cada pacote. Quantas bolinhas de gude Bruno deu
no total aos seus amigos?
a) 116.
b) 216.
c) 610.
d) 1.296.
17- Um corredor percorre 256m na primeira hora, 128m na segunda hora, 64m
na terceira hora e assim sucessivamente. Quantas horas terão passado
quando ele tiver percorrido 496m?
a) 4 horas.
b) 4 horas e 30 minutos.
c) 4 horas e 45 minutos.
d) 5 horas.
18- Em uma viagem completa, o carro de Maria utilizaria 47 litros de gasolina.
Por problemas mecânicos, a viagem teve que parar 32 quilômetros antes e o
automóvel utilizou 43 litros de gasolina. Quantos quilômetros teria essa viagem
completa?
a) 289 km.
b) 325 km.
c) 376 km.
d) 435 km.
19- Sabendo que três caminhões transportam 200m³ de pedra, quantos
caminhões seriam necessários para transportar 1600m³ de pedra?
a) 20.
b) 24.
c) 30.
d) 34.

20- A soma da idade da mãe e de seu filho é 45 anos. A idade da mãe está
para a idade do filho, assim como 7 está para 2. Qual a idade da mãe e do
filho, respectivamente?
a) 35 anos; 10 anos.
b) 25 anos; 20 anos.
c) 45 anos; 0 anos.
d) 40 anos; 5 anos.
Específicos
21- Julgue as seguintes afirmativas sobre arquivos:
I. O ciclo vital dos documentos está fundamentado na teoria das três idades,
segundo a qual os arquivos são considerados correntes, intermediários ou
permanentes, de acordo com a frequência de uso por suas entidades
produtoras e a identificação de seus valores primários e secundários.
II. Produção refere-se ao ato de elaborar documentos em razão das atividades
específicas de um órgão ou setor. Nesta fase deve-se otimizar a criação de
documentos para que sejam criados apenas aqueles indispensáveis à
administração da instituição, evitando-se a produção de documentos não
essenciais.
III. Documentos correntes são aqueles em curso ou que, mesmo sem
movimentação, continuam sendo objeto de consultas frequentes. Os
procedimentos realizados para sua classificação, registro, autuação, controle
da tramitação, expedição e arquivamento têm por objetivo facilitar o acesso
rápido às informações neles contidas.
IV. Quando o elemento principal para a recuperação da informação for o nome
ou assunto (termo representativo do conteúdo do documento) o método de
arquivamento usado é o geográfico.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas.
22 Sobre atividades de protocolo, assinale a alternativa INCORRETA:
a) É o conjunto de operações que visa o controle dos documentos que
tramitam no órgão, de modo a assegurar sua imediata localização,
recuperação e acesso à informação.
b) Os documentos de natureza sigilosa e particular deverão ser
encaminhados aos respectivos destinatários após o escriturário ter acesso à
elas para se certificar do tipo de documento.
c) A classificação é entendida como o conjunto de operações físicas e
intelectuais que consiste em analisar e classificar todo e qualquer
documento no momento de sua produção ou na ocasião de seu

recebimento, atribuindo códigos de identificação que associem o documento
ao seu contexto de produção.
d) Para que se proceda à atualização dos dados, ao controle da
movimentação dos documentos, e para que se possam prestar informações
sobre sua localização, as unidades devem enviar, diariamente, ao setor de
protocolo, as primeiras vias das guias de encaminhamento.
23- A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Para a obtenção
de clareza, sugere-se:
a) usar frases cumpridas e intercalações excessivas.
b) utilizar vários tempos verbais em todo o texto.
c) explicitar o significado da sigla na primeira referência a ela.
d) utilizar regionalismos e neologismos.
24- Os documentos oficiais devem ser identificados da seguinte maneira:
a) nome do documento: tipo de expediente por extenso, com todas as letras
minúsculas.
b) indicação de numeração: não abreviar a palavra “número”.
c) informações do documento: número, ano (com quatro dígitos) e siglas
usuais do setor que expede o documento, da menor para a maior hierarquia,
separados por barra (/).
d) alinhamento: à margem central da página.
25 -Ato normativo com força de lei que pode ser editado pelo Presidente da
República em caso de relevância e urgência:
a) Lei delegada.
b) Medida provisória.
c) Decreto.
d) Portaria.
26- Julgue as seguintes afirmativas sobre o Word:
I. Para selecionar uma única palavra, clique duas vezes nela. Para selecionar
uma linha de texto, clique à esquerda dela.
II. No Word, cada página tem automaticamente uma margem de uma polegada.
Não é possível personalizar ou escolher configurações de margem
predefinidas, definir margens para páginas opostas, permitir espaço de
margem extra para a vinculação de documentos e alterar a forma como as
margens são medidas.
III. Ao digitar 1, um ponto, um espaço e algum texto, pressione ENTER para
iniciar automaticamente uma lista numerada.
IV. O atalho “Ctrl+N” ativa/desativa o efeito itálico.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas I e III.

c) afirmativas II e IV.
d) todas afirmativas.

27- Qual das alternativas abaixo contém endereçamentos de correios
eletrônicos corretos?
a) maria.paula@gmail.com; fpcs38@hotmail.com
b) www.servidorpublico.com.br; www.gmail.com@paulo
c) andrealves.gmail@; bruno_costa_pereira.hotmail@
d) josedacosta@servidor:linux-a-r; anadasilva123@servidor-windows-br
28- Um dos protocolos mais importantes do conjunto de protocolos da Internet.
Responsável pela identificação das máquinas e redes de encaminhamento
correto das mensagens entre elas. Trata-se:
a) Intranet.
b) Network.
c) POP.
d) IP.
29- Ao se utilizar a fórmula MEDIA(F2:F5) no Excel, ele retornará a média
aritmética dos valores contidos nas:
a) colunas F2, F3, F4 e F5.
b) colunas F2 e F5.
c) linhas F2, F3, F4 e F5.
d) linhas F2 e F5.
30- Assinale a alternativa INCORRETA sobre o Power Point:
a) Ao abrir o PowerPoint, aparecerá alguns modelos e temas internos. Um
tema é um design de slide que contém correspondências de cores, fontes e
efeitos especiais como sombras, reflexos, dentre outros recursos.
b) Para sair da exibição de Apresentação de Slides a qualquer momento,
pressione a tecla “Esc” do teclado.
c) Para aplicar uma sombra, reflexo, brilho, bisel, rotação 3D, uma
transformação, escolha “Efeitos de Texto” e, em seguida, escolha o efeito
desejado.
d) A alteração da cor do texto no slide mestre não aplica as alterações ao
texto de vários slides de uma vez.

