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LÍNGUA PORTUGUESA - QUESTÕES 1 A 20
Leia o parágrafo abaixo, do livro A febre das tulipas, de Deborah Moggach, e
responda as questões de 1 a 5:
“ (...) É o meio da manhã. Cornelis está no trabalho quando deixa a casa. Ele
me deu alguns presentes para eu levar para minha família. Escondi-os no
sótão. Por algumas razão isto parece tão perverso quanto meu embuste maior.
(...)”
1- Observe:
“ Escondi-os no sótão.”
O pronome expresso é:
a) pessoal do caso reto.
b) pessoal do caso oblíquo átono
c) pessoal do caso oblíquo tônico
d) possessivo
e) de tratamento
2- Na última frase do parágrafo, a palavra “ embuste” é sinônimo de :
a) malefício
b) logradouro
c) logro
d) embaraço
e) aborrecimento
3a)
b)
c)
d)
e)

O autor escreve:
na 1ª pessoa do discurso
na 3ª pessoa do discurso
uma dissertação
um texto didático
um texto jurídico

4- Observe: “ Ele me deu alguns presentes para eu levar para minha família.”
O pronome “ me” encontra-se na posição de:
a) próclise
b) ênclise
c) mesóclise

d) as alternativas a, b e c não procedem
e) as alternativas a, b e c estão corretas
5- Na linguagem culta, o período da questão acima ficaria então escrito:
a) Não teria nenhuma modificação.
b) Ele me deu alguns presentes para mim levar para minha família.
c) Ele deu-me alguns presentes para eu levar para minha família
d) Ele me presenteou.
e) Ele presenteou-me por intermédio de minha família.
6- Assinale a única palavra incorretamente grafada, nas alternativas abaixo:
a) subtropical
b) subscritar
c) sobrepeso
d) semi- círculo
e) sub- região
7- Assinale a alternativa que apresenta erro na colocação pronominal:
a) Por querer- nos bem, vieram.
b) Tinham dado vinte e três horas do ocorrido, quando ela melhorou e pode
responder-me as questões.
c) Irei a tua casa, quando puder-me .
d) Ele nos tinha prometido silêncio absoluto.
e) Eles vestiram-se rapidamente.
8- Observe: “ Agora é a hora.”
A palavra HORA apresenta quantos fonemas:
a) 4
b) 3
c) 2
d) 1
e) nenhum
9- Considerando os pronomes de tratamento, indique a única abreviatura
incorreta:
a) Belª - Bacharela
b) MM - Meritíssimo
c) V. Magª - Vossa Magnificência
d) S. Pr - Santo Padre
e) V. Exª - Vossa Excelência
10-A crase está corretamente empregada em:
a) Ela esteve à sua procura.
b) A plateia ficou à espera da volta do ator ao palco.

c) Hoje comeremos peixe à moda da casa.
d) Diga àquele cliente para voltar amanhã.
e) Ele vive à sonhar com as glórias do passado.

11- Assinale a alternativa incorreta quanto à regência verbal:
a) Nós aspiramos a dias melhores.
b) Eles moram nos arredores da cidade.
c) Aonde iremos agora?
d) Informou-se aos clientes que a loja não mais abriria.
e) Eu já lhe cumprimentei, meu amigo.
12- Assinale a única palavra que não constitui hibridismo:
a) bígamo
b) bicicleta
c) monóculo
d) prefácio
e) automóvel
13- Em “ Era uma instituição que abrigava muitos ____________.”, o
substantivo composto que completa corretamente a frase é:
a) surdo-mudo
b) surdo- mudos
c) surdos- mudo
d) surdos-mudos
e) as alternativas “b” e “c” estão corretas
14- Observe o trecho abaixo:
“ As associações são constituídas pela união de pessoas que se organizam
para fins não econômicos. Portanto, as associações _______________.
Possuem, porém, patrimônio, formado por contribuições dos próprios
associados e por eles administrado, sem que isso a descaracterize. (...)”
A lacuna, inserida no 2º período do parágrafo, deve ser preenchida por:
a) têm fins econômicos;
b) não têm fins lucrativos
c) são instituições financeiras;
d) pertencem à união;
e) são instituições sociais econômicas.
15- “Celebrar-se-á o casamento no dia, hora e lugar previamente designados
pela autoridade que __________ de presidir o ato, mediante petição dos
contraentes devidamente habilitados.”
O verbo que completa corretamente a lacuna é:
a) couber

b)
c)
d)
e)

haverá
houver
haver
constar

16- Há um substantivo comum de dois gêneros expresso na frase;
a) Eles eram todos cobras criadas.
b) Era um pianista excepcional.
c) Uma mosca zumbia incessantemente, irritando a todos no escritório.
d) A criatura não tinha escrúpulos.
e) O cabo Ester bateu continência antes de dirigir a palavra ao seu superior.
17- Epicenos são substantivos referentes apenas a:
a) homens e mulheres
b) homens
c) mulheres
d) animais
e) coisas
18- Complete a frase a seguir com a palavra adequada:
“ Ela mandou confeccionar a mão dois __________ de lã.”
a) suéter
b) suéteres
c) suétes
d) suétil
e) suéteis
Observe o extrato de texto abaixo e responda o que se pede:
“ Faz um domingo frio e ensolarado em Porto Alegre. O céu muito azul, depois
de dias de chuva, é um convite a sair de casa. O Parque da Redenção, o mais
popular da capital gaúcha, está lotado. Jovens casais conduzem carrinhos de
bebês. Idosos tomam sol ou leem jornal. Atletas domingueiros passam com o
fôlego curto. Jovens andam de bicicletas ou sentam-se em grupos animados
sobre o gramado. (...)”
19- O trecho acima tem como ideia central:
a) os jovens conversamem grupo;
b) os carrinhos de bebês que circulam pelo parque;
c) as condições do tempo, que propiciam distrações ao ar livre;
d) a popularidade dos parques de Porto Alegre;
e) o fôlego dos atletas de fim de semana.
20- Observe a frase:
“ A água estava insalubre.”

Utilizando-se dos superlativos absolutos sintéticos, pode-se afirmar que a frase
ficará escrita assim:
a) A água estava muito insalubre.
b) A água estava salubre.
c) A água estava insalubérrima.
d) A água estava muito salubre.
e) A água estava pouco salubre.
MATEMÁTICA - QUESTÕES 21 A 30
21- Em 6 horas, 16 caminhões descarregam 160 m 3 de terra. Em 4 horas,
quantos desses caminhões serão necessários para descarregar 120 m 3 de
terra?
a) 18
b) 20
c) 21
d) 22
e) 24

22- O aluguel de uma casa é de R$ 1.200,00. Nos próximos dois anos esse
aluguel sofrerá dois acréscimos, um de 10% e o outro de 6%. O novo aluguel
após esses dois acréscimos será:
a) R$ 1.392,00
b) R$ 1.396,50
c) R$ 1.399,20
d) R$ 1.409,00
e) R$ 1.419,00

23- Uma loja vende uma TV de LED por R$ 1.500,00 à vista, ou em 3
parcelas iguais de R$ 552,50. A taxa de juro simples mensal que a loja está
cobrando é:
a) 3,5%
b) 4%
c) 6,5%
d) 7%
e) 10,5%

24- Qual é o número inteiro cuja soma com o seu sucessor é 83?
a) 45
b) 44
c) 43
d) 42
e) 41

25- Sendo U = Q, a solução da inequação x– x
a) x

–12

b) x

–12

c) x

12

d) x

12

e) x

4

4 é:

26- Três rolos de arame medem respectivamente, 152 metros, 228 metros e
324 metros. Deseja-se cortá-los em partes do mesmo comprimento, de modo
que cada parte seja a menor possível. O comprimento de cada parte será:
a) 12 metros
b) 8 metros
c) 6 metros
d) 4 metros
e) 2 metros

27- Em uma festa de aniversário compareceram

dos convidados. Sabendo

que faltaram 42, qual o número de convidados da festa?
a) 158
b) 147
c) 136
d) 127

e) 115

28- Pensei em um número x. Adicionei-lhe a sua terça parte. Obtive:
a) x + 3x
b) x +
c) x +
d)
e) x + 3

29- O valor de

para x = 1999 é:

a) 1779
b) 1800
c) 1900
d) 1998
e) 2000

30- Considere as igualdades abaixo.
I. √

= 0,5

II. 0,3 : 0,1 = 0,3

III. √

= 5√

São corretas as igualdades:
a) Apenas a I
b) Apenas a II
c) Apenas a III
d) I e II
e) I e III
INFORMÁTICA - QUESTÕES 31 A 40
31- CGA, EGA, VGA e SVGA são siglas que identificam adaptadores gráficos
para :

a) Vídeos
b) Impressoras
c) Modens
d) Teclados
e) Mensagem
32 - A parte física do microcomputador, partes eletrônicas e partes mecânicas
é chamada de:
a) Firmware
b) Software
c) Hardware
d) Selfware
e) Hansdware
33- A cópia de segurança das informações contidas em uma unidade do
computador é conhecida como :
a) Background
b) Backup
c) Backlog
d) Backhand
e) Backrsync
34- Considere um computador com as Opções da Internet mostradas a seguir e
assinale a opção correta.

a) Ao se abrir o Internet Explorer nesse computador, a página inicial estará em
branco.
b) O número 10 ao lado do botão Limpar histórico corresponde ao número
máximo de páginas no histórico.
c) Para controlar o tipo de conteúdo da Internet que pode ser exibido no
computador, deve-se clicar na guia Privacidade.
d) Ao clicar no botão Limpar histórico, todos os arquivos de Internet
temporários armazenados no computador são excluídos.
e) O relógio mostrado no quadro "Histórico" indicará a hora local.
35- Sobre Periféricos de computadores, assinale a opção correta:
a) O monitor é periférico de entrada.
b) O teclado é periférico de entrada.
c) A impressora é periférico de entrada.
d) O gabinete é periférico de saída.
e) O mouse não é um periférico
36 – Ao anexar qualquer tipo de arquivo em seu e-mail, você está realizando o
que ?
a) Freeloading
b) Download
c) Upload
d) Rapidload
e) Looping
37 - Considerando que você está editando um texto no MS Word, versão
português, assinale a opção que indica o resultado correto para o comando
mencionado.
a) CtrI+T faz a transferência do texto para um arquivo a ser especificado
b) AIt+A exibe o menu de Ajuda
c) AIt+E abre o menu de Exibir
d) CtrI+Z desfaz a última digitação
e) Ctrl+ Alt Del copia e cola
38 – A tecla Num Look serve para:
a) Excluir um item
b) Inserir um item
c) Alterar dados de um gráfico
d) Abrir o teclado auxiliar para números
e) Dar pausa no trabalho
39 – Para destacar todo o texto usando o teclado usa-se:
a) Alt Gr
b) Alt + C

c) Ctrl + T
d) Ctrl + P
e) CrtlAlt + T
40- Atualmente é possível o acesso de um computador a outro de forma
remota. Para tanto se faz necessário:
a) Linha telefônica e Rádio
b) conexão de Internet ou de rede
c) Apenas conexão de internet
d) Apenas rede
e) Programas específicos e técnica
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS - QUESTÕES 41 A 60
41- A comunicação, além de traduzir uma determinada cultura, é tida como a
base de qualquer sociedade. Isso porque a comunicação está presente em
todas as possibilidades de interação social e, por esse motivo, pode influenciar
no sucesso ou insucesso das relações sociais. Etimologicamente, a palavra
“comunicar” vem do atim “communicare”, e apresenta o sentido “tornar
comum”. endo assim, aquilo que se torna comum entre um emissor e um
receptor já caracteriza um processo comunicativo. Atualmente, o sentido
“tornar comum” ganhou um termo que é bastante usado nas redes sociais da
internet . Identifique-o:
a) compartilhar
b) publicar
c) visualizar
d) comentar
e) repassar
42- O processo da comunicação ocorre a partir da transmissão de sentidos, na
qual, para ser bem sucedida, é necessário estar atento aos possíveis ruídos
(interferências), de maneira que sejam evitados. Para responder essa questão
sobre os elementos ou ingredientes da comunicação, assinale a primeira
coluna de acordo com a primeira.
I- Emissor ou ( ) Referência / Situação / Norteador da mensagem
Remetente
II- Receptor ou ( ) Que emite a mensagem
Destinatário
III- Mensagem
( ) Meio pelo qual é transmitida a mensagem
IV- Código
( ) Produto informacional transmitido
V- Canal
( ) Que recebe a mensagem
VI- Contexto
( ) Linguagem utilizada na construção da mensagem
De cima para baixo, em qual ordem ficou a segunda coluna?
a) II - VI - I - IV - V - III

b) III - I - V - VI - II - IV
c) VI - I - V - III - II - IV
d) V - I - IV - III - II - IV
e) III - V - I - IV - II - IV
43- Em relação às técnicas de comunicação e atendimento ao público, sobre o
atendimento telefônico, o atendente assume a responsabilidade pelas
informações prestadas a quem está do outro lado da linha; logo, se faz
necessário, também, manter o foco no usuário. Nessa relação (por telefone), a
informação adquire o valor capaz se caracterizar o atendimento bem sucedido
ou mal sucedido. Por isso, não convém:
a) Dizer o seu nome e identificar a organização ou o setor;
b) Ouvir o usuário com atenção, para compreender o que é dito e “como” é dito;
c) Prestar informações de forma objetiva e apressar a chamada;
d) Eliminar frases que possam desapontar ou irritar o usuário, como “não
sabemos”, “não podemos”.
e) Ser educado e saber relevar o interlocutor que estiver exaltado.
44- É dever do servidor público a guarda do material e documentos que lhe for
confiado, devendo zelar pela sua boa conservação e diligenciar no sentido da
recuperação daquele que se avariar. Assim, todo servidor público poderá ser
chamado à responsabilidade pelo desaparecimento de documento que lhe for
confiado, para guarda ou uso, bem como pelo dano que, dolosa ou
culposamente, causar a qualquer documento que esteja sob sua guarda. Desta
forma é dever do servidor comunicar, imediatamente, a quem de direito,
qualquer irregularidade ocorrida na repartição. Essas afirmações estão
relacionadas a ética profissional. Dessas observações podemos inferir:
a) que o servidor não é responsável pelo uso dos bens permanentes que lhe
tenham sido confiados, se ele não possuir cargo de chefia.
b) que somente o servidor com cargo de chefia é responsável pelo bom uso
dos bens permanentes que lhe tenham sido confiados.
c) que todo servidor é responsável pelo bom uso dos bens permanentes que
lhe tenham sido confiados.
d) que todo servidor não é responsável, pelo bom uso dos bens permanentes
por ele usado.
e) que cabe ao controlador interno a responsabilidade pelos bens e
documentos da repartição.
45- Sobre os requisitos básicos para investidura em cargo público, assinale a
alternativa FALSA:
a) a nacionalidade brasileira; o gozo dos direitos políticos;
b) a quitação com as obrigações militares;
c) estar em dia com as obrigações eleitorais;
d) o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo;

e) a idade mínima de 21 anos para cargos de maior complexidade;
46- Conforme disposto no Regime Jurídico dos Servidores Públicos, o
concurso público:
a) terá validade de até 2 (dois ) anos, não podendo ser prorrogado
b) terá validade de 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado por mais um.
c) terá validade de até 2 (dois ) anos, podendo ser prorrogado uma única vez
por igual período.
d) terá validade de até 3 (três) anos, não podendo ser prorrogado.
e) terá validade de até 3 (três) anos, podendo ser prorrogado por mais 2 (dois).
47- Observe essa norma: "No ato da posse, o servidor apresentará declaração
de bens e valores que constituem seu patrimônio e declaração quanto ao
exercício ou não de outro cargo, emprego ou função pública". Podemos dizer
que ela é:
a) informativa
b) punitiva
c) orientação social
d) de obrigatoriedade
e) classificatória
48 - Relações Humanas devem ser a principal preocupação das instituições
públicas e privadas. Nenhuma gestão terá êxito se os recursos humanos não
tiver funcionamento harmônico, solidário e comprometimento de um por todos e
todos por um. Sobre a Administração de Recursos Humanos, analise as
afirmativas:
I- A Administração de Recursos Humanos - ARH - é uma das principais áreas
responsáveis pelas pessoas, em uma organização. Sem pessoas, não há
instituição, produtos ou serviços; por isso é fundamental ter essa área bem
estruturada e definida, na organização.
II- As pessoas constituem o principal ativo da organização, mas o setor de RH
desempenha funções que permitem a colaboração eficaz para alcance dos
objetivos organizacionais e individuais pois, dependendo da maneira como as
pessoas são tratadas, podem aumentar ou reduzir as forças e fraquezas da
organização.
III- A preocupação com as pessoas não só evoluiu como expandiu para outros
níveis. A área de RH, cuja atuação, antes se encontrava mais evidente nos
níveis operacionais passou a ser considerada como um fator estratégico para
as instituições e empresas.
IV- A administração de recursos humanos sofreu alterações significativas como
forma evolutiva, quando deixou de apenas contabilizar entradas de
empregados na organização, dando maior importância às horas trabalhadas,
absenteísmo e atrasos, com efeito nos pagamentos ou descontos, passando

para a fase da administração que considera os recursos humanos de forma
incorporada à estratégia do negócio.
a) Todas são Verdadeiras
b) Somente a IV não é Verdadeira
c) Somente a I é Falsa
d) Somente a I é Verdadeira
e) Todas são Falsas
49- Qual é o documento que se inicia da seguinte forma: "Aos vinte e dois dias
do mês de abril de dois mil e dezoito (....)" ?
a) Memorando
b) Resolução
c) Parecer
d) Ata
e) Edital
50- Os servidores públicos são profissionais que possuem um vínculo de
trabalho profissional com órgãos e entidades do governo. Dentro do setor
público, todas as atividades do governo afetam a vida de um país. Por isso, é
necessário que os servidores apliquem os valores éticos para que os cidadãos
possam acreditar na eficiência dos serviços públicos. Existem normas de
conduta que norteiam o comportamento do servidor; dentre elas, estão os
códigos de ética municipais e o Código de Ética da Administração do Poder
Executivo Federal. Assim, é missão deles serem leais aos princípios éticos e às
leis acima das vantagens financeiras do cargo e ou qualquer outro interesse
particular. Assim sendo, a falta de ética constitui ato de improbidade
administrativa que causa lesão ao erário por qualquer ação ou omissão, dolosa
ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento
ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades.
O servidor que agir com ética, não incorrerá na seguinte hipótese:
a) facilitar ou concorrer por qualquer forma para a incorporação ao patrimônio
particular, de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, verbas ou valores
integrantes do acervo patrimonial da entidade pública;
b) permitir ou concorrer para que pessoa física ou jurídica privada utilize bens,
rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial da instituição;
c) não frustrar a licitude de processo licitatório ou de processo seletivo para
celebração de parcerias com entidades sem fins lucrativos, nem dispensá-los
indevidamente;
d) doar à pessoa física ou jurídica bem como ao ente despersonalizado, ainda
que de fins educativos ou assistenciais bens, rendas, verbas ou valores do
patrimônio pertencentes ao órgão.
e) concorrer de todas as formas para a promoção profissional, usando os
meios lícitos e espúrios para ganhar pontos na ascensão da carreira.

51- Os servidores públicos devem ser leais às suas Constituições, leis e
princípios éticos acima dos interesses privados. Assim sendo, assinale a
alternativa FALSA:
a) Os servidores não poderão ter interesses financeiros que causem conflitos
ao desempenho de sua atividade.
b) Os servidores deverão usar de sigilo, não utilizando informações
governamentais para seu próprio interesse.
c) Os servidores não poderão fazer promessas não autorizadas que
comprometam a gestão pública.
d) Os servidores não poderão aceitar presente ou item de valor de qualquer
pessoa ou instituição em busca de benefícios, nem realizar atividades não
reguladas ou permitidas pelo órgão do servidor.
e) Os servidores não devem agir com imparcialidade e devem dar tratamento
diferenciado à organização privada.
52- O Termo de Posse é o documento pelo qual o Servidor aprovado em
Concurso Público é investido no cargo de provimento efetivo. Alem do Termo
de Posse o servidor precisa ser nomeado por ato da autoridade competente.
Via de regra, qual é o ato que nomeia o funcionário no Serviço Público?
a) Lei
b) Portaria
c) Mandato
d) Edital
e) Resolução
53- De acordo com o parágrafo 1º do artigo 23 da Lei nº 8.159/93, que dispõe
sobre os arquivos públicos, os documentos cuja divulgação ponha em risco a
segurança da sociedade e do Estado, bem como aqueles necessários ao
resguardo da inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da
imagem das pessoas são, originariamente:
a) sigilosos;
b) restritos;
c) confidenciais;
d) clandestinos;
e) apartados.
54 - Observe: "(...) sistema jurídico brasileiro, são atos meramente
administrativos da competência dos chefes dos poderes executivos. Trata-se
de um documento usualmente utilizado pelo chefe do poder executivo para
fazer regulamentações. É a forma de que se revestem dos atos individuais ou
gerais. Tem efeitos regulamentar ou de execução, expedido com base no artigo
84, IV da CF, para fiel execução da norma, não podendo ir contra ou além
dela".
O texto refere-se a:

a) Despacho
b) Resolução
c) Decreto
d) Lei
e) Portaria
55- É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um
mesmo órgão, que podem estar, hierarquicamente, em mesmo nível ou em
nível diferente. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação
eminentemente interna. Pode ter caráter meramente administrativo, ou ser
empregado para a exposição de projetos, idéias, diretrizes, etc. a serem
adotados por determinado setor do serviço público. o Texto refere-se ao:
a) aviso
b) comunicado
c) memorando
d) circular
e) lembrete
56- O emprego dos pronomes de tratamento obedece a secular tradição. São
de uso consagrado. O vocativo a ser empregado em comunicações dirigida ao
Presidente da República deve seguir a seguinte forma:
a) Excelentíssimo Doutor Michel Temer.
b) Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
c) Digníssimo Presidente da República
d) Vossa Excelência, a Presidência da República
e) Mui Digno Presidente da República
57- A respeito da forma de tratamento para o público em geral, analise as
afirmativas:
I- Embora usado indiscriminadamente, doutor, não é forma de tratamento, e
sim título acadêmico. Evite usá-lo.
II- Como regra geral, empregue doutor apenas em comunicações dirigidas a
pessoas que tenham tal grau por terem concluído curso universitário de
doutorado.
III- É costume designar por doutor os bacharéis, especialmente os bacharéis
em Direito e em Medicina.
IV- Nos demais casos, o tratamento Senhor confere a desejada formalidade às
comunicações.
a) Todas afirmativas estão corretas
b) O item I está errado
c) O item II está errado
d) O item III está errado.
e) Todos estão errados

58- A forma "Vossa Magnificência" é empregada, por força da tradição, em
comunicações dirigidas a
a) Dirigentes Sindicais
b) Reitores de Universidade
c) Senadores da República
d) Autoridades Religiosas
e) Reis e Rainhas
59- De acordo com o artigo 10 da Lei Complementar nº 167/2005, que dispõe
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos de Ferraz de Vasconcelos, a
investidura em cargo público ocorrerá com:
a) a posse.
b) a nomeação.
c) a convocação.
d) a chamada.
e) o registro.
60- Conforme previsto no artigo 28 do Estatuto dos Servidores Públicos de
Ferraz de Vasconcelos, o servidor público municipal, para adquirir estabilidade
no serviço público, submeter-se-á à avaliação anual de desempenho durante o
período de:
a) 2 anos.
b) 3 anos.
c) 4 anos.
d) 5 anos.
e) 6 anos.

