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CÂMARA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE, RS - PROCESSO SELETIVO PÚBLICO Nº 001/2018. 
 
PROVA OBJETIVA                  
                                                                                                                                               
CURSO: ENSINO SUPERIOR.  
 
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:  
 
1. Não é permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visual ou fotofobia, 
desde que informe no ato da inscrição) ou portando: aparelhos eletrônicos, qualquer tipo de relógio, chaves, 
acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.  
 
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá 
acomodá-lo(s) EMBAIXO DE SUA CADEIRA, sob sua guarda e responsabilidade, mantendo o(s) aparelho(s) 
eletrônico(s) desligado(s), sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
3. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde estará ocorrendo o Concurso Público, o candidato 
deverá manter o celular desligado, sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, 
sob pena de ser eliminado deste Concurso Público. 
 
4. Confira se sua prova tem 40 questões, cada qual 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu está 
correto. 
 
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o curso para o qual se inscreveu) e 
ASSINE o mesmo. 
 
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, 
ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas. 
 
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro 
de impressão. 
 
8. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem dele, confira o caderno de 
provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita 
depois de iniciada a prova. 
 
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. 
 
10. A prova será realizada com duração máxima de 3 (três) horas, incluído o tempo para leitura das instruções, 
realização da Prova Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta. 
 
11. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1 h (uma hora) após seu início, levando seu caderno 
de prova. 
 
12. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado. 
 
13. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair 
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e 
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado. 
 
14. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo 
mais permitido o uso do banheiro e bebedouro. 
 
15. Não será permitido ao candidato fumar nas dependências onde está ocorrendo o concurso. 
 
 
BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA. 
Leia o texto seguinte para responder às próximas quatro questões. 
                                  
                                               “O Morcego:” (Augusto dos Anjos) 
 
Meia-noite. Ao meu quarto me recolho. 
Meu Deus! E este morcego! E, agora, vede: 
Na bruta ardência orgânica da sede, 
Morde-me a goela ígneo e escaldante molho. 
 
“Vou mandar levantar outra parede...” 
- Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho 
E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho, 
Circularmente sobre a minha rede! 
 
Pego de um pau. Esforços faço. Chego 
A tocá-lo. Minh’alma se concentra. 
Que ventre produziu tão feio parto? 
 
A Consciência Humana é este morcego! 
Por mais que a gente faça, à noite, ele entra 
Imperceptivamente em nosso quarto! 
 
01. No poema acima, a palavra morcego tem a função de: 
a) Antítese 
b) Hipérbole 
c) Metáfora 
d) Onomatopeia 
 
02. Leia estes versos do poema e assinale a alternativa correta: 
“Vou mandar levantar outra parede...” / - Digo. Ergo-me a tremer. Fecho o ferrolho”. 
a) Demonstram medo, terror. 
b) Mostram alegria, contentamento.  
c) Evidenciam rapidez, ligeireza. 
d) Expressam isolamento, solidão. 
 
03. Leia o verso do poema e assinale a alternativa correta. 
“E olho o teto. E vejo-o ainda, igual a um olho.” 
Os termos grifados funcionam como: 
a) Artigo definido, pronome oblíquo, artigo indefinido. 
b) Artigo definido, pronome oblíquo, artigo definido.   
c) Pronome oblíquo, pronome oblíquo, preposição. 
d) Artigo definido, pronome oblíquo, preposição. 
 
04. A palavra ígneo, primeira estrofe, quarto verso do poema, tem qual significado? 
a) Inalatório 
b) Insosso  
c) Ardente  
d) Frio 
 
05. Indique o(s) item(ns) que apresenta(m) palavra(s) incorreta(s) quanto à ortografia. 
I - Profetisa - sensatez - palidez - surdez. 
II - Analisar - relativizar - maisena - Sousa. 
III - Gorgeta - gorjeio -  lisonjeiro - granjeiro. 
IV - Necrológio - vertigem - fuligem - gueixa. 
V - Enxaqueca - encharcar - escansão - concessão. 
a) Apenas I e IV. 
b) Apenas III e V. 
c) Apenas II. 
d) Apenas III. 
 
06. Assinale a alternativa onde temos sequencialmente ditongo, hiato e tritongo. 
a) Deitou / atordoar / aguei. 
b) Beijo / delícia / iguais. 
c) Atrais / sou / Uruguai.  
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d) Jeito / pouco / averiguei. 
 
07. Leia os itens sobre funções da linguagem e assinale a alternativa correta. 
I - Tem como elemento central o próprio assunto, o que faz dela a função predominante nos noticiários de 
TV, rádio, internet, nos jornais, nas revistas de informação, nos livros instrucionais, nas biografias, nos 
textos técnicos, nas sentenças judiciais, nos contratos etc. 
(Função referencial, ou informativa). 
II - Caracteriza-se pela presença das formas tu, você, vocês (explícitas ou subentendidas no texto), por 
vocativos, chamamentos e por formas verbais no imperativo, isto é, formas que expressam pedido, 
sugestão, ordem. É a função predominante nos textos publicitários, placas de advertência e horóscopos. 
(Função apelativa, ou conativa). 
III - É comum o emprego de interjeições, palavras e expressões que exprimem estados de espírito, de 
reticências e pontos de exclamação (na linguagem escrita) como recursos para enfatizar os sentimentos 
do emissor. 
(Função emotiva, ou expressiva). 
IV - É centrada no canal (meio de contato entre os falantes) e evidencia-se quando a linguagem serve para 
iniciar, manter, retomar ou concluir o ato de comunicação. Palavras e expressões com alô!, oi!, tudo bem?, 
certo?, claro!, até mais e tchau caracterizam essa função da linguagem. 
(Função metalinguística). 
a) Apenas I, III e IV estão corretos. 
b) Apenas II, III e IV estão corretos.   
c) Apenas I, II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
08. Leia os itens sobre acentuação gráfica e assinale a alternativa correta. 
I - Acentuam-se as oxítonas terminadas em: a(s) / e(s) / o(s) / em(ens). 
II - Acentuam-se as paroxítonas terminadas em: l / i(s) / n / u(s) / r / x / ps. 
III - Não se acentuam as paroxítonas terminadas em em.  
IV - Acentuam-se todas as palavras proparoxítonas. 
V - Não se acentuam as paroxítonas terminadas em o(s). 
a) Apenas I, II, III e IV estão corretos.  
b) Apenas I, II e IV estão corretos.  
c) Apenas I, III e IV estão corretos.  
d) Todos os itens estão corretos. 
 
09. Quanto ao uso do sinal indicativo de crase, assinale a alternativa incorreta. 
a) Ele fica mais ousado à medida que ganha experiência. 
b) Sua viagem à Brasília foi adiada?   
c) À tarde, ele saiu às pressas e voltou à loja.  
d) O castelo ficava à beira do abismo. 
 
10. Referente à concordância verbal, assinale a alternativa incorreta. 
a) O público – alvo da campanha contra o cigarro serão os adolescentes. 
b) O cozinheiro disse que dez quilos de arroz será pouco demais para aquela turma toda.  
c) No próximo mês, fará três anos que Margarete trabalha na secretaria da escola.  
d) A estação estava abandonada, haviam muitos anos que o trem não mais passava por ali. 
 
11. No tocante às regências nominal e verbal, assinale a alternativa correta. 
a) Ele sempre foi alheio a vida social. 
b) Esse produto é inofensivo as plantas.   
c) Iremos ao supermercado, assim que chegarmos a cidade.  
d) Ele desobedeceu ao pai, mas obedece à mãe. 
 
12. Leia os itens quanto à significação de palavras e assinale a alternativa correta. 
I - Sinônimos são vocábulos que, empregados em um determinado contexto, têm o mesmo significado ou 
significados semelhantes. 
II - Antônimos são vocábulos que, em um determinado contexto, têm significados opostos ou 
aproximadamente opostos. 
III - Homônimos são vocábulos diferentes que têm a mesma grafia e pronúncia, ou apenas a mesma grafia, 
ou apenas a mesma pronúncia. 
IV - Parônimos são vocábulos semelhantes na grafia e na pronúncia. 
V - Polissemia é o conjunto de iguais significados que uma palavra pode apresentar. 
a) Apenas I, II e V estão corretos. 
b) Apenas I, II, III e IV estão corretos.   
c) Apenas I, II, IV e V estão corretos. 
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d) Todos os itens estão corretos. 
 
13. A literatura barroca brasileira é caracterizada por temáticas e formas de expressão que mostram a 
busca de uma arte voltada para aspectos da cultura nascente, para interesses ligados à terra e à gente que 
aqui vivia. Soma-se a isso a temática: o conflito do ser humano, dividido entre Céu e Terra, matéria e 
espírito, salvação e perdição, sensualismo e platonismo. 
Assinale a alternativa onde não temos característica do Cultismo. 
a) O uso de metáforas, antíteses, metonímias, hipérboles, recursos por meio dos quais o autor procura atrair o 
leitor / ouvinte, atingindo seus sentidos. 
b) O exotismo que consiste no uso de linguagem culta, extravagante, com vocábulos raros e rebuscamento da 
forma.   
c) O uso frequente da função da linguagem apelativa ou conativa para convencer os ouvintes / leitores.  
d) O uso frequente da função emotiva da linguagem. 
 
14. São representantes da prosa romântica no Brasil: 
a) Joaquim Manuel de Macedo, Bernardo Guimarães, José de Alencar. 
b) Visconde de Taunay, Manuel Antônio de Almeida, Machado de Assis. 
c) José de Alencar, Bernardo Guimarães, Cruz e Sousa. 
d) Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães, Tomás Antônio Gonzaga. 
 
15. As obras “Vidas Secas”, “Capitães da Areia” e “Menino de Engenho” pertencem respectivamente a: 
a) Graciliano Ramos, Jorge Amado, Rachel de Queiroz. 
b) Érico Veríssimo, Jorge Amado, Mário de Andrade.   
c) Jorge Amado, Guimarães Rosa, Clarice Lispector. 
d) Graciliano Ramos, Jorge Amado, José Lins do Rego. 
 
RACIOCÍNIO LÓGICO. 
16. Considere as proposições: 
 
p: “Maria é feliz” 
q: “Joana é baixa” 
 
Então, a proposição “É falso que Maria é infeliz ou que Joana é alta” terá quantas linhas em sua tabela 
verdade? 
a) 02 
b) 08 
c) 04 
d) 06 
 
17. Considere a sucessão abaixo: 
 
0, 1, 3, 7, 15, 31, ... 
 
Qual será o valor do próximo termo? 
a) 46 
b) 63 
c) 47 
d) 39 
 
18. Um professor, na tentativa de obter um novo emprego, fez entrevista em apenas 3 escolas. Suponha 
que, na escola A, a probabilidade de que ele seja aprovado na entrevista é de 60%, na escola B, de 45% e, 
na escola C, de 30%. Com base nisso, a probabilidade de que o professor seja aprovado em pelo menos 
uma dessas escolas será de: 
a) 100,0% 
b) 75,6% 
c) 84,6% 
d) 75,0% 
 
19. Em um campeonato musical em Porto Alegre, estavam inscritos 6 competidores. Sabendo que foram 
escolhidos para a premiação os 3 primeiros colocados, quais as possibilidades de premiação? 
a) 216 
b) 27 
c) 18 
d) 120 
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20. Suponha que uma determinada empresa seja contratada para construir painéis e que, nessa empresa, 
trabalhem 8 funcionários igualmente eficientes. Sabe-se que os 8 funcionários levam 15 dias para 
construir um painel de 200m². Supondo que apenas 6 funcionários trabalhem para construir um painel de 
mesma área, quantos dias serão necessários para que o painel seja concluído? 
a) 20 
b) 12 
c) 30 
d) 18 
 
21. Qual das frases abaixo não é uma proposição? 
a) Florianópolis é a capital do Rio Grande do Sul. 
b) João é médico ou Carlos é engenheiro.  
c) Se hoje chover, então eu levarei guarda-chuva. 
d) Não se esqueça de estudar. 
 
22. Suponha p e q proposições simples. Qual é o conectivo que substitui corretamente o sinal de 
interrogação na tabela verdade abaixo? 
 

p q p ? q 
V V V 
V F F 
F V V 
F F V 

 
a) Ou (Disjunção inclusiva). 
b) Se e somente se (Bicondicional). 
c) Se, então (Condicional). 
d) E (Conjunção). 
 
INFORMÁTICA. 
23. A Intel, fabricante de processadores, oferece, no mercado, uma série de CPUs com modelos 
específicos, apresentados como Core 2 duo, i3, i5 ou i7. Quanto a isso, analise as informações abaixo e 
assinale a alternativa correta. 
I- A CPU i3 apresenta três núcleos de processamento. 
II- A CPU i5 apresenta cinco núcleos de processamento. 
III- A CPU i7 apresenta sete núcleos de processamento. 
IV- A CPU Core 2 duo apresenta dois duo, que formam 4 núcleos de processamento. 
a) Somente o item IV está correto. 
b) Somente os itens I, II e III estão corretos. 
c) Todos os itens estão corretos. 
d) Somente os itens I e IV estão corretos. 
 
24. Analise as informações abaixo e assinale a alternativa correta. 
I- Com um microcomputador, podemos nos conectar à internet através de adaptador wi fi ou placa de rede.  
II- A memória Ram é volátil, significa que dados são gravados permanentemente nela. 
III- Na entrada USB, podemos, com um leitor de card, adaptar e ler um micro card sd.  
IV- Memória Cache é mais lenta que a memória Ram. 
a) Somente os itens I e IV estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
25. Dentre os aplicativos abaixo, identifique o editor de planilhas, assinalando a alternativa correta. 
a) openoffice calc 
b) openoffice writer 
c) openoffice Impress 
d) openoffice Base 
 
26. Dentre as alternativas abaixo, assinale a que indica as teclas de atalho utilizadas para salvar o 
documento no editor de textos word. 
a) CtrI+P 
b) Ctrl+W 
c) Crtl+A 
d) CtrI+S 
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27. Dentre as alternativas abaixo, que falam sobre conceitos básicos de segurança da informação, assinale 
a que define o conceito “Disponibilidade”. 
a) Garante a impossibilidade de negar a autoria em relação a uma transação anteriormente feita. 
b) Garante que a informação possa ser obtida sempre que for necessário, isto é, que esteja sempre disponível 
para quem precisar dela no exercício de suas funções. 
c) Garante ao sistema o dever de seguir as leis e regulamentos associados a este tipo de processo. 
d) Garante que a informação é proveniente da fonte anunciada e que não foi alvo de mutações ao longo de um 
processo. 
 
28. Sobre o Explorador de Arquivos do Windows 10, é incorreto afirmar: 
a) No Explorador de Arquivos, podemos criar e renomear pastas. 
b) No Explorador de Arquivos, podemos limpar arquivos, atalhos ou pastas da área de trabalho. 
c) No Explorador de Arquivos, podemos desativar a proteção por senha do compartilhamento de rede do 
Windows. 
d) No Explorador de Arquivos, podemos mover e copiar arquivos ou pastas. 
 
29. No Windows 10, podemos acessar o modo de configurações e, por exemplo, modificar características 
da Barra de Tarefas e do Menu Iniciar. Nas alternativas abaixo, assinale a que, corretamente, define como 
acessar o modo configurações no Windows 10. 
a) Abra o Menu Iniciar, clique no símbolo Configurações, e escolha, entre as opções, a que deseja alterar no 
Windows. 
b) Abra o Menu Iniciar, clique em Acessórios do Windows, Configurações, e escolha, entre as opções, a que 
deseja alterar no Windows.  
c) Abra o Menu Iniciar, clique em Ferramentas Administrativas do Windows, Configurações, e escolha, entre as 
opções, a que deseja alterar no Windows. 
d) Abra o Menu Iniciar, clique em Facilidade de Acesso, Configurações, e escolha, entre as opções, a que deseja 
alterar no Windows. 
 
30. Nas alternativas abaixo, assinale a que corretamente define como acessar o Painel de Controle no 
Windows 10. 
a) No Menu Iniciar, clique em Ferramentas Administrativas do Windows e em Painel de Controle. 
b) No Menu Iniciar, clique no símbolo Configurações e em Painel de Controle. 
c) No Menu Iniciar, clique em Acessórios do Windows e em Painel de Controle. 
d) No Menu Iniciar, clique em Sistema do Windows e em Painel de Controle. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS. 
31. Leia a notícia a seguir para responder à questão 31. 
 

   Smams vistoria plátanos do Parque Marinha.  
 
Os oito plátanos (Platanus sp) do Parque Marinha do Brasil, que receberam manejo em outubro do ano 
passado, devido à alta infestação de erva-de-passarinho, estão bem desenvolvidos e saudáveis, passados 
três meses da ação. Uma vistoria técnica realizada pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e da 
Sustentabilidade (Smams) nesta terça-feira, [...]  
Na avaliação técnica feita por engenheiros agrônomos em 2017, foi constatada a infestação, a qual poderia 
colocar em risco a saúde das árvores.  
(1) Plátanos são árvores exóticas, de grande porte, usadas como vegetação ornamental e que comumente 
apresentam infestação de erva-de-passarinho. Sem este manejo, as árvores não poderiam brotar 
normalmente. 
(2) O trabalho da Smams baseia-se, prioritariamente, no plantio de espécies nativas, conforme o Plano 
Diretor de Arborização Urbana de Porto Alegre.  
[...] 
(3) Um maior número de árvores nativas na cidade, proporciona à avifauna diversidade de fontes de 
alimentação. 
Texto de: Aline Czarnobay. Edição de: Denise Righi. Disponível em:  
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http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999194745&SMAMS+VISTORI
A+PLATANOS+DO+PARQUE+MARINHA. Acesso em 30/01/2018.  
Está de acordo com a notícia o que se apresenta  
a) nos itens (1) e (2), apenas.  
b) nos itens (1) e (3), apenas.   
c) no item (2), apenas. 
d) nos itens (1), (2) e (3). 
 
32. Leia o texto de Matheus Martins, editado por Denise Righi e publicado no site  
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999194740&MULTIFEIRA+DA+
PRACA+OTAVIO+ROCHA+FOI+ABERTA+NESTA+TERCA-FEIRA. Acesso em 30/01/2018.  
Assinale a alternativa que completa corretamente a lacuna. 
 
Multifeira da Praça Otávio Rocha foi aberta nesta terça-feira. 
 
A abertura oficial da Multifeira da Praça Otávio Rocha foi realizada na manhã desta terça-feira, 30. O evento 
contou com as presenças do secretário municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE), Leandro de 
Lemos, do secretário municipal da Cultura (SMC), Luciano Alabarse, e de representantes da Empresa 
Pública de Transporte e Circulação (EPTC), secretaria municipal do Meio Ambiente e da Sustentabilidade 
(Smams), Convention Bureau e do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região 
(Sindha). [...]. 
O espaço vai oferecer aos visitantes opções em gastronomia, antiguidades, têxteis, artes plásticas, discos 
de vinil, entre outras atrações.  
A instalação da Multifeira foi promovida ________________________________________________________  
a) pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e da Sustentabilidade (Smams). 
b) pelo Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha). 
c) pelas Diretorias de Turismo e Indústria e Comércio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico 
(SMDE). 
d) pela Secretaria Municipal da Cultura (SMC). 
 
33. Em 30/01/2018 foi publicada, no site http://www2.portoalegre.rs.gov.br, a notícia “Causos e música 
contam a vida de Divaldo Franco”, com texto de Maria Clara Westphalen, supervisão de Cleber Saydelles e 
edição de Denise Righi.  
I - A peça dá continuidade à programação do Porto Verão Alegre.  
II – O espetáculo retrata, através de "causos engraçados" e músicas, a vida do médium espírita e 
humanista Divaldo Pereira Franco. 
III - Divaldo Pereira Franco é autor de mais de 250 livros, traduzidos para dezesseis idiomas. 
Está em conformidade com a notícia o que consta     
a) apenas no item I. 
b) apenas no item III.   
c) apenas nos itens II e III. 
d) nos itens I, II e III. 
 
34. Coro do Dmae seleciona vozes na comunidade. 
 
O Coro do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) está selecionando vozes de todos os 
naipes para participação de suas atividades. Sopranos, contraltos, tenores e baixos [...]. Após a seleção, 
será oferecida uma oficina coral preparatória aos novos integrantes. 
1. Criado em setembro de 2005, o Coro do Dmae comemora 13 anos em 2018. 
2. O Coro do Dmae tem um histórico de sucesso em centenas de apresentações em eventos, festivais e 
solenidades.  
3. O Coro do Dmae é regido pelo maestro Delmar Dickel desde a sua criação. 
4. O Coro é formado por servidores ativos e inativos do Dmae e conta com a participação de vozes da 
comunidade.  
5. Atualmente o Coro tem nove vozes femininas e nove masculinas. 
Texto (adaptado) de Andréa Menezes e edição de Denise Righi, disponível em 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/default.php?p_noticia=999194674&CORO+DO+DMAE
+SELECIONA+VOZES+NA+COMUNIDADE. Acesso em 31/01/2018. 
De acordo com o que foi noticiado, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) aos itens, e marque a alternativa 
correta.   
a) 1 (V) – 2 (F) – 3 (V) – 4 (V) – 5 (V). 
b) 1 (V) – 2 (V) – 3 (V) – 4 (V) – 5 (V).  
c) 1 (V) – 2 (V) – 3 (F) – 4 (V) – 5 (F). 
d) 1 (F) – 2 (V) – 3 (V) – 4 (F) – 5 (V). 
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35. Ospa busca novas vozes para compor Coro Sinfônico. 

 
Foto: Divulgação/Marília Lima. 
 
Atenção, cantores de Porto Alegre e arredores: que tal começar o ano integrando um coro sinfônico com 
quase 50 anos de trajetória, que faz parte de uma das mais antigas e consolidadas orquestras do Brasil? 
A partir desta quinta-feira, dia 1º de fevereiro, o Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre 
(Ospa) recebe inscrições para a seleção de novos membros. [...]. 
Os candidatos devem ter experiência em canto coral, conhecimento teórico-musical básico e tempo 
disponível para ensaios e apresentações. A avaliação [...] aborda aspectos como solfejo simples, aptidão 
vocal, ritmo e afinação. [...]. 
P O R  AS C O M  O S P A -  E D I Ç ÃO :  G O N Ç AL O  V AL D U G A/ S E C O M .  Texto: (adaptado). Disponível 
em: http://sedactel.rs.gov.br/ospa-busca-novas-vozes-para-compor-coro-sinfonico. Acesso em 02/02/2018. 
  
Os trechos a seguir foram elencados em itens e estão ou não em consonância com o que foi publicado na 
notícia. Com isso em mente, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa correta.  
(  ) Na mais recente temporada da Ospa, o Coro Sinfônico se destacou na interpretação da Sinfonia nº 1 de 
Scriabin e da Sinfonia nº 2, Lobgesang, de Mendelssohn.  
(  ) O maestro Manfredo Schmiedt é regente titular do Coro. 
(  ) O Coro Sinfônico da Ospa é formado por, aproximadamente, 80 cantores que se dedicam a interpretar 
grandes obras.  
( ) Além de participações marcantes na programação da Ospa, inclusive em montagens operísticas 
encenadas, o grupo também realiza concertos à capela em diferentes cidades do estado e com outras 
orquestras ou grupos instrumentais.  
(  ) Em seu repertório estão obras de Beethoven, Mahler, Gounod, Brahms, Bach, Haendel, Haydn, Vivaldi, 
Verdi, Puccini, Bizet, Orff, Rachmaninoff, Stravinsky, Rimsky- Korsakov, Tchaikovsky, Mussorgsky, 
Borodin, entre outros. 
a) V – V – V – V – V.  
b) V – F – V – V – V.    
c) F – V – V – V – V. 
d) V – V – V – V – F. 
 
36. Leia a notícia e indique a alternativa que a inicia corretamente.  

Mercado reduz estimativa do PIB [...] diz Banco Central. 

____________________________________________________ Até a semana passada, a projeção do 
crescimento do Produto Interno Bruto [...] para este ano era de 2,7%.  
A projeção consta do boletim Focus, publicação divulgada nesta segunda-feira (22) no site do Banco 
Central (BC) com projeções para os principais indicadores econômicos.  Há quatro semanas, a expectativa 
estava mantida em um crescimento de 2,7% para 2018. A projeção do mercado está abaixo do crescimento 
estimado pelo governo, de para este ano. 
Já a projeção para a inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), foi 
mantida em 3,95% para este ano, a mesma estimada na semana passada. 
Para a taxa básica de juros da economia, a Selic, a estimativa é 6,75% ao ano, projeção mantida há quatro 
semanas. No ano passado, a Selic atingiu a mínima histórica, de 7% e houve sinalização de redução para 
este ano. A reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que define a taxa, será na semana que vem, 
nos dias 6 e 7 de fevereiro. 
Boletim Focus traz também estimativas para 2019. Nesta edição, a estimativa de crescimento aumentou de 
2,99% para 3%, em relação à última semana. O IPCA foi mantido em 4,25%. 
O boletim Focus é divulgado todo início de semana e traz a média das expectativas de bancos, instituições 
financeiras, consultorias e empresas sobre os principais indicadores relacionados à economia brasileira, 
como os diversos índices de inflação, o PIB, a taxa de câmbio e a taxa básica de juros da economia, a 
Selic. 
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Texto de Mariana Tokarnia, Repórter da Agência Brasil, e edição: Valéria Aguiar. Disponível em: 
genciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2018-01/mercado-reduz-estimativa-do-pib-de-2018-de-27-para-
266-diz-banco-central. Acesso em 03/02/2108.   
a) O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento do Brasil em 2018 para 3,95%. 
b) O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento do Brasil em 2018 para 2,66%.   
c) O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento do Brasil em 2018 para 6,75%.  
d) O mercado financeiro reduziu a estimativa de crescimento do Brasil em 2018 para 4,25%. 
 
37. Segundo fonte da FIOCRUZ, “A febre amarela é uma doença infecciosa grave, causada por vírus e 
transmitida por vetores. Geralmente, quem contrai este vírus não chega a apresentar sintomas ou os 
mesmos são muito fracos. As primeiras manifestações da doença são repentinas: febre alta, calafrios, 
cansaço, dor de cabeça, dor muscular, náuseas e vômitos por cerca de três dias. A forma mais grave da 
doença é rara e costuma aparecer após um breve período de bem-estar (até dois dias), quando podem 
ocorrer insuficiências hepática e renal, icterícia (olhos e pele amarelados), manifestações hemorrágicas e 
cansaço intenso”. 
Sobre Febre Amarela, não é correto o que se afirma na alternativa:  
a) Os macacos não são transmissores de febre amarela. 
b) Apenas a picada dos mosquitos dos gêneros Haemagogus e Sabethes transmitem o vírus em áreas silvestres.  
c) Nas áreas urbanas, o Aedes aegypti (o mesmo que transmite dengue, zika e chikungunya) é o transmissor.  
d) Não há registro confirmado de febre amarela urbana no Brasil desde 1942.  
 
38. De acordo com o site https://g1.globo.com/ciencia-e-saude/noticia/asteroide-passara-pela- terra-a-uma-
distancia-menor-que-a-da-lua.ghtml, acessado em 08/02/208: 
I – O asteroide 2018 CB passará a uma distância equivalente a um quinto do caminho da Lua até a Terra 
nesta sexta-feira (9), às 20h30, de acordo com a agência espacial dos Estados Unidos (Nasa). 
II - O 2018 CB tem entre 15 e 40 metros e será estudado pela Nasa. 
III - Segundo os astrônomos, esse asteroide chegará a 64 mil quilômetros do nosso planeta.  
É correto o que está posto nos itens 
a) I, II e III. 
b) I e III, apenas. 
c) II e III, apenas. 
d) I e II, apenas. 
 
39. Em dezembro de 2016, foi instituída a Plataforma de Cidadania Digital que dispõe sobre a oferta dos 
serviços públicos digitais, no âmbito dos órgãos e das entidades da administração pública federal direta, 
autárquica e fundacional, com a finalidade de (entre outras): 
(  ) simplificar as solicitações, a prestação e o acompanhamento dos serviços públicos, com foco na 
experiência do usuário; 
(  ) dar transparência à execução e permitir o acompanhamento e o monitoramento dos serviços públicos;  
(  ) promover a atuação integrada e sistêmica entre os órgãos e as entidades envolvidos na prestação dos 
serviços públicos.  
Verifique se as finalidades são verdadeiras ou falsas e assinale a alternativa correta.  
a) Apenas II e III são verdadeiras. 
b) I, II e III são verdadeiras. 
c) Apenas I e II são verdadeiras. 
d) Apenas a III é verdadeira. 
 
40. Segundo Frederico Lisita, pesquisador da Embrapa Pantanal, a árvore indiana, utilizada 
para alimentação animal e humana, é bastante rica em vitaminas e minerais. É encontrada na América 
Central, na América do Sul e na África. No Brasil, ela é mais comum em regiões mais quentes, 
principalmente no norte e no nordeste. A planta de múltiplos usos “é considerada apícola por produzir 
flores durante todo o ano, limpa a água e ainda mata a fome. As sementes servem tanto para purificação 
de água quanto para a produção de óleo, utilizado na indústria de cosméticos e alimentos. As raízes 
também são comestíveis". 
Qual o nome dessa árvore? 
a) Ipê 
b) Araticum  
c) Moringa 
d) Mangaba 
 
RASCUNHO 
 


