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CARGO: OFICIAL ADMINISTRATIVO.
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, quaisquer tipos de relógios, chaves e
acessórios que cubram a cabeça e/ou rosto.
2. Caso o candidato porte algum dos itens mencionados anteriormente, antes do início das provas deverá
acondicioná-los em saco plástico, lacrá-lo e 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 60 questões, cada qual 5 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 3h30min (três horas e trinta minutos), 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 termino 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 termino 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 três questões.
Guardar (Antônio Cícero).
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
Em cofre não se guarda coisa alguma.
Em cofre perde-se a coisa à vista.
Guardar uma coisa é olhá-la, fitá-la, mirá-la por
admirá-la, isto é, iluminá-la ou ser por ela iluminado.
Guardar uma coisa é vigiá-la, isto é, fazer vigília por
ela, isto é, velar por ela, isto é, estar acordado por ela,
isto é, estar por ela ou ser por ela.
Por isso, melhor se guarda o voo de um pássaro
Do que um pássaro sem voos.
Por isso se escreve, por isso se diz, por isso se publica,
por isso se declara e declama um poema:
Para guardá-lo:
Para que ele, por sua vez, guarde o que guarda:
Guarde o que quer que guarda um poema:
Por isso o lance do poema:
Por guardar-se o que se quer guardar.
01. Quanto à interpretação do texto indique se as afirmações a seguir são falsas (F) ou verdadeiras (V) e
assinale a alternativa correta.
( ) - O verbo guardar tem no poema o sentido de olhar, fitar, admirar.
( ) - No poema, guardar está em sintonia com contemplar, mostrar ao mundo.
( ) - O eu lírico para comprovar sua definição de guardar compara seu raciocínio com o voo de um pássaro
e com a publicação de um poema.
( ) - No contexto do poema, guardar significa não preservar, em palavras escritas, sentimentos especiais.
a) V – F – F – V.
b) F – F – V – F.
c) V – V – V – F.
d) V – V – V – V.
e) F – V – V – F.
02. No texto, quanto à classe de palavras, veja os termos grifados e classifique-os, assinalando a
alternativa correta.
Guardar uma coisa não é escondê-la ou trancá-la.
a) Pronomes interrogativos
b) Pronomes oblíquos
c) Pronomes possessivos
d) Pronomes demonstrativos
e) Pronomes indefinidos
03. O sinônimo que mais se aproxima da palavra vigília no texto é:
a) Anipnia
b) Litíase
c) Granuloma
d) Esclera
e) Caseoso
04. O antônimo da palavra vasqueiro é:
a) Escasso
b) Raro
c) Difícil
d) Abundante
e) Pouco
05. O sinônimo da palavra guarda-meta é:
a) Gol
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b) Centroavante
c) Goleiro
d) Centrocampista
e) Centrolécito
06. Prendi teu cachorro, mas não o maltratarei.
Os termos grifados são respectivamente:
a) Pronome adjetivo e pronome substantivo.
b) Pronome substantivo e pronome adjetivo.
c) Pronome possessivo e pronome interrogativo.
d) Pronome demonstrativo e pronome pessoal oblíquo.
e) Pronome indefinido e pronome pessoal reto.
07. Veja os itens quanto à pontuação e assinale a alternativa correta.
(i) A vírgula separa elementos que exercem a mesma função sintática e não estão unidos por e, ou e nem.
(ii) A vírgula ou os dois-pontos isolam o aposto.
(iii) A vírgula isola o vocativo.
(iv) A vírgula isola adjuntos adverbiais deslocados para o início ou para o meio da oração.
a) Apenas (i), (ii) e (iv) estão corretos.
b) Apenas (i), (iii), e (iv) estão corretos.
c) Apenas (iii) e (iv) estão corretos.
d) Apenas (ii) e (iv) estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
08. Quanto à pontuação, marque a alternativa incorreta.
a) A vírgula indica omissão de uma ou mais palavras.
b) As reticências denotam interrupção do pensamento.
c) As aspas ressaltam a palavra dentro de um contexto, dão um sentido particular a uma expressão, destacam um
estrangeirismo ou indicam uma citação.
d) O sinal parênteses não é usado para separar qualquer indicação de ordem explicativa.
e) O sinal parênteses é usado para separar um comentário ou reflexão.
Responda às próximas quatro questões, referentes à concordância verbal.
09. Aponte a alternativa incorreta.
a) Quando o sujeito é representado por um substantivo coletivo, o verbo fica no singular.
b) Quando o sujeito é um pronome demonstrativo, o verbo fica na 3ª pessoa.
c) Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo que, o verbo concorda com o antecedente do pronome.
d) Quando o sujeito é representado pelo pronome relativo quem, há duas possibilidades de concordância.
Tradicionalmente o verbo fica na 3ª pessoa do singular. Modernamente, em situações informais, admite-se
também a concordância do verbo com a pessoa do antecedente do pronome.
e) Quando o sujeito composto aparece anteposto ao verbo, este fica no singular.
10. Assinale a alternativa correta.
a) Vossas Senhorias aceita um café?
b) Agora sou eu que escolho a programação da TV.
c) Ao final do espetáculo, o público aplaudiram em pé o elenco.
d) Eu, tu e ela formarão um grupo na aula de Português, certo?
e) Tu e ela ilustraremos o trabalho de História.
11. Assinale a alternativa incorreta.
a) Quando o sujeito composto aparece posposto ao verbo, este não concorda com o elemento mais próximo ou
fica no singular.
b) Quando o sujeito composto é constituído por pessoas gramaticais diferentes, o verbo fica no plural. Se houver a
1ª pessoa (eu, nós), ela prevalece sobre todas as outras, se houver 2ª pessoa (tu, vós), o verbo pode ficar na 2ª
ou na 3ª pessoa do plural.
c) Quando o sujeito ou o predicativo se referem a ser humano ou são constituídos por pronome pessoal, a
concordância do verbo ser se faz com a pessoa gramatical.
d) O verbo ser concorda com o predicativo quando indica hora e distância. Nesse caso, ele é impessoal, isto é,
não apresenta sujeito.
e) Os verbos transitivos diretos, quando apassivados pelo pronome se, concordam com o sujeito.
12. Atribua V (verdadeiro) ou F (falso) para a concordância verbal efetuada nas frases seguintes e marque
a alternativa correta.
( ) Minha mãe é várias coisa: amiga, conselheira, sabe-tudo, cozinheira.
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( ) Nossa paixão são nossos filhos.
( ) Daqui até a cidade, são cinco quilômetros.
( ) Restauram-se objetos de arte.
( ) Precisa-se de vendedores com experiência comprovada.
a) V – F – V – V – F.
b) V – V – V – V – F.
c) V – V – V – F – F.
d) F – V – V – V – V.
e) V – V – V – V – V.
13. Quanto à regência verbal, marque a alternativa incorreta.
a) Ontem assistimos a um clássico do cinema, o filme 2001 – Uma odisseia no espaço.
b) É necessário que motoristas e pedestres obedeçam às leis de trânsito.
c) O garoto desobedeceu a seus pais.
d) Não posso viajar agora, pois ainda não usei ao passaporte.
e) Estes pães estão bons para consumo até amanhã.
14. Também sobre regência verbal, assinale a alternativa correta.
a) Médicos e enfermeiras assistiram ao acidentado.
b) Não lembrava ao nome dela.
c) Ela antipatizou dele assim que o viu.
d) O atirador visou ao alvo... errou!
e) Ele está se especializando em computação, porque visa uma promoção na empresa.
15. Quanto à regência nominal, assinale a alternativa incorreta.
a) O presidente mostrou-se desfavorável ao nosso projeto.
b) Sou capaz de resolver rapidamente esta questão.
c) Ele ficou descontente com o resultado do jogo.
d) Meu amigo é entendido em informática.
e) Nossa classe é responsável pela horta comunitária.
Leia o poema para responder às próximas quatro questões.
Poema em linha reta (Álvaro de Campos)
Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo,
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para tomar banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos tapetes das etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e arrogante,
Que tenho sofrido enxovalhos e calado,
Que quando não tenho calado, tenho sido mais ridículo ainda;
Eu, que tenho sido cômico às criadas de hotel,
Eu, que tenho sentido o piscar de olhos dos moços de fretes,
Eu, que tenho feito vergonhas financeiras, pedido emprestado sem pagar,
Eu, que, quando a hora do soco surgiu, me tenho agachado
Para fora da possibilidade do soco;
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas coisas ridículas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um ato ridículo, nunca sofreu enxovalho,
Nunca foi senão príncipe - todos eles príncipes - na vida...
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse, não uma violência, mas uma cobardia!
Não, são todos o Ideal, se os oiço e me falam.
Quem há neste largo mundo que me confesse que uma vez foi vil?
Ó príncipes, meus irmãos,
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Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?
Então sou só eu que é vil e errôneo nesta terra?
Poderão as mulheres não os terem amado,
Podem ter sido traídos - mas ridículos nunca!
E eu, que tenho sido ridículo sem ter sido traído,
Como posso eu falar com os meus superiores sem titubear?
Eu, que venho sido vil, literalmente vil,
Vil no sentido mesquinho e infame da vileza.
16. De acordo com o poema, marque a alternativa correta referente aos itens seguintes.
(I) O poema é construído a partir da conciliação do eu lírico e os outros.
(II) Desde o primeiro verso do poema, o eu lírico estabelece uma resistência entre sua postura pessimista
e a responsabilidade pelos outros.
(III) O eu lírico apresenta fatos que mostram sua realidade.
(IV) Analisando os versos “Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste mundo.” / “Então sou só eu que
é vil e errôneo nesta terra?”, entende-se que o eu lírico é um solitário, porque só ele tem coragem de
assumir que é infame.
a) Apenas os itens (I), (II) e (III) estão corretos.
b) Apenas os itens (II), (III) e (IV) estão corretos.
c) Apenas os itens (I), (III) e (IV) estão corretos.
d) Apenas os itens (III) e (IV) estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
17. No poema, as palavras vil, enxovalhos e infâmia têm o significado de:
a) Bondoso / intercessões / ato de alegrar.
b) Desprezível / afrontas / ato vergonhoso.
c) Bonançoso / interconexões / ato risonho.
d) Desconcatenado / mediações / ato triste.
e) Fossilizante / patuás / ato heroico.
18. No verso “Onde é que há gente no mundo?”, se o verbo haver tivesse sido conjugado no Presente do
Subjuntivo, ficaria:
a) Haja
b) Havia
c) Houve
d) Houvera
e) Havido
19. No primeiro verso do poema (Nunca conheci quem tivesse levado porrada.), os verbos grifados estão
conjugados no:
a) Pretérito Perfeito do Indicativo / Pretérito mais-que-perfeito composto do Indicativo.
b) Pretérito Perfeito do Indicativo / Pretérito mais-que-perfeito composto do Subjuntivo.
c) Pretérito Imperfeito do Indicativo / Futuro do Subjuntivo.
d) Presente do Indicativo / Presente do Subjuntivo.
e) Imperativo afirmativo / Imperativo Negativo.
20. Sobre Denotação e Conotação, assinale a alternativa incorreta.
a) As palavras podem ser empregadas no sentido próprio ou figurado.
b) Conotação: sentido figurado, as palavras ganham um novo significado.
c) Denotação: a linguagem está sendo utilizada em seu sentido literal, o significado básico da palavra, sentido
real, dicionarizado.
d) O examinador tem um coração de pedra. (Conotação)
e) As horas iam pingando lentamente. (Denotação)
21. De acordo com a norma padrão, atribua C (certo) ou E (errado) aos itens sobre o plural dos adjetivos
compostos e assinale a alternativa correta.
( ) Vi um menino com cabelos castanho-escuros e olhos verde-claros.
( ) Os soldados vestiam fardas verdes-olivas.
( ) O inglês e o alemão são línguas anglos-germânicas.
( ) Os políticos precisam buscar soluções para os problemas econômicos-financeiros.
a) C – E – E – E.

5

b) E – C – C – C.
c) C – E – C – E.
d) C – C – E – C.
e) C – C – C – C.
.
As três próximas questões referem-se à concordância verbal e nominal.
22. Assinale a alternativa incorreta.
a) Concordância é o princípio linguístico que orienta a combinação das palavras na frase.
b) Concordância nominal é a concordância, em gênero e número, entre o substantivo e seus determinantes; o
pronome adjetivo, o artigo, o numeral e o particípio.
c) Concordância verbal é a concordância do verbo com seu sujeito, em número e pessoa.
d) As expressões é proibido, é necessário, é preciso, é bom são variáveis quando acompanhadas de substantivo
de sentido genérico.
e) A concordância das expressões é proibido, é necessário, é preciso, é bom é feita normalmente se o substantivo
for determinado por artigos ou pronomes.
23. Atribua C (certo) ou E (errado) aos itens e aponte a alternativa verdadeira.
( ) É proibido entrada.
( ) É necessário cautela.
( ) Já é meio-dia e meia.
( ) Hoje estou meio gripada.
( ) As frutas custaram caras!
a) C – C – C – E – C.
b) C – C – C – C – E.
c) E – C – E – C – C.
d) C – C – E – C – C.
e) C – C – C – C – C.
24. Marque a alternativa incorreta.
a) Costumo comer bastantes frutas.
b) Ele mastigava bastante os alimentos.
c) Hoje ela não comeu o bastante no almoço e logo ficou com fome.
d) É proibida venda de alimentos neste local.
e) Ela saiu muito apressada e nos disse obrigada.
As duas próximas questões referem-se à colocação pronominal.
25. Leia os itens e indique a alternativa correta.
I - Colocação pronominal é a maneira como se dispõe os pronomes pessoais oblíquos átonos em relação
ao verbo.
II - Ênclise é quando o pronome é colocado depois do verbo.
III - Próclise é quando o pronome é colocado antes do verbo.
IV - Mesóclise é quando o pronome é colocado no meio do verbo.
a) Somente os itens I, II e III estão corretos.
b) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
c) Somente os itens I, III e IV estão corretos.
d) Somente os itens III e IV estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
26. Indique a alternativa incorreta.
a) Faça-me o favor de levar estes livros à biblioteca.
b) Meio-dia em ponto telefonou-me.
c) Emprestar-lhe-ei o casaco.
d) Deus te acompanhe!
e) Quem te falou essa fofoca?
27. Assinale a alternativa incorreta quanto ao emprego dos pronomes demonstrativos.
a) Em referência ao que vai ser dito, empregamos este(s), esta(s), isto.
b) Em referência ao que já foi dito, empregamos esse(s), essa(s), isso.
c) Em referência a dois elementos anteriormente expressos, empregamos este(s), esta(s), isto em relação ao
elemento mais próximo.
d) Em referência a dois elementos anteriormente expressos, empregamos aquele(s), aquela(s), aquilo em relação
ao elemento mais distante.

6

e) Para situar uma pessoa ou coisa em um tempo distante do momento em que se fala, empregamos este(s),
esta(s), isto.
28. Qual frase emprega corretamente o pronome demonstrativo?
a) Naquele dia, não sei como tive forças para continuar.
b) Nesse mês em que estamos, você terá uma surpresa.
c) Você disse que vai viajar em março para a Itália? Neste mês também é de chuva lá naquele país?
d) A verdadeira causa de eu não ter passado é essa: eu não estudei.
e) Essas férias estão sendo maravilhosas.
29. Leia os itens quanto ao uso de crase e assinale a alternativa correta.
I - Crase é a fusão, na escrita e na fala, de duas vogais idênticas.
II - Ocorre crase em locuções adverbiais e prepositivas formadas por substantivos femininos, tais como: à
toa, à custa de, às claras, às pressas.
III - Ocorre crase nas expressões proporcionais: à medida que, à proporção que.
IV - Ocorre crase quando estão subentendidas as expressões à moda de, à maneira de.
Ocorre crase antes de nomes de lugares (topônimos), desde que eles sejam determinados pelo artigo.
a) Somente os itens I, II e III estão corretos.
b) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
c) Somente os itens I, III e IV estão corretos.
d) Somente os itens III e IV estão corretos.
e) Todos os itens estão corretos.
30. Em qual alternativa o uso do sinal de crase está incorreto?
a) Eles chegaram atrasados à reunião.
b) O aluno foi levado à presença do diretor.
c) O centro da cidade é muito movimentado, por isso, prefiro ir à pé.
d) Será que essa água faz mal à saúde?
e) Usa cabelo à Luan Santana.
MATEMÁTICA.
31. Numa escola, a média final é a média ponderada das notas do 1º bimestre, 2º bimestre, 3º bimestre, 4º
bimestre e prova final, com os pesos 1, 1, 2, 2, 4, respectivamente. Qual nota deve tirar, na prova final, um
aluno que obteve as notas bimestrais 6; 4; 3,5; 5,5, respectivamente, para obter a média final 5?
a) 7
b) 6,5
c) 6
d) 5,5
e) 5
32. Durante 16 meses, um certo capital foi aplicado a uma taxa de juros simples de 18% ao ano e rendeu
R$1440,00 de juros. O montante recebido pelo investidor, no final da aplicação, foi igual a:
a) R$5000,00
b) R$5440,00
c) R$6000,00
d) R$6440,00
e) R$7440,00

1
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na poupança, do restante usou
para
6
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comprar figurinhas e gastou o que sobrou numa excursão da escola. Quanto gastou nessa excursão?
a) 32
b) 40
c) 52
d) 60
e) 68
33. Um menino ganhou sua mesada de R$120,00, guardou

34. Foi realizada uma pesquisa entre os 300 alunos de uma escola sobre a modalidade esportiva que mais
apreciavam. Era possível escolher somente uma modalidade. Os dados foram tabulados e estão
apresentados a seguir:
Modalidade esportiva
Futebol
Voleibol
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Quantidade (em %)
43%
24%

Basquetebol
Natação
Outros

17%
10%
6%

Analisando a tabela, podemos concluir que a quantidade de alunos que gostam mais de futebol excede a
dos que apreciam mais basquetebol e natação juntos em:
a) 48 alunos
b) 56 alunos
c) 81 alunos
d) 78 alunos
e) 129 alunos
35. Num concurso, a nota da avaliação é dada da seguinte forma: para cada questão correta, o aluno soma
3 pontos e, para cada questão errada, ele perde 2 pontos. Numa prova com 20 questões, um aluno que
obteve 15 pontos errou quantas questões?
a) 7
b) 8
c) 9
d) 10
e) 11
CONHECIMENTOS GERAIS.
36. Conforme a notícia “O que acontecerá se os EUA ultrapassarem a Arábia Saudita como maior produtor
de
petróleo
do
mundo”,
(Guillermo
D.
Olmo
BBC
Mundo)
disponível
em
http://www.bbc.com/portuguese/internacional-42907436. Acesso em 03/02/2018 – Texto adaptado), marque
a alternativa que apresenta a informação incorreta.
Os Estados Unidos estão se aproximando da liderança na corrida pelo domínio do mercado mundial de
petróleo.
De acordo com as últimas previsões da Agência Internacional de Energia, a produção americana atingirá
neste ano a marca recorde de 10 milhões de barris de petróleo bruto por dia.
Assim, calcula-se que o país desbancará a Arábia Saudita neste ano da posição de liderança que ostenta,
com 13,5% da produção mundial.
Seu impulso, promovido pelo apoio do governo de Donald Trump às exportações, é um problema para a
Rússia, a terceira colocada nessa disputa.
O avanço dos EUA terá efeitos no mercado do petróleo, bem como reflexos geopolíticos e econômicos em
diferentes países.
A BBC Mundo, o serviço em espanhol da BBC, listou cinco possíveis consequências caso os Estados
Unidos realmente se tornem o maior produtor de petróleo do mundo [...]:
a) 1. O fim da guerra dos preços da Arábia Saudita e Opep. Para a grande petromonarquia do Golfo Pérsico, verse superada pelo aliado - mas também concorrente - implica na constatação dos danos colaterais da sua política
tradicional de controle de preços.
b) 2. Venezuela ainda mais castigada. Os efeitos do potencial novo panorama também seriam sentidos na
América Latina.
c) 3. Possíveis ameaças ao meio ambiente. Grupos ambientalistas alertaram que a política de fracking seguida
pelo governo Donald Trump representa uma ameaça para o meio ambiente.
d) 4. Mais independência para os EUA no Oriente Médio. Agora que têm seu abastecimento de petróleo garantido,
os Estados Unidos podem se libertar de sua dependência tradicional de abastecimento dos focos exportadores do
Oriente Médio.
e) 5. Mais força para os países europeus contra os Estados Unidos. O passo à frente do gigante americano
também afeta a Europa, uma das áreas tradicionalmente mais dependentes da energia produzida pela Rússia.
37. Leia a notícia:
O presidente Michel Temer viajará nesta semana para a Suíça, onde participará do Fórum Econômico Mundial, [...].
Esta será a primeira participação de Temer no encontro desde que assumiu a Presidência da República, em maio de
2016. No ano passado, por exemplo, ele foi representado pelo ministro da fazenda, Henrique Meirelles.
O tradicional fórum, realizado nos Alpes Suíços, reúne todos os anos lideranças mundiais, políticos, banqueiros e
investidores. O objetivo é discutir temas econômicos e desenvolvimento.
(Por
Guilherme
Mazui
e
Roniara
Castilhos,
TV
Globo,
Brasília.
Disponível
em
https://g1.globo.com/politica/noticia/temer-vai-a-suica-nesta-semana-para-participar-do-forum-economicomundial.ghtml. Publicado em 21/01/2018 e acessado em 05/02/2018).
O Fórum Econômico Mundial ocorreu em
a) Paris.
b) Zurique.
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c) Washington.
d) Davos.
e) Portugal.
38. No que tange à emissão de carteira de identidade e passaportes para cidadãos brasileiros, marque a
alternativa incorreta.
a) Os cartórios já podem dar início ao processo para emitir carteira de identidade e passaportes para cidadãos
brasileiros.
b) A Polícia Federal não será mais responsável por emitir o passaporte, esta fará o compartilhamento do cadastro
de informações dos cidadãos brasileiros com os cartórios.
c) A medida administrativa que possibilita os cartórios a prestarem também este serviço foi anunciada no dia 26 de
janeiro pelo Conselho Nacional de Justiça.
d) Para a emissão de passaportes, terá de ser firmado convênio entre a Polícia Federal e a associação nacional
dos cartórios de registro natural.
e) A prestação desse serviço requer, no caso da emissão do RG, que a associação local dos cartórios formalize
convênio com a Secretaria de Segurança Pública do estado.
39. Biólogo brasileiro aposta em medicamento contra hepatite C para curar o Zika vírus.
De acordo com Muotri, pesquisa pode levar medicamento contra Zika mais rápido ao mercado, por usar
substância já aprovada para hepatite C. Enquanto cientistas e empresas farmacêuticas corriam contra o
tempo para criar, do zero, uma vacina contra o Zika vírus, o biólogo Alysson Muotri estava olhando para o
outro lado.
A hipótese dele era de que remédios que já estão no mercado e são usados contra outras doenças
poderiam também ser efetivos contra o Zika vírus, que causou alterações neurológicas em mais de 3 mil
crianças no Brasil entre 2015 e 2017.
As evidências científicas apontam para a possibilidade de Muotri ter acertado em sua aposta. Em estudo
publicado em janeiro na revista Scientific Reports, do prestigioso grupo Nature, a equipe de Muotri diz que
o remédio Sofosbuvir, usado no tratamento de hepatite C, pode curar a infecção por Zika e impedir
também a transmissão do vírus da mãe para o bebê durante a gravidez.
[...].
(i) A pesquisa se dividiu entre a Faculdade de Medicina da Universidade da Califórnia, onde Muotri
coordena o Programa de Células-tronco, e o Instituto de Ciências Biomédicas da USP.
(ii) De acordo com o Ministério da Saúde brasileiro, desde outubro de 2015 até dezembro de 2017, foram
confirmados 3.037 casos suspeitos de bebês com alterações no crescimento e desenvolvimento,
possivelmente relacionadas à infecção pelo Zika.
(iii) No mundo, mais de 70 países registraram a doença e pelo menos 26 apresentaram casos de Síndrome
congênita do Zika em crianças.
(Camilla Costa - Da BBC Brasil em São Paulo. Disponível em http://www.bbc.com/portuguese/brasil42849555. Acesso em 03/02/2018. Acesso em 05/02/2018).
Assinale a alternativa que faz a afirmação verdadeira sobre os itens.
a) Estão corretos os itens (i), (ii) e (iii).
b) Estão corretos apenas os itens (i) e (iii).
c) Está correto apenas o item (ii).
d) Está correto apenas o item (i).
e) Estão corretos apenas os itens (ii) e (iii).
40. Aponte a alternativa que completa corretamente a lacuna do texto a seguir.
Em 10 de janeiro de 2018, o Presidente da República sancionou lei que confere ao Município de Limeira, no
Estado de São Paulo, o título de Capital Nacional ______________________.
a) da Laranja
b) da Joia Folheada
c) da Cana-de-açúcar
d) do Café
e) da Cerâmica
41. O site https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia publicou “Fuga da fome: como a chegada de 40 mil venezuelanos
transformou Boa Vista.
Nas contas da prefeitura, imigrantes representam mais de 10% da população da cidade. O reflexo se vê nas ruas: praças
ocupadas, abrigos lotados e casas com até 31 moradores. Fluxo migratório começou em 2015, bateu recordes em 2017 e
está aumentando em 2018.”
(Por
Emily
Costa,
Inaê
Brandão
e
Valéria
Oliveira,
G1
RR
Disponível
em
https://g1.globo.com/rr/roraima/noticia/fuga-da-fome-como-a-chegada-de-40-mil-venezuelanos-transformou-boavista.ghtml. Acesso em 05/03/2018. Acesso em 10/02/2018).
Não está em conformidade com a notícia o que consta na alternativa:
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a) Os venezuelanos que buscam refúgio em Roraima fogem, principalmente, da fome.
b) Os venezuelanos querem escapar da severa escassez de remédios e da instabilidade política.
c) A inflação galopante de 700% na Venezuela corrói a moeda e faz com que cada vez mais pessoas busquem comida no
lixo.
d) Imigrantes entraram pela fronteira terrestre de Pacaraima, município vizinho à cidade boliviana de Santa Elena de Uairén.
e) O impacto da imigração é notável por todos os lados, nas ruas, português e espanhol se misturam.
À luz da Constituição do Estado de São Paulo, Título III – Capítulo I – Da Administração Pública, responda
às próximas cinco questões:
42. De acordo com o art. 111 – A, é vedada a nomeação de pessoas que se enquadrem nas condições de:
a) Legibilidade nos termos da legislação municipal para o cargo de Secretário de Estado.
b) Inelegibilidade nos termos da legislação federal para o cargo de Secretário-Adjunto.
c) Legibilidade nos termos da legislação municipal para o cargo de inspetor escolar.
d) Inelegibilidade nos termos da legislação federal para o cargo de reitor de universidade particular.
e) Legibilidade nos termos da legislação estadual para o cargo de prefeito.
43. Segundo o art. 112, as leis e atos administrativos externos, para que produzam seus efeitos regulares,
deverão ser:
a) Anunciados na imprensa municipal.
b) Anexados ao código de leis do estado.
c) Publicados no órgão oficial do Estado.
d) Assinados pelo Secretário Público.
e) Expedidos dentro de três dias úteis.
44. Preencha a lacuna de acordo com o art. 114 e assinale a alternativa correta.
A administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a defesa de seus direitos e
esclarecimentos de situações de seu interesse pessoal, no prazo máximo de__________, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade de autoridade ou servidor que negar ou
retardar a sua expedição. No mesmo prazo deverá atender às requisições judiciais, se outro não for fixado
pela autoridade judiciária.
a) vinte e quatro horas
b) dez dias úteis
c) quinze dias
d) um mês
e) um semestre
45. Para a organização da administração pública direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou
mantidas por qualquer dos Poderes do Estado é obrigatório o cumprimento de certas normas.
Acerca disso, julgue os itens com C (certo) ou E (errado) e assinale a alternativa correta.
( ) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação posterior, em concurso público de
provas ou de provas e títulos, ressalvadas as nomeações para cargo em comissões, declarado em lei, de
livre nomeação e exoneração.
( ) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
( ) A nomeação do candidato aprovado obedecerá à ordem de classificação.
( ) Durante o prazo prorrogável previsto no edital de convocação, o aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos será convocado com prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira.
a) C – E – C – E
b) E – C – C – E
c) C – C – C – C
d) E – C – C – C
e) C – C – E – C
46. Torna-se vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade
de horários:
1 – De dois cargos de professor.
2 – De um cargo de professor com outro técnico ou científico.
3 – De dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas.
4 – De dois cargos de diretor de escola.
É correto afirmar:
a) Todos os itens estão corretos.
b) Apenas 1 e 2 estão incorretos.
c) O único item correto é o 3.
d) Apenas 2, 3 e 4 estão corretos.
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e) Apenas o item 4 está incorreto.
À luz da Lei nº 10.261 – Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado, responda às seis questões
seguintes.
47. Não é um dever do funcionário:
a) Residir no local onde exerce o cargo ou, onde autorizado.
b) Tratar com urbanidade os companheiros de serviço e as partes.
c) Atender às requisições de papéis ou providências feitas pelas autoridades jurídicas ou administrativas, porém
dar preferência a outros trabalhos que lhe forem apresentados pelo seu diretor.
d) Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e, especialmente, sobre despachos, decisões ou providências.
e) Proceder na vida pública e privada na forma que dignifique a função pública.
48. Julgue as afirmativas com C (certo) ou E (errado), sobre as proibições direcionadas aos funcionários, e
assinale a alternativa correta.
( ) Fundar sindicato de funcionários ou deles fazer parte.
( ) Receber estipêndios de firmas fornecedoras ou de entidades fiscalizadas, no País, ou no estrangeiro,
mesmo quando estiver em missão referente à compra de material ou fiscalização de qualquer natureza.
( ) Fazer contratos de natureza comercial e industrial com o Governo, por si, ou como representante de
outrem.
a) E – C – E
b) C – C – E
c) E – E – C
d) C – E – E
e) C – C – C
49. “Artigo 244 - É vedado ao funcionário trabalhar sob as ordens imediatas de parentes, até _________
grau, salvo quando se tratar de função de confiança e livre escolha, não podendo exceder a ______ o
número de auxiliares nessas condições.”
Qual alternativa preenche corretamente as lacunas?
a) primeiro / dois
b) segundo / dois
c) segundo / um
d) terceiro / dois
e) primeiro / um
50. O funcionário é responsável por todos os prejuízos que, nessa qualidade, causar à Fazenda Estadual,
por dolo ou culpa, devidamente apurados. Caracteriza-se especialmente a responsabilidade:
I - Pela sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda ou responsabilidade, ou por não prestar
contas, ou por não as tomar, na forma e no prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos,
instruções e ordens de serviço.
II - Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que sofrerem os bens e os materiais sob sua
guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização.
III - Pela falta ou inexatidão das necessárias averbações nas notas de despacho, guias e outros
documentos da receita, ou que tenham com eles relação.
IV - Por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual.
É correto afirmar que:
a) Todos os itens são corretos.
b) Apenas o item IV está incorreto.
c) Somente III e IV são corretos.
d) Os únicos itens corretos são I, II e IV.
e) Somente II está incorreto.
51. São penas disciplinares, exceto:
a) Cassação de vencimento
b) Cassação de aposentadoria
c) Cassação de disponibilidade
d) Demissão
e) Repreensão
52. A autoridade que aplicar a pena de suspensão poderá converter essa penalidade em multa, na base de
_____ por dia de vencimento ou remuneração, sendo o funcionário, nesse caso, obrigado a permanecer
em serviço.
Qual alternativa preenche a lacuna corretamente?
a) 10%
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b) 30%
c) 50%
d) 60%
e) 65%
À luz da Lei Federal n° 12.527, responda às três questões seguintes.
53. A Lei Federal n° 12.527 dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, com o fim de garantir o acesso a informações previsto na Constituição
Federal. Subordinam-se ao regime desta Lei:
1. Os órgãos públicos integrantes da administração direta dos Poderes Executivo, Legislativo, incluindo
as Cortes de Contas, e Judiciário e do Ministério Público.
2. As autarquias.
3. As fundações públicas.
4. As empresas públicas.
É correto afirmar:
a) Apenas o item 1 está correto.
b) Os itens 2 e 4 são os únicos incorretos.
c) Somente 1, 2 e 3 estão corretos.
d) Somente 3 está incorreto.
e) Todos os itens estão corretos.
o

54. “Art. 2 Aplicam-se as disposições desta Lei, no que couber, às entidades _____________ sem fins
lucrativos que recebam, para realização de ações de interesse público, recursos públicos diretamente do
orçamento ou mediante subvenções sociais, contrato de gestão, termo de parceria, convênios, acordo,
ajustes ou outros instrumentos congêneres.”
Qual alternativa preenche corretamente a lacuna?
a) mistas
b) privadas
c) públicas
d) estaduais
e) organizacionais
55. Os procedimentos previstos na Lei Federal n° 12.527 destinam-se a assegurar o direito fundamental de
acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da
administração pública e com as seguintes diretrizes:
I - Observância da publicidade como preceito geral sem sigilo como exceção.
II - Divulgação de informações de interesse público, dependente de solicitações.
III - Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação.
IV - Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública.
V - Desenvolvimento do controle social da administração pública.
É correto afirmar:
a) Apenas os itens I e II estão incorretos.
b) O único item incorreto é o II.
c) I, II e V são os únicos itens corretos.
d) Somente III está correto.
e) Todos os itens estão corretos.
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA.
56. Os atalhos de acessibilidade podem ajudar você a usar o computador com um teclado ou dispositivo
assistencial. As alternativas a seguir contém atalhos de teclado para as tecnologias assistenciais no
Windows 10 e suas respectivas funções. Analisando cada uma delas, podemos afirmar que a única
alternativa incorreta é:
a) Ctrl + Alt + Barra de espaço - Ativar a Lupa
b) Ctrl + Alt + botão de rolagem do mouse - Ampliar e reduzir usando o botão de rolagem do mouse
c) Tecla do logotipo do Windows + Ctrl + M - Abrir as configurações da Lupa
d) Ctrl + Alt + teclas de direção - Aplicar panorâmica no sentido das teclas de direção
e) Ctrl + Alt + M - Percorrer modos de exibição
57. O MS-Word 2016 possui uma ferramenta de “Tour”. Ao abrir o aplicativo, podemos clicar em “Faça um
tour” ou digitar "Bem-vindo ao Word" na caixa Pesquisar modelos online. O modelo Bem-vindo ao Word
será aberto. Este documento permite explorar algumas áreas do aplicativo. As alternativas abaixo
apresentam as áreas permitidas, exceto a alternativa:
a) Usar a Pesquisa Inteligente para fazer uma pesquisa rápida sem sair do Word.
b) Usar a caixa Diga-me como um atalho para os comandos da Faixa de Opções.
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c) Reformatar o documento inteiro usando temas.
d) Ver como a colaboração em tempo real funciona no Word.
e) Explorar faixa de opções.
58. Com o MS-PowerPoint 2016, é possível:
I - Escolher um design profissional com o Designer do PowerPoint.
II - Adicionar transições, animações e movimentos.
III - Salvar no OneDrive para acessar suas apresentações no computador, tablet ou telefone.
IV - Compartilhar e trabalhar com outras pessoas, onde quer que elas estejam.
a) Apenas as opções I e III estão corretas
b) Apenas as opções I, II e III estão corretas
c) Apenas as opções II e III estão corretas
d) Apenas as opções I e IV estão corretas
e) Todas as opções estão corretas.
59. Em vez de pegar a calculadora, o MS-Excel 2016 pode ser usado para fazer contas. Em uma planilha,
você pode inserir fórmulas simples para adicionar, dividir, multiplicar e subtrair dois ou mais valores
numéricos. O recurso utilizado para gerar rapidamente o total de uma série de valores sem precisar inserilos manualmente em uma fórmula é denominado:
a) PreencherTotal
b) Soma
c) AutoSoma
d) Total
e) TotalAutomatico
60. As Ferramentas de Aprendizagem disponibilizadas no MS-Word 2016, foram projetadas para ajudar a
melhorar as habilidades de leitura do usuário, aumentando a capacidade de pronunciar palavras
corretamente. As alternativas abaixo apresentam algumas ferramentas disponibilizadas por este recurso,
exceto a alternativa:
a) Ler em Voz Alta
b) Sílabas
c) Espaçamento do Texto
d) Recuo do texto
e) Largura da Coluna
RASCUNHO.
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