CÂMARA MUNICIPAL DE PASSO FUNDO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
REALIZAÇÃO

REF. EDITAL Nº 001/2010 – CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas sequencialmente que compõem a
prova objetiva.



Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da prova objetiva.

ATENÇÃO
12-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da

4-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está

tranquilidade, mas controle seu tempo.

6-

10-

de

Respostas.

Faça-a

com

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de
prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso
queira levar o caderno de questões, só poderá sair da sala

divergência, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

após o termino da prova, devendo, obrigatoriamente,

Confira seu nome completo, o número de seu documento e

devolver ao fiscal a Folha de Respostas devidamente

o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso

assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da

encontre alguma divergência, comunique o fato ao fiscal

AOCP (www.aocp.com.br), a partir da divulgação do

para as devidas providências.

Gabarito Preliminar.

Você deverá transcrever as respostas das questões

11-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair

objetivas para a Folha de Respostas, que será o único

juntos, após a conferência de todos os documentos da sala

documento válido para a correção das provas. O

e assinatura da ata.

12-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de

responsabilidade do candidato.

consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta

utilização de livros, códigos, manuais, impressos ou

esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas,
pagers, telefones celulares, BIP, Walkman, gravador ou

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na
de

Respostas,

a

opção

que

a

qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses

responda

objetos causará eliminação imediata do candidato.

corretamente. Exemplo correto da marcação da Folha de
Resposta:

13-

término da prova e entrega da Folha de Respostas ao
fiscal.

destinados às respostas.
Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0
(zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais
de uma alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda
que legível.

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares,
deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada,
rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos

8-

Folha

cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer

Folha

7-

da

correta. Confira também se sua prova corresponde ao

preenchimento da Folha de Respostas é de inteira

5-

Você dispõe de 3h (três) para fazer a prova, incluindo a
marcação

completo, sem falhas de impressão e se a numeração está

3-

9-

autorização do fiscal.

14-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em
imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as
medidas cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos
envolvidos.
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FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

II.

Pode-se conceitualizar equipe como um
conjunto ou grupo de pessoas com
habilidades complementares, comprometidas
umas com as outras pela missão comum,
objetivos comuns, obtidos pela negociação
entre os membros envolvidos e um plano de
trabalho bem definido.

III.

Objetivos, conhecimentos e habilidades dos
membros da equipe, coordenação do trabalho
e plano de trabalho são elementos que
sempre estarão presentes e determinarão o
funcionamento de uma equipe.

IV.

O conceito de equipe está vinculado ao
processo de trabalho e tem sofrido
transformações ao longo do tempo. Pode-se
dizer que essa concepção da forma de exercer
o trabalho é uma consequência da demanda
gerada
pelo
desenvolvimento
e
pela
complexidade do mundo, que exige uma
complementaridade
de
habilidades
e
conhecimentos
e
evidencia
a
interdependência
para
se
alcançarem
objetivos.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questão 01
Sobre o que se segue abaixo, assinale a alternativa
que associa corretamente os números do primeiro
bloco de palavras à(s) letra(s) do segundo bloco.
Algumas letras poderão ser utilizadas mais de uma
vez e outras poderão não ser usadas.
A.
B.
C.
D.
E.

Servidor Público
Militar
Empregado Público
Agente Público
Particular Colaborador com a Administração
Pública

( )

Aquele contratado e submetido à legislação
ordinária trabalhista (CLT), não obstante
submete-se,
igualmente,
às
regras
constitucionais
relativas
à
investidura,
vencimentos etc. constantes da Constituição
Federal.
Sua remuneração é paga pelo respectivo
empregador e usuários dos serviços que
prestam.
Não pode estar filiado a partido político.
Temporário.
Pessoa física que presta serviços ao Estado e
às
pessoas
jurídicas
pertencentes
à
Administração Pública indireta, com vínculo
empregatício, e cuja remuneração seja paga
pelos cofres públicos.

( )

( )
( )
( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 04
Ato administrativo
(A)
Pode ser considerado como todo ato do mundo real que
produz efeitos jurídicos.
(B)
Por sua vez, é toda conduta humana (ação ou omissão)
lícita que produz efeitos jurídicos.
(C) É um ato jurídico regido pelo Direito Administrativo. (ato
administrativo).
(D) É toda operação material do agente público fundada em
ato jurídico, que credencia o agente e não envolve
declaração de vontade da Administração.
(E)
É a manifestação do Estado ou de quem lhe faça as
vezes, com a finalidade de conferir concretude a
prescrições normativas instaladas na lei ou
regulamentos, envolvendo relações jurídicas na
Administração Pública Indireta e entre a Administração
Pública e os administrados.

B – A – C – E – D.
D – B – E – D – C.
C – E – B – A – A.
A – D – C – B – E.
E – C – A – B – B.

Questão 02
Sobre classificação de Bens Públicos, indique a
opção que completa corretamente as lacunas do
texto a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O solo e tudo quanto se lhe incorporar, natural ou
artificialmente, assim como os direitos reais sobre
imóveis e as ações que os asseguram, como
igualmente o direito à sucessão aberta são
classificados como ______. São ______ aqueles
que, embora reunidos, se consideram de per si,
independentemente dos demais. Por outro lado,
aqueles suscetíveis de movimento próprio são
classificados como _______.
Bens fungíveis / bens singulares / bens imóveis
Bens imóveis / bens coletivos / bens consumíveis
Bens consumíveis / bens fungíveis / bens móveis
Bens imóveis / bens singulares / bens móveis
Bens singulares / bens consumíveis / bens fungíveis

Questão 03
Em relação ao trabalho em equipe, analise as
assertivas e assinale a alternativa que aponta a(s)
correta(s).
I.

Pode-se entender trabalho de equipe como
uma estratégia criada pelo homem para tornar
o trabalho mais eficaz e satisfatório para o
trabalhador.

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

I, II, III e IV.
Apenas II.
Apenas I e IV.
Apenas I e II.
Apenas III.
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Questão 05
Em relação aos textos abaixo, analise as assertivas
e assinale a alternativa que aponta a(s)
INCORRETA(S).
I.

II.

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todos os elementos ativos que se conjugam para
determinar o nível de atividade específico em dado
momento. Assim, considere os itens abaixo a
seguir:

Conquanto seja óbvio que a empresa não é
um indivíduo, com capacidade de discernir
sobre problemas éticos, ela é um agente
moral social criado para funções específicas
na sociedade, perante a qual responde por
suas decisões. Por ter características de um
agente, a ética e a responsabilidade social não
podem ser atribuídas à empresa como
entidade, e sim aos indivíduos ou grupos de
trabalho que ela emprega.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Um dos grandes mal-entendidos no estudo da
ética das empresas é supor que uma cultura
empresarial coerente surgirá a partir de
relacionamentos intrapessoais.

(A)
(B)

Uma vez que a ética é muitas vezes
considerada assunto individual, pensa-se que
a melhor maneira de criar uma cultura ética
consiste em proporcionar educação de
formação de caráter aos empregados, ou
contratar pessoas de reconhecido bom
caráter e sensibilizá-las para questões éticas.

(D)
(E)

(C)

Baseando-se nos itens acima, assinale a alternativa
correta sobre os tipos de forças atuantes.
2, 3, 5, 6 e 7 são tipos de Forças Restritivas Individuais.
4, 5, 7 e 8 são tipos de Forças Impulsionadoras
Grupais.
1
e
5
são
Forças
Restritivas
Ambientais
Organizacionais.
2, 4 e 7 são Forças Impulsionadoras Individuais.
1, 4, 6 e 8 são tipos de Forças Impulsionadoras
Ambientais/Organizacionais.

Questão 08
Consoante com a Constituição da República
Federativa do Brasil, em seu Título II DOS DIREITOS
E GARANTIAS FUNDAMENTAIS, Capítulo I Dos
Direitos e Deveres Individuais e Coletivos, Art. 5.º,
analise as assertivas abaixo e assinale a alternativa
que aponta a(s) correta(s).

Sem liderança da empresa, muitas questões
de ética poderiam transformar-se em
situações arriscadas e complexas e a única
maneira de assegurar decisões consistentes,
que representem os interesses de todos os
stakeholders, seria exigir o cumprimento de
políticas éticas. A empresa tem que ser
responsável pela correção de suas políticas.

Apenas III.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
Apenas II, III e IV.
Apenas IV.

Questão 06
Qual das seguintes afirmações define Sociedade de
Economia Mista, em um sentido mais amplo?
(A)
Empresa cujo capital é formado com recursos públicos
e privado.
(B)
Entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado, criada por lei para a exploração de atividade
econômica, sob a forma de sociedade anônima, cujas
ações com direito a voto pertencem, em sua maioria, à
União ou a entidades da Administração Direta.
(C) Entidade de recursos patrimoniais próprios e vida
autônoma, criada e tutelada pelo Estado, para auxiliá-lo
no serviço público.
(D) Pessoa jurídica instituída por liberalidade privada, ou
pelo Estado, para um fim de utilidade pública ou de
beneficência.
(E)
Empresa que é controlada por outra, que possui a
maioria ou totalidade de suas ações.
Questão 07
Uma das formas de diagnosticar o nível de saúde da
equipe de trabalho é aplicar o modelo de campo de
forças, emprestado da física e que reelaborado e
transposto para situações interpessoais por Kurt
Lewin, tornando-se um recurso amplamente
utilizado na resolução de problemas grupais,
interpessoais e individuais. As forças compreendem

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

Recursos adequados
Manobras sutis
Confiança
Privacidade
Dependência
Local confortável
Competência
Tempo disponível

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

LXXVI
–
são
gratuitos
para
os
reconhecidamente pobres, na forma da lei: o
registro civil de nascimento; o registro civil de
casamento; a certidão de óbito.

II.

LXIX – conceder-se-á mandado de segurança
para proteger direito líquido e certo, não
amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou
abuso de poder for autoridade pública ou
agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.

III.

XXVI – a pequena propriedade rural, assim
definida em lei, desde que trabalhada pela
família, será objeto de penhora para
pagamento de débitos decorrentes de sua
atividade produtiva, dispondo a lei sobre os
meios de financiar o seu desenvolvimento.

IV.

LI - nenhum brasileiro será extraditado, salvo
o naturalizado, em caso de crime comum,
praticado depois da naturalização, ou de
comprovado envolvimento em tráfico lícito de
entorpecentes e drogas afins, na forma da lei.

V.

XVIII - a criação de associações e, na forma
da lei, a de cooperativas dependem de
autorização, sendo vedada a interferência
estatal em seu funcionamento.

Apenas III e IV.
Apenas II.
Apenas I, III e V.
Apenas V.
Apenas II e IV.

Questão 09
Informe se é falso (F) ou verdadeiro (V) o que se
afirma abaixo sobre o emprego do pronome de
tratamento na correspondência oficial.
( )

( )

O
vocativo
a
ser
empregado
em
comunicações dirigidas aos Chefes de Poder
é Excelentíssimo Senhor, seguido do cargo
respectivo.
No
envelope,
o
endereçamento
das
comunicações dirigidas às autoridades
tratadas por Vossa Excelência, poderá ter uma
das seguintes formas:

A Sua Excelência o
Senhor Fulano de Tal
Ministro de Estado da
Justiça 70064-900 –
Brasília. DF

( )

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Sua Excelência o
Senhor
Senador
Fulano de Tal Senado
Federal 70165-900 –
Brasília. DF

LEGISLAÇÃO
Questão 11
De acordo com a Lei Orgânica do Município de
Passo Fundo, analise as assertivas e assinale a
alternativa que aponta as corretas.

A Sua Excelência o
Senhor Fulano de Tal
Juiz de Direito da 10a
Vara Cívil Rua ABC,
n.º 123 01010-000 –
São Paulo. SP

Dispensado o emprego do superlativo
ilustríssimo para as autoridades que recebem
o tratamento de Vossa Senhoria e para
particulares. É suficiente o uso do pronome
de tratamento Senhor.
Doutor não é forma de tratamento, e sim título
acadêmico. Evite usá-lo indiscriminadamente.
Como regra geral, empregue-o apenas em
comunicações dirigidas à pessoas que
tenham tal grau por terem concluído curso
universitário de doutorado. É costume
designar
por
doutor
os
bacharéis,
especialmente os bacharéis em Direito e em
Medicina. Nos demais casos, o tratamento
Senhor confere a desejada formalidade às
comunicações.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

V – F – V – V.
V – V – V – F.
F – F – V – F.
V – F – F – V.
V –V – V – V.

Questão 10
A Administração Pública Direta
presente nas pessoas políticas
Constitucional Interno, ou seja, na
Estados, no Distrito Federal e nos
conforme se depreende do enunciado
art. 37 da Constituição Federal.

Sobre a estrutura da Administração Pública Direta,
esta última conteúdo do texto acima, assinale a
alternativa que associa corretamente os números do
primeiro bloco de palavras à(s) letra(s) do segundo
bloco.
Presidência da República
Estados Federados
Distrital
Municipal

( )

Pode ter sua estrutura examinada, entre
outros, pelos órgãos de assessoramento
imediato e pelos órgãos de consulta.
Disciplinado por meio de lei orgânica.
Regido por lei orgânica.
Deve ser organizado por meio de Constituição
e leis específicas, observados, entretanto, os
princípios e disposições instaladas na própria
Constituição Federal.

( )
( )
( )

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

I.

Para fins administrativos, o território do
Município poderá ser dividido em Distritos e
Sub-Distritos, criados, organizados e extintos
por lei municipal, observada a legislação
própria.

II.

O Distrito terá o nome da respectiva sede e
sua categoria de vila.

III.

São Poderes do Município, independentes e
harmônicos entre si, o Legislativo e o
Executivo.

IV.

É vedada a delegação de atribuições entre os
poderes, e o cidadão investido na função de
um deles não poderá exercer a do outro,
salvo as exceções previstas na Lei Orgânica.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 12
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta as corretas. Ao Município compete prover
tudo quanto diga respeito ao seu peculiar interesse
e ao bem-estar de sua população, cabendo-lhe,
privativamente, dentre outras, as seguintes
atribuições:

encontra-se
de Direito
União, Nos
Municípios,
no caput do

A.
B.
C.
D.

D – B – A – C.
B – A – D – C.
C – B – A – D.
A – D – C – B.
A – C – B – D.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

5

I.

organizar-se juridicamente, decretar leis, atos
e medidas de interesse local.

II.

instituir e arrecadar os tributos de sua
competência, bem como aplicar as rendas
municipais, sem prejuízo da obrigatoriedade
da prestação de contas e da publicação dos
balancetes, nos prazos fixados em lei.

III.

administrar seus bens, adquiri-los, aliená-los,
aceitar doações, legados e heranças e dispor
sobre sua aplicação.

IV.

desapropriar terras para a reforma agrária.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 13
De acordo com a Lei Orgânica do Município, em
regra, a alienação de bens imóveis municipais
dependerá de
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Questão 17
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
de Passo Fundo, são requisitos para o provimento
em cargo público

prévia avaliação.
autorização legislativa.
Despacho do Prefeito
Licitação.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 14
De acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Passo Fundo, são órgãos da Câmara
Municipal:
(A)
a Mesa e os líderes.
(B)
a Mesa, os Líderes e o Presidente.
(C)
o Presidente, o Vice e as Comissões.
(D)
a Mesa, os Líderes e as Comissões.
(E)
o Presidente, o Vice e os Líderes.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A Mesa é órgão de direção dos trabalhos da
Câmara.

II.

O Presidente dirige e representa a Câmara, na
forma do regimento.

III.

O Vice Presidente substitui o Presidente em
suas faltas e impedimentos mesmo que não
declarados por escrito.

IV.

Compete ao Vice Presidente fazer a chamada
dos vereadores.

II.

ser estrangeiro, com igualdade de direitos,
nos termos em que dispuser a legislação
específica.

III.

ter completado 18 (dezoito) anos,
momento da inscrição no concurso.

IV.

estar quite com as obrigações militares e
eleitorais e ainda provar aptidão para o
exercício do cargo.

no

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 19
Assinale a alternativa INCORRETA. Posse é o ato
pelo qual a pessoa é investida no cargo público. De
acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos de
Passo Fundo, são competentes para dar posse
(A)
o Prefeito Municipal.
(B)
o Secretário Municipal de Fazenda.
(C)
o Secretário Municipal responsável pela gestão de
pessoal.
(D)
o Presidente da Câmara Municipal aos servidores do
Poder Legislativo.
(E)
o Secretário geral da Câmara Municipal aos servidores
do Poder Legislativo.

Apenas I, II e III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I, II e IV.
I, II, III e IV.

Questão 20
O servidor público nomeado para cargo de
provimento efetivo, em virtude de concurso público,
adquire estabilidade após
(A)
doze meses de efetivo exercício e aprovação na
avaliação probatória.
(B)
doze meses de efetivo exercício.
(C)
vinte e quatro meses de efetivo exercício.
(D)
trinta e seis meses de efetivo exercício e aprovação na
avaliação probatória.
(E)
quarenta e oito meses de efetivo exercício.

Questão 16
As Comissões são os órgãos de estudo,
investigação e de representação da Câmara.
Compõem as Comissões Permanentes:
(A)
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas,
Comissão de Legislação, Comissão de Obras Públicas
e nomenclaturas de ruas, Comissão de Educação e
Bem-Estar Social.
(B)
Comissão de Orçamento e Tributação, Comissão de
Justiça, Comissão de Obras Públicas e Comissão de
Cultura.
(C)
Comissão de Legislação, Comissão de Obras Públicas
e nomenclatura de ruas e Comissão de Cultura.
(D)
Comissão de Legislação, Comissão de Obras Públicas
e nomenclatura de ruas e Comissão de Abastecimento
e Agricultura.
(E)
Comissão de Orçamento e Tomada de Contas,
Comissão de Justiça, Comissão de Cultura e Comissão
de Educação e Bem-Estar Social

CARGO: AUXILIAR DE ESCRITURÁRIO

ser brasileiro nato ou naturalizado.

Questão 18
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos
de Passo Fundo, o prazo de validade do concurso
público será de
(A)
um ano.
(B)
um ano, prorrogável uma vez por igual período.
(C)
dois anos.
(D)
três anos.
(E)
dois anos, prorrogável uma vez por igual período.

Questão 15
De acordo com o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Passo Fundo, analise as assertivas e
assinale a alternativa que aponta as corretas.
I.

I.
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(E)

PORTUGUÊS

Questão 22
Assinale a alternativa que apresenta um dígrafo
consonantal.
(A)
Cerveja
(B)
Simples
(C)
Corpo
(D)
Chefe
(E)
Tempo

Tomar água com frequência no calor pode livrar idosos da
morte
Santos (SP) registrou 32 óbitos por causa da alta
temperatura.
Pessoas mais velhas sentem menos sede, explicam
médicos.
O simples hábito de tomar água com regularidade pode
salvar idosos da morte no calor intenso que tem feito
nos últimos dias, explicam médicos ouvidos pelo G1.
Em dois dias, a cidade de Santos, no litoral de São
Paulo, registrou 32 mortes em pessoas de idade
avançada por conta da desidratação causada pela alta
temperatura.
“A sensação de sede só aparece nos idosos quando
eles estão mais desidratados [do que uma pessoa mais
jovem]”, explica o médico Maurício de Miranda Ventura,
chefe do Serviço de Geriatria do Hospital do Servidor
Público Estadual de São Paulo. “É necessário criar o
hábito de ingerir líquido mesmo que não se tenha
sede.”
O médico explica que, com menos água no corpo, o
sangue tende a ficar mais grosso, aumentando o risco
de problemas circulatórios. “Isso pode prejudicar o
coração, causar um infarto ou um acidente vascular
cerebral”, diz Ventura.
O perigo é maior para quem tem diabetes e
hipertensão, pois essas doenças debilitam alguns
órgãos internos, como os rins, que podem parar de
funcionar quando o corpo está desidratado. Em Santos,
todos os velhinhos que morreram tinham doenças que
foram agravadas com o calor.
Para o médico geriatra Fábio Nasri, do Hospital Albert
Einstein, em São Paulo, os idosos têm que lançar mão
de todos os recursos para não se esquecerem de se
hidratar. “Quando esquentar muito, têm que colocar
despertador, mesmo. O filho tem que ligar para a casa
do idoso e avisá-lo de que precisa beber”. Segundo o
geriatra, cerveja e refrigerante não devem substituir a
água na hora de matar a sede.
Nasri recomenda que os idosos não deixem de tomar
água quando vão sair de casa. “Muitos deles fazem
isso porque têm dificuldade de segurar urina, e
precisam ir ao banheiro toda hora”, conta.
Outro problema para os mais velhos no calor, segundo
o
geriatra,
é
que
a
dose
de
alguns
medicamentos deveria mudar, e nem todos vão ao
médico para cuidar disso. Os diuréticos, por exemplo,
podem não ser recomendáveis com o tempo quente.
"Aí, além de não beber água, a pessoa toma remédio
para fazer mais xixi."

Questão 23
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à
classificação dos pronomes destacados.
(A)
“O perigo é maior para quem tem diabetes e
hipertensão...” (pronome relativo)
(B)
“’O filho tem que ligar para a casa do idoso e avisá-lo
de que precisa beber... ’”. (pronome demonstrativo)
(C)
“Outro problema para os mais velhos no calor, segundo
o geriatra...” (pronome indefinido)
(D)
“...alguns medicamentos deveria mudar, e nem todos
vão ao médico para cuidar disso.” (pronome indefinido)
(E)
“...essas doenças debilitam alguns órgãos internos,
como os rins...” (pronome demonstrativo)
Questão 24
Assinale a alternativa INCORRETA quanto à análise
sintática das expressões destacadas.
(A)
“’Nasri recomenda que os idosos não deixem de tomar
água quando vão sair de casa. ‘“ (objeto indireto)
(B)
“Em dois dias, a cidade de Santos, no litoral de São
Paulo, registrou 32 mortes...” (adjunto adverbial)
(C)
“’Isso pode prejudicar o coração, causar um infarto ou
um acidente vascular cerebral...’”, (objeto direto)
(D)
“Os diuréticos, por exemplo, podem não ser
recomendáveis com o tempo quente.” (sujeito)
(E)
“Em Santos, todos os velhinhos que morreram tinham
doenças que foram agravadas com o calor.” (adjunto
adverbial)
Questão 25
Em “’É necessário criar o hábito de ingerir líquido
mesmo que não se tenha sede.’”, a oração
destacada introduz uma relação lógico-semântica
de
(A)
condição.
(B)
consecução.
(C)
conformidade.
(D)
comparação.
(E)
concessão.
Questão 26
Em “O perigo é maior para quem tem diabetes e
hipertensão, pois essas doenças debilitam alguns
órgãos internos...”, a oração destacada é
coordenada
(A)
sindética aditiva.
(B)
assindética adversativa.
(C)
sindética explicativa.
(D)
assindética alternativa.
(E)
sindética conclusiva.

http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL1485405-5603,00TOMAR+AGUA+COM+FREQUENCIA+NO+CALOR+PODE+LIVR
AR+IDOSOS+DA+MORTE.html

Questão 21
Assinale a alternativa correta quanto ao conteúdo
do texto.
(A)
Pesquisas apontam que a ingestão excessiva de líquido
pode salvar os idosos da morte.
(B)
Idosos preferem não beber muita água para não
desenvolver problemas de retenção de urina.
(C)
A ingestão de líquidos não é benéfica para idosos com
diabetes e hipertensão.
(D)
Os diuréticos são os maiores responsáveis pelos
problemas de retenção de urina nos idosos.
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Quando há pouca água no corpo, o sangue engrossa,
causando problemas circulatórios.

Questão 27
Em “’Isso pode prejudicar o coração, causar um
infarto ou um acidente vascular cerebral...’”, o
elemento destacado introduz uma
(A)
explicação de ideia.
(B)
conclusão de ideia.
(C)
adversidade de ideia.
(D)
alternância de ideia.
(E)
adição de ideia.
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Questão 28
Em “Em Santos, todos os velhinhos que morreram
tinham doenças que foram agravadas com o calor.”,
a expressão destacada é uma oração
(A)
subordinada adjetiva restritiva.
(B)
coordenada sindética explicativa.
(C)
subordinada substantiva completiva nominal.
(D)
coordenada assindética.
(E)
subordinada adjetiva explicativa.

Questão 34
Encontre o décimo quinto termo da Progressão
Aritmética “P.A.” (2, 6, ....).
(A)
58.
(B)
66.
(C)
68.
(D)
72.
(E)
78.
Questão 35
Um livro possui 240 páginas e cada página contém
65 linhas. Qual seria o número de páginas desse
livro se fossem colocadas apenas 26 linhas em
cada página?
(A)
96 páginas.
(B)
600 páginas.
(C)
1.690 páginas.
(D)
5.240 páginas.
(E)
15.600 páginas.

Questão 29
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que
se afirma.
(A)
O nome filho apresenta 5 letras e 4 fonemas.
(B)
O nome médico apresenta 6 letras e 6 fonemas.
(C)
O verbo hidratar apresenta 8 letras e 8 fonemas.
(D)
O nome velhinhos apresenta 9 letras e 7 fonemas.
(E)
O nome infarto apresenta 7 letras e 6 fonemas.
Questão 30
Assinale a alternativa cuja forma verbal NÃO está
conjugada no modo indicativo.
(A)
“... todos os velhinhos que morreram tinham
doenças....”
(B)
“’É necessário criar o hábito de ingerir líquido mesmo
que não se tenha sede.’”
(C)
“...Santos, no litoral de São Paulo, registrou 32
mortes...”
(D)
“’A sensação de sede só aparece nos idosos quando
eles estão...’”
(E)
"’Aí, além de não beber água, a pessoa toma remédio
para fazer mais xixi.’"

Questão 36
Dada a função
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

x−3
. Logo,
2

a alternativa

correta que representa a função INVERSA é
Y=x–3
Y = 2x – 3
Y=x+3
Y = -2x + 3
Y = 2x + 3

Questão 37
Uma garrafa de refrigerante tamanho família contém
3 litros. Quantos copos de 200 ml correspondem a
três dessas garrafas?
(A)
15 copos.
(B)
30 copos.
(C)
45 copos.
(D)
50 copos.
(E)
65 copos.

MATEMÁTICA
Questão 31
Em uma escola de 1000 alunos, 500 estudam
Matemática, 200 estudam Física e 50 estudam as
duas matérias (Matemática e Física). Quantos
alunos NÃO estudam nenhuma das duas matérias?
(A)
200 alunos.
(B)
250 alunos.
(C)
350 alunos.
(D)
650 alunos.
(E)
750 alunos.

Questão 38
Quantas palavras de 3 letras distintas podem ser
formadas com as vogais de nosso alfabeto?
(A)
9 palavras.
(B)
15 palavras.
(C)
30 palavras.
(D)
60 palavras.
(E)
120 palavras.

Questão 32
O intervalo semi-aberto à esquerda de extremos -2 e
3. A alternativa correta que representa esse
intervalo é
(A)
{x ∈ lR / - 2 < x < 3}
(B)
{x ∈ lR / 0 < x ≤ 3}
(C)
{x ∈ lR / - 2 ≤ x ≤ 3}
(D)
{x ∈ lR / - 2 < x ≤ 3}
(E)
{x ∈ lR / 0 ≤ x ≤ 3}

Questão 39
O salário de seu João atrasou e por isso ele teve
que pagar uma prestação de R$ 760,00 fora do
prazo. Por ter atrasado o pagamento da prestação
ele teve que pagar uma multa de 18%. Qual o valor
da multa que seu João teve que pagar?
(A)
R$ 54,20.
(B)
R$ 76,80.
(C)
R$ 98,30.
(D)
R$ 122,75.
(E)
R$ 136,80.

Questão 33
Dado os conjuntos:
A = {-2, -1, 0, 1, 2}
B = {0, 1, 2, 3, 4}.
Encontre o conjunto IMAGEM representado pela
2
função f: A ─►B definida por f(x) = x . A alternativa
correta que representa o conjunto IMAGEM é
(A)
{-2, -1, 0, 1, 2}
(B)
{0, 1, 4}
(C)
{0, 1, 2, 3, 4}
(D)
{-2, -1, 1, 2}
(E)
{1, 2, 3, 4}
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Questão 40
2
Dada a função y = 2x - 3x + 5, A alternativa correta
que representa as raízes da função quadrática é
(A)

Não existe raiz real.

(B)

 5
1,− 
 2

(C)

5

− 1, 
2


(D)

{− 1,5}

(E)

 5
7, 
 2

Questão 44
Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Office
Excel 2003 instalação padrão português Brasil,
identifique abaixo qual das alternativas apresenta
uma função que NÃO faz parte da categoria de
“Texto”.
(A)
ARRUMAR.
(B)
BAHTTEXT.
(C)
DIREITA.
(D)
CONCATENAR.
(E)
CENTRO.
Questão 45
Utilizando o Editor de Texto Microsoft Office Word
2003 instalação padrão português Brasil, identifique
abaixo qual das alternativas apresenta o conjunto
de teclas que aciona a função “Localizar e
substituir”deste editor?
(obs: O caracter + serve apenas para interpretação)
(A)
ctrl + u.
(B)
ctrl + shift + d.
(C)
ctrl + alt + u.
(D)
ctrl + b.
(E)
ctrl + l.

INFORMÁTICA
Questão 41
Qual das alternativas abaixo apresenta apenas
extensões de arquivos multimídia?
(A)
ZIP, MP3, SQL
(B)
AVI, RMVB, SWF
(C)
DLL, SWF, BAT
(D)
MP3, AVI, DLL
(E)
DLL, INFO, AVI

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 46
O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em janeiro de
2010, teve de cancelar sua participação no Fórum
Econômico Mundial, em Davos, enviando em seu
lugar o Ministro das Relações Exteriores. Assinale a
alternativa correta.
(A)
O Presidente não participou do fórum porque estava
muito ocupado com as vítimas do terremoto do Haiti.
(B)
O nome do atual Ministro das Relações Exteriores, que
substituiu o Presidente Lula, é Celso Amorim.
(C)
Na ocasião, o ministro apresentou aos convidados do
Fórum um vídeo enviado pelo Presidente Lula.
(D)
A questão da dívida externa do Brasil é o principal
motivo da participação do Brasil no Fórum de Davos.
(E)
O Presidente Lula foi homenageado no Fórum
Econômico Mundial recebendo o Prêmio Nobel da Paz.

Questão 42
Relacione as colunas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
I.
II.
III.
IV.
V.
(
(
(
(

Backup
Hardware
Sistema Operacional
Processador
Monitor
)
)
)
)

( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Parte física do computador.
Dispositivo de saída de dados.
Cópia de segurança.
Software responsável por controlar todo o
computador.
Dispositivo responsável pelo processamento
de todas as informações.

Questão 47
Recentemente, o Brasil esteve envolvido em uma
questão diplomática porque ofereceu apoio ao
presidente Manuel Zelaya, deposto por um golpe de
Estado. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
Manuel Zelaya era o presidente de Honduras, país da
América Central.
(B)
Manuel Zelaya ficou hospedado na embaixada
brasileira, em Tegucigalpa.
(C)
Tegucigalpa é o nome da capital de Honduras, na
América Central.
(D)
Manuel Zelaya foi deposto porque mantinha boas
relações com o Brasil.
(E)
O Brasil ofereceu apoio ao hondurenho porque não
apóia golpes de Estado.

V – II – IV – I – III.
IV – III – II – V – I.
II – V – I – III – IV.
III – IV – II – I – V.
II – I – V – III – IV.

Questão 43
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A parte física de um computador é chamada de
__________, enquanto a parte lógica é chamada de
_____________.
fireware / firewall
software / hardware
hardware / software
firewall / fireware
software / fireware
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Questão 48
Sociólogo de formação, o professor Fernando
Henrique Cardoso governou o Brasil entre 1994 e
2002. Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O governo F.H.C., como é conhecido, criou alguns
programas sociais, entre eles a Bolsa Escola, a Bolsa
Alimentação e o Vale Gás.
(B)
Seu governo foi marcado pelas privatizações de
empresas estatais, entre elas a Embraer, Telebrás e
Vale do Rio Doce.
(C)
Fernando Henrique Cardoso chegou ao poder graças à
vitória esmagadora das eleições de 1994, logo no
primeiro turno, contra seu antecessor José Sarney.
(D)
O Brasil sofreu uma das maiores crises financeiras da
história quando, em 1999, houve uma forte
desvalorização do Real, devido a crises internacionais.
(E)
Houve diversas denúncias de corrupção, principalmente
a compra de parlamentares para a aprovação da
emenda constitucional que autoriza a reeleição.
Questão 49
Nos dias de hoje muitas empresas estão aderindo a
uma maneira mais correta de adquirir lucros ao
explorar recursos naturais e ao desenvolver certas
atividades que são prejudiciais ao meio ambiente e
à sociedade. O objetivo é diminuir o impacto
ambiental e melhorar a qualidade de vida ao redor
de suas atividades. Assinale a alternativa correta.
(A)
“Negociação” é o nome desse conceito.
(B)
“Globalização” é o nome desse conceito.
(C)
“Humanismo” é o nome desse conceito.
(D)
“Estabilidade” é o nome desse conceito.
(E)
“Sustentabilidade” é nome desse conceito.
Questão 50
O Brasil teve sua economia marcada por ciclos de
extração e produção de matéria-prima que também
definiram aspectos culturais de nossa sociedade.
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
O ciclo do pau-brasil foi responsável pela colonização
do Brasil.
(B)
O ciclo da borracha envolveu as cidades de Belém e
Manaus.
(C)
O ciclo da cana-de-açúcar utilizou a mão-de-obra
escrava.
(D)
No século XVIII ocorreu o ciclo da mineração: ouro e
diamantes.
(E)
O ciclo do café gerou grande riqueza para as regiões
sul e sudeste.
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