Nas questões de 1 a 40, marque, em cada uma, a única opçãocorreta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas marcações,
use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a correção das suas provas.

CONHECIMENTOS BÁSICOS
Texto para as questões de 1 a 8
1

37'561

“Por que não pensei nisso antes?” Sempre que nos
deparamos com essa indagação, estamos diante de uma idéia
criativa. A espontaneidade para solucionar problemas é uma

4

capacidade sempre invejada. Há quem garanta que entrar
nesse time seleto é uma questão de treino e informação. Entre
pesquisadores e pessoas reconhecidas pelo caráter inovador,

7

existe um consenso: a criatividade é muito menos divina do
que se imagina.

O autor do texto mostra que, para produzir algo criativo, não há
necessidade de que a pessoa tenha
A
B
C
D

genialidade.
treinamento.
informação.
ousadia.

37'561

Assinale a opção que mostra uma forma diferente, mas também
correta, de se dizer “Por que não pensei nisso antes?”

Grandes inovadores, como Leonardo da Vinci e Albert
10

Einstein, parecem raros na atualidade, porque é normal dentro
do processo criativo que muitos só sejam reconhecidos depois
de mortos.

13

O processo criativo varia de pessoa a pessoa. Nas
artes, por exemplo, a capacidade de retratar o cotidiano dos
fidalgos e plebeus de uma forma original fez de Molière um

16

gênio da comédia. Mozart se destacou pela ousadia de suas
composições. Os heterônimos de Fernando Pessoa renderam
obras com diferentes nuanças: do sarcasmo ao lirismo. Todos

19

souberam trabalhar os elementos que tinham à disposição de
uma forma que não havia sido pensada anteriormente.
João Rafael Torres. Revista do Correio, 9/4/2006, p. 23-4 (com adaptações).

37'561

Segundo o texto, criatividade é
A tudo o que se pensa.
B a produção dos grandes gênios do passado.
C fazer algo inusitado.
D um dom divino.
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A
B
C
D

Não pensei nisso antes por que?
Não pensei nisso antes por quê?
Não pensei nisso antes porquê?
Por quê não pensei nisso antes?

37'561

Assinale a opção em que a reescrita da frase “Nas artes, por
exemplo, a capacidade de retratar o cotidiano dos fidalgos e
plebeus de uma forma original fez de Molière um gênio da
comédia” (R.13-16) mantém-se coerente com o texto e está
pontuada corretamente.
A Nas artes, por exemplo a capacidade de retratar o cotidiano
dos fidalgos e plebeus de uma forma original fez de Molière
um gênio da comédia.
B Nas artes por exemplo, a capacidade de retratar o cotidiano
dos fidalgos e plebeus de uma forma original, fez de Molière
um gênio da comédia.
C Por exemplo: nas artes a capacidade de retratar o cotidiano,
dos fidalgos e plebeus de uma forma original, fez de Molière
um gênio da comédia.
D Por exemplo: nas artes, a capacidade de retratar o cotidiano
dos fidalgos e plebeus de uma forma original fez de Molière
um gênio da comédia.
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Texto para as questões de 9 a 11

Trânsito e celular: não faça essa combinação!

De acordo com o segundo parágrafo do texto — “Grandes
inovadores, como Leonardo da Vinci e Albert Einstein,
parecem raros na atualidade, porque é normal dentro do

1

processo criativo que muitos só sejam reconhecidos depois
de mortos” —, é correto afirmar que, logo após a palavra

4

“muitos”, poderia estar inserido o substantivo
7

A artistas.
B pesquisadores.
C inovadores.

10

D pintores.
37'561

13

No trecho “Os heterônimos de Fernando Pessoa renderam
16

obras com diferentes nuanças: do sarcasmo ao lirismo”
(R.17-18), ainda cabe um complemento para o sentido da
forma verbal “renderam”. Pelos sentidos do texto, esse

19

complemento poderia ser
22

A -o.
B -no.

25

C -nos.
D -lhes.
28

37'561

Os sinônimos que poderiam substituir as palavras

31

destacadas em “Os heterônimos de Fernando Pessoa
renderam obras com diferentes nuanças: do sarcasmo ao

34

Ninguém tem dúvida de que o
telefone celular surgiu para facilitar a
vida, mas é preciso muita atenção
quando se usa esse aparelho, pois não
se deve atendê-lo quando se está
dirigindo, mesmo que seja em trânsito
calmo. Lembre-se: para provocar um
acidente, basta um segundo de
distração. A conversa ao telefone no
trânsito pode ser tão fatal quanto a mistura álcool e trânsito.
Você sabia que no Pará, no período de janeiro a julho do
ano passado, foram registradas 3.691 infrações de trânsito
cometidas devido ao uso do celular?
O artigo 252 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) veda
o uso do celular pelo condutor enquanto ele dirige. A multa para
quem infringir a legislação é de R$ 85,13, pois esse tipo de
infração é considerada média e o motorista perderá quatro pontos
na carteira.
Veja como você pode incorporar algumas atitudes
importantes em relação ao celular:
< sempre que for dirigir, de preferência deixe o seu telefone fora
da área de serviço;
< se você preferir manter o telefone ligado, saia da rodovia
quando for necessário discar ou completar uma conversação;
< caso não possa sair da rodovia de maneira segura, permaneça
na pista de tráfego lento até que consiga sair com segurança
para atender ao telefone;
< lembre-se de que o CTB proíbe que o motorista dirija com
apenas uma das mãos. O melhor é deixar que a caixa postal
atenda as ligações e retornar as mensagens quando estiver em
local apropriado;
< faça o uso correto do telefone celular e usufrua da segurança,
comodidade e produtividade que podem até salvar vidas. Basta
saber usar.

lirismo”, sem provocar erro gramatical e mudança no
sentido do texto, são, respectivamente,

Internet: <www.detran.pa.gov.br> (com adaptações).

37'561

Com base no texto, assinale a opção correta.
A produziu; matizes; da zombaria.
B produziram; tons; da ironia.
C substituiu; matizes; da ironia.
D substituíram; tons; da zombaria.
37'561

A pergunta que inicia o texto — “Por que não pensei nisso
antes?” — revela que a pessoa
A ficou admirada com uma idéia criativa.
B repreendeu-se por não ter pensado antes em algo.
C dirigiu uma pergunta a alguém para descobrir algo.
D descobriu algo tarde demais.
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A Algumas pessoas ainda duvidam da utilidade do telefone celular.
B A atenção no trânsito quando se está dirigindo e conversando no
telefone celular é essencial, mesmo que o trânsito esteja tranqüilo.
C A mistura álcool e trânsito pode ser tão perigosa quanto a mistura
telefone celular e trânsito.
D Desobedecer ao artigo 252 do CTB é falta média que significa
perda de um número ímpar de pontos na carteira de habilitação.
37'561

Assinale a opção que apresenta sentido correto no texto para a
expressão destacada entre aspas.
A
B
C
D

“veda o uso” (R.14-15): orienta o uso
“infringir a legislação” (R.16): desobedecer à legislação
“retornar as mensagens” (R.30): enviar de volta as mensagens
“usufrua da segurança” (R.32): abuse da segurança
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37'561

37'561

Suponha que, no Pará, de janeiro a junho do ano passado, o
número mensal de registros de infrações de trânsito cometidas
devido ao uso do celular tenha sido igual a 483. Assim, de acordo
com as informações do segundo parágrafo do texto, o número de
registros desse tipo de infração cometidas no mês de julho foi
A
B
C
D

inferior a 500.
superior a 500 e inferior a 620.
superior a 620 e inferior a 790.
superior a 790.

A economia brasileira
A está em fase de crescimento acelerado, próximo ao da década
de 70 do século passado.
B apresenta sinais de desestabilização que levam ao aumento do
risco Brasil.
C cresce nos mesmos níveis da Argentina de Kirchner.
D assiste a ciclo de relativa redução do peso da indústria no
produto interno nacional.
4#5%70*1

37'561

O Brasil de hoje é caracterizado por
A
B
C
D

ser uma sociedade totalitária.
estar avançando na consolidação dos valores democráticos.
não ter alcançado níveis elementares de estabilização política.
sua grande dificuldade de organizar eleições.

37'561

Na maioria dos países, as mulheres
A possuem direitos semelhantes.
B estão em condições de acesso ao trabalho da mesma forma
que os homens.
C ainda recebem tratamentos diferenciados nos costumes e nas
leis.
D são jurídica e politicamente tratadas como iguais aos homens.
37'561

A aproximação da Copa do Mundo de Futebol na Alemanha
A vem ampliando, em várias partes do mundo, a indústria de
produtos ligados ao futebol.
B não significa, em países como o Brasil e a Argentina,
modificação de rotinas, corações e mentes.
C vem gerando, em favor do espírito da paz, a diminuição das
guerras internacionais.
D se traduz em redução do interesse em viagens turísticas de
brasileiros à Europa.
37'561

A celebração, em 2006, dos dez anos da formação da
Comunidade dos Países da Língua Portuguesa (CPLP) lembra aos
brasileiros que
A o protestantismo e o modelo anglo-saxão foram a base da sua
sociedade.
B o laço que une o Brasil à África também passou, em alguma
medida, por Portugal.
C o país, apesar da sua herança portuguesa, afastou-se
completamente de Portugal nos últimos anos.
D os portugueses, ao priorizarem a União Européia,
desprezaram o Brasil.
UnB/CESPE – DETRAN/PA
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4#5%70*1

As distâncias entre uma cidade e duas outras são representadas,
em km, por dois números inteiros positivos, x e y. Sabendo-se
que a soma de x e y é 7 e que o produto desses dois números é
superior a 7 e inferior a 11, é correto concluir que a menor dessas
distâncias é igual a
A 2.000 m.
B 3.000 m.
C 4.000 m.
D 5.000 m.
37'561

Uma sala tem o formato de um quadrado com lado medindo
x metros, em que x é um número inteiro positivo. Se a área desse
quadrado é superior a 17 m² e inferior a 35 m², então o perímetro
dessa sala é igual a
A 16 m.
B 20 m.
C 24 m.
D 28 m.
37'561

Antônio comprou três objetos em um armarinho. O primeiro
objeto custou o dobro do segundo, e este custou o dobro do
terceiro. Se Antônio pagou R$ 49,00 pelos três objetos, então o
primeiro objeto custou
A R$ 22,00.
B R$ 24,00.
C R$ 26,00.
D R$ 28,00.
37'561

Um paralelogramo tem perímetro igual a 200 m. Se o
comprimento de um dos lados excede o comprimento do outro em
20 m, então o lado de menor comprimento desse quadrilátero é
A maior que 70 m.
B maior que 50 m e menor que 70 m.
C maior que 35 m e menor que 50 m.
D menor que 35 m.

UnB/CESPE – DETRAN/PA

Cargo 24: Auxiliar Administrativo

Caderno A
–4–

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Considere a seguinte situação hipotética para responder às
questões de 21 a 26.
Júlio, auxiliar administrativo do Departamento XYZ, foi
consultado, em confiança, por Ana Maria, uma de suas colegas
encarregadas dos serviços gerais, que trouxe consigo o rascunho
de um pedido de licença ao chefe do setor. O rascunho continha
o seguinte:
Ana Maria, RG 1.234.567, CPF 123456789-0, funcionária
do setor A, vem a sua digna presença solicitar liberação do
trabalho por seis meses, mesmo sem salário, para tratar da
saúde de seu filho menor, que precisa muito de tratamento
médico em outra cidade.
Nestes termos,
pede e aguarda deferimento.
37'561

Quanto ao tipo de correspondência, o rascunho que Ana Maria
trouxe para Júlio tem as características de um(a)
A
B
C
D

De acordo com o objetivo de Ana Maria, o texto a ser entregue
ao chefe do setor deve ser um(a)
atestado.
declaração.
requerimento.
circular.

concisão.
correção.
clareza.
polidez.

37'561

Para ter uma redação objetiva, correta e clara, o trecho “vem a
sua digna presença solicitar” deve ser reescrito da seguinte forma:
vem a sua digníssima presença solicitar.
vem a sua presença solicitar.
dirige-se a V. Exa. para requerer.
requer.
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liberação do trabalho semestral, mesmo sem salário
sua liberação por seis meses, sem salário
afastamento sem vencimentos por seis meses
afastamento por seis meses, mesmo sem salário

37'561

Assinale a opção que apresenta linguagem impessoal e objetiva,
ao expressar a finalidade do pedido, que está contida no trecho
“para tratar da saúde de seu filho menor, que precisa muito de
tratamento médico em outra cidade”.
A
B
C
D

para tratar da saúde de seu filho menor de idade
para tratar da saúde de seu filho, em outra cidade
para tratar de assunto particular, em outra cidade
para tratar de assunto de ordem familiar

37'561

A Estimular a boa vontade e a presteza junto aos servidores e
demais públicos é uma das ações de relações públicas.
B As relações públicas buscam mostrar a todos dentro da
organização a responsabilidade pela imagem boa ou ruim
junto à opinião pública.
C Para que uma organização seja bem-aceita junto ao público
externo, é suficiente prestar os serviços especificados.
D Agir de maneira correta nas relações com o público tem a ver
com relações públicas.

Considerando que as relações públicas promovem a interação
da organização e seus diversos públicos por meio de ações
integradas de comunicação, julgue os itens a seguir.

A linguagem usada no rascunho não é adequada para a redação
de expedientes, porque lhe falta

A
B
C
D

A
B
C
D

37'561

37'561

A
B
C
D

Assinale a opção que apresenta uma reescrita com linguagem
mais técnica e objetiva para o trecho “liberação do trabalho por
seis meses, mesmo sem salário”.

Acerca de relações públicas, assinale a opção incorreta.

ofício.
requerimento.
circular.
declaração.

37'561

A
B
C
D

37'561

I

Uma das atividades específicas de relações públicas é
informar e orientar a opinião pública acerca dos objetivos da
organização.
II A promoção de programas de comunicação refere-se ao
público externo. Para o público interno, os programas são de
integração dos servidores.
III A realização de eventos diversos faz parte das ações de
comunicação nas relações públicas.
IV As ações de comunicação, dentro das relações públicas,
servem para informar, mas não para ouvir o público.
Estão certos apenas os itens
A
B
C
D

I e II.
I e III.
II e IV.
III e IV.

Caderno A
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37'561

37'561

Acerca das relações humanas, assinale a opção incorreta.

O método de arquivamento é determinado pela natureza dos

A As relações humanas são acontecimentos que ocorrem na
família, na escola e nas organizações. Elas são caracterizadas
pela ausência de conflitos entre as pessoas.
B Para lidar bem com os colegas de trabalho, uma das
condições é aceitar as opiniões alheias, embora as pessoas
sejam diferentes nas suas idéias e sentimentos.
C Interromper a fala dos outros com freqüência é um tipo de
comportamento que dificulta o funcionamento de um grupo
de trabalho e pode prejudicar o desempenho da tarefa.
D Os grupos de trabalho estabelecem maneiras de se fazer as
coisas e as relações interpessoais. Assim, quando há
mudanças no ritmo de trabalho da organização, há alterações
nas relações humanas.

documentos a serem arquivados e pela estrutura da organização.

37'561

Supondo que determinada organização utilize o método
alfabético, assinale a opção que não corresponde à forma
adequada da regra de alfabetação.
A Nos nomes de pessoas físicas: João Barbosa arquiva-se como
Barbosa, João.

B Nos sobrenomes compostos: Paulo Castelo Branco arquiva-se
como Castelo Branco, Paulo.
C Nos sobrenomes com as palavras Santa, Santo ou São: Carlos
São Paulo arquiva-se

como Paulo, Carlos São.

As organizações funcionam de maneira cooperativa, em que as
pessoas interagem entre si, por meio da comunicação, para
alcançar objetivos comuns. No que se refere a relações humanas
e comunicação, julgue os itens a seguir.

D Nos sobrenomes com artigos e preposições: Ricardo d’Álvia

I

Uma organização recém-criada, produtora de sapatos populares,

A comunicação é importante na relação, pois é o ponto que
liga as pessoas, para que compartilhem sentimentos e idéias.
Uma condição para que ocorra comunicação é que os
interesses entre as pessoas sejam comuns.
II A comunicação eficaz ajuda no estabelecimento de bons
relacionamentos. Para isso, é necessário saber falar, mesmo
que a mensagem não seja compreendida.
III A maneira de cada um ver as coisas influencia na capacidade
de comunicação, podendo ser uma das causas de dificuldades
na interação.
IV Quando se encoraja a comunicação aberta e honesta, muda-se
a maneira como as pessoas interagem e também a forma como
elas trabalham.

B 2.

C 3.

37'561

está idealizando sua estrutura administrativa e operacional. Para
tanto, iniciou a elaboração de manuais destinados a documentar,
orientar e fixar procedimentos para os aspectos técnicos e
administrativos. Entre os manuais relativos aos procedimentos
técnicos, incluem-se os
A de manutenção de máquinas e equipamentos e da estrutura
organizacional.
B de manutenção de máquinas e equipamentos e de processos
de produção.

A quantidade de itens certos é igual a
A 1.

arquiva-se como Álvia, Ricardo d’.

C da estrutura organizacional e de políticas e diretrizes.

D 4.

D de processos de produção e de políticas e diretrizes.

37'561

Marina, funcionária de uma empresa, é responsável pela
preservação e guarda de materiais específicos, em sua maioria
impressos, criados por diversas fontes, dispostos ordenadamente
para estudo, pesquisa e consulta. Assinale a opção que contém o
setor da empresa pelo qual Marina deve ser a responsável.
A
B
C
D

solicitar as opiniões do subordinado acerca das abordagens

checagem para monitoração do progresso; e fazer, em intervalos
apropriados, acompanhamentos por meio de discussão sobre
progressos. Tais etapas podem ser entendidas como exemplo de

O conjunto de documentos pertencentes ao acervo que são
preservados, respeitada a destinação preestabelecida, em
decorrência de seu valor probatório, faz parte do arquivo
categorizado como

Cargo 24: Auxiliar Administrativo

definir o objetivo sucintamente; selecionar a pessoa para a tarefa;

recursos para desempenhar a atribuição; agendar os pontos de

37'561
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Uma delegação eficaz adota, geralmente, os seguintes passos:

sugeridas; dar ao subordinado autoridade, tempo e demais

arquivo
biblioteca
museu
centro de documentação ou informação

A intermediário.
B em depósito.

37'561

C corrente.
D permanente.

A procedimento.
B processo.
C fluxograma.
D programa.
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Os direitos e garantias fundamentais do cidadão estão
consagrados no texto constitucional. A Constituição Federal
de 1988 os subdividiu em direitos individuais e coletivos,
direitos sociais, de nacionalidade, direitos políticos e de
partidos políticos. Eles são também classificados em
direitos fundamentais de primeira, segunda e terceira
geração, conforme a ordem histórica cronológica de sua
consagração constitucional. Observando as normas, a
classificação e a natureza jurídica dos direitos e garantias
fundamentais consagradas na Constituição Federal, assinale
a opção correta.
A O direito a meio ambiente equilibrado está incluído
entre os direitos sociais e é classificado como direito
fundamental de segunda geração.
B Os direitos civis e políticos são classificados como
direitos fundamentais de primeira geração.
C A Constituição Federal consagrou o princípio da
igualdade entre os direitos e garantias fundamentais,
assim, a proibição de acesso a determinada carreira
pública, em razão da idade do candidato, é
inconstitucional. Portanto, não pode um edital de
concurso público delimitar a idade mínima de 18 anos
de idade para um cargo, uma vez que é possível que um
jovem seja emancipado aos 16 anos de idade,
adquirindo, então, a capacidade civil.
D A Constituição Federal garante a liberdade
de pensamento, impedindo a censura prévia em
diversões e espetáculos públicos. Nesse contexto, é
inconstitucional impedir o acesso de um jovem a casa
noturna de espetáculos que venda bebida alcoólica em
razão de ele ter menos de 18 anos de idade e estar
desacompanhado dos pais ou do responsável.
37'561

37'561

Observando as regras da organização político-administrativa do
Estado, assinale a opção correta.
A Compete aos estados, ao Distrito Federal (DF) e aos municípios
instituir suas próprias constituições ou leis orgânicas; é o que se
intitula poder constituinte derivado.
B O caráter autônomo dos estados, dos municípios e do DF
contrapõe-se ao caráter indissolúvel da Federação brasileira.
Portanto, se um ou mais municípios resolverem tornar-se
independentes, eles poderão separar-se da Federação brasileira,
desde que contem com a aprovação de dois terços da população
residente no respectivo local.
C O DF, embora seja um ente da Federação, não é pessoa jurídica de
direito público interno, pois é diretamente vinculado à União.
D A União não pode ser considerada um dos entes da Federação
brasileira, por ser pessoa jurídica de direito público externo a quem
compete representar a nação frente aos Estados estrangeiros.
37'561

Os direitos básicos do consumidor não incluem
A a proteção à vida, à saúde e à segurança contra riscos relacionados
ao fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos e
nocivos.
B a proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, métodos
comerciais desleais, salvo se houver contrato de adesão, pois a
regra do direito brasileiro determina que o que for pactuado deve
ser cumprido.
C a educação e a divulgação sobre o consumo adequado dos produtos
e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas
contratações.
D a adequada e eficaz prestação dos serviços públicos em geral.
37'561

A cidadania expressa um conjunto de direitos que dá à pessoa
a possibilidade de participar ativamente da vida e do governo de seu
povo. Quem não tem cidadania está marginalizado ou excluído da
vida social e da tomada de decisões, ficando em uma posição de
inferioridade dentro do grupo social.

Quanto à organização dos poderes, assinale a opção correta.

Dalmo A. Dallari. Direitos humanos e cidadania. São Paulo: Moderna, 1998, p. 14.

A Na organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil, após a Constituição Federal de
1988, passaram a coexistir quatro poderes
independentes e autônomos entre si: o Legislativo, o
Moderador, o Executivo e o Judiciário.
B Ao Poder Executivo compete administrar a coisa
pública, legislar, como ocorre com as medidas
provisórias, e até mesmo julgar, no caso de um inquérito
administrativo, sendo todas essas atribuições
consideradas funções típicas do Poder Executivo.
C O Judiciário, embora componha os poderes do Estado,
caracteriza-se por não ser independente, apesar de ser
autônomo e estar subordinado ao Poder Executivo
federal ou estadual, que, conforme o caso, nomeiam em
uma lista tríplice os ministros ou desembargadores que
irão compor os seus quadros.
D As funções típicas do Poder Legislativo são legislar e
fiscalizar, tendo ambas o mesmo grau de importância.

A A noção de justiça social envolve a correção das desigualdades e
das injustiças sociais e a facilitação do acesso de todo cidadão a
bens e serviços necessários à sua realização como ser humano.
B A solidariedade, que é uma das exigências da democracia, envolve
a identificação das pessoas com o grupo em que estão inseridas
bem como a criação de laços com esse grupo, em que os integrantes
se sentem moralmente compromissados a apoiar o outro.
C Ao admitir a liberdade de culto religioso, convicção filosófica e
partidária, a Constituição Federal privilegia a idéia do pluralismo,
ou seja, do respeito às diferenças, que não pode, no entanto, ferir
o direito do cidadão de não tolerar conviver com pessoas de raça,
concepção política ou religiosa diversas da sua. Por isso, a noção
moderna de cidadania apóia-se na separação dos indivíduos de
características diferenciadas na sociedade como forma de serem
evitados conflitos sociais.
D A noção de cidadania leva em consideração o desenvolvimento
sustentado, ou seja, a idéia de crescimento econômico associado a
justiça social e respeito ao meio ambiente.
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Acerca de noções de cidadania, assinale a opção incorreta.
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