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CARGO: FAIXA FUNCIONAL VI – GRUPO FUNCIONAL A
TEXTO:
As caridades odiosas
Foi uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade? Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos meus pensamentos,
como às vezes acontece. Foi quando meu vestido me reteve: alguma coisa se enganchara na minha saia. Voltei-me e vi que se
tratava de uma mão pequena e escura. Pertencia a um menino a que a sujeira e o sangue interno davam um tom quente de pele.
O menino estava de pé no degrau da grande confeitaria. Seus olhos, mais do que suas palavras meio engolidas, informavam-me
de sua paciente aflição. Paciente demais. Percebi vagamente um pedido, antes de compreender o seu sentido concreto. Um
pouco aturdida eu o olhava, ainda em dúvida se fora a mão da criança o que me ceifara os pensamentos.
í Um doce, moça, compre um doce para mim.
Acordei finalmente. O que estivera eu pensando antes de encontrar o menino? O fato é que o pedido deste pareceu cumular
uma lacuna, dar uma resposta que podia servir para qualquer pergunta, assim como uma grande chuva pode matar a sede de
quem queria uns goles de água.
Sem olhar para os lados, por pudor talvez, sem querer espiar as mesas da confeitaria onde possivelmente algum conhecido
tomava sorvete, entrei, fui ao balcão e disse com uma dureza que só Deus sabe explicar: um doce para o menino.
De que tinha eu medo? Eu não olhava a criança, queria que a cena, humilhante para mim, terminasse logo. Perguntei-lhe:
que doce você...
Antes de terminar, o menino disse apontando depressa como o dedo: aquelezinho ali, com chocolate por cima. Por um
instante perplexa, eu me recompus logo e ordenei, com aspereza, à caixeira que o servisse.
í Que outro doce você quer? Perguntei ao menino escuro.
Este, que mexendo as mãos e a boca ainda esperava com ansiedade pelo primeiro, interrompeu-se, olhou-me um instante e
disse com delicadeza insuportável, mostrando os dentes: não precisa de outro não. Ele poupava a minha bondade.
í Precisa sim, cortei eu ofegante, empurrando-o para frente. O menino hesitou e disse: aquele amarelo de ovo. Recebeu um
doce em cada mão, levantando as duas acima da cabeça, com medo talvez de apertá-los. Mesmo os doces estavam tão acima do
menino escuro. E foi sem olhar para mim que ele, mais do que foi embora, fugiu. A caixeirinha olhava tudo:
í Afinal uma alma caridosa apareceu. Esse menino estava nesta porta há mais de uma hora, puxando todas as pessoas que
passavam, mas ninguém quis dar.
Fui embora, com o rosto corado de vergonha. De vergonha mesmo? Era inútil querer voltar aos pensamentos anteriores. Eu
estava cheia de um sentimento de amor, gratidão, revolta e vergonha. Mas, como se costuma dizer, o Sol parecia brilhar com
mais força. Eu tivera a oportunidade de... E para isso fora necessário que outros não lhe tivessem dado um doce.
E as pessoas que tomavam sorvete? Agora, o que eu queria saber com autocrueldade era o seguinte: temera que os outros
me vissem ou que os outros não me vissem? O fato é que, quando atravessei a rua, o que teria sido piedade já se estrangulara
sob outros sentimentos. E, agora sozinha, meus pensamentos voltaram lentamente a ser os anteriores, só que inúteis.
(LISPECTOR, Clarice. As caridades odiosas. In: A descoberta do mundo. Rio de Janeiro, Nova Fronteira. 1984. P, 380-3.)

01) No texto, haverá alteração de sentido, caso se substitua:
A) “Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos meus pensamentos...” (1º§) por enredada
B) “ ... o pedido deste pareceu cumular uma lacuna ...” (3º§) por preencher
C) “... por pudor talvez...” (4º§) por vergonha
D) “Por um instante perplexa, eu me recompus...” (6º§) por apavorada
E) “O menino hesitou e disse ...” (9º§) por titubeou
02) “... queria que a cena, humilhante para mim, terminasse logo”. A cena era humilhante para a narradora porque:
A) despertava nela um sentimento de racismo.
D) o menino causava-lhe medo.
B) o menino estava sujo.
E) N.R.A.
C) incomodava a sua consciência.
03) Recusar, inicialmente, o segundo doce foi entendido pela narradora como:
A) Descortesia do menino.
B) Prova de que o menino não estava com fome.
C) Demonstração de que todos, na confeitaria, eram insensíveis.
D) Demonstração de que ninguém na confeitaria havia visto o menino.
E) Demonstração do reconhecimento da criança à sua gentileza.
04) A vergonha da narradora era provocada:
A) Por sentir culpa pela situação da criança em relação à sua. D) Pelo fato de a criança recusar o segundo doce.
B) Por estar conversando com uma criança pobre.
E) Pelo fato de não gostar de crianças.
C) Por estar conversando com uma criança suja.
05) Depois, quando sozinha, a narradora considerou seus pensamentos inúteis, porque:
A) não conseguia retê-los na memória.
B) o encontro com o menino provocou nela uma alteração interior.
C) o encontro com o menino mostrou-lhe a impossibilidade de mudanças.
D) ao atravessar a rua já havia se esquecido do menino.
E) os pensamentos são, de fato, sempre inúteis.
06) Assinale a alternativa em que a partícula o sublinhada aparece com o mesmo emprego que se apresenta no seguinte
trecho do texto: “Agora o que eu queria saber com autocrueldade...” (12º§)
A) “– Precisa sim, cortei eu ofegante, empurrando-o para a frente.”
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B) O fotógrafo João é o autor desta fotografia.
C) “Ao acordar da anestesia, o que primeiro atingiu minha consciência...”
D) “Um pouco aturdida eu o olhava...”
E) “O fato é que o pedido deste...”
07) Em todas as orações abaixo, o termo destacado é uma conjunção, EXCETO:
A) “Voltei-me e vi que se tratava...”
B) “... dar uma resposta que podia servir para qualquer pergunta...”
C) “... queria que a cena, humilhante para mim...”
D) “... mas ninguém quis dar.”
E) “... que os outros me vissem ou que os outros não me vissem?”
08) Apenas uma das frases abaixo está totalmente correta quanto à ortografia. Assinale-a:
A) O pensamento da autora foi interrompido pela voz cançada do menino.
B) Os olhos da criança não se desprendiam dos doces da confeitaria.
C) A narradora consentra-se na analise das reações das personagens.
D) Ele se cansou pelo exceço de trabalho.
E) A mulher tinha consiensia de seus sentimentos.
09) Considere o seguinte trecho: “– Um doce, moça, compre um doce para mim.” Em qual das alternativas abaixo o
termo destacado apresenta a mesma função sintática do termo sublinhado anteriormente?
A) “O menino estava de pé no degrau...”
B) “Foi uma tarde de sensibilidade ou de suscetibilidade?”
C) “Antes de terminar, o menino disse apontando...”
D) “Esse menino estava nesta porta há mais de uma hora...”
E) “Eu não olhava a criança, queria que a cena ...”
10) Na frase “... e ordenei, com aspereza, à caixeira que o servisse “(6º§), observa-se a utilização de sinal indicativo de
crase. A utilização deste mesmo sinal também é obrigatória em:
A) Ela se dirigiu a todos que estavam presentes na confeitaria.
B) A menina começou a chorar de repente.
C) A criança estava a procura de alguma alma caridosa que o acolhesse.
D) Ele sempre gostou de andar a pé.
E) A história daquela criança não interessou a nenhuma pessoa presente naquele lugar.
11) Em “Eu passava pela rua depressa, emaranhada nos meus pensamentos, como às vezes acontece.” (1º§), a palavra
em destaque tem valor semântico de:
A) Comparação.
B) Modo.
C) Intensidade.
D) Conformidade.
E) Conseqüência.
12) Que par de palavras abaixo NÃO tem sua acentuação gráfica justificada com base na mesma regra?
A) só – até
B) dúvida – método
C) água – necessário
D) você – sofá
E) insuportável – inútil
13) Em todas as frases abaixo, transcritas do texto, as formas verbais estão flexionadas no mesmo tempo, EXCETO:
A) “Eu passava pela rua depressa...”
B) “Pertencia a um menino a que a sujeira e o sangue...”
C) “De que tinha eu medo?”
D) “Ele poupava a minha bondade.”
E) “E agora sozinha, meus pensamentos voltaram lentamente a ser os anteriores, só que inúteis.”
14) Na frase “Um doce, moça, compre um doce para mim”, as vírgulas foram utilizadas para:
A) Indicar a supressão de uma palavra.
D) Separar palavra explicativa.
B) Isolar o aposto.
E) Indicar a elipse de um termo.
C) Separar o vocativo.
15) “Este, que mexendo as mãos e a boca ainda esperava com ansiedade...” A palavra sublinhada nessa frase se refere a:
A) Doce.
B) Caixeira.
C) Menino.
D) Moça.
E) Algum conhecido.
MATEMÁTICA

16) Cada cubinho da figura ao lado tem
A) 30cm2
B) 20 6 cm2

6 cm de aresta. Calcule a área de toda a superfície:

C) 30 6 cm2
D) 120cm2
E) 180cm2
17) A soma dos valores absolutos de um número de dois algarismos é 13. Trocando-se a ordem desses algarismos,
obtém-se um número que tem 27 unidades a mais que o primeiro. Qual é esse número?
A) 58
B) 67
C) 94
D) 85
E) 49
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18) Daqui a 10 anos a idade de Carol será igual ao quadrado da idade dela há 10 anos atrás. Qual é a idade atual de
Carol?
A) 5
B) 6
C) 10
D) 15
E) 31

19) Sabendo que:

;

e

calcule o valor da expressão:

A) – 3
B) 4
C) – 4
D) – 6
E) 6
20) Para imprimir uma certa quantidade de livros em 10 dias são necessárias 18 máquinas, trabalhando 6 horas por
dia. Se a terça-parte das máquinas quebrassem, quanto tempo as demais máquinas levariam para imprimir o
quíntuplo da quantidade anterior dos livros, trabalhando 9 horas por dia?
A) 10 dias.
B) 18 dias.
C) 22 dias.
D) 50 dias.
E) 100 dias.
21) Numa festa beneficente seriam distribuídos 300 brinquedos para as crianças relacionadas numa listagem préorganizada. Na hora da distribuição, 5 crianças dessa listagem não compareceram, assim, cada criança recebeu
mais 2 brinquedos. Quantas crianças estavam relacionadas na listagem dessa festa?
A) 15
B) 25
C) 30
D) 60
E) 120
22) Uma piscina de 8,35m de comprimento por 3,25 de largura e 1,60m de profundidade vai ser revestida internamente
com azulejos de 0,09m de espessura. Sabendo que a massa para colar os azulejos tem 0,06m de espessura, quantos
litros de água a piscina perderá depois desse revestimento?
A) 5,561 litros
B) 36,859 litros
C) 42,42 litros
D) 36859 litros
E) 6561 litros
23) Ricardo tinha uma certa quantia, gastou 20% dela e, em seguida, gastou 25% de que havia sobrado, ficando com
R$144,00. Quanto ele tinha?
A) R$180,00
B) R$240,00
C) R$360,00
D) R$720,00
E) R$1440,00
24) Quantos números entre 10 e 130.000, quando lidos da esquerda para a direita são formados por dígitos consecutivos
e em ordem crescente?
A) 13
B) 18
C) 22
D) 27
E) 30
25) Paula ganhou de seu irmão o livro “O homem que calculava”, de Malba Tahan. Ela já leu 3/8 do livro na segundafeira e 1/4 na quarta-feira. Indique em porcentagem o que ela ainda tem para ler:
A) 30%
B) 37,5%
C) 42%
D) 62,5%
E) 75%
CONHECIMENTOS GERAIS
26) A geração de empregos formais no Brasil no primeiro trimestre de 2008 foi a maior dos últimos dezesseis anos. Com
essa informação, o Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) divulgou um relatório com o ranking das cinqüenta
cidades que mais geraram empregos (saldo entre contratações e demissões) nesse mesmo período (primeiro
trimestre de 2008). Quais são os estados que mais têm municípios nesse ranking?
A) São Paulo, Goiás e Pernambuco.
D) São Paulo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina.
B) São Paulo, Espírito Santo e Bahia.
E) N.R.A.
C) São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais.
27) Uma das mais importantes revistas do planeta especializada em economia – The Economist, da Grã-Bretanha –
anunciou, em um artigo publicado em abril desse ano, que o Brasil é “uma superpotência econômica” afirmando
que “há motivos para se acreditar que a potência econômica da América do Sul de 190 milhões de habitantes está
começando a fazer a diferença no mundo”. A matéria credita a um produto, a responsabilidade para um avanço
econômico ainda maior do Brasil. Trata-se do(a):
A) Soja.
B) Petróleo.
C) Carne.
D) Biocombustível.
E) Tecnologia.
28) Segundo especialistas, o Brasil está vivendo um “surto sísmico” que é o resultado do acúmulo de energia durante
milhões de anos, o que fundamenta a defesa da instalação de uma rede de detecção de terremotos mais moderna no
país. Que região do Brasil é considerada a mais vulnerável por se encontrar mais próxima à borda de uma das
placas tectônicas, já que é justamente no encontro dessas, que geralmente ocorre a maior parte dos terremotos?
A) Norte.
B) Nordeste.
C) Centro-Oeste.
D) Sudeste.
E) Sul.
29) Segundo cálculos de militares, existem no Brasil, duzentos e cinquenta mil ONG’s (Organizações Não
Governamentais) e, desse total, cem mil atuam na Amazônia. Outras vinte e nove mil engordam o caixa com
recursos federais, que somente em 2007 atingiram a cifra de R$3 bilhões. A grande preocupação do governo, no que
diz respeito à atuação dessas entidades, encontra-se:
A) No fato de que não somente organizações nacionais podem atuar em território nacional, principalmente em áreas de
exploração de minérios e petróleo.
B) No tráfico constante de madeira para a Europa financiado por Organizações Não Governamentais oriundas de países
como França, Itália e Alemanha.
C) No aumento significativo dessas organizações nas regiões Norte e Nordeste, tornando-se fachadas para o tráfico de
menores e mulheres, para tornarem-se escravos na China e no Japão.
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D) Na tentativa de coibir a biopirataria, a influência internacional sobre os índios e a venda de terras na Floresta
Amazônica.
E) N.R.A.
30) O desenvolvimento tecnológico vem proporcionando inventos surpreendentes em diversas áreas que vão da ciência
até a estética. Dentre as invenções apresentadas nas alternativas abaixo, marque a única que realmente já pode ser
considerada uma realidade:
A) Creme facial cosmético Level capaz de eliminar rugas e manchas em apenas uma aplicação, tornando-se o produto líder
de venda na Europa.
B) Tênis Inchworm que se expande de acordo com o crescimento dos pés das crianças e já está à venda nas lojas britânicas.
C) Vacina contra a Dengue criada e testada em Cuba e que será comercializada em dezembro de 2008.
D) Pílula Antanac responsável pela supressão de células gordurosas no organismo humano combatendo eficazmente o
excesso de peso, com expectativa de chegar ao mercado em janeiro de 2009.
E) N.R.A.
NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31) O assistente de acessibilidade do Windows faz com que as pessoas com necessidades especiais de acessibilidade
trabalhem com mais eficiência. O assistente possui vários recursos, como por exemplo, ativar as teclas de
alternância. Marque a alternativa que contém todas as teclas de alternância:
A) CAPS LOCK, NUM LOCK e SCROLL LOCK.
D) CAPS LOCK, PAGE UP e PAGE DOWN.
B) CAPS LOCK, SHIFT e TAB.
E) PAGE UP, PAGE DOWN e END.
C) CTRL, SHIFT e TAB.
32) Assinale o nome dado para a técnica que consiste em criar páginas falsas, idênticas às oficiais, para capturar
informações:
A) Malware.
B) Phishing.
C) Phlashing.
D) Pkix.
E) Ransomware.
33) Qual é a sigla para Internet Protocol Security, um conjunto de protocolos que implementa conexões seguras em
redes TCP/IP?
A) IPS
B) IPSY
C) IPSEC
D) IPY
E) PKI
34) Em alguns casos, usar o teclado é mais rápido do que usar o mouse. As teclas de atalho podem ajudar a evitar o uso
de menus e executar comandos diretamente. Qual é a tecla de atalho do Word 2000, utilizada para repetir a última
ação?
A) F2
B) CTRL+R
C) F4
D) SHIFT+F3
E) F6
35) Para inserir um hífen não separável no Word utiliza-se o comando:
A) CTRL + SHIFT + HÍFEN
D) CTRL + TAB + HÍFEN
B) SHIFT + HÍFEN
E) HÍFEN + SHIFT + CTRL
C) CTRL + HÍFEN
36) “Para transformar uma coluna de dados...

... em uma linha de dados no Excel 2000
Laticínios

Carne

Bebidas

Produção

basta selecionar as linhas que se deseja copiar, dar o comando CTRL+C, na opção do menu Editar escolher Colar
especial com a opção ______________ marcada.” Assinale a alternativa que completa corretamente a frase
anterior:
A) Ignorar em Branco.
B) Transpor.
C) Multiplicação.
D) Divisão.
E) Formatos.
37) Qual é a tecla de atalho utilizada para selecionar a coluna corrente (atual)?
A) SHIFT + F3
D) CTRL + F3
B) CTRL + BARRA DE ESPAÇOS
E) F2
C) SHIFT + BARRA DE ESPAÇOS
38) Qual é a tecla de atalho utilizada para inserir um novo slide?
A) CTRL + N
B) SHIFT + F2
C) CTRL + F5
D) CTRL + M
E) CTRL + D
39) Para se aplicar o mesmo formato a itens de locais diferentes em um arquivo sem ter que clicar no botão pincel
sempre que se desejar aplicar o novo formato, deve-se usar o recurso “adesivo” do botão. Para ativar esse recurso é
preciso:
A) Clicar SHIFT + botão Pincel.
D) Clicar no botão Pincel duas vezes.
B) Clicar CTRL + SHIFT + botão Pincel.
E) Clicar no botão Pincel uma vez.
C) Clicar no botão Pincel três vezes.
40) Qual a tecla de atalho para ativar a tela inteira do IE?
A) F9
B) F7
C) ALT + F3
D) F12
E) F11
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