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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 da prova objetiva.
ATENÇÃO

1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está
correta. Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer
irregularidade, comunique o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso
encontre alguma irregularidade, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas, que será o único documento
válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.

5-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente.

6-

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

7-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma

8-

Você dispõe de 4h (quatro horas) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

tranquilidade, mas controle seu tempo.
9-

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 após o término da prova, devendo, obrigatoriamente, devolver ao fiscal a Folha
de Respostas devidamente assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br) a partir da
divulgação do Gabarito Preliminar.

10- Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos, após a conferência de todos os documentos da sala e
assinatura da ata.
11- Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de
livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios digitais, agendas eletrônicas, pagers, telefones
celulares, BIP, Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará
eliminação imediata do candidato.
12- Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da
prova e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.
13- 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.

EDM 01

FOLHA PARA ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS DO CANDIDATO

QUESTÃO

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

RESP.

QUESTÃO
RESP.

PORTUGUÊS
As questões de 01 a 04 referem-se à tirinha 1.
Tirinha 1

a)
b)
c)
d)
e)

No quarto quadrinho, a função desempenhada pela
expressão radicais é a de
complemento nominal.
objeto direto.
objeto indireto.
agente da passiva.
predicativo do sujeito.
As questões 05 e 06 referem-se à tirinha 2.
Tirinha 2

Disponível em <http://mrsgeo.blogspot.com/2007/09/mafalda-e-escola-pensenisso.html>. Acesso em 20 ag 2009.

Questão 01
Assinale a alternativa INCORRETA quanto ao que se
pode inferir do conteúdo da tirinha 1.
a)
O amigo de Felipe quer bater nos professores.
b)
O amigo de Felipe não quer apanhar dos professores.
c)
O amigo de Felipe defende as crianças.
d)
O amigo de Felipe defende os professores.
e)
O amigo de Felipe quer que os professores apanhem.
Questão 02
Em “É verdade que na escola os professores batem
nas crianças, Felipe?”, a função desempenhada
pela expressão destacada é a de
a)
vocativo.
b)
adjunto adverbial.
c)
adjunto adnominal.
d)
predicativo do sujeito.
e)
sujeito.
Questão 03
As expressões antes, hoje (segundo quadrinho),
agora (segundo quadrinho), sempre, nunca (quarto
quadrinho), expressam sentido de
a)
posse.
b)
lugar.
c)
tempo.
d)
modo.
e)
meio.

Questão 04

Disponível em <http://cronicasurbanas.wordpress.com/2008/10/15/mafalda-e-aescola/>. Acesso em 20 ag 2009.

Questão 05
As formas verbais deu (primeiro quadrinho), vai
(segundo quadrinho) e viesse (terceiro quadrinho)
são, respectivamente, nos contextos em que se
encontram,
a)
verbo transitivo direto e indireto, verbo intransitivo,
verbo intransitivo.
b)
verbo transitivo direto e indireto, verbo transitivo
indireto, verbo transitivo direto.
c)
verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto, verbo
transitivo direto.
d)
verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, verbo
transitivo indireto.
e)
verbo transitivo indireto, verbo transitivo indireto, verbo
intransitivo.

Questão 06
O acento indicativo de crase, encontrado no
segundo quadrinho, justifica-se porque o
a)
elemento a introduz uma locução adverbial formada
com palavra feminina.
b)
nome escola não vem modificado por adjetivos que o
determinem.
c)
nome escola é um nome feminino tomado em sentido
genérico ou indeterminado.
d)
verbo ir requer preposição a e o substantivo escola é do
gênero feminino.
e)
nome escola é feminino indicativo de lugar e requer
acento indicativo de crase.
A questão 07 refere-se às tirinhas 1 e 2.
Questão 07
Leia as assertivas abaixo, e assinale a alternativa
que aponta a(s) correta(s).
I.

Felipe (tirinha 1) e Mafalda (tirinha) discutem
com seus amigos, pois repudiam a opinião
expressa por eles.

II.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

O amigo de Felipe (tirinha 1) e de Mafalda
(tirinha 2) tem uma visão distorcida da escola
e dos professores.
Na tirinha 1, ocorre diálogo entre as
personagens, ao passo que, na tirinha 2, o
amigo de Mafalda apenas desabafa.

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
As questões de 08 a 12 referem-se ao texto 1.
Texto 1

Lula diz que brasileiro deixou de ser povo e está esperto
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta
terça-feira que "o povo deixou de ser povo" e passou a
interpretar as notícias sem se guiar por formadores de
opinião. Lula comentou que a eleição presidencial de
2006 provou essa tese quando foi reeleito em meio aos
resquícios do escândalo do mensalão.
"Teve um tempo em que inventaram um tal de formador
de opinião pública. Diziam que eu não poderia falar isso
se não eles [formadores de opinião pública] não iriam
gostar. Mas, quando chegou nas eleições de 2006, o
povo deu uma lição. O povo não quer intermediários
entre ele e em quem ele vai votar", afirmou.
Lula acrescentou que o povo aprendeu a entender "o
que é mentira e o que é verdade, e o que é Justiça e o
que é injustiça". Para o presidente, o povo não deve
voltar a baixar a cabeça.
Em discurso durante cerimônia que marcou conclusão
parcial de obras do PAC (Programa de Aceleração do
Crescimento) em Nova Iguaçu, na baixada fluminense,
Lula afirmou que governa para todos, mas que sua
prioridade é o "povo pobre".
Ele voltou a dizer que vai registrar em cartório as ações
de seu governo e que seu sucessor vai ter de trabalhar
muito mais, porque o povo está "esperto", "malandro" e
"sabido".
Texto adaptado de
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u611496.shtml. Acesso
em 20 ag 2009.

Questão 08
Em “o povo deixou de ser povo”, o significado da
expressão destacada, no contexto, pode ser
interpretado de várias formas, EXCETO por
a)
ignorante.
b)
honesto.
c)
manipulado.
d)
inocente.
e)
humilde.
Questão 09
“Ele voltou a dizer que vai registrar em cartório as
ações de seu governo e que seu sucessor vai ter de
trabalhar muito mais, porque o povo está ‘esperto’,
‘malandro’ e ‘sabido’”.

a)
b)
c)
d)
e)

A oração destacada introduz um argumento de
valor
conclusivo e pode ser substituído, sem prejuízo de
sentido, pelo conectivo logo.
alternativo e pode ser substituído, sem prejuízo de
sentido, pelo conectivo ou.
explicativo e pode ser substituído, sem prejuízo de
sentido, pelo conectivo pois.
aditivo e pode ser substituído, sem prejuízo de sentido,
pelo conectivo e nem.
adversativo e pode ser substituído, sem prejuízo de
sentido, pelo conectivo todavia.

Questão 10
Em “...o povo está ‘esperto’, ‘malandro’ e ‘sabido’”,
temos um verbo de ligação de aspecto
a)
permanente.
b)
mutatório.
c)
transitório.
d)
continuativo.
e)
aparente.
Questão 11
Assinale a alternativa INCORRETA quanto às
formas verbais destacadas.
a)
“O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta
terça-feira...” (pretérito perfeito do modo indicativo)
b)
“Diziam que eu não poderia falar isso se não eles...”
(futuro do presente do modo indicativo)
c)
“Diziam que eu não poderia falar isso se não eles...”
(pretérito imperfeito do modo indicativo)
d)
“...porque o povo está ‘esperto’, ‘malandro’ e ‘sabido’.
(presente do modo indicativo)
e)
“Lula diz que brasileiro deixou de ser povo e está
esperto...” (presente do modo indicativo)
Questão 12
Em “Diziam que eu não poderia falar isso...”, o
sujeito do verbo destacado é
a)
indeterminado.
b)
inexistente.
c)
simples.
d)
composto.
e)
paciente.

A questão 13 refere-se à frase 1 a seguir:

II.

Em “tocá-la” e “toquei-a””, temos pronomes
reflexivos.

III.

Em “tocá-la” e “toquei-a”, temos objetos
diretos.

IV.

Em “tocá-la” e “toquei-a”, temos pronomes
anafóricos.

Frase 1

Só acredito naquilo que posso tocar. Não acredito, por
exemplo, em Luiza Brunet.
Disponível em http://www.pensador.info/autor/Luis_Fernando_Verissimo/>.
Acesso em 21 ag 2009.

Questão 13
De acordo com o conteúdo da frase 1, o autor
a)
não acredita em mulheres.
b)
não acredita em Luiza Brunet.
c)
não gosta de mentiras.
d)
é cético em relação às mulheres.
e)
é cético em relação ao que pode tocar.

a)
b)
c)
d)
e)

Apenas I e II estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I, III e IV estão corretas.
Apenas II, III e IV estão corretas.
Apenas I, II, IV estão corretas.
As questões de 17 a 20 referem-se ao fragmento 2.
Fragmento 2
[...] Ele tinha a cara rubra, os olhos
brilhantes, mas os lábios estavam brancos
e secos, teve que passar a ponta da língua
entre eles para separá-los, a saliva virou
cola? Antes de dizer o que estava
querendo dizer há mais de cinco anos e
não dizia, adiando, adiando. Esperando
uma oportunidade melhor e faltava
coragem, esmorecia, quem sabe na
próxima semana, depois do aniversário do
Afonsinho? Ou em dezembro, depois do
aumento no emprego, teria então mais
dinheiro para enfrentar duas casas – mas o
que é isso, aumento nos vencimentos e
aumento na inflação? Espera, agora a
Georgeana pegou sarampo, deixa ela ficar
boa então. E então?! Hoje, Hoje! Tinha que
ser hoje, já!

As questões de 14 a 16 referem-se ao fragmento 1 a
seguir:
Fragmento 1
Escrevi uma vez que era um cético que só
acreditava no que pudesse tocar: não acreditava na
Luiza Brunet, por exemplo. Cruzei com a Luiza
Brunet num dos camarotes deste carnaval. Ela me
cobrou a frase, e disse que eu podia tocá-la para me
convencer da sua existência. Toquei-a. Não me
convenci. Não pode existir mulher tão bonita e tão
simpática ao mesmo tempo. Vou precisar de mais
provas.
Disponível em <http://www.pensador.info/autor/Luis_Fernando_Verissimo/>.
Acesso em 21 ag 2009.

Questão 14
Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que aponta a(s) correta(s).
I.

O autor se convenceu da existência de Luiza
Brunet, após tocá-la.

II.

Luiza Brunet esnobou o autor ao permitir que
ele a tocasse.

III.

a)
b)
c)
d)
e)

Questão 17
Leia as assertivas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que contém a(s) correta(s).

A beleza e a simpatia de Luiza Brunet não
convenceram o autor.

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas III está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I e III estão corretas.

Questão 15
Em relação ao fragmento 1, é correto afirmar que
nele a função predominante é a
a)
referencial.
b)
metalinguística.
c)
fática.
d)
emotiva.
e)
conativa.
Questão 16
Leia as assertivas abaixo a respeito dos elementos
destacados do fragmento 1. Em seguida, assinale a
alternativa que apresenta apenas as corretas.
“Ela me cobrou a frase, e disse que eu podia tocá-la
para me convencer da sua existência. Toquei-a. Não
me convenci.”
I.

Disponível em <http://middleofyesterday.zip.net/arch2004-03-01_2004-0331.html>. Acesso em 21 ag 2009.

Em “me cobrou” e “me convencer”, temos
pronomes tônicos.

a)
b)
c)
d)
e)

I.

O texto é do tipo narrativo.

II.

O texto possui narrador protagonista.

III.

O texto apresenta discurso indireto livre.

Apenas I está correta.
Apenas II está correta.
Apenas I e II estão corretas.
Apenas I, III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.

Questão 18
Em “[...] Ele tinha a cara rubra, os olhos brilhantes,
mas os lábios estavam brancos e secos...”, a
relação
lógico-semântica
estabelecida
pela
conjunção destacada é a de
a)
adversidade e pode ser substituída por porém.
b)
conclusão e pode ser substituída por logo.
c)
explicação e pode ser substituída por pois.
d)
alternância e pode ser substituída por ou.
e)
adição e pode ser substituída por e.

Questão 19
“Ou em dezembro, depois do aumento no emprego,
teria então mais dinheiro para enfrentar duas
casas...”

a)
b)
c)
d)
e)

No fragmento acima,
apresenta sentido de
explicação.
causa.
consecução.
proporção.
finalidade.

a

expressão

destacada

d)
e)

Questão 24
O quadro a seguir mostra a quantidade de questões
e respectivos acertos que Ana e Bel obtiveram em
um concurso.
Total
Matéria
Português
Matemática
Informática
Legislação

Questão 20
“Ou em dezembro, depois do aumento no emprego,
teria então mais dinheiro para enfrentar duas...“

a)
b)

c)
d)
e)

Assinale a alternativa que apresenta uma reescrita
possível do fragmento, sem que ocorra prejuízo
lógico-semântico para o contexto.
“Ou em dezembro, depois do aumento no emprego,
teria então mais dinheiro para que enfrente duas...“
“Ou em dezembro, depois do aumento no emprego,
teria então mais dinheiro a fim de que enfrentava
duas...“
“Ou em dezembro, depois do aumento no emprego,
teria então mais dinheiro para que enfrentava duas...“
“Ou em dezembro, depois do aumento no emprego,
teria então mais dinheiro a fim de que enfrente duas...“
“Ou em dezembro, depois do aumento no emprego,
teria então mais dinheiro a fim de enfrentar duas...“

MATEMÁTICA
Questão 21
Em um setor administrativo há 13 funcionários,
incluindo o chefe e a secretária. O chefe desse setor
deverá indicar uma comissão de três membros, na
qual ele não será um dos integrantes. No máximo,
quantas comissões distintas o chefe poderá
compor, tendo a secretária como um dos
integrantes?
a)
286.
b)
220.
c)
66.
d)
55.
e)
45.
Questão 22
Um garrafão tem 20.000 mililitros de água mineral e
este conteúdo foi distribuído igualmente em quatro
garrafas térmicas de mesma capacidade, restando
0,8 litros, os quais foram colocados em uma jarra.
Nessas condições, qual a capacidade de cada uma
das quatro garrafas térmicas?
a)
4,2 litros.
b)
4,6 litros.
c)
4,8 litros.
d)
460 mililitros.
e)
480 mililitros.
Questão 23
Uma secretária deve enviar 800 correspondências
em
dois
lotes.
Sabe-se
que
4%
das
correspondências receberão 1 selo cada uma, e a
metade das restantes receberá 2 selos cada uma, as
quais serão enviadas no primeiro lote; as demais
correspondências serão enviadas em um segundo
lote. Nessas condições, quantos selos serão
necessários para o envio das correspondências no
primeiro lote?
a)
416.
b)
512.
c)
800.

832.
900.

a)
b)
c)
d)
e)

25
20
15
10

de
Quest
ões

Acertos
Ana
Bel
15
13
9
6

14
12
8
4

Sabendo-se que todas as questões têm o mesmo
valor, pode-se afirmar que
o melhor desempenho de Ana foi em Português.
o melhor desempenho de Bel foi em Português.
Ana teve o mesmo desempenho somente em duas
matérias.
Bel teve melhor desempenho em Legislação do que em
Informática.
o melhor desempenho, tanto de Ana quanto de Bel foi
em Matemática.

Questão 25
Uma secretária envia três tipos de relatórios: R1, R2
e R3. O relatório R1 é enviado a cada 20 dias, R2 a
cada 30 dias e R3 a cada 45 dias. Supondo que essa
secretária envie hoje os três relatórios, então a
próxima vez em que ela enviará novamente os três
relatórios no mesmo dia será daqui a
a)
180 dias.
b)
90 dias.
c)
60 dias.
d)
45 dias.
e)
30 dias.
Questão 26
A vista superior de uma placa retangular tem as
seguintes dimensões: 4,2 m x 2 m. Com essa placa
deseja-se obter duas placas trapezoidais de mesma
área. Efetuando um único corte, quantas
possibilidades há para se obter essas placas?
a)
1.
b)
2.
c)
4.
d)
Maior do que 4 e menor do que 9.
e)
Maior do que 10.
Questão 27
Para a divulgação de um evento foram
confeccionados 2.000 “folders”. Cida, Eva e Léa
receberam a mesma quantidade de “folders” cada
uma, para serem dobrados em um determinado dia
de trabalho. Cida separou o seu lote em 5 partes
iguais e conseguiu dobrar os “folders” de 4 dessas
partes; Eva separou o seu lote em duas partes
iguais, uma para ser realizada pela manhã, tendo-a
concluído integralmente, e outra para ser realizada
à tarde, tendo-a cumprido parcialmente, pois

4 de “folders” do lote da tarde; Léa,
5
9 de sua tarefa. Nessas condições,
realizou
10
dobrou

a)
b)
c)
d)
e)

assinale a alternativa correta.
Eva e Léa dobraram a mesma quantidade de “folders”.
Cida e Eva dobraram a mesma quantidade de “folders”.
Cida dobrou a maior quantidade de “folders”.
Eva dobrou a menor quantidade de “folders”.
Léa dobrou a menor quantidade de “folders”.

Questão 28
Um salão retangular foi dividido em quatro
compartimentos retangulares A1, A2, A3 e A4,
conforme figura a seguir.

A1
A4

a)
b)
c)
d)
e)

A2
A3

Sabe-se que as áreas de A1, A2 e A3 medem,
2
2
2
respectivamente, 45 m , 25 m e 15 m . Nessas
condições, a área do compartimento A4 mede
2
20 m .
2
21 m .
2
24 m .
2
27 m .
2
30 m .

Questão 29
Uma funcionária deverá empacotar 8 livros de
formatos
idênticos
e
de
dimensões
20 cm x 25 cm x 1,5 cm. Para empacotar esses
livros, colocando-os um em cima do outro, na
menor dimensão, gasta-se 20% a mais de papel que
a área da superfície a ser empacotada para o
acabamento. Nessas condições, a quantidade de
2
papel, em cm , necessária para empacotar a pilha
dos 8 livros é
a)
7.200.
b)
2.496.
c)
1.896.
d)
1.248.
e)
1.040.
Questão 30
Um equipamento foi adquirido por R$ 100.000,00.
Estudos revelaram que a desvalorização desse
produto era de 10% ao ano. Decorridos quantos
anos esse equipamento apresentou o preço de R$
47.829,69?
a)
8 anos.
b)
7 anos.
c)
6 anos.
d)
5 anos.
e)
4 anos.

RASCUNHO

INFORMÁTICA
Questão 31
Utilizando o sistema operacional Windows XP
service pack 2, instalação padrão, português Brasil,
qual o menu no windows explorer que é posível
mapear uma unidade de rede?
a)
Arquivo.
b)
Editar.
c)
Ferramentas.
d)
Rede.
e)
Inserir.
Questão 32
Relacione as descrições
correspondente.

as

extensões

I.

É um arquivo do tipo “backup do Windows”.

II.

É um arquivo de tipo “Imagem gráfica”.

III.

É um arquivo de texto.

IV.

É um arquivo do tipo “Microsoft Office
Document Imaging”.

V.

Modelo de documento do aplicativo MS-Word
– editor de texto.

(
(
(
(
(
a)
b)
c)
d)
e)

com

)
)
)
)
)

.tif ou tiff
.bkf
.gif
.dot
.txt

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

Questão 33
Utilizando o sistema operacional Windows XP
service pack 2, instalação padrão, português Brasil,
sobre o conjunto de teclas Ctrl + Alt + Del e o
conjunto de teclas Ctrl + Shift + Esc podemos
afirmar que
(Obs.: o caracter + somente serve para facilitar a
interpretação.)
a)
Ctrl + Alt + Del abre o aplicativo propriedade do sistema
e o Ctrl + Shift + Esc abre o aplicativo gerenciador de
tarefas do windows.
b)
Ctrl + Alt + Del abre o aplicativo gerenciador de tarefas
do windows e o Ctrl + Shift + Esc abre o aplicativo
propriedade do sistema.
c)
ambos abrem o aplicativo propriedade do sistema.
d)
ambos abrem o aplicativo gerenciador de tarefas do
windows.
e)
Ctrl + Alt + Del abre o aplicativo gerenciador de tarefas
do windows e o Ctrl + Shift + Esc não executa nenhuma
funcão.
Questão 34
Utilizando o editor de texto Microsoft Word 2003,
instalação padrão, português Brasil, qual dos itens
NÃO é um tipo de início da sessão, localizada no
menu iniciar, configurar página, na aba layout?
a)
Nova página.
b)
Nova coluna.
c)
Contínua.
d)
Página inicial.
e)
Página par.

Questão 35
Utilizando o editor de texto Microsoft Word 2003,
instalação padrão, português Brasil, qual o menu
que está localizado a opção para inserir um
cabeçalho e rodapé?
a)
Menu Exibir.
b)
Menu Formatar.
c)
Menu Inserir.
d)
Menu Editar.
e)
Menu Arquivo.

Questão 40
Observe a figura:

Questão 36
Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Excel
2003, instalação padrão, português Brasil, observe
a figura que ilustra a visão parcial de uma planilha.

a)
b)
c)
d)
e)

De acordo com a figura acima qual o resultado da
formula:
=SE(MÁXIMO(A1:B1)
>=6,MÍNIMO(A1:A3),MÉDIA(B1:B3))
3.
5.
2.
6.
1.

Questão 37
Utilizando a planilha eletrônica Microsoft Excel
2003, instalação padrão, português Brasil, qual dos
itens abaixo NÃO é um tipo padrão de gráfico?
a)
Radar.
b)
Ações.
c)
Área.
d)
Bolhas.
e)
Difusão.
Questão 38
Preencha a lacuna e assinale a alternativa correta.

a)
b)
c)
d)
e)

“____________ contém informações pessoais sobre
o internauta e suas preferências.”
Favoritos
Cookies
Links
Spyware
Vírus

Questão 39
Sobre a rede do Microsoft Windows XP service pack
2, assinale a alternativa correta.
a)
Ao compartilhar uma pasta, não é possível definir uma
permissão somente de leitura da mesma.
b)
As conexões de rede dentro do painel de controle,
exibem todas as redes existente em um mesmo
domínio.
c)
É possível compartilhar unidades de disco.
d)
Não é possível compartilhar impressoras.
e)
Existe um limite de pastas que podem ser
compartilhadas

Qual o modo de exibição que está sendo utilizado no
Windows Explorer da imagem acima?
a)
Miniatura.
b)
Lado a lado.
c)
Ícones.
d)
Detalhes.
e)
Lista.

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
Questão 41
A Administração Indireta, compreende as seguintes
categorias de entidades, dotadas de personalidade
jurídica própria, com EXCEÇÃO de
a)
Autarquias.
b)
Empresas Públicas.
c)
Sociedades de Economia Mista.
d)
Fundações públicas.
e)
Partidos Políticos.
Questão 42
Analise as assertivas e assinale as alternativas que
aponta a correta. As atividades da Administração
Federal obedecerão aos seguintes princípios
fundamentais:

a)
b)
c)
d)
e)

I.

Planejamento.

II.

Coordenação.

III.

Descentralização.

IV.

Delegação de Competência e controle.

Apenas os itens I, II e III estão corretos.
Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas os itens I, II e IV estão corretos.
I, II, III, IV estão corretos.
I, II, III, IV estão incorretos.

Questão 43
De acordo com o art. 37 da Constituição Federal de
1988, assinale a alternativa correta.
a)
Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei e vedados aos estrangeiros.
b)
A investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista
em lei, inclusive as nomeações para cargo em
comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração.
c)
O prazo de validade do concurso público será de até
quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período.
d)
Durante o prazo improrrogável previsto no edital de
convocação, aquele aprovado em concurso público de
provas ou de provas e títulos não será convocado com
prioridade sobre novos concursados para assumir
cargo ou emprego, na carreira.
e)
As funções de confiança, exercidas exclusivamente por
servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de
carreira nos casos, condições e percentuais mínimos
previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de
direção, chefia e assessoramento.
Questão 44
De acordo com o art. 37 da Constituição Federal de
1988, assinale a alternativa INCORRETA.
a)
É garantido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
b)
O direito de greve será exercido nos termos e nos
limites definidos em lei específica.
c)
A lei reservará percentual dos cargos e empregos
públicos para as pessoas portadoras de deficiência e
definirá os critérios de sua admissão.
d)
Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo e do
Poder Judiciário não poderão ser superiores aos pagos
pelo Poder Executivo.
e)
É permitida a vinculação ou equiparação de quaisquer
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração
de pessoal do serviço público.
Questão 45
Ao servidor público da administração direta,
autárquica e fundacional, no exercício de mandato
eletivo federal, estadual ou distrital
a)
ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
b)
ficará afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe
facultado optar pela sua remuneração
c)
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou
função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo.
d)
não ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.
e)
não ficará afastado do cargo, emprego ou função,
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.
Questão 46
O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo,
os Ministros de Estado e os Secretários Estaduais e
Municipais serão remunerados exclusivamente por
a)
remuneração.
b)
subsídio fixado em parcela única.
c)
subsídio fixado em parcela bipartida.
d)
subsídio fixado em parcela única, admitido o acréscimo
de gratificação.
e)
subsídio fixado em parcela única, admitido o acréscimo
de adicional, abono, prêmio, verba de representação ou
outra espécie remuneratória.
Questão 47
Os servidores titulares de cargos efetivos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios,
incluídas suas autarquias e fundações serão
aposentados compulsoriamente aos

a)
b)
c)
d)
e)

60 (sessenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
65 (sessenta e cinco) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
65 (sessenta e cinco) anos de idade, com proventos
integrais.
70 (setenta) anos de idade, com proventos
proporcionais ao tempo de contribuição.
70 (setenta) anos de idade, com proventos integrais.

Questão 48
Os requisitos de idade e de tempo de contribuição
serão reduzidos em cinco anos, em relação a
aposentadoria voluntária, para o professor que
comprove exclusivamente tempo de efetivo
exercício das funções de magistério
a)
no ensino superior e no ensino médio.
b)
no ensino superior, médio e fundamental.
c)
na educação infantil e no ensino fundamental e médio.
d)
na educação infantil, ensino fundamental, médio e
superior.
e)
na educação infantil ensino médio e superior.
Questão 49
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a correta. Sem qualquer prejuízo, poderá o
servidor ausentar-se do serviço

a)
b)
c)
d)
e)

I.

por 1 (um) dia, para doação de sangue.

II.

por 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.

III.

por 8 (oito) dias consecutivos em razão de
casamento.

IV.

por 8 (oito) dias consecutivos em razão de
falecimento do cônjuge, companheiro, pais,
madrasta ou padrasto, filhos, enteados,
menor sob guarda ou tutela e irmãos.

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas II e III estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
I, II, III, IV estão corretas.
I, II, III, IV estão incorretas.

Questão 50
Analise as assertivas e assinale a alternativa que
aponta a correta. Ao servidor é proibido

a)
b)
c)
d)
e)

I.

ausentar-se do serviço durante o expediente,
em qualquer hipótese.

II.

retirar, sem exceções, qualquer documento
ou objeto da repartição.

III.

valer-se do cargo para lograr proveito
pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública.

IV.

receber propina, comissão, presente ou
vantagem de qualquer espécie, em razão de
suas atribuições.

Apenas I, II e III estão corretas.
Apenas III e IV estão corretas.
Apenas I, II e IV estão corretas.
I, II, III, IV estão corretas.
I, II, III, IV estão incorretas.

