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Língua Portuguesa
01 – Leia os versos abaixo:
A Perdida Inocência – Madrigal Lúgrube
Em vossa casa feita de cadáveres,
ó princesa! ó donzela!
em vossa casa, de onde o sangue escorre,
quisera eu morar. (...)
Carlos Drummond de Andrade. Poesia e prosa.

05 – Assinale a frase INCORRETA quanto à
concordância nominal.
A) Conseguimos resolver nossos problemas,
agora estamos quite.
B) Já era meio-dia e meia quando as crianças
voltaram da escola.
C) Já ouvi isso bastantes vezes.
D) Os trabalhadores permaneciam alerta.
Matemática
06 – Em um concurso as provas receberam os
seguintes pesos:

A expressão “em vossa casa” aparece duas
vezes na estrofe. Marque a alternativa que
indique a função sintática da expressão.
A)
B)
C)
D)

4 para a matéria B

Adjunto adnominal.
Adjunto adverbial de lugar.
Aposto.
Vocativo.

02 – Assinale a alternativa em que o emprego
de porque, porquê, por que e por quê está
ERRADO.
A)
B)
C)
D)

5 para a matéria A

Este é o motivo por que o procurei.
Meu Deus, por que me abandonaste?
Porque você convidou o amigo?
Você sempre desconfiou de mim, por quê?

03 – A regência verbal está CORRETA em:
A) Este rapaz namora com a amiga de
Letícia.
B) Informou-lhe de todos os problemas.
C) Prefiro fazer academia do que dormir.
D) Vi ao jogo e gostei dele.

3 para a matéria C
2 para a matéria D
Se um dos candidatos recebeu as notas 9 para
a matéria “A”, 8 para a matéria “B”, 5 para a
matéria “C” e 3 para a matéria “D”; qual foi
a média final do candidato?
A)
B)
C)
D)

7.
6,25.
5,75.
5,60.
 espaço para rascunho 

04 – Assinale a alternativa em que o emprego
da crase está INCORRETO:
A)
B)
C)
D)

Chegamos cedo à casa de meus amigos.
O trem partia às seis horas.
Preciso ir à Copacabana.
Seja rápida em sua ida à Bélgica.
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07 – Em uma classe de 38 (trinta e oito)
alunos, fizeram uma pesquisa e observaram
que o número de alunos que preferem
Português é 3/4 do número de alunos que
preferem Matemática, e há 10 (dez) alunos
que não preferem nenhuma das 02 (duas)
disciplinas. Qual o número de alunos que
preferem Português?
A)
B)
C)
D)

7.
12.
16.
21.

09 – Em quanto tempo um capital de R$
100.000,00 aplicado à taxa de 90% a.t
(noventa
por
cento
ao
trimestre),
capitalizados
mensalmente,
rende
R$
69.000,00 de juros?
A)
B)
C)
D)

1 mês.
45 dias.
2 meses.
1 trimestre.
 espaço para rascunho 

 espaço para rascunho 

08 – O resultado da Inequação 2(x – 1/3) –
1/4(x+1) > 1/6 , é:
A)
B)
C)
D)

10 – Se A está contido em Y e A união Y = {4,
6, 8}, então o conjunto Y é:
A)
B)
C)
D)

x > 1/4.
x < 1/6.
x > 1/7.
x > 13/21.

{ }.
4.
{4, 6}.
{4, 6, 8}.
 espaço para rascunho 

 espaço para rascunho 
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Conhecimentos Gerais
11 – O nadador César Cielo fechou o ano de
2009 com “chave de ouro”, segundo o seu site
oficial esta foi a melhor temporada de sua
vida. Sobre o atleta é INCORRETO afirmar:
A) Bateu o recorde dos 100 metros livre no
Mundial de Roma.
B) Bateu o recorde dos 50 metros livre no
Open de natação em São Paulo.
C) É o primeiro nadador da história a ser
campeão mundial e recordista mundial dos
50 metros livre e dos 100 metros livre no
mesmo ano.
D) Foi agraciado com o Prêmio Mundial de
Melhor Atleta do Ano.

12 – De acordo com o Governo Federal, o
PAC é mais que um programa de expansão do
crescimento. Ele é um novo conceito de
investimento em infra-estrutura que, aliado a
medidas econômicas, vai estimular os setores
produtivos e, ao mesmo tempo, levar
benefícios sociais para todas as regiões do
país. Que ministério é o responsável pelo
gerenciamento dos recursos do PAC?
A)
B)
C)
D)

Casa Civil.
Fazenda.
Integração Nacional.
Planejamento, Orçamento e Gestão.

13 – Enquanto dava autógrafos após um
comício, um político europeu foi atingido por
uma estatueta no dia 13/12/2009. Os
resultados deste ataque foram: o nariz
quebrado, um corte nos lábios e dois dentes a
menos na boca. Da relação abaixo, que
político sofreu esta agressão?
A)
B)
C)
D)

Cavaco Silva – Portugal.
Nicolas Sarkozy – França.
Sílvio Berlusconi – Itália.
Tony Blair – Reino Unido.

14 – A partir de 01/02/2010 o Governo
Federal determinou que o percentual de
álcool na gasolina deveria diminuir para:
A)
B)
C)
D)

19 %.
20 %.
21 %.
22%.

15 – O que provocou a morte de milhares de
pessoas no Haiti em 12 de Janeiro deste ano?
A)
B)
C)
D)

Um maremoto.
Um terremoto.
Uma guerra civil.
Uma revolução.
Conhecimentos Específicos

16 – Em uma planilha do Excel, que fórmula
deverá ser inserida na célula “C1” para que a
mesma apresente a somas das células “A1” e
“B1”?
A)
B)
C)
D)

A1+B2.
A1+B2=.
C1=A1+B2.
=A1+B2.

17 – Para impedir que outros usuários do
mesmo computador não abram um
documento qualquer, o ideal é:
A)
B)
C)
D)

Atribuir uma senha ao documento.
Enviar o documento para a lixeira.
Salvar o documento como página da web.
Selecionar todo o documento e colocar a
fonte na cor branca.

18 – Qual dos símbolos abaixo é utilizado para
separar o nome do usuário e o domínio do
servidor responsável pelo e-mail?
A)
B)
C)
D)

. (ponto).
www ou http.
@ (arroba).
# (diferente).
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19 – O termo “Firewall” quando traduzido ao
pé da letra significa: “muro corta-fogo”. Em
informática o que é um “Firewall”?
A) É um extintor de incêndios exclusivo para
ser utilizado em computadores.
B) É um programa que auxilia na prevenção
contra acessos externos sem autorização
em um computador.
C) É uma rede protegida contra incêndios na
qual os computadores são instalados.
D) Nenhuma das alternativas acima responde
corretamente ao enunciado da questão.

20 – Considerando a modalidade de
correspondências, marque aquela cuja
definição está CORRETA.
A) Circular – “Documento autorizando a
execução de algum serviço”.
B) Memorando – “É a modalidade de
comunicação
entre
as
unidades
administrativas de um mesmo órgão, que
podem estar hierarquicamente em mesmo
nível ou em níveis diferentes”.
C) Ofício – “É a modalidade de
comunicação
entre
as
unidades
administrativas de um mesmo órgão, em
níveis hierárquicos diferentes”.
D) Regulamento – “Conjunto das principais
leis que determinam o funcionamento de
cada órgão”.

21 – Qual alternativa abaixo descreve as
funções do Protocolo:
A) Recebimento, classificação e registro
temporal da documentação.
B) Recebimento, classificação, registro,
distribuição, expedição e tramitação de
documentos.
C) Recebimento, classificação, recolhimento,
tramitação e controle temporal e histórico
da documentação.
D) Recebimento e guarda, com tabela de
temporalidade, da documentação.

22 – Leia o texto abaixo:
“O segundo princípio expresso no art.
37, caput, da Constituição gasalha três
abordagens distintas. Significa tanto a atuação
impessoal, genérica, ligada à finalidade da
atuação administrativa que vise a satisfação do
interesse coletivo, sem corresponder ao
atendimento do interesse exclusivo de
administrado, como também significa a
imputação da atuação do órgão ou entidade
estatal, não o sendo quanto ao agente público,
pessoa física, como ainda a isonomia, porque
obrigatório o tratamento igualitário entre todos
os administrados.”
Rosa, Márcio Fernando Elias in Direito
Administrativo – Sinopses Jurídicas – Editora
Saraiva
O texto acima faz referência a qual princípio
da Administração Pública?
A)
B)
C)
D)

Princípio da Impessoalidade.
Princípio da Legalidade.
Princípio da Moralidade.
Principio da Razoabilidade.

23 – Os princípios básicos da Administração
Pública são:
A) Impessoalidade – Legalidade –Moralidade
– Publicidade.
B) Legalidade – Moralidade – Motivação –
Publicidade.
C) Legalidade
–
Moralidade
–
Proporcionalidade – Publicidade.
D) Legalidade – Moralidade – Publicidade –
Razoabilidade.
24 – A reunião de um documento a outro, de
forma complementar, guardando relativa
autonomia em ambos, é denominada:
A)
B)
C)
D)

Anexação.
Arquivo.
Autuação.
Juntada.
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As questões 25 e 26 são referentes ao texto
abaixo:

As questões 29 e 30 são referentes ao texto
abaixo:

Os documentos são uma unidade
constituída pela INFORMAÇÃO (elemento
referencial ou dado) e seu suporte (material, base),
é produzido em decorrência do cumprimento de
uma atividade, preservados para servir de prova,
testemunho e pesquisa. O documento pode ser
simples ou composto.

IDADE DOS ARQUIVOS

25 – Qual alternativa abaixo é um documento
composto?

A)
B)
C)
D)

Ficha de atendimento.
Ofício.
Processo.
Relatórios.

26 – São considerados documentos simples,
EXCETO:

A)
B)
C)
D)

Ficha de atendimento.
Ofício.
Processo.
Relatórios.

27 – A execução da atividade funcional no mais
alto nível de rendimento, a formação de uma
consciência profissional e a honestidade no
trabalho, são princípios básicos da:

A)
B)
C)
D)

Educação Formal.
Ética Profissional.
Filosofia Aristotélica.
Moral Crista.

28 – O chefe de transporte de uma prefeitura
encaminhou uma correspondência ao seu
superior, o Secretario de Administração,
informando-o sobre os problemas com a
manutenção da ambulância municipal. Qual a
CORRESPONDÊNCIA utilizada neste caso?

A)
B)
C)
D)

Oficio.
Carta Comercial.
Memorando.
Circular.

“Você sabia que os arquivos têm ciclos de
vida? É, e este é contado a partir da produção do
documento e do encerramento do ato, ação de fato
que motivou a sua produção e a sua freqüência de
uso. Essa fase se diz na arquivologia que tem
relação com a Vigência do documento (razão de
ser do documento).”
29 – São ciclos de vida dos arquivos:

A) Os arquivos correntes ou de gestão, os
arquivos intermediários e os arquivo
permanente.
B) Os arquivos de gestão, os arquivos
intermediários e os arquivos privados.
C) Os arquivos diários, os arquivos
intermediários e arquivos mortos.
D) Os arquivos diários, os arquivos
intermediários e os arquivos privados.
30 – Qual a definição de Arquivo Intermediário:

A) Conjunto de documentos estreitamente
vinculados aos objetivos imediatos para os
quais foram produzidos.
B) Conjunto de documentos históricos
vinculados aos objetivos imediatos e de
complexidade intermediaria.
C) Documentos
de
ultima
geração,
relacionados à expansão tecnológica do
setor.
D) Documentos originários dos arquivos
correntes, guardados em deposito de
armazenamento temporário até a sua
destinação final.
Observação: Os dois textos utilizados nesta página
foram retirados do Manual Técnico – Organização
os Arquivos – UNICAMP – 2005.

TRANSFIRA SUAS RESPOSTAS PARA A
GRADE DE RESPOSTAS.
A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE
BOA SORTE.
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