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PORTUGUÊS
Considere a charge abaixo e responda as questões 01, 02, 03 e
04.

III. A informação prévia de que se tratava realmente de
um acidente.
IV. O fato de que o ébrio não compreendeu o contexto
do seu interlocutor.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
I, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

06. Na imagem abaixo é possível concluir que:
01. Depois de ler a história em quadrinhos, você percebe
“Romeu e Dalila” são os nomes:
A)
B)
C)
D)
E)

Dos vizinhos do homem da história.
Dos vizinhos da mulher da história.
Do homem e da mulher da história.
Das pessoas que escreveram a história.
Das pessoas que já leram a história.

02. A história começa com:
A)
B)
C)
D)
E)

Uma criança.
Um alerta.
Um aviso.
Uma pergunta.
Um passeio.

03. A mulher fala de alguns sentimentos tristes que ela tem.
Marque abaixo a palavra que NÃO é um sentimento triste:
A)
B)
C)
D)
E)

Tédio.
Conjuntivite.
Tristeza.
Mágoa.
Desilusão.

04. Veja abaixo as palavras que formam pares e marque o que
mostra palavras contrárias:
A)
B)
C)
D)
E)

Solidão – só
Sorte – alegria.
Tristeza – sofrimento.
Mágoa – angústia.
Dor – felicidade.

A) a crase registrada duas vezes está adequada, pois, refere-se, elipticamente, a cidade de Bananeiras, bem
como, a cidade de Solânea.
B) a crase está inadequada, pois, não existe a contração
entre preposição e artigo como exige a norma culta.
C) no primeiro registro torna-se necessário o uso da
crase, dispensando, desta forma, o segundo para não
caracterizar redundância.
D) torna-se inadequado o uso de crase em ambos os casos, pois, tanto a palavra Bananeiras como a palavra
Solânea não antecede artigo.
E) o uso da crase em ambos os casos torna-se obrigatório por se tratar de palavra do gênero feminino tanto
a que antecede, como também, a que sucede a fusão
da preposição com o artigo.
07. Na imagem abaixo, é possível concluir que:

05. Considere a piada abaixo:
Acidente
Um bêbado chega em ziguezague até uma esquina onde
tinha acabado de acontecer um acidente de trânsito e pergunta
para um dos curiosos, ali aglomerados:
- Que aconteceu? Por que esse cara tá caído aí no chão?
- Foi batida.
- Batida, é? Tá vendo só? É por isso que eu só tomo pura...
Contribui(em) para a “graça” da piada:
I.

A surpresa, o desfecho inesperado, que ocorre com o
último trecho do texto.
II. A instauração do processo de ambiguidade existente
no léxico “batida”.
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A) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGIONAL” ocorre um registro de inadequação de regência verbal.
B) a oração “TEMOS COMIDAS REGIONAL” registra adequadamente o uso de palavras próprias no
singular, como ocorre em “Lojas Maia”, Lojas Insinuante, etc.
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C) o substantivo “COMIDAS” está em contraponto
com o adjetivo “REGIONAL”, uma vez que, o adjetivo deve concordar em gênero e número com o
substantivo a que se refere.
D) a inadequação, na verdade, está em “SERVICE SEM
BALANÇA”, a qual deveria ser grafada “SERVIÇOS SEM BALANÇA”.
E) na oração intercalada “TEMOS COMIDAS REGIONAL”, por ser uma variante linguística oficial da
norma padrão considera-se adequada o seu uso e
forma.
08. Leia o texto e marque a alternativa correta.
O nome dele era Atarxérxes Siqueira, mas era conhecido
por Carlinhos Boludo.
Carlinhos Boludo perdeu o primeiro emprego na Prefeitura de Floriano por artimanhas de pontuação. Certa vez, o diretor Administrativo da Prefeitura, Raymundo Melancia, chamou o
copista para uma conversa de fim de expediente. E aconselhativo:
– “Seu” Boludo, tenha cuidado com as vírgulas. Desse
jeito, o considerado acaba com o estoque e a prefeitura não
tem verba para comprar vírgulas novas.
Pelo que se conclui do texto, Boludo NÃO exercia na prefeitura o cargo de:
A)
B)
C)
D)
E)

digitador
professor.
secretário
amanuense
escrevente

09. Leia o texto, da música “Que nem vem vem”, cantada
pelo cantor sertanejo Flávio José.
Quebrei no dente o taco da literatura
Tô na história, tô eu sei
Que eu sou motivo pra falar
Entrei de cara, cara, tô caindo fora
Tá no tempo, já é hora de poder me desfrutar
Semente negra, eu sou raiz poderosa
Aguada em verso e prosa na cacimba de Belá
Meu canto tem um chapo-chapo de uma cuia
(...)
À luz da morfologia, no que trata da formação de palavra, o
termo grifado pode ser associado a uma das alternativas seguinte.
A)
B)
C)
D)
E)

formação prefixal
derivação regressiva.
termo onomatopaico
derivação imprópria.
palavra parassintética

10. Considere a frase:
– “Que dia lindo!”.
A respeito desta expressão, pode-se afirmar que:
A)
B)
C)
D)
E)

é uma frase nominal.
é uma oração nominal.
é um período nominal.
é uma oração com sujeito indeterminado.
um período não verbal.
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CONHECIMENTOS GERAIS
11. Entende-se que todas as alternativas abaixo contribuem,
gravemente, para o aquecimento global, EXCETO:
A) Crescimento e surgimento de desertos: o aumento da
temperatura provoca a morte de várias espécies animais e vegetais, desequilibrando vários ecossistemas. Somado ao desmatamento que vem ocorrendo,
principalmente em florestas de países tropicais (Brasil, países africanos), a tendência é aumentar cada
vez mais as regiões desérticas em nosso planeta;
B) Aumento do nível dos oceanos: com o aumento da
temperatura no mundo, está em curso o derretimento
das calotas polares. Ao aumentar o nível da águas
dos oceanos, podem ocorrer, futuramente, a submersão de muitas cidades litorâneas;
C) Aumento de poços artesianos: com o número de poços artesianos em crescimento acelerado, tem se verificado uma intensa onda de infiltrações entre as rochas sedimentares, provocando uma rachadura nas
áreas próximas as barragens e barreiras, causando
risco as áreas residenciais envolvidas.
D) Aumento de furacões, tufões e ciclones: o aumento
da temperatura faz com que ocorra maior evaporação das águas dos oceanos, potencializando estes tipos de catástrofes climáticas;
E) Ondas de calor: regiões de temperaturas amenas tem
sofrido com as ondas de calor. No verão europeu,
por exemplo, tem se verificado uma intensa onda de
calor, provocando até mesmo mortes de idosos e crianças.
12. Atualmente o posto de presidente do Supremo Tribunal
Federal, o chamado STF, tem sido da pessoa de:
A)
B)
C)
D)
E)

Gilmar Mendes
Marco Aurélio
Celso de Mello
Joaquim Barbosa
Ayres Britto

13. Leia o texto abaixo:
Caminhando e cantando e seguindo a canção
Somos todos iguais, braços dados ou não
Nas escolas, nas ruas, campos, construções
Caminhando e cantando e seguindo a canção(...)
O trecho acima é um fragmento da música Para não dizer
que não falei de flores. Esta letra pertence a um lendário
paraibano que foi perseguido durante a Ditadura Militar.
Marque a alternativa que traz o autor desta música.
A)
B)
C)
D)
E)

Geraldo Azevedo
Geraldo Vandré
Zé Ramalho
Caetano Veloso
João Gilberto

14. Aponte a alternativa em que não aparece uma economia
do município de Rio Negrinho.
A)
B)
C)
D)
E)

Confecção;
Móveis;
Cerâmica;
Tintas;
Construção civil.
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15. A primeira estação ferroviária de Rio Negrinho foi inaugurada no ano de:
A)
B)
C)
D)
E)

1872
1873
1913
1918
1920

16. O aniversário do Município de Rio Negrinho é comemorado no dia 24 de abril devido:
A) a fundação da estação ferroviária;
B) o nascimento de Jorge Zipperer;
C) a fundação do colégio São José e o seminário fundados pelo padre Luiz Gonzaga Steiner;
D) ao sepultamento de Max Raschke porteiro da Cimo;
E) ao seu desmembramento de São Bento do Sul.
17. Os dizeres que estão gravados no brasão do município de
Rio Negrinho são:
A)
B)
C)
D)
E)

trabalho e desenvolvimento;
trabalho e pesquisa;
trabalho e progresso;
trabalho e austeridade;
desde 1913.

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
21. Considerando os itens abaixo, constitui abuso de autoridade qualquer atentado:
I.
II.
III.
IV.
V.

à liberdade de locomoção;
à inviolabilidade do domicílio;
ao sigilo da correspondência;
à liberdade de consciência e de crença;
ao livre exercício do culto religioso.

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, apenas;
II, IV e V, apenas;
III, IV e V, apenas;
I, II, IV e V, apenas;
I, II, III, IV e V.

22. Entende-se pelo contexto de cidadania que é dever da
família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder
público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos
direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação,
ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. A garantia de prioridade compreende:
I.

18. Marque, entre os municípios citados abaixo o que faz
divisa com Rio Negrinho.
A)
B)
C)
D)
E)

Mafra
Jaraguá do Sul
Vitor Meireles
Ibirama
Benedito Novo

19. Na política de Rio Negrinho, vários líderes políticos locais exerceram a função de prefeito. Dentre os citados abaixo
marque a alternativa que mostra o nome do último prefeito
constitucional do município eleito para o quadriênio 1997 a
2000.
A)
B)
C)
D)
E)

Mauro Mariani
Romeu Ferreira de Albuquerque
Osni José Schroeder
Alcides Groskopf
Guido Ruckl

20. Segundo pesquisa realizada pelo Censo IBGE 2010, o
município de Rio Negrinho compreende uma população estimada em:
A)
B)
C)
D)
E)

33.450 habitantes
39.846 habitantes
49.870 habitantes
57.250 habitantes
64.290 habitantes

primazia de receber proteção e socorro em algumas
circunstâncias;
II. precedência de atendimento nos serviços públicos ou
de relevância pública;
III. preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas;
IV. destinação privilegiada de recursos públicos nas
áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

23. Conforme o Art. 3º da Constituição Federal, constituem
objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil:
I. construir uma sociedade livre, justa e solidária;
II. garantir o desenvolvimento regional;
III. erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as
desigualdades sociais e regionais;
IV. promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas
de discriminação.
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

MONITOR DE SERVIÇOS EDUCAIONAIS

I, II, apenas;
II, III e IV, apenas;
II e IV, apenas;
III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
I, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.
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24. No Art. 5º da Constituição Federal, entende-se que todos
são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza,
garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no
País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
I.

é livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou
profissão, atendidas as qualificações profissionais
que a lei estabelecer.
II. homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição;
III. é inviolável a liberdade de consciência e de crença,
sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias;
IV. a casa é asilo violável do indivíduo, ninguém nela
podendo penetrar sem consentimento do morador,
salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial;
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
I e II, apenas;
I, II e III, apenas;
I, III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

25. São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de
outros que visem à melhoria de sua condição social todos os
itens abaixo, EXCETO:
A) Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para
os que percebem remuneração variável;
B) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a
compensação de horários e a redução da jornada,
mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho;
C) Salário Mínimo , fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação,
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte
e previdência social, com reajustes periódicos que
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua
vinculação para qualquer fim;
D) Permissão de trabalho noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito na condição de aprendiz e
a partir de treze anos;
E) Jornada de seis horas para o trabalho realizado em
turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva.
26. Conforme o Artigo 6º da Constituição Federal, todos os
itens abaixo são direitos sociais, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

o lazer
a educação
a saúde
o plano funerário
a alimentação
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27. Com base no Artigo 8º da Constituição Federal, considere
os itens abaixo sobre a livre associação profissional ou sindical e marque a alternativa correta.
I.

É vedada a criação de mais de uma organização sindical, em qualquer grau, representativa de categoria
profissional ou econômica, na mesma base territorial, que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior à área
de um Município;
II. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses
coletivos ou individuais da categoria, inclusive em
questões judiciais ou administrativas;
III. é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a
partir do registro da candidatura a cargo de direção
ou representação sindical e, se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se
cometer falta grave nos termos da lei.
IV. É obrigatória a contribuição que, em se tratando de
categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação
sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei;
Está(ão) correto(s) o(s) item(ns):
A)
B)
C)
D)
E)

I, II e III, apenas;
I, II e IV, apenas;
I, III e IV, apenas;
III e IV, apenas;
I, II, III e IV.

28. Todos os itens abaixo correspondem aos princípios obedecidos pela Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e
dos Municípios, conforme a Constituição Federal em seu
Artigo 37, EXCETO:
A)
B)
C)
D)
E)

publicidade
obrigatoriedade
legalidade
impessoalidade
moralidade

29. Baseando-se no Decreto-Lei de Nº 2.848/40, em seu Art.
296, quanto à falsificação de documentos, incorre pena de
reclusão de dois a seis anos seguido de multa à essoa que
praticar todas as alternativas, abaixo, EXCETO:
A) quem faz uso do selo ou sinal falsificado;
B) quem altera, falsifica ou faz uso indevido de marcas,
logotipos, siglas ou quaisquer outros símbolos utilizados ou identificadores de órgãos ou entidades da
Administração Pública.
C) selo público destinado a autenticar atos oficiais da
União, de Estado ou de Município;
D) selo ou sinal atribuído por lei a entidade de direito
público, ou a autoridade, ou sinal público de tabelião;
E) Apropriar-se de dinheiro, valor ou qualquer outro
bem móvel, público ou particular, de que tem a posse em razão do cargo, ou desviá-lo, em proveito próprio ou alheio;
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30. Ainda sobre o Decreto-Lei de Nº 2.848/40, quanto aos
crimes praticados por particular contra a Administração em
geral, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:
A) Com base no Art. 331, a pessoa que desacatar funcionário público no exercício da função ou em razão
dela poderá pegar pena de detenção, de seis meses a
dois anos, ou multa.
B) O Art. 333, infere que quem oferecer ou prometer
vantagem indevida a funcionário público, para determiná-lo a praticar, omitir ou retardar ato de ofício,
o mesmo poderá ser advertido e ser multado, com direito a ampla defesa.
C) Segundo o Art. 328, usurpar o exercício de função
pública, a pessoa pode pegar detenção, de três meses
a dois anos, e multa. Se do fato o agente auferir vantagem a pena será de reclusão, de dois a cinco anos,
e multa.
D) Segundo o Art. 329, a pessoa que opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a
funcionário competente para executá-lo ou a quem
lhe esteja prestando auxílio, a lei imputará pena de
detenção, de dois meses a dois anos.
E) Conforme o Art. 330, desobedecer a ordem legal de
funcionário público, o contraventor poderá pegar
pena de detenção, de quinze dias a seis meses, e
multa.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Considere um computador com sistema operacional Windows XP. Quais das seguintes versões do Windows poderão
ser instaladas corretamente nessa máquina, empregando o
esquema de inicialização múltipla?
A)
B)
C)
D)
E)

Windows 98 e Windows ME.
Windows ME e Windows 2000.
Windows 98 e Windows 2000.
Windows 98, Windows ME e Windows 2000.
Qualquer outra versão do Windows anterior ao Windows XP.

32. Assinale a alternativa que descreve o procedimento correto para desinstalar o Microsoft Outlook Express de um
computador com sistema operacional Windows XP.
A) No painel de controle, abrir a janela ‘Adicionar ou
remover programas’, selecionar a entrada correspondente ao Outlook Express, clicar o botão ‘Remover’
e depois seguir os passos indicados pelo assistente
de instalação do Outlook Express para remover o
software.
B) No painel de controle, abrir a janela ‘Adicionar ou
remover programas’, clicar o botão ‘Adicionar/remover componentes do Windows’, desmarcar
a caixa de seleção correspondente ao Outlook Express na nova janela, clicar o botão ‘Avançar’ e em
seguida o botão ‘Concluir’.
C) Para remover o Outlook Express é necessário refazer
a instalação do Windows XP em modo Personalizado e desativar a caixa de seleção correspondente a
este programa. Este procedimento requer o uso do
CD de instalação do sistema operacional.
D) No painel de controle, abrir a janela ‘Adicionar ou
remover programas’, selecionar a entrada correspondente ao Microsoft Office, clicar o botão ‘Remover’
MONITOR DE SERVIÇOS EDUCAIONAIS

e depois seguir os passos indicados pelo assistente
de instalação do Office para remover o Outlook Express.
E) Não existe a possibilidade de remover o Microsoft
Outlook Express, pois este software é integrado ao
sistema operacional Windows XP.
33. Suponha que foi detectada uma falha no driver da placa
de rede de um computador com sistema operacional Windows XP e que você obteve a nova versão do driver a partir
do site do fabricante. Assinale a alternativa que descreve
corretamente um procedimento que permite efetuar a substituição do driver.
A) Na pasta ‘Acessórios’ do menu ‘Iniciar’, abrir o
aplicativo ‘Gerenciamento do computador’, abrir as
propriedades da placa de rede cujo driver será atualizado, clicar na aba ‘Avançado’ e depois no botão
‘Atualizar driver’.
B) No painel de controle, iniciar o assistente para ‘Configuração de Rede’, selecionar a placa de rede cujo
driver será atualizado, clicar na aba ‘Avançar’ e depois no botão ‘Atualizar driver’.
C) Basta executar no Prompt de comando do Windows
o arquivo obtido a partir do site do fabricante da placa de rede e depois seguir os passos indicados no
programa de instalação.
D) Abrir as ‘Propriedades do sistema’, clicar o botão
que abre o ‘Gerenciador de dispositivos’ na aba
‘Hardware’, abrir as propriedades da placa de rede
cujo driver será atualizado, clicar na aba ‘Driver’ e
em seguida no botão ‘Atualizar driver’.
E) É necessário remover a placa de rede do computador, reiniciar o computador para que o driver seja
desinstalado automaticamente, e depois reconectar a
placa de rede para que ela seja detectada e o Windows proceda à instalação da mesma. Durante esse
procedimento, você será solicitado a informar o caminho para o driver do dispositivo a ser instalado.
34. Considere uma rede local composta por máquinas rodando as seguintes versões do sistema operacional Windows: 98,
ME, 2000 e XP. Assinale a alternativa que lista os sistemas
de arquivos suportados por todas as versões do Windows
instaladas em máquinas dessa rede.
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas FAT.
Apenas FAT32.
FAT e FAT32.
FAT e NTFS.
FAT32 e NTFS.
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35. Verifique a veracidade das seguintes afirmativas a respeito do utilitário RPM, utilizado em várias distribuições do
Linux.
I.
II.

III.
IV.
V.

Pacotes contendo o código fonte de programas podem ser compilados e instalados pelo RPM.
Pacotes com a extensão ‘.rpm’ contêm atualizações
do sistema operacional, que podem ser instaladas em
máquinas Linux, usando o RPM.
A instalação de um pacote usando o RPM pode alterar o kernel do sistema operacional.
O RPM pode baixar e instalar pacotes disponíveis
em servidores Web.

Dentre as afirmativas acima:
A)
B)
C)
D)
E)

Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas III e IV são verdadeiras.
Apenas as afirmativas I, III e IV são verdadeiras.
As afirmativas I, II, III e IV são verdadeiras.

36. A respeito das unidades de disco de um computador com
sistema operacional Windows XP, é correto afirmar:

E) O Office deve ser instalado em qualquer uma das
duas versões do Windows, na pasta ‘Arquivos de
Programas’.
39. Entre as alternativas abaixo, marque a que não corresponde ao uso adequado do pronome de tratamento com o seu
referente.
A)
B)
C)
D)
E)

Servidor Público - Vossa Senhoria
Reitor - Vossa Magnificência
Duque - Vossa Alteza
Papa - Vossa Santidade
Vereador - Vossa Eminência

40. Marque, entre as alternativas abaixo a que não corresponde a uma característica do método de arquivamento alfabético
é:
A)
B)
C)
D)
E)

por assunto;
sobrenome;
geográfico;
mnemônico;
variadex.

A) Cada disco rígido do computador é identificado por
uma letra de A a Z.
B) Um disco rígido pode ser dividido em duas ou mais
partições e cada partição pode ser configurada como
uma unidade de disco do sistema operacional.
C) Cada disco rígido instalado no computador é exibido
como uma unidade de disco do sistema operacional.
D) Dois discos rígidos podem ser formatados de modo a
serem exibidos como uma única unidade de disco do
sistema operacional.
E) O sistema operacional deve ser obrigatoriamente instalado na unidade de disco ‘C:’, na pasta ‘Windows’.
37. Assinale a alternativa que cita o nome correto do modo de
exibição do Microsoft Word 2002, integrante do pacote Microsoft Office XP, que permite a visualização do documento
na forma como este será impresso enquanto o mesmo está
sendo editado.
A)
B)
C)
D)
E)

Modo de exibição normal.
Modo de exibição de página inteira.
Modo de exibição de layout de impressão.
Modo de exibição de visualização de impressão.
Modo de exibição de visualização de página.

38. Em uma máquina com duas versões do sistema operacional Windows instaladas, com esquema de inicialização múltipla, como deve ser efetuada a instalação do Microsoft Office
para que este funcione corretamente, independentemente do
sistema operacional selecionado durante a inicialização do
computador?
A) O Office deve ser instalado separadamente em cada
uma das duas versões do sistema operacional.
B) O Office deve ser instalado em uma partição de disco acessível, a partir das duas versões do Windows
instaladas no computador.
C) O Office deve ser instalado na versão mais recente
do Windows.
D) O Office deve ser instalado na versão mais antiga do
Windows, para que a versão mais recente também o
reconheça como um programa executável.
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