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1. Você receberáá do fiscal de saala:
a) uma folha de respostas destinada
d
à marcação das resp
postas
ões objetivas;
das questõ
b) esse cadeerno de prova contendo 60 (sessenta) queestões
objetivas, cada qual com
m cinco altern
nativas de resp
postas
(A, B, C, D e E).
e
completo, sem repetiçãão de
2. Verifique se seu caderno está
questões ou falhas.
f
Caso contrário, notifique imediatameente o
fiscal de sala para
p
que sejam tomadas as deevidas providências.
o
são identificadas
i
pelo número situado
3. As questões objetivas
acima do seu enunciado.
e
f
de respostas da prova ob
bjetiva você devve:
4. Ao receber a folha

nto das resposttas da prova objetiva,
o
de intteira
6. O preenchimen
re
esponsabilidade do candidatto, deverá ser feito com can
neta
esferográfica
e
dee tinta indeléveel de cor preta ou azul. Não será
s
permitida
p
a trocca da folha de respostas por erro
e do candidaato.
7. O tempo disp
ponível para a realização da prova é de
4 (quatro) horas, já incluído o tempo para a marcação da fo
olha
de
d respostas da prova objetivaa.
8. Reserve
R
tempo
o suficiente p
para o preencchimento de suas
s
re
espostas. Parra fins de avaliação, serão levadas em
consideração apenas
a
as marcações realizaadas na folha de
re
espostas da prova
p
objetivaa, não sendo permitido anotar
in
nformações reelativas às suas respostas em
m qualquer outro
meio
m que não seeja o próprio caaderno de provas.

a) conferir seus
s
dados pessoais, em especial
e
seu nome,
n
número de
d inscrição e o número do documentto de
identidadee;

9. Você
V
somente poderá se rretirar da salaa de prova após
a
decorridas
d
duass horas do iníciio da prova, co
ontudo sem levvar o
caderno de provvas.

b) ler atentaamente as insttruções para o preenchimen
nto da
folha de reespostas;

10. Você
V
somente poderá
p
retirar‐sse da sala, levaando o caderno
o de
provas,
p
no deco
orrer dos últim
mos sessenta minutos
m
do perííodo
da
d prova.

c) marcar naa folha de resposta da prova objetiva o campo
c
relativo à confirmação do
d tipo/cor dee prova, conforrme o
caderno que você recebeeu;
d) assinar seeu nome, apen
nas nos espaços reservados,, com
caneta esfferográfica de tinta
t
azul ou preeta.
5. Durante a apliicação da provaa não será perm
mitido:
a) qualquer tipo
t
de comunicação entre os candidatos;
b) levantar da
d cadeira sem
m a devida auto
orização do fisccal de
sala;
c) portar ap
parelhos eletrô
ônicos, tais co
omo bipe, telefone
celular, aggenda eletrôniica, notebook, palmtop, receeptor,
gravador, máquina de caalcular, máquin
na fotográfica digital,
d
controle de
d alarme de carro etc., bem como relóggio de
qualquer modelo, óculos escuros ou quaisquer
q
acessórios
de chapelaaria, tais como
o chapéu, boné, gorro etc. e, ainda,
a
lápis, lapisseira (grafite), corretor
c
líquido
o e/ou borrach
ha. Tal
infração poderá acarretar a elimin
nação sumária do
candidato.

11. Ao
A terminar a prova,
p
entreguee a folha de resspostas ao fiscaal da
sala e deixe o local de prova. Caso você se negue a entreegar,
será eliminado do
d concurso.
12. A FGV realizará a coleta da impressão digital dos candidatos na
fo
olha de resposttas.
13. Os
O candidatos poderão
p
ser su
ubmetidos a sisstema de deteccção
de
d metais quando do ingresso
o e da saída de sanitários duraante
a realização dass provas. Ao sair da sala, ao té
érmino da provva, o
candidato não poderá
p
usar o saanitário.
14. Os
O gabaritos preliminares das provas objetivas seerão
divulgados
d
no dia 10/12/2
2013, no end
dereço eletrônico
www.fgv.br/fgv
w
projetos/concu
ursos/almt.
15. O prazo para interposição d
de recursos co
ontra os gabaritos
preliminares
p
será das 0h00m
min do dia 11
1/12/2013 atéé às
23h59min
2
do diaa 12/12/2013, o
observado o horrário oficial de Mato
M
Grosso,
G
no endeereço www.fgv..br/fgvprojetoss/concursos/almt,
por
p meio do Sisttema Eletrônico
o de Interposição de Recurso.
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Língua Portuguesa
Texto
O real poder da ciência
Desde que se conhece por gente, a espécie humana busca
explicações para o mundo ao seu redor. Durante boa parte dessa
história, elas foram simplistas – bastava atribuir ao
incompreendido a mão invisível de um criador supremo, e tudo
estava resolvido.
O advento da ciência mudou esse cenário. Os fenômenos
naturais passaram a ser tratados como tais, e os mistérios do
cosmo começaram a ser revelados por meio da razão e da
linguagem universal da matemática.
Como seria de se esperar, as respostas que a ciência traz
sobre a vida, o Universo e tudo mais são bem mais intrincadas
que as dadas outrora pelos caminhos da fé. Para serem
compreendidas, elas dependem da alfabetização científica, e por
essa razão até hoje há muitos que preferem repudiá‐las, em favor
de uma visão puramente mística do mundo.
Convenhamos: não é mais possível hoje a qualquer pessoa
educada repudiar a evolução das espécies pela seleção natural ou
as transformações do Universo desde um estado muito quente,
denso e compactado, quase 14 bilhões de anos atrás. Para
alguns, até hoje, aceitar esses fatos equivale a uma agressão ao
pensamento religioso. Nada poderia estar mais longe da verdade.
A ciência é, indisputavelmente, o melhor instrumento para a
compreensão do Universo. É a única forma de conhecimento que
fornece o poder da previsibilidade e da intervenção sobre as
forças da natureza. Apesar disso, ela não é onipotente. Ao usar a
ciência para estudar a natureza, o ser humano acaba chegando a
mistérios de outra ordem, cuja explicação com toda
probabilidade está fora do alcance do método científico.
Ou seja: ao explorar cientificamente o mundo, nós
aprofundamos nossa relação com o desconhecido, em vez de
destruí‐la.
(SUPERINTERESSANTE, edição 324‐A)

01
No último parágrafo, o emprego da expressão “ou seja” indica
que vai estar presente na progressão do texto,
(A) uma retificação.
(B) uma enumeração.
(C) uma explicação.
(D) um resumo.
(E) uma exemplificação.

02
“Durante boa parte dessa história, elas foram simplistas –
bastava atribuir ao incompreendido a mão invisível de um criador
supremo, e tudo estava resolvido”. Nesse segmento do texto, os
primeiros dois elementos que fazem coesão referencial com os
anteriores são
(A) dessa história – elas
(B) elas – tudo
(C) dessa história – tudo
(D) elas – incompreendido
(E) dessa história – incompreendido

Nível Médio – Técnico(a) Legislativo

FGV ‐ Projetos

“Durante boa parte dessa história, elas foram simplistas –
bastava atribuir ao incompreendido a mão invisível de um criador
supremo, e tudo estava resolvido”.
Nesse segmento, vê‐se que a religião só não pode ser vista como
(A) a razão mais lógica para a existência do mundo.
(B) a explicação mais fácil para o mundo.
(C) a única resposta possível para o desconhecido.
(D) a explicação possível do mundo para a época.
(E) a resposta daquele momento histórico ao que era incógnito.

04
O segundo parágrafo, em relação ao primeiro, constrói uma ideia de
(A) explicação
(B) oposição
(C) comparação
(D) sequência cronológica
(E) proporcionalidade

05
O terceiro parágrafo do texto diz que as explicações místicas do
mundo são originárias
(A) da dificuldade maior de compreensão dos fatos científicos.
(B) do espírito religioso da maioria das pessoas.
(C) da difusão evangélica de explicações bíblicas para o mundo.
(D) da falta de educação e de cultura do povo em geral.
(E) do comodismo diante de problemas de fácil solução.

06
“Nada poderia estar mais longe da verdade”.
Com essa frase, o autor do texto quer dizer aos leitores que
(A) a verdade religiosa foi superada pelos fatos científicos.
(B) o misticismo perdeu terreno diante de descobertas
científicas.
(C) a religião e a ciência não se opõem.
(D) a ciência é, logicamente, a maior adversária da fé.
(E) a religião é uma impossibilidade diante da verdade científica.

07
“nós aprofundamos nossa relação com o desconhecido, em vez de
destruí‐la”. A maneira de reescrever essa frase do texto que é
incorreta ou altera o seu sentido original é:
(A) em vez de destruir nossa relação com o desconhecido, nós a
aprofundamos.
(B) em vez de destruir, nós aprofundamos nossa relação com o
desconhecido.
(C) nós, em lugar de destruir, aprofundamos nossa relação com o
desconhecido.
(D) nós aprofundamos, em lugar de destruir, nossa relação com o
desconhecido.
(E) nossa relação com o desconhecido foi aprofundada, em vez
de ter sido destruída.

08
“Ao usar a ciência para estudar a natureza, o ser humano acaba
chegando a mistérios de outra ordem, cuja explicação com toda
probabilidade está fora do alcance do método científico”.
Sobre a estruturação sintática desse período do texto, é correto
afirmar que
(A) o período é composto por três orações.
(B) a primeira oração do período é classificada como principal.
(C) o período é composto por coordenação e subordinação.
(D) o período tem duas orações reduzidas de infinitivo.
(E) a última oração do período é subordinada substantiva.
Tipo 1 – Cor Branca – Página 3
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09

15

Ao dar o título – O real poder da
d ciência – ao texto lido, o au
utor
preetende destacarr
(A) a supremacia da visão científfica do mundo.
(B) o domínio daa ciência sobrre todos os outros
o
campos do
conhecimento
o.
de mostra limitações no alcaance do saber pela
(C) que a realidad
ciência.
onto de partidaa a observação
o da
(D) que a ciência tem como po
realidade.
d ciência se loccaliza no plano
o da razão e não
o na
(E) que o poder da
religião.

Observe a imagem
m abaixo:

10
“Ao
o usar a ciên
ncia para estu
udar a naturezza,...”. Assinale a
alteernativa que in
ndica a forma correta de su
ubstituir as formas
verrbais sublinhadaas por formas desenvolvidas.
d
(A) Quando usa a ciência para o estudo da natu
ureza.
(B) Quando usa a ciência para qu
ue estude a nattureza.
(C) Quando usou a ciência para que
q estudasse a natureza.
(D) No uso da ciên
ncia para o estu
udo da naturezaa.
(E) Quando do usso da ciência paara que se estud
de a natureza.

11
Asssinale a frase qu
ue apresenta fo
orma verbal na voz passiva.
(A) “...bastava atrribuir ao incom
mpreendido a mão
m invisível dee um
criador suprem
mo, e tudo estava resolvido”.
(B) “Nada poderia
a estar mais lon
nge da verdadee”.
ncia para estud
dar a natureza....”
(C) “Ao usar a ciên
m compreendidas, elas dependem da
(D) “Para serem
alfabetização...”.
(E) “...ao explorar cientificamen
nte o mundo, nós
n aprofundam
mos
hecido”.
nossa relação com o desconh

o temática com a charge acimaa é:
A frrase do texto que tem relação
(A) “Como seria de se esperar, as respostas que a ciência traz
o e tudo maiis são bem mais
m
sobre a vidaa, o Universo
intrincadas qu
ue as dadas outtrora pelos cam
minhos da fé”.
(B) “Para serem compreendidas
c
, elas dependem da alfabetizaação
científica, e por essa razão aaté hoje há mu
uitos que preferem
repudiá‐las, em
e favor de uma visão puraamente místicaa do
mundo”.
(C) “Convenhamo
os: não é mais possível hoje a qualquer pesssoa
educada repu
udiar a evolução das espé
écies pela seleeção
natural...”
(D) “... ou as transsformações do Universo desde
e um estado muito
quente, densso e compactaado, quase 14
4 bilhões de anos
a
atrás”.
(E) “Para alguns, até hoje, aceeitar esses fato
os equivale a uma
u
agressão ao pensamento reliigioso”.

12
A palavra
p
abaixo que
q é escrita obrigatoriament
o
te com acento por
não
o existir uma paalavra correspo
ondente sem accento é:
(A) história
(B) nós
(C) científico
(D) até
(E) única

Raaciocínio Lógico‐ma
L
atemático
o
16
Em cada quadrad
do da sequênciaa a seguir aparrecem os númeeros
1, 2,
2 3 e 4 que mudam de posição
o de acordo com certo padrão
o.

13
A alternativa
a
em que as palavvras indicadas são formadas por
pro
ocessos de form
mação diferentees é:
(A) humana – exp
plicação
(B) simplista – invvisível
(C) criador – compreensão
(D) conhecimento
o – previsibilidade
(E) intervenção – científico

1

3

2

4

4

2

2

4

1

3

3

1

Segguindo esse pad
drão, o quarto q
quadrado é
(A)

(B)

14
O texto
t
que servee de base para esta prova deeve ser classificcado
com
mo
(A) narrativo, pois apresenta uma sequênciia cronológica de
fatos.
(B) descritivo, po
ois apresenta qualidades e características de
realidades disttintas.
(C) informativo, pois
p seu objetivvo maior é inforrmar o leitor so
obre
discussões de caráter intelectual.
(D) argumentativo
o, pois apresen
nta uma ideia e argumentos qu
ue a
defendem.
(E) publicitário, pois
p apresenta temas
t
que vão
o ser abordadoss na
revista.
Níveel Médio – Técnicco(a) Legislativo

(C)

(D)
(E)

Tipo 1 – Co
or Branca – Págin
na 4
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17
Pedro tinha 22 figurinhas e Ricardo tinha 50. Ricardo deu algumas
figurinhas a Pedro e então Pedro ficou com o dobro de figurinhas
de Ricardo.
O número de figurinhas que Ricardo deu a Pedro foi
(A) 22.
(B) 23.
(C) 24.
(D) 25.
(E) 26.

18
Em certo restaurante, a quantidade de fregueses na sexta‐feira é
sempre 20% maior que a quantidade de fregueses na quinta‐
feira, e a quantidade de fregueses no sábado é sempre 40%
maior que a quantidade de fregueses na sexta‐feira.
A quantidade de fregueses no sábado é maior do que a
quantidade de fregueses na quinta‐feira em
(A) 60%.
(B) 62%.
(C) 64%.
(D) 66%.
(E) 68%.

19
João estava se achando com alguns quilos a mais e resolveu fazer
a “Dieta dos 100 dias”. Essa dieta faz uma programação
alimentar, para quem quer perder peso, durante 100 dias
consecutivos. João prometeu que, no dia seguinte ao último dia
da dieta, iria comemorar com os amigos em uma churrascaria.
João começou a dieta em uma segunda‐feira.
O dia em que João foi comemorar na churrascaria foi
(A) uma terça‐feira.
(B) uma quarta‐feira.
(C) uma quinta‐feira.
(D) uma sexta‐feira.
(E) um sábado.

20
Certo deputado fez a seguinte afirmação sobre os trabalhos da
semana:
“Todos os itens da pauta serão votados”.
Na semana seguinte, verificou‐se que essa afirmação foi falsa.
É correto concluir que
(A) Nenhum item da pauta foi votado.
(B) Somente um item da pauta não foi votado.
(C) Pelo menos um item da pauta não foi votado.
(D) Foi votado algum item fora da pauta.
(E) Todos os itens votados estavam fora da pauta.

21
Olavo não está satisfeito com seu trabalho e diz para o irmão
uma frase verdadeira:
“No trabalho, eu chego atrasado ou saio cedo”.
É correto concluir que
(A) se Olavo chega atrasado no trabalho então sai cedo.
(B) se Olavo não chega atrasado no trabalho então sai cedo.
(C) Olavo chega atrasado no trabalho e sai cedo.
(D) se Olavo chega atrasado no trabalho então não sai cedo.
(E) se Olavo sai cedo do trabalho então não chegou atrasado.
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FGV ‐ Projetos

Conhecimentos Gerais
22
“Ao subir ao poder, em 1930, Getulio Vargas procurou
combater as estruturas de sustentação criadas pela política do
‘café‐com‐leite’, e para isso desenvolveu uma série de
mecanismos que visavam reorganizar o Estado.
[...]
Para governar os estados, Vargas nomeou interventores federais,
que deviam exercer tanto o Poder Executivo quanto o Legislativo,
com os mesmos poderes que cabiam ao governo provisório.
[...]
A situação se agravou mais ainda, quando em 9 de julho de 1932,
os paulistas iniciaram a Revolução Constitucionalista.”
(www.educacional.com.br/.../Livro%20de%20Mato%20Grosso43201211)

Em relação à crise de 1932, analise as afirmativas a seguir.
I. São Paulo esperava a adesão das elites mineiras e gaúchas,
mas, na realidade, somente contou com a participação de um
pequeno destacamento, proveniente do sul de Mato Grosso,
comandado pelo general Bertoldo Klinger.
II. O apoio do sul de Mato Grosso à causa paulista estava
associado à divisão do estado uma vez que, no decorrer da
Revolução Constitucionalista, o sul de Mato Grosso se
separou, criando o Estado de Maracajú.
III. A Revolução Constitucionalista durou três meses. Após ter
derrotado o movimento em São Paulo, Vargas controlou o
movimento separatista do sul de Mato Grosso.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

23
Analise os fragmentos a seguir.
“Bioma encontrado nos estados de Mato Grosso, Mato Grosso
do Sul, Goiás e Tocantins. Com uma rica biodiversidade,
caracteriza‐se pela presença de gramíneas, arbustos e árvores
retorcidas. As plantas possuem longas raízes para retirar água e
nutrientes em profundidades maiores.”
“Bioma presente nos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. Algumas de suas regiões sofrem alagamentos durante os
períodos de chuvas. Presença de gramíneas, arbustos e palmeiras.
Nas regiões que sofrem inundação, há presença de árvores de
floresta tropical.”
Os fragmentos acima referem‐se, respectivamente, aos seguintes
biomas:
(A) Mata Atlântica e Caatinga.
(B) Floresta Amazônica e Cerrado.
(C) Cerrado e Pantanal.
(D) Campos e Caatinga.
(E) Floresta Amazônica e Mata Atlântica.

Tipo 1 – Cor Branca – Página 5
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24
Analise o fragmento a seguir.
“...essas células são também chamadas células‐mãe ou células
estaminais. São células muito simples que têm a capacidade de se
diferenciar em qualquer tipo de célula, formando qualquer tipo de
tecido e podem ser classificadas em embrionárias e adultas. Em
países onde estudos com essas células são permitidos, elas estão
sendo utilizadas, em caráter experimental, no tratamento de
diversas doenças como câncer, doenças do coração, doenças
hepáticas, Alzheimer, diabetes, doenças renais, entre tantas
outras.” (Adap. de http://www.brasilescola.com/biologia/celula‐mae2.htm)
O fragmento refere‐se às
(A) células‐tronco.
(B) células‐base.
(C) células‐membro.
(D) células‐ativas.
(E) células‐passivas.

25
Em relação ao atual estágio econômico do estado de Mato
Grosso, analise as afirmativas a seguir.
I. O Estado vem, ao longo dos anos, experimentando um
movimento acelerado de crescimento econômico e
modernização da agricultura, ambos acompanhados por
rápido decréscimo demográfico.
II. O crescimento da economia, sustentado na agropecuária, na
indústria e nos serviços, permitiu, na última década, que o
Mato Grosso crescesse a taxas acima da média brasileira, o
que aumentou o PIB e elevou a renda per capita.
III. Graças ao agronegócio, Mato Grosso é um dos estados
brasileiros de maior presença no mercado internacional, devido
às exportações de commodities.
Assinale:
(A) se apenas a afirmativa I estiver correta.
(B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

26
“A expressão mais vigorosa da arte é considerada aquela que
proporciona ao sujeito humano um conhecimento especial de si
mesmo. Ele aproveita a percepção sensível e mobiliza todos os
seus recursos, reflexivos ou não, para se servir de todos os meios
potencialmente úteis para o entendimento da realidade.”
(Leandro Konder, em Brasil de fato, http://www.brasildefato.com.br/node/5385)

A filosofia da arte é um dos ramos da filosofia que mais atraem
os intelectuais na atualidade. A expressão filosofia da arte está
historicamente associada ao seguinte termo:
(A) Dialética.
(B) Conhecimento.
(C) Empirismo.
(D) Estética.
(E) Beleza.

Nível Médio – Técnico(a) Legislativo
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Legislação Específica
27
Sobre as situações em que a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa de Mato Grosso convocará o suplente de Deputado,
analise as afirmativas a seguir.
I. No caso de licença do titular para exercer funções de Ministro
de Estado, Secretário de Estado ou de Secretário de
Prefeitura da Capital.
II. No caso de licença do titular para cuidar de interesse
particular, sem remuneração, desde que não ultrapasse cento
e vinte dias por Sessão Legislativa.
III. No caso de licença médica para tratamento de saúde, desde
que não ultrapasse 120 dias.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

28
De acordo com o Código de Ética Funcional do servidor público
civil do estado do Mato Grosso, são deveres fundamentais do
servidor público
I. ter respeito à hierarquia, abstendo‐se de representar contra
qualquer comprometimento indevido da estrutura em que se
funda o Poder estatal.
II. ser probo, reto, leal e justo, demonstrando toda a integridade
do seu caráter, escolhendo sempre, quando estiver diante de
duas opções, a melhor e a mais vantajosa para o bem
comum.
III. tratar cuidadosamente os usuários dos serviços públicos
estaduais, aperfeiçoando o processo de comunicação e
contato com o público.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se nenhuma das afirmativas estiver correta.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

29
Segundo o Estatuto dos servidores públicos da administração
direta, das autarquias e das fundações públicas estaduais, os
requisitos básicos para o ingresso no serviço público estão
listados a seguir, à exceção de um. Assinale‐o.
(A) Ter a nacionalidade brasileira.
(B) Estar no gozo dos direitos políticos.
(C) Estar quite com as obrigações eleitorais
(D) Ter a idade mínima prevista em lei.
(E) Estar matriculado em um curso superior.
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34

Sob
bre a organizzação do funccionalismo pú
úblico traçada na
Lei Complementarr n. 04/1990, an
nalise as afirmaativas a seguir.
I. As carreiras serão organiizadas em classes de carrgos,
observadas a escolaridadee e a qualificcação profissio
onal
exigidas.
II. Classe é a divisão básica da carreira, agrup
pando os cargoss da
mesma denom
minação.
III. As classes serão
s
desdobrradas em pad
drões, aos quais
correspondem
m a remuneraçãão do cargo.
Asssinale:
(A) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
c
c
(B) se somente ass afirmativas I e III estiverem corretas.
orretas.
(C) se somente ass afirmativas I e II estiverem co
(D) se somente a afirmativa III esstiver correta.
(E) se todas as afiirmativas estiveerem corretas.

No sistema operacional Windo
ows XP, em po
ortuguês, o bo
otão
“Iniciar” faz com que seja exibida uma janela, no canto infeerior
querdo. Essa janela é também
m mostrada qu
uando se pressiiona
esq
um
ma tecla específiica ou se executa um atalho de teclado.
A te
ecla e o atalho de teclado são, respectivamente,
(A)

(B)

(C)

(D)

e

+

e

+

e

+

e

+

No
oções de Informáti
I
ca
(E)

31

e

+

O sistema
s
de proccessamento dee dados da Asseembleia Legislaativa
de Mato Grosso fo
oi desenvolvido
o para suportarr, no menor tem
mpo
de resposta posssível, um requ
uisito básico caracterizado
c
p
pelo
ateendimento a tod
das as transaçõ
ões.
Essa característicca indica que o sistema opera na seguinte
mo
odalidade de pro
ocessamento:
(A) Online.
(B) Real time.
(C) Batch.
(D) Time sharing.
(E) Offline.

35

32

As figuras a seguiir referem‐se à Faixa de Opçõ
ões do Word 2010
2
BR..

No que diz respeiito à arquitetura de computaadores, um tipo
o de
na um firmwaree, também conhecido como BIOS,
meemória armazen
responsável por executar todas as rotinas de
d verificação dos
com
mponentes de hardware, du
urante o proccesso de boott do
com
mputador.
Essa memória é a do tipo
(A) ROM.
(B) RAM.
(C) L3.
(D) DDR.
(E) DIM.

Ao utilizar a jan
nela do gerenciador de arq
quivos no sisteema
eracional Wind
dows 7 BR, oss atalhos de teclado
t
Ctrl + Z e
ope
Ctrl + V possuem, respectivamen
nte, as seguinte
es funções:
(A) Recortar e Cop
piar.
(B) Recortar e Collar.
(C) Excluir e Copiaar.
(D) Desfazer e Colar.
(E) Desfazer e Copiar.

36

Figu
ura I

Figu
ura II

33
Asssinale a alternaativa que indicca três exempllos de disposittivos
quee atuam excclusivamente na entrada de dados para
p
pro
ocessamento em
m um computador.
(A) Plotter, mousee e teclado.
(B) Mouse, teclado e scanner.
(C) Scanner, pend
drive e plotter.
(D) Teclado, scann
ner e pendrive.
(E) Pendrive, plotter e mouse.

Níveel Médio – Técnicco(a) Legislativo

A figura
f
II, em relação à figu
ura I, contém números e leetras
inse
eridos em pequenos quadrad
dos, com o objetivo de facilitar o
ace
esso a recursoss do software que são mosttrados na Faixaa de
Opções a partir do
o acionamento da tecla
(A) PgUp.
(B) Ins.
(C) Alt.
(D) Del.
(E) PgDn.
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40

Na internet, os sittes contêm umaa mescla de texxto, figuras e lin
nks.
e
respeito, an
nalise as afirmaativas a seguir.
A esse
I. As figuras inseridas em sites possuem forrmatos específicos,
de modo que sejam carregadas rapidamen
nte, mas manteendo
um aceitável nível
n
de nitidez.
II. Links possibilitam baixar arquivos quee necessitam do
software Ad
dobe Reader,, por exem
mplo, para suas
s
visualizações.
Os formatos descrritos nas afirmaativas I e II são, respectivamen
nte,
(A) HTM e RTF.
(B) HTM e PDF.
(C) JPG e GIF.
(D) JPG e PDF.
(E) JPG e RTF.

O software
s
de e‐m
mail Thunderbirrd Mozilla possu
ui a funcionalid
dade
de
(A) armazenar mensagens
m
enviadas para a internet na pasta
Correio, por “d
default”.
(B) armazenar mensagens
m
reccebidas da in
nternet na pasta
Entrada, por “default”.
“
(C) guardar os en
ndereços de e‐mail no catálogo identificado
o no

Co
onhecimentos Espeecíficos

38
Obsserve a planilhaa a seguir, criad
da no Excel 2010 BR.

Na planilha, foraam executadoss os procedim
mentos descrito
os a
segguir.
• Em E5, foi inserida
i
uma expressão que exibe a méédia
aritmética enttre C5 e D5. Em
E seguida, E5
5 foi selecionad
da e
mediante as ações de arrrastar e clicar do mouse, essa
e
expressão de E5 foi copiada para
p
E6, E7, E8 e E9.
•

Para finalizar, foi utilizado o recurso
em
E10 para inserir a soma de todos
t
os valorees entre as células
de E5 a E9.
As expressões inseeridas em E8 e E10 foram, respectivamente,
(A) =MÉDIA(C8;D8
8) e =SOMA(E5:E9)
(B) =MÉDIA(C8%D
D8) e =SOMA(E5:E9)
(C) =MÉDIA(C8%D
D8) e =SOMA(E5&E9)
(D) =MÉDIA(C8%D
D8) e =SOMA(E5;E9)
(E) =MÉDIA(C8;D8
8) e =SOMA(E5;E9)

39
A figura
f
a seguir ilustra uma daas barras dispo
oníveis no Internet
Exp
plorer 10 BR, paara auxiliar a naavegação em sittes da Internet..

Verrifica‐se que esssa barra possui na sua extrem
midade esquerd
da o
ícone

software, por
.
(D) permitir anexxar arquivos dee tamanho sup
perior a 1GBytees a
e‐mails transm
mitidos.
(E) permitir o envvio de mensageens como cópiass ocultas, por meio
m
da referência Cc:.

, send
do utilizado para inserção de endereços de

inteeresse do intternauta, com
mo
e
indicados na figura.
No Internet Explorer 10 BR, essa barra é conheccida como
(A) Barra de Ferraamentas.
(B) Barra de Comaandos.
us.
(C) Barra de Statu
(D) Barra de Naveegação.
(E) Barra de Favoritos.
Níveel Médio – Técnicco(a) Legislativo

41
Asssinale a alternaativa que apresenta, segundo a Constituição/88,
som
mente princípio
os expressos da Administração
o Pública.
(A) Legalidade, moralidade, racionalidade,, informação e
supremacia do
o interesse púb
blico.
(B) Legalidade, impessoalidadee, moralidade
e, publicidadee e
razoabilidade..
(C) Moralidade, legalidade, autonomia, conectividade e
finalidade.
(D) Publicidade, moralidade,
m
co
onstitucionalidaade, privacidad
de e
hierarquia.
(E) Legalidade,
e
moralidade,
publicidade,,
eficiência
impessoalidad
de.

42
O Programa
P
Qualidade no Servviço Público te
em como princcipal
focco
(A) a melhoria da governança.
o cidadão.
(B) a satisfação do
democrática.
(C) a promoção de uma gestão d
(D) a gestão por resultados.
(E) o aumento da eficiência.

43
Quanto ao parad
digma do clientte na gestão pública,
p
analisee as
uir.
afirrmativas a segu
I. Na busca pelaa excelência naa prestação de
e serviços públiicos,
os servidores podem ou não
o fazer a difere
ença para uma boa
gestão.
II. No conceito da
d qualidade, a excelência no
o serviço públicco é
tida como a satisfação das expectativas e necessidadess do
cidadão.
III. A completa satisfação
s
do ccliente‐cidadão
o, em relação aos
serviços públicos, decorre da prestação
o de serviços de
excelência e da
d excelência no
o atendimento..
Asssinale:
(A) se somente a afirmativa I esttiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente ass afirmativas I e II estiverem co
orretas.
c
(D) se somente ass afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente ass afirmativas II e III estiverem corretas.
c
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49

A fase que marcou a evolução do modelo gerencial de
Administração, denominada “gerencialismo puro”, está
diretamente relacionada com
(A) o atendimento e a qualidade.
(B) a cidadania e a equidade.
(C) a eficiência e a redução de custos.
(D) a gestão da qualidade e os processos.
(E) a transparência e a descentralização.

Quanto à accountability, assinale a afirmativa incorreta.
(A) É um mecanismo de controle exercido pela sociedade,
quando se tem consciência de que a Administração Pública e
a política caminham juntas.
(B) É a integração de todos os meios de controle – formais e
informais –, aliada a uma superexposição da administração.
(C) Representa um mecanismo de controle exercido pela
sociedade, auferindo se os resultados atingidos foram
condizentes com as propostas efetuadas pelos governantes.
(D) Limita‐se a dar publicidade aos atos do governo e, ao final do
exercício, prestar contas em veículos oficiais de comunicação,
demonstrando que a gestão pública cumpriu todas as
determinações legais.
(E) Exerce o controle social a partir de duas condições: o
surgimento de um cidadão consciente e o provimento de
informações completas, claras e relevantes a toda a
população.

45
O empreendedorismo torna a Administração Pública mais
eficiente, mais transparente na utilização dos recursos e mais
eficaz no resultado de suas ações.
Assinale a alternativa que está articulada a esse conceito.
(A) governo preventivo.
(B) gestão patrimonialista.
(C) cultura empreendedora.
(D) reinventar o governo.
(E) governo catalisador.

46
A respeito da desconcentração administrativa, analise as
afirmativas a seguir.
I. Divide as funções públicas entre os órgãos que compõem a
pessoa jurídica de Direito interno, mantendo‐se a hierarquia.
II. Transfere competências dos órgãos superiores para os
inferiores de outra pessoa jurídica.
III. Divide as unidades sem manter o vínculo de hierarquia entre
as funções que se relacionam.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.

47
Na Administração Pública, a reengenharia enfatizará os processos
que geram valor para o cliente, exigindo as mudanças
relacionadas a seguir, à exceção de uma. Assinale‐a.
(A) Os departamentos funcionais devem ser trocados para
equipes de trabalho.
(B) As
tarefas simples
devem
ser trocadas
para
multidimensionais e coletivas.
(C) O treinamento básico deve ser mudado para a educação
continuada.
(D) As estruturas devem ser trocadas de horizontalizadas para
hierárquicas.
(E) Os gerentes devem mudar de supervisores para instrutores.

48
Quanto às mudanças causadas pelas novas tecnologias
gerenciais, analise as afirmativas a seguir.
I. A figura do chefe está desaparecendo e em seu lugar está
surgindo o líder com o objetivo de motivar a equipe.
II. O treinamento eventual passou a ser contínuo.
III. A cultura do emprego transitório está cedendo lugar para o
emprego seguro e estável.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(E) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
Nível Médio – Técnico(a) Legislativo

50
O Conselho de Classe Profissional é um tipo de Administração
Pública Indireta classificado como
(A) fundação pública.
(B) empresa pública.
(C) autarquia corporativa.
(D) autarquia institucional.
(E) associação pública.

51
A função da administração de materiais, que envolve desde o
fornecedor até o espaço físico de estocagem, podendo ser
realizada internamente ou por terceiros, é denominada
(A) controle dos Estoques.
(B) compras.
(C) manipulação.
(D) armazenagem e Conservação.
(E) transportes.

52
O procedimento administrativo de agrupar um material segundo
sua forma, dimensão e peso, de modo a permitir procedimentos
de armazenagem adequados e o controle eficiente dos estoques,
é denominado
(A) codificação.
(B) classificação
(C) localização.
(D) especificação.
(E) normalização.

53
O preenchimento de ficha contendo informações específicas
para escolha do fornecedor ou prováveis fornecedores de
determinado material é parte da etapa de compras denominada
(A) cadastro.
(B) qualificação.
(C) seleção.
(D) classificação.
(E) avaliação.
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58

Com relação à função compras na administração de materiais,
analise as afirmativas a seguir.
I. Interfere nos resultados da empresa ao suprir a organização
com os recursos materiais necessários.
II. Possibilita a redução dos custos da empresa, por meio de
negociações de preços.
III. É responsável pela compra de materiais e produtos para
atender a qualidade, a quantidade exata e os preços corretos,
no tempo certo.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente a afirmativa III estiver correta.
(D) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Com relação à gestão de documentos, assinale a afirmativa
correta.
(A) Atua em todas as fases do ciclo de vida dos documentos.
(B) Preserva os documentos históricos necessários à organização
e à sociedade.
(C) Trata dos documentos permanentes.
(D) Possibilita a mudança dos assuntos nos documentos da fase
intermediária.
(E) Permite a implantação do sistema de protocolo nos arquivos
correntes, intermediários e permanentes.

59

Os procedimentos exercidos na função compras, para evitar
atrasos ou problemas para o cliente na entrega do pedido e
prejudicar a imagem da organização, é uma atividade da ação de
suprimentos denominada
(A) solicitação de compras.
(B) pedido de compras.
(C) acompanhamento do pedido.
(D) análise de preços.
(E) coleta de preços.

A respeito da preservação de documentos, analise as afirmativas
a seguir.
I. Elementos metálicos prejudicam a conservação dos
documentos, pois desencadeiam a acidez do papel.
II. A temperatura ideal para a conservação dos documentos de
arquivo está compreendida entre 10C e 27C.
III. Para a higienização dos documentos em papel utiliza‐se pó de
borracha ou borracha fina.
Assinale:
(A) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(B) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(C) se somente a afirmativa I estiver correta.
(D) se somente a afirmativa II estiver correta.
(E) se somente a afirmativa III estiver correta.

56

60

A respeito do tema arquivos, analise as afirmativas a seguir.
I. Os documentos arquivísticos são produzidos e recebidos por
pessoas físicas ou jurídicas no desenvolvimento de suas
atividades específicas.
II. Os documentos arquivísticos são reunidos com intenções
históricas e culturais.
III. Uma coleção de documentos históricos não é considerada
arquivo.
Assinale:
(A) se somente a afirmativa I estiver correta.
(B) se somente a afirmativa II estiver correta.
(C) se somente as afirmativas I e III estiverem corretas.
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas.
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas.

Sobre o processo de microfilmagem de documentos de arquivo,
assinale a afirmativa correta.
(A) A microfilmagem de documentos é um procedimento
obrigatório nos órgãos públicos.
(B) O microfilme possui valor legal, permitindo a eliminação dos
documentos originais após a microfilmagem.
(C) A microfilmagem de documentos é uma técnica que
possibilita acesso amplo e simultâneo às informações.
(D) O processo de microfilmagem é justificado pela economia de
gastos com espaço que a guarda de documentos exige.
(E) Os documentos não precisam estar organizados previamente
para a microfilmagem, porque por meio de microfilmagem
eletrônica recuperaram‐se as informações por várias entradas
ou palavras‐chave.

55

57
Com relação aos princípios arquivísticos, assinale a afirmativa
correta.
(A) Os documentos de arquivo são produzidos em um único
original ou em um número limitado de cópias, e mantêm uma
relação orgânica entre si.
(B) A acumulação progressiva, natural e orgânica diz respeito ao
princípio da organicidade.
(C) O princípio da organicidade preconiza o respeito à ordem dos
documentos na primeira e segunda idades.
(D) O princípio da proveniência estabelece as relações dos
documentos com o órgão, refletindo suas funções atividades
e estrutura.
(E) O princípio de respeito aos fundos permite a mescla de
documentos de origens distintas.

Nível Médio – Técnico(a) Legislativo
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