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101 - OPERACIONAL ADMINISTRATIVO
Nome do Candidato

Número de Inscrição

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO
INSTRUÇÕES GERAIS
• O candidato receberá do fiscal:
Um Caderno de Questões contendo 60 (sessenta) questões objetivas de múltipla escolha.
Uma Folha de Respostas personalizada para a Prova Objetiva e outra para a Prova Discursiva.
• Ao ser autorizado o início da prova, verifique, no Caderno de Questões, se a numeração das questões e a paginação estão corretas e se não há falhas,
manchas ou borrões. Se algum desses problemas for detectado, solicite ao fiscal outro caderno completo. Não serão aceitas reclamações posteriores.
• A totalidade da Prova terá a duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo para preenchimento da Folha de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva.
• Iniciadas as Provas, nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorridas 2 (duas) horas de prova, devendo, ao sair, entregar ao fiscal de sala,
obrigatoriamente, as Folhas de Respostas da Prova Objetiva e Discursiva, que serão os únicos documentos válidos para correção.
• O Candidato somente poderá levar o Caderno de Questões nos últimos 60 (sessenta) minutos que antecedem o término do horário estabelecido para o
fim das provas Objetiva e Discursiva.
• Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos.
• Caso seja necessária a utilização do sanitário, o candidato deverá solicitar permissão ao fiscal de sala, que designará um fiscal volante para acompanhá-lo
no deslocamento, devendo manter-se em silêncio durante o percurso, podendo, antes da entrada no sanitário e depois da utilização deste, ser submetido a
revista com detector de metais. Na situação descrita, se for detectado que o candidato está portando qualquer tipo de equipamento eletrônico, será
eliminado automaticamente do concurso.
• O candidato, ao terminar a(s) prova(s), deverá retirar-se imediatamente do estabelecimento de ensino, não podendo permanecer nas dependências deste,
bem como não poderá utilizar os sanitários.

INSTRUÇÕES – PROVA OBJETIVA
• Verifique se seus dados estão corretos na Folha de Respostas.
• A Folha de Respostas NÃO pode ser dobrada, amassada, rasurada, manchada ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas.
• Use caneta transparente de tinta preta.
• Assinale a alternativa que julgar correta para cada questão na Folha de Respostas.
• Para cada questão, existe apenas 1 (uma) resposta certa – não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta,
emendas ou rasuras.
• O modo correto de assinalar a alternativa é cobrindo, completamente, o espaço a ela correspondente, conforme modelo abaixo:
• Todas as questões deverão ser respondidas.

INSTRUÇÕES – PROVA DISCURSIVA
• Use caneta transparente de tinta preta.
• A Prova Discursiva deverá ser escrita com letra legível, não sendo permitida a interferência e/ou a participação de outras pessoas, salvo em
caso de candidato que tenha solicitado condição especial para esse fim. Nesse caso, o candidato será acompanhado por um fiscal da
Cetro Concursos, devidamente treinado, que deverá escrever o que o candidato ditar, sendo que este deverá ditar integralmente o texto,
especificando oralmente a grafia das palavras e os sinais de acentuação e pontuação.
• O mínimo a ser redigido é de 20 (vinte) e o máximo é de 30 (trinta) linhas. O candidato que não redigir o mínimo ou ultrapassar o máximo de linhas
estipulado será penalizado em sua pontuação.
• O rascunho é de preenchimento facultativo e não vale para finalidade de avaliação.
• Qualquer dúvida, chame o fiscal da sala.

OS TEXTOS E AS QUESTÕES FORAM REDIGIDOS CONFORME O NOVO ACORDO ORTOGRÁFICO
DA LÍNGUA PORTUGUESA, MAS ESTE NÃO SERÁ COBRADO NO CONTEÚDO.
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Espaço reservado para anotação das respostas - O candidato poderá destacar e levar para conferência.
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O gabarito da Prova Objetiva estará disponível no site da Cetro Concursos (www.cetroconcursos.org.br) a partir do dia 01 de abril de 2014.

apoia as mobilizações contra o desrespeito e a intolerância em

LÍNGUA PORTUGUESA

face das religiões de matriz africana.
Também são desenvolvidas pela Fundação Palmares

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 3.

ações de mapeamento das comunidades, proteção de ervas em
Combater a intolerância é dever de todos

cultos de matriz africana, oficinas de cultivo ervas/ plantas

A Constituição da República estabelece que o Brasil é um

sagradas medicinais, oficina de vestimentas litúrgicas e afro-

Estado laico. Isto assegura à nação o direito de todos

brasileiras

escolherem ter ou não uma religião. É uma importante

comunidades de terreiro.

e

oficinas

de

gastronomia

afro-brasileira

em

conquista do nosso tempo. Porque a intolerância, em face das

A cultura é um vetor do desenvolvimento socioeconômico.

religiões de matriz africana, esteve presente no cenário

É instrumento valioso de promoção da cidadania. As artes, o

nacional, sendo inclusive perseguidas pelo Estado brasileiro.

artesanato, os vestuários, as festas, a música, entre outras

Em todo o país, as manifestações que exigem o respeito à

formas de expressões e manifestações culturais características

liberdade religiosa cresceram e receberam extraordinário apoio

das comunidades de terreiros, devem ser preservadas,

popular. Merece destaque a CCIR – Comissão de Combate à

promovidas e percebidas como oportunidades criativas de

Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, que deu início à

ocupação e geração de renda.

as

Portanto, combater a intolerância religiosa é um dever de

representações religiosas e não religiosas, para combater a

todos. A nação brasileira deve fazer valer os Direitos Humanos

intolerância às religiões de matriz africana.

e a Constituição. O respeito à diversidade seja social, cultural,

mobilização

que

reúne,

na

capital

carioca,

todas

A Lei nº 11.635/2007, que institui o dia 21 de janeiro como

étnica ou religiosa é condição indispensável para a construção

o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa é, também,

da democracia. É preciso fazer valer o Dia Nacional de

resultado da mobilização popular. Da mesma forma, é a Lei

Combate à Intolerância Religiosa e aproveitar a data para

nº 12.288/2010, que institui o Estatuto da Igualdade Racial. A

celebrar o respeito à liberdade de culto.

propósito, é a primeira lei que busca a construção da igualdade
Fonte: Eloi Ferreira de Araujo: Combater a intolerância é dever de
todos. 20/ 01/ 2012, by Ascom. Adaptado.

perante o Estado entre as religiões de matriz africana e todas as
religiões.
No Brasil, existem duas importantes religiões afrobrasileiras: a umbanda e o candomblé. Ambas com muitas
vertentes e formas de manifestações, que influenciaram

1.

De acordo com o texto, analise as assertivas abaixo.
I.

As religiões de matriz africana, como a umbanda e o
candomblé, são perseguidas pelo Estado brasileiro e
motivos de intolerância.

II.

Com a CCIR, iniciou-se o combate à intolerância às
religiões de origem africana no Rio de Janeiro.

III.

A Fundação Cultural Palmares foi instituída em
1988, pois assim a Constituição Federal determinou
ao estabelecer que o Brasil fosse um Estado laico e
que as manifestações culturais afro-brasileiras
deveriam ser promovidas e protegidas.

profundamente os costumes da população. É uma herança que
condiciona o ser brasileiro: uma nação multiétnica. O que é
certamente o nosso maior patrimônio.
Solo fértil do patrimônio afro-brasileiro, as comunidades
tradicionais de terreiro guardam as reminiscências culturais e
religiosas dos bantus, yorubás, gegês e malês. A preservação e
promoção de ações para melhoria da qualidade de vida das
pessoas pertencentes às comunidades de terreiro concretizam

É correto o que se afirma em

o reconhecimento, o respeito e a reparação política e social do
Estado para com as comunidades religiosas de matriz africana.
A intolerância produz guerra, desestrutura nações, destrói
famílias e pessoas. A proliferação de atos de intolerância com
base em preferências e motivações religiosas representa um

(A)

I, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

I, II e III.

ataque frontal ao desenvolvimento humano, à paz e à
solidariedade entre os povos.
A Fundação Cultural Palmares, instituída em 1988, órgão
do Governo Federal, vinculado ao Ministério da Cultura, para
proteger e promover as manifestações da cultura afro-brasileira,
Fundação Cultural Palmares – 101 – Operacional Administrativo
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2.

Leia a oração abaixo, retirada do quinto parágrafo, e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta um sinônimo
da palavra destacada.

5.

Em relação à pontuação e de acordo com a norma-padrão
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

Cultura
afro-brasileira,
é
o
resultado
do
desenvolvimento da cultura africana no Brasil,
incluindo as influências recebidas das culturas
portuguesa e indígena que se manifestam, em
diversas expressões como, por exemplo, a música, a
religião e a culinária.

(B)

Cultura afro-brasileira, é o resultado, do
desenvolvimento da cultura africana no Brasil
incluindo as influências recebidas, das culturas
portuguesa e indígena que se manifestam em
diversas expressões como, por exemplo, a música, a
religião e a culinária.

(C)

Cultura
afro-brasileira
é
o
resultado
do
desenvolvimento da cultura africana, no Brasil,
incluindo as influências recebidas, das culturas
portuguesa e indígena que se manifestam, em
diversas expressões como, por exemplo, a música, a
religião e a culinária.

(D)

Cultura
afro-brasileira
é
o
resultado
do
desenvolvimento da cultura africana no Brasil,
incluindo as influências recebidas das culturas
portuguesa e indígena que se manifestam em
diversas expressões como, por exemplo, a música, a
religião e a culinária.

(E)

Cultura
afro-brasileira
é
o
resultado
do
desenvolvimento da cultura africana no Brasil:
incluindo as influências, recebidas das culturas
portuguesa e indígena, que se manifestam, em
diversas expressões como, por exemplo, a música, a
religião e a culinária.

“Solo fértil do patrimônio afro-brasileiro, as comunidades
tradicionais de terreiro guardam as reminiscências
culturais e religiosas dos bantus, yorubás, gegês e malês.”

3.

(A)

Resquícios.

(B)

Peculiaridades.

(C)

Características.

(D)

Traços.

(E)

Recordações.

De acordo com o contexto e quanto a conjunções,
assinale a alternativa em que a conjunção destacada
exprime a mesma classificação que a conjunção
destacada abaixo.
“Portanto, combater a intolerância religiosa é um dever de
todos.”
(A)

Todavia, combater a intolerância religiosa é um
dever de todos.

(B)

No entanto, combater a intolerância religiosa é um
dever de todos.

(C)

Logo, combater a intolerância religiosa é um dever
de todos.

(D)

Contudo, combater a intolerância religiosa é um
dever de todos.

(E)

Porquanto, combater a intolerância religiosa é um
dever de todos.
6.

4.

Em relação à ortografia e de acordo com a norma-padrão
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.

(A)

Minha mãe me preparou um cházinho para amenizar
minha dor de cabeça.

(B)

O nascimento de seu filho foi motivo de júbilo e
satisfação.

A enchente assolou a aldeia de pescadores.

(C)

Ela precisa de tratamento uma vez que é alcóolatra.

(D)

Os materiais cirúrgicos foram esterelisados pela
Enfermeira.

(D)

Encontrar esta pessoa foi apenas mais um caso
fortuíto.

(E)

O acidente ocorreu porque os parafusos não
estavam muito bem atarrachados.

(E)

Os homens trabalharam incansávelmente para
construir as casas populares.

(A)

Os novos procedimentos rerpecutiram muito na
empresa.

(B)

O funcionário queria reinvindicar o cargo perdido.

(C)

7.

3

Em relação à acentuação e de acordo com a normapadrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa
correta.

Em relação à concordância verbal e de acordo com a
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa correta.
(A)

Começou a haver tumultos na região por causa da
chegada do artista famoso.

(B)

Os Estados Unidos é o grande aliado do Brasil nesta
nova empreitada.

(C)

Fui eu que pagou a conta ontem na pizzaria.

(D)

Analisou-se os planos referentes ao novo negócio.

(E)

Precisam-se de homens com experiência na área
administrativa.

Fundação Cultural Palmares – 101 – Operacional Administrativo

8.

Em relação à regência verbal e de acordo com a normapadrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa
correta.

13.

(A)

Após o sinal, não entre nem saia do trem.

(A)

Me entregou a encomenda solicitada ontem à noite.

(B)

Aquela mulher não esquecia dos favores recebidos.

(B)

Não arrependeu-se de nada do que fez aos outros.

(C)

A empresa já pagou
trabalharam no evento.

(C)

A miséria que revela-se no vilarejo é entristecedora.

(D)

Nunca disse-me uma palavra de afeto.

(E)

Lembrei de confirmar a reserva no voo quando me
despedia do meu chefe.

os

profissionais

que

(D)

Com raiva, a moça não perdoou a amiga.

(E)

Os empresários procederam aos demais tópicos do
contrato.
14.

9.

10.

11.

12.

Em relação à colocação pronominal e de acordo com a
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa correta.

Em relação à ocorrência de crase e de acordo com a
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa correta.
(A)

O menino não conseguiu fazer os exercícios de 1 à
10.

(B)

Chegamos à casa dos meus pais mais cedo do que
todos os convidados.

(C)

Eu não darei atenção à uma pessoa tão arrogante.

(D)

Minha avó prepara quitutes deliciosos com seu forno
à gás.

(E)

Pedi à ele para me passar todas as informações
necessárias sobre o caso de homicídio.

Em relação às figuras de linguagem, assinale a alternativa
que apresenta uma metonímia.
(A)

Ouço Mozart desde criança.

(B)

Ele esperou muito tempo por seu doce abraço.

(C)

Sua boca é um túmulo.

(D)

A perna da mesa estava quebrada.

(E)

O ator famoso bateu as botas hoje.

Em relação aos vícios de linguagem, assinale a alternativa
que não apresenta um vício de linguagem.
(A)

Estamos esperando um milagre divino de Deus.

(B)

Minha mãe me mima muito.

(C)

O Presidente dos Pobres morreu em 1954.

(D)

Na vez passada, trabalhamos de forma diferente.

(E)

O pai chamou a atenção do filho porque perdeu seu
celular.

Para pagar uma promessa, a senhora subiu de
joelhos os degrais da catedral.

(B)

Os novos escrivões serão nomeados na próxima
segunda-feira.

(C)

Os cidadões votaram e elegeram aquele candidato
para presidente.

(D)

A professora preferia usar gizes coloridos para
explicar a matéria na lousa.

(E)

O time de futebol recebeu muitos troféis na última
década.
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I.

Um dos atrativos de comunicação por correio
eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interessa
definir forma rígida para sua estrutura. Entretanto,
deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com
uma comunicação oficial.

II.

O campo assunto do formulário de correio eletrônico
mensagem deve ser preenchido de modo a facilitar a
organização documental tanto do destinatário quanto
do remetente.

III.

Sempre que disponível, deve-se utilizar recurso de
confirmação de leitura. Caso não seja disponível,
deve constar da mensagem pedido de confirmação
de recebimento.

É correto o que se afirma em

15.

Em relação ao plural dos substantivos, assinale a
alternativa correta.
(A)

De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, a respeito de redação oficial e em relação ao
correio eletrônico, analise as assertivas abaixo.

16.

(A)

I, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

III, apenas.

(E)

I, II e III.

Em relação à ortografia e de acordo com a norma-padrão
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

Minha casa estava enfestada de cupins e formigas.

(B)

O Brasil é um país caracterizado pela missigenação.

(C)

Minha mãe quis trocar todos os azuleijos da cozinha
e do banheiro.

(D)

Compramos livros excepcionais naquele sebo da
esquina.

(E)

Estou muito anciosa para conhecer seus pais.

Em relação à ocorrência de crase e de acordo com a
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa correta.
(A)

Quero falar à essas poucas e generosas pessoas.

(B)

Cheguei à insistir, mas ele estava irredutível.

(C)

O marinheiro pediu ajuda porque estava à deriva.

(D)

O estudo não se aplica à pessoas com menos de 50
anos.

(E)

O lutador ficou cara à cara com seu oponente.
4

17.

18.

19.

20.

Em relação a verbos e de acordo com a norma-padrão da
Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

Ele manteu sua palavra em relação ao caso de
adoção.

(B)

Espero que você seje compreensivo com seu filho.

(C)

Eu anseio viajar para os Estados Unidos antes de
completar 30 anos de idade.

(D)

O funcionário reaveu os papéis que havia perdido na
semana passada.

(E)

Ela interviu na briga dos alunos na porta da escola.

Em relação à concordância nominal e de acordo com a
norma-padrão da Língua Portuguesa, assinale a
alternativa correta.
(A)

Seguem inclusas
Secretaria.

(B)

No inverno, sopa é boa.

(C)

Há bastante
atendimento.

notas

requeridas

21.

22.

Antônio é honesto ou Bernardo é honesto. Se Bernardo é
honesto, então Carlos é desonesto. Carlos é honesto se e
somente se Diogo é desonesto. Ora, Diogo é desonesto.
Logo, é correto afirmar que
(A)

Carlos e Bernardo são honestos.

(B)

Antônio e Carlos são honestos.

(C)

Antônio e Bernardo são honestos.

(D)

Carlos e Diogo são desonestos.

(E)

Antônio e Diogo são desonestos.

Leia atentamente as relações entre cada par de
grandezas abaixo.

pela
I.

Velocidade média de um automóvel e tempo gasto
para percorrer determinado trajeto.

o

II.

Número de bolos e quantidade de ovos necessária
para fazer esses bolos.

(D)

Ela ficou meia nervosa quando disseram que
precisaria esperar para ser atendida.

III.

(E)

É proibido a entrada de estranhos no recinto.

Velocidade média de um automóvel e distância
percorrida por esse automóvel num determinado
tempo.

pessoas

insatisfeitas

com

Analisando esses três pares de grandezas, é correto
afirmar que elas são, respectivamente,

Em relação à regência nominal e de acordo com a normapadrão da Língua Portuguesa, assinale a alternativa
incorreta.

(A)

inversamente
proporcionais;
diretamente
proporcionais; inversamente proporcionais.

(A)

Eles já está habituado a isso.

(B)

(B)

É preferível executar o trabalho da maneira como foi
orientado a ficar discutindo sem argumentações
consistentes.

inversamente
proporcionais;
inversamente
proporcionais; diretamente proporcionais.

(C)

inversamente
proporcionais;
diretamente
proporcionais; diretamente proporcionais.

(C)

Meu pai é fanático por futebol.

(D)

(D)

Eu a conheço. Ela está prestes por jogar tudo para o
alto.

diretamente
proporcionais;
diretamente
proporcionais; inversamente proporcionais.

(E)

(E)

O homem parecia indeciso em seus propósitos.

diretamente
proporcionais;
inversamente
proporcionais; inversamente proporcionais.

Em relação à ortografia e de acordo com a norma-padrão
da Língua Portuguesa, assinale a alternativa correta.
(A)

O motorista bateu o carro porque coxilou ao volante.

(B)

O marginal pichou o nome da gangue na parede do
cemitério.

(C)

Após a forte tempestade, a moça chegou à empresa
enxarcada.

(D)

O rapaz encherido, foi colocado para fora da sala de
aula.

(E)

5

as

RACIOCÍNIO LÓGICO

As crianças gostaram de brincar com arco e flexa.

23.

O Sr. Mário teve uma conversa com sua família sobre o
consumo da energia elétrica em sua residência. Com a
mudança de alguns hábitos como a troca para lâmpadas
fluorescentes e a redução no tempo de banho, o consumo
foi reduzido em 25%. Depois, com a chegada das férias,
teve um aumento de 12%, o que correspondeu a 75,6
quilowatts-hora no mês. Com base nesses dados, é
correto afirmar que o consumo de energia elétrica na casa
de Mário, antes das mudanças de hábitos, era de
(A)

1.520 quilowatts-hora.

(B)

1.240 quilowatts-hora.

(C)

950 quilowatts-hora.

(D)

840 quilowatts-hora.

(E)

750 quilowatts-hora.
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24.

25.

Numa determinada loja, um aparelho eletrônico pode ser
vendido em 3 prestações iguais ou à vista. Quando
vendido à vista, tem um desconto de 10%, resultando em
um valor de R$486,00. Com essas informações, é correto
afirmar que o valor de cada prestação, sem o desconto, é
de
R$150,00.

(A)

R$6,00.

(B)

R$180,00.

(B)

R$6,50.

(C)

R$195,00.

(C)

R$6,80.

(D)

R$210,00.

(D)

R$7,20.

(E)

R$225,00.

(E)

R$8,00.

A quantidade de meses que um capital de R$2500,00
aplicado no regime de juro simples, à taxa de 18% ao ano,
rendeu R$300,00 é de

29.

Um corredor, disputando uma prova de 400 metros,
completou os primeiros 3 da prova em 54 segundos. Se o

5
corredor mantiver a mesma velocidade média nos últimos
100 metros, completará a corrida em

(A)

4 meses.

(B)

5 meses.

(C)

6 meses.

(A)

1 minuto e 18 segundos.

(D)

7 meses.

(B)

1 minuto e 20 segundos.

8 meses.

(C)

1 minuto e 25 segundos.

(D)

1 minuto e 30 segundos.

(E)

1 minuto e 38 segundos.

Numa pastelaria, 8 funcionários trabalham durante 10 dias
para fazer 3000 pastéis de queijo. Com um pedido
especial para uma festa, essa pastelaria precisa fazer o
dobro desses pastéis em 8 dias. Para que a fabricação
desses pastéis seja no tempo desejado e supondo que
todas as pessoas tenham o mesmo ritmo de trabalho, é
correto afirmar que a quantidade de funcionários
necessária é de

30.

Observe a sequência abaixo.
5 – 13 – 29 – 61 – ...
O sétimo termo dessa sequência representa a distância,
em metros, entre dois pontos de ônibus no trajeto que
Maria faz para ir ao trabalho. Com base nesses dados,
assinale a alternativa que apresenta a distância entre os
dois pontos de ônibus.

(A)

15.

(B)

17.

(C)

18.

(D)

20.

(A)

422m.

21.

(B)

480m.

(C)

509m.

(D)

520m.

(E)

534m.

(E)

27.

Dona Ana é uma excelente cozinheira e faz bolinhos de
carne para vender. Sabendo que o preço de um cento
desses bolinhos é R$25,00 e que o preço cobrado é
sempre proporcional ao do cento, é correto afirmar que
uma pessoa que comprar 2 dúzias desses bolinhos
pagará

(A)

(E)

26.

28.

Há alguns anos, os números dos telefones de uma cidade
eram formados por 7 algarismos. Com o aumento da
população e da facilidade de se ter uma linha telefônica,
os números dos telefones passaram a ser formados por 8
algarismos. Sabendo que nenhum dos números pode
começar com o algarismo zero, é correto afirmar que a
quantidade máxima de linhas telefônicas possíveis de
serem instaladas teve um aumento de
(A)

8.100.000.

(B)

9.100.000.

(C)

80.000.000.

(D)

81.000.000.

(E)

90.000.000.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
31.

A compactação de arquivos é um recurso muito útil. Um
usuário pode ter a necessidade de, por exemplo, enviar 5
arquivos de diferentes tipos anexados em um e-mail,
porém, se compactados, o anexo conterá apenas um
arquivo. É correto afirmar que as extensões válidas de
arquivos compactados são:
(A)

CMP, ZAP.

(B)

PPT, PPTX.

(C)

RAR, ZIP.

(D)

MP3, DOC.

(E)

CMD, PIZ.
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32.

A fórmula que satisfaz a tabela, inserida na célula da
coluna D4 e, posteriormente, copiada para D5 e D6, será

Em relação aos sistemas operacionais Windows de 32 ou
64 bits, analise as assertivas abaixo.
I.

O sistema 64 bits processa uma quantidade maior
de memória RAM, tornando o processamento geral
mais rápido.

II.

Qualquer tipo de processador, incluindo a série
Pentium 3, é recomendado para a instalação de um
sistema operacional de 64 bits.

III.

Embora mais lento, uma vantagem do usuário optar
por um sistema operacional de 32 bits é a maior
compatibilidade dos programas em geral. Alguns
softwares projetados para rodar em 64 bits podem
não funcionar no sistema de 32 bits.

35.

33.

I, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

II, apenas.

Uma secretária, durante uma digitação de um texto no
Microsoft Word 2013, necessita utilizar os seguintes
comandos: itálico, cor de fonte vermelha, espaçamento de
linhas com 1,5 e alguns trechos com sentenças totalmente
maiúsculas ou minúsculas. É correto afirmar que os
botões que devem ser pressionados no menu de
ferramentas
para exercer essas
funções são,
respectivamente,

(C)

=B4*C4/100

(D)

=B4*(PORCENT)D4

(E)

=D4*(PORCENT)B4

Ao lado da barra de hora do relógio do Windows 7, podem
aparecer os ícones com as seguintes ilustrações:

I.

Os
ícones
apresentados
representam,
respectivamente, o status da conexão de rede ou
Internet cabeada, e o status do sinal da rede
wireless.

II.

Caso o modem da operadora da Internet fique sem
sinal, a conexão de Internet wireless do computador
iria ficar inoperante, porém, a conexão de Internet
cabeada iria continuar a navegar normalmente.

III.

O desempenho de uma conexão wireless sempre é
igual a uma conexão feita por cabo. O sinal de rádio
não sofre interferências com barreiras físicas.

IV.

Se o usuário deixar o cabo de rede conectado no
computador e, ao mesmo tempo, navegar na
Internet por meio do wireless, a conexão iria ficar
mais rápida. O Windows 7 iria, automaticamente,
somar a velocidade das duas placas de rede.

É correto o que se afirma em

(B)

(A)

I, apenas.

(B)

I e III, apenas.

(C)

II e III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

II, apenas.

(D)
(E)
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=B4+C4

(A)

(C)

34.

=B4*C4

(B)

Supondo que ambas as conexões sejam da mesma rede,
analise as assertivas abaixo.

É correto o que se afirma em
(A)

(A)

Observe, abaixo, a planilha digitada no Microsoft Excel
2013.

36.

Com relação às configurações existentes no navegador
Google Chrome, marque V para verdadeiro ou F para
falso e, em seguida, assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta.
( )

Gerenciar pastas.

( )

Pop-up.

( )

Zoom de texto.

( )

Configuração POP.

( )

Histórico de navegação.

( )

AutoScan.

( )

Navegação privada.

(A)

V/ F/ V/ F/ V/ V/ F

(B)

V/ F/ F/ V/ V/ V/ V

(C)

F/ V/ V/ F/ V/ F/ V

(D)

V/ F/ V/ V/ F/ V/ F

(E)

V/ V/ V/ V/ V/ V/ F
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37.

38.

Em mensagens eletrônicas, é comum aparecer um termo
técnico chamado Spam. Sobre esse assunto, analise as
assertivas abaixo.

Com relação à segurança de um computador que tenha
acesso à Internet, correlacione os sistemas operacionais
da coluna A aos seus respectivos tipos da coluna B e, em
seguida, assinale a alternativa que apresenta a sequência
correta.

I.

Trata-se de uma ferramenta de alguns navegadores
para bloquear e-mails de pessoas indesejadas.

II.

Spam não contém links infectados ou vírus, sendo
totalmente seguros.

Coluna A

III.

Usa-se muito em publicidade. Trata-se de um e-mail
que uma empresa ou organização distribui na
Internet com o intuito de fazer propaganda, mas que,
em mãos erradas, pode ser usado para o mal.

1.

Antivírus.

2.

Firewall.

3.

Spyware.

É correto o que se afirma em

4.

Adware.

(A)

I, apenas.

Coluna B

(B)

I e III, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I, II e III.

(E)

II, apenas.

A combinação de teclas Ctrl+D, aplicada nos navegadores
Internet Explorer ou Mozilla Firefox, é um atalho para

( )

São conhecidos por trazerem na tela propaganda
indesejada e URL falsos, tais quais apareceram no
histórico sem mesmo o usuário visitar.

( )

Verifica o conteúdo trafegado na rede, analisa os
pacotes que circulam na transmissão e bloqueia
possíveis invasões de softwares maliciosos.

( )

Examina arquivos para verificar se eles possuem
algum tipo de código que possa danificar o
computador do usuário.

( )

Recolhe informações sobre o usuário sobre os seus
costumes na Internet e transmite essa informação a
uma entidade externa na Internet, sem o
conhecimento e consentimento do usuário.

(A)

direcionar o site para a página inicial.

(B)

exibir busca de palavras no site por meio de uma
caixa de texto no canto inferior da tela.

(C)

exibir histórico de navegação, ou seja, lista dos sites
que já foram acessados anteriormente.

(D)

inserir o site no menu Favoritos, o qual consiste em
uma lista de sites preferidos armazenada
manualmente pelo usuário.

(A)

1/ 3/ 2/ 4

(B)

4/ 3/ 1/ 2

dimensionar a resolução da tela do navegador.

(C)

1/ 2/ 3/ 4

(E)

39.

40.

Em relação à proteção de uma conta criada na rede social
Facebook, analise as assertivas abaixo.
I.

É altamente recomendado que o usuário mude a
senha de sua conta após um login realizado em
computador de lan houses, pessoas desconhecidas
ou não confiáveis.

II.

A navegação segura não utiliza o protocolo HTTP.
Utiliza uma versão mais recente e segura – o
protocolo SMTP – que permite mais segurança
durante a navegação na rede e dificulta a ação de
criminosos.

III.

O Facebook atualizou o sistema de recuperação de
contas violadas. Usuários podem vincular aos seus
perfis três amigos confiáveis que o ajudarão a
verificar sua identidade na rede social. Eles
receberão códigos que poderão ser utilizados pelo
usuário que criou a conta, caso ela tenha sido
violada.

(D)

3/ 2/ 1/ 4

(E)

4/ 2/ 1/ 3

CONHECIMENTOS GERAIS
41.

Segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 5º, de
acordo com o inciso XLVI, a lei regulará a individualização
da pena e adotará, entre outras, as seguintes, exceto:
(A)

privação ou restrição da liberdade.

(B)

perda de bens.

(C)

multa.

(D)

prestação social alternativa.

(E)

banimento.

É correto o que se afirma em
(A)

I, apenas.

(B)

I e II, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

II e III apenas.

(E)

I, II e III.
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42.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, inciso
LXXVIII, parágrafo 3º, leia o trecho abaixo e, em seguida,
assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna.

44.

Sobre Governo e Administração, marque V para
verdadeiro ou F para falso e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a sequência correta.
( )

O Governo comanda com responsabilidade
constitucional e política, mas sem responsabilidade
profissional de execução.

( )

Administração é conduta hierarquizada.

( )

A constante do Governo é a sua expressão política
de comando, de iniciativa, de fixação de objetivos do
Estado e de manutenção da ordem jurídica vigente.

Os tratados e convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do Congresso
Nacional, em dois turnos, por ____________ dos votos dos
respectivos

membros,

serão

equivalentes

às

emendas

constitucionais.
um quinto

(A)

V/ V/ V

(B)

dois terços

(B)

F/ V/ F

(C)

três quintos

(C)

F/ F/ V

(D)

um terço

(D)

F/ F/ F

dois quartos

(E)

V/ F/ V

(A)

(E)

43.

O Estatuto da Fundação Cultural Palmares (FCP), nos
termos dos artigos 1º e 2º da Lei no 7.668/1988, tem por
finalidade promover a preservação dos valores culturais,
sociais e econômicos decorrentes da influência negra na
formação da sociedade brasileira e exercer, no que
couber, as responsabilidades contidas no artigo 68 do Ato
das
Disposições
Constitucionais
Transitórias,
regulamentado pelo Decreto no 4.887/2003, com
competência para
I.

II.

III.

IV.

promover e apoiar a integração cultural, social,
econômica e política dos afrodescendentes no
contexto social do País.
promover e apoiar o intercâmbio com outros países
e com entidades internacionais, por intermédio do
Ministério das Relações Exteriores, para a
realização de pesquisas, estudos e eventos relativos
à história e à cultura dos povos negros.
implementar políticas públicas que visem a
dinamizar a participação dos afrodescendentes no
processo
de
desenvolvimento
sociocultural
brasileiro.
promover a preservação do patrimônio cultural afrobrasileiro
e
da
identidade
cultural
dos
remanescentes das comunidades dos quilombos.

É correto o que está contido em
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45.

(A)

I, apenas.

(B)

II e III, apenas.

(C)

I e IV, apenas.

(D)

II e IV, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

46.

Sobre Administração
alternativa correta.

Pública

indireta,

assinale

a

(A)

É constituída de serviços atribuídos a pessoas
jurídicas públicas, como autarquias, ou pessoas
jurídicas privadas, como empresas públicas e
sociedades de economia mista, vinculadas a um
Ministério, mas administrativa e financeiramente
autônomas.

(B)

No âmbito federal, é o conjunto dos órgãos
integrados na estrutura administrativa da União.

(C)

As fundações públicas não fazem parte das pessoas
jurídicas que integram a Administração indireta.

(D)

É efetivada imediatamente pela União, através de
seus órgãos próprios.

(E)

É constituída de serviços integrados na estrutura
administrativa da Presidência da República e dos
Ministérios.

O desaparecimento do avião MH370, que teve início em 8
de março, com 239 pessoas a bordo, ainda intriga muitos.
Os investigadores estão cada vez mais convencidos de
que a aeronave foi desviada, talvez milhares de
quilômetros fora de seu curso, por alguém com profundo
conhecimento do Boeing 777 e de navegação comercial.
Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta o
nome do país de origem desse voo desaparecido.
(A)

Japão.

(B)

China.

(C)

Malásia.

(D)

Coreia do Sul.

(E)

Coreia do Norte.
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47.

Com relação à classificação dos órgãos públicos,
correlacione a coluna A à coluna B e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a sequência correta.

49.

Coluna A
1.

Órgãos Independentes.

2.

Órgãos Autônomos.

I.

3.

Órgãos Superiores.

II.

os modos de criar, fazer e viver.

4.

Órgãos Subalternos.

III.

as criações científicas, artísticas e tecnológicas.

IV.

as obras, objetos, documentos, edificações e demais
espaços destinados às manifestações artísticoculturais.

V.

os conjuntos urbanos e sítios apenas de valor
histórico.

Coluna B
( )

( )

48.

De acordo com o artigo 216, da Constituição Federal de
1988, constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de
natureza material e imaterial, tomados individualmente ou
em conjunto, portadores de referência à identidade, à
ação, à memória dos diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira, nos quais se incluem

Originários da Constituição e representativos dos
Poderes de Estados – Legislativo, Executivo e
Judiciário – colocados no ápice da pirâmide
governamental,
sem
qualquer
subordinação
hierárquica ou funcional, e só sujeitos aos controles
constitucionais de um Poder pelo outro.

É correto o que está contido em

Órgãos que detêm poder de direção, controle,
decisão e comando dos assuntos de sua
competência específica, mas sempre sujeitos à
subordinação e ao controle hierárquico de uma
chefia mais alta.

( )

Aqueles que se acham hierarquizados a órgãos mais
elevados, com reduzido poder decisório e
predominância de atribuições de execução.

( )

Localizados
na
cúpula
da
Administração,
imediatamente abaixo dos órgãos independentes e
diretamente subordinados a seus chefes.

(A)

2/ 4/ 1/ 3

(B)

3/ 1/ 4/ 2

(C)

1/ 2/ 3/ 4

(D)

1/ 3/ 4/ 2

(E)

4/ 2/ 1/ 3

50.

Segundo a Constituição Federal de 1988, artigo 215,
parágrafo 3º, a lei estabelecerá o Plano Nacional de
Cultura,
de
duração
plurianual,
visando
ao
desenvolvimento cultural do País e à integração das ações
do poder público que conduzem à
I.

defesa e
brasileiro.

valorização

do

patrimônio

cultural

II.

produção, promoção e difusão de bens culturais.

III.

formação de pessoal qualificado para a gestão da
cultura em suas múltiplas dimensões.

IV.

democratização do acesso aos bens de cultura.

as formas de expressão.

51.

(A)

II, III e V, apenas.

(B)

II e IV, apenas.

(C)

I e III, apenas.

(D)

I, apenas.

(E)

I, II, III e IV, apenas.

O ministro da Saúde, Arthur Chioro, em março de 2014,
informou que o número de casos dessa doença, no
primeiro bimestre deste ano, caiu 80% em comparação
com o mesmo período de 2013. O Ministério da Saúde
ressaltou que o fato de os níveis de chuva registrados no
país no primeiro bimestre deste ano terem sido menores
do que os do mesmo período do ano passado pode ser
“um dos fatores” que contribuíram para a redução dos
índices de casos da doença, causada por um mosquito
transmissor que se reproduz na água parada. Assinale a
alternativa que apresenta a que doença a descrição acima
faz referência.
(A)

Febre Amarela.

(B)

Dengue.

(C)

Mal de Chagas.

(D)

Leishmaniose.

(E)

Malária.

Longa que ganhou o Oscar de melhor filme e fez do
britânico Steve McQueen, de 44 anos, o primeiro cineasta
negro a dirigir uma produção que venceu o principal
prêmio de Hollywood. Assinale a alternativa que apresenta
o nome desse longa.

É correto o que está contido em
(A)

Django Livre.

(A)

I, II, III e IV.

(B)

Ilha dos Escravos.

(B)

III e IV, apenas.

(C)

12 Anos de Escravidão.

(C)

I e II, apenas.

(D)

Amistad.

(D)

II, apenas.

(E)

Navio Negreiro.

(E)

II, III e IV, apenas.
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52.

De acordo com a Ética no Serviço Público, das Regras
Deontológicas, é incorreto afirmar que
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

53.

54.

a dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a
consciência dos princípios morais são primados
maiores que devem nortear o servidor público, seja
no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que
refletirá o exercício da vocação do próprio poder
estatal.
a função pública deve ser tida como exercício
profissional e, portanto, se integra na vida particular
de cada servidor público. Assim, os fatos e atos
verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida
privada poderão acrescer ou diminuir o seu bom
conceito na vida funcional.

55.

a moralidade da Administração Pública não se limita
à distinção entre o bem e o mal, devendo ser
acrescida da ideia de que o fim é sempre o bem
comum. O equilíbrio entre a legalidade e a
finalidade, na conduta do servidor público, é que
poderá
consolidar
a
moralidade
do
ato
administrativo.
a remuneração do servidor público é custeada pelos
tributos pagos diretamente por todos, exceto por ele
próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que
a moralidade administrativa se integre no Direito,
como elemento indissociável de sua aplicação e de
sua finalidade, erigindo-se, como consequência, em
fator de legalidade.
o trabalho desenvolvido pelo servidor público
perante a comunidade deve ser entendido como
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como
cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse
trabalho pode ser considerado como seu maior
patrimônio.
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(B)

propor e articular políticas de valorização cultural
das comunidades afrodescendentes e de proteção
da diversidade de suas expressões e manifestações.

Golfo.

(B)

Crimeia.

(C)

Caxemira.

(D)

África Subsaariana.

(E)

Timor-Leste.

Com relação à Constituição Federal de 1988, artigo 216-A,
o Sistema Nacional de Cultura fundamenta-se na política
nacional de cultura e nas suas diretrizes, estabelecidas no
Plano Nacional de Cultura, e rege-se pelos seguintes
princípios:
I.

diversidade das expressões culturais.

II.

universalização do acesso aos bens e serviços
culturais.

III.

fomento à produção, difusão e circulação de
conhecimento e bens culturais.

IV.

cooperação entre os entes federados, os agentes
públicos e privados atuantes na área social.

(A)

56.
planejar, coordenar, articular e executar atividades
de promoção e divulgação do patrimônio cultural
afro-brasileiro.

(A)

É correto o que está contido em

De acordo com o Estatuto da Fundação Cultural Palmares
(FCP), ao Departamento de Fomento e Promoção da
Cultura Afro-Brasileira não compete
(A)

Um referendo realizado em março de 2014 aprovou, com
96,8% dos votos, a adesão da República Autônoma
ucraniana de maioria russa à Federação Russa. É correto
afirmar que essa República Autônoma trata-se da região
do(a)

II e IV, apenas.

(B)

I, II e III, apenas.

(C)

III, apenas.

(D)

I e III, apenas.

(E)

I, II, III e IV.

De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor
Público Civil do Poder Executivo Federal, é correto afirmar
que são deveres fundamentais do servidor público,
exceto:
(A)

desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo,
função ou emprego público de que seja titular.

(C)

promover ações que assegurem a preservação da
cultura das comunidades religiosas de matriz
africana e à proteção dos seus terreiros sacros.

(B)

ter consciência de que seu trabalho é regido por
princípios éticos que se materializam na adequada
prestação dos serviços públicos.

(D)

mapear, sistematizar, disponibilizar e atualizar
informações, registros, cadastros nacionais e
conhecimentos sobre a cosmologia afro-brasileira.

(C)

(E)

capacitar as comunidades tradicionais de matriz
africana para acessar os bens e políticas culturais do
governo.

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.

(D)

jamais retardar qualquer prestação de contas,
condição essencial da gestão dos bens, direitos e
serviços da coletividade a seu cargo.

(E)

comunicar a seus superiores, se achar necessário,
ato ou fato contrário ao interesse público, exigindo
as providências cabíveis.
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57.

Leia o trecho abaixo e, em seguida, assinale a alternativa
que preenche corretamente a lacuna.
Segundo um levantamento divulgado em janeiro de 2014

pela Unesco, o Brasil ainda tem 13 milhões e novecentos mil
adultos ____________. É o oitavo país do mundo neste ranking.

Segundo notícia veiculada no portal de notícias G1, em
março de 2014, novos dados da Organização Mundial da
Saúde (OMS) mostram que um terço dos 9 milhões de
pessoas que contraem alguma forma dessa doença por
ano não recebe o tratamento necessário. A organização
afirma que a doença representa um risco à segurança
sanitária global. Conhecida como a “doença do peito”,
trata-se de uma enfermidade antiga, contraída por meio do
ar, sendo provocada pelo bacilo de Koch. Diante do
exposto, assinale a alternativa que a apresenta.

(A)

dependentes químicos

(B)

miseráveis

(C)

analfabetos

(A)

Tuberculose.

(D)

com ensino fundamental incompleto

(B)

Bronquite.

que não completaram ensino superior

(C)

Sinusite.

(D)

Pneumonia.

(E)

Influenza.

(E)

58.

60.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, artigo 5º,
inciso XXXVIII, é reconhecida a instituição do júri, com a
organização que lhe der a lei, asseguradas
I.

a plenitude de defesa.

II.

a divulgação das votações.

III.

a soberania dos veredictos.

IV.

a competência para o julgamento dos crimes
dolosos contra a vida.

É correto o que está contido em

PROVA DISCURSIVA
Leia o trecho adaptado abaixo, transcrito do site
http://blogueirasfeministas.com, que servirá de apoio para
sua produção textual.
Como toda data específica para comemoração e análise
de uma temática social, o Dia da Consciência Negra tem a sua
relevância para revelar ao sistema toda a luta do povo negro

(A)

I e III, apenas.

para garantir seu espaço na sociedade. O dia faz menção à

(B)

I, II e IV, apenas.

morte de Zumbi dos Palmares, que morreu em luta pela

(C)

II e IV, apenas.

liberdade do povo negro. O espaço para esse povo já foi

(D)

I, III e IV, apenas.

(E)

III e IV, apenas.

negado há muito tempo, sendo que a abolição da escravatura
não foi suficiente para essa conquista libertária. Todos os
avanços relacionados com a posição do povo negro, dentro ou

59.

Ana Paula Maciel, brasileira e participante de uma missão
ao Ártico juntamente com a organização global pela qual
atua, foi presa, em 2013, ao tentar subir em uma
plataforma da gigante do petróleo russo, a empresa
Gazprom. Assinale a alternativa que apresenta a que
organização global a brasileira faz parte.

não de forças políticas, foram resultado de seu próprio trabalho
e mobilizações.
Embora hoje, o quadro social do afrodescendente seja
muito diferente do passado, é evidente que o Movimento Social

(A)

Greenpeace.

Negro terá ainda que agir, com empenho, para enfrentar esse

(B)

Conservation International.

“inimigo mascarado” que está presente e contextualiza os

(C)

WWF.

espaços das universidades, da mídia, dos livros literários…

(D)

Waterworld.

(E)

ICMBio.

Fundação Cultural Palmares – 101 – Operacional Administrativo

Elabore um texto dissertativo-argumentativo com, no
mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas, expondo como os
negros poderão vencer esse inimigo oculto e velado
chamado “racismo”.
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RASCUNHO
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RASCUNHO
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