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1) A Lei 8.112/1990 e suas alterações dispõem sobre o 

 
a) patrimônio e as finanças da administração direta e indireta, em cada um dos entes da federação. 
b) regime jurídico dos servidores públicos civis dos estados e do Distrito Federal, das autarquias e das 

fundações públicas estaduais. 
c) regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais. 
d) procedimento de contratação de servidores públicos civis e militares de todos os entes federativos, em 

conformidade com a Constituição Federal. 
e) regime jurídico dos servidores públicos civis dos municípios, das autarquias e das fundações públicas 

municipais. 
 

2) Para os efeitos da Lei 8.112/1990, servidor é 

 
a) todo aquele que foi aprovado em um concurso público em nível federal. 
b) a pessoa cujo concurso foi homologado pela autoridade pública competente. 
c) todo aquele que foi aprovado em um concurso público em nível estadual. 
d) a pessoa legalmente investida em cargo público. 
e) a pessoa legalmente investida em cargo público até o ano de 1990. 

 

3) O Título II da Lei 8.112/1990 e suas alterações tratam do provimento, vacância, remoção, redistribuição e 

substituição dos cargos públicos. Nesses termos, são requisitos básicos para investidura em cargo público:  
 

a) a aptidão física e mental, a certidão negativa de débitos fiscais, a certidão negativa de antecedentes 
penais, a carteira de vacinação atualizada, o gozo dos direitos sociais, a idade mínima de vinte e um anos, 
o translado da certidão de nascimento. 

b) o translado da certidão de nascimento, o gozo dos direitos sociais, a nacionalidade brasileira, o gozo dos 
direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais e a conclusão do Ensino Médio. 

c) a conclusão do Ensino Médio, a certidão negativa de débitos fiscais, a certidão negativa de antecedentes 
penais, a carteira de vacinação atualizada, o gozo dos direitos sociais, a idade mínima de vinte e um anos, 
o translado da certidão de nascimento. 

d) a idade mínima de vinte e um anos, a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com 
as obrigações militares e eleitorais, o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade 
mínima de dezoito anos e a aptidão física e mental. 

e) a nacionalidade brasileira, o gozo dos direitos políticos, a quitação com as obrigações militares e eleitorais, 
o nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo, a idade mínima de dezoito anos e a aptidão 
física e mental. 

 

4) As três formas, simultâneas,  de provimento de cargo público, conforme a Lei 8.112/1990 e suas alterações são 

 
a) recondução, promoção e concurso público.  
b) nomeação, aproveitamento e recondução. 
c) concurso público, reintegração e comissionamento. 
d) comissionamento, readaptação e reversão. 
e) reversão, concurso público e transferência. 

 

5) Com relação ao prazo de validade dos Concursos Públicos, a afirmativa que está em perfeita consonância com 

os termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações é a seguinte: 
 

a) O concurso público terá validade de até 03 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
b) O concurso público terá validade de até 02 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
c) O concurso público terá validade de até 04 anos, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período. 
d) O concurso público terá validade de até 02 anos, podendo ser prorrogado duas vezes, por igual período. 
e) O concurso público terá validade de até 03 anos, podendo ser prorrogado duas vezes, por igual período. 
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6) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, a posse em cargo público dependerá, dentre outras, de prévia  

 
a) atualização do currículo profissional. 
b) realização de exame psicotécnico. 
c) declaração de bons antecedentes. 
d) investigação civil e tributária. 
e) inspeção médica oficial. 

 

7) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, o servidor que deva ter exercício em outro município em razão 

de ter sido removido, redistribuído, requisitado, cedido ou posto em exercício provisório terá, no mínimo, 
 

a) Sete e, no máximo, dez dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 
desempenho das atribuições do cargo. 

b) Quinze e, no máximo, vinte dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 
desempenho das atribuições do cargo. 

c) Vinte e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 
desempenho das atribuições do cargo. 

d) Dez e, no máximo, trinta dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do efetivo 
desempenho das atribuições do cargo.  

e) Trinta e, no máximo, quarenta e cinco dias de prazo, contados da publicação do ato, para a retomada do 
efetivo desempenho das atribuições do cargo. 

 

8) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de 

provimento efetivo, ficará sujeito a estágio probatório, pelo período de 
 

a) 12 meses. 
b) 18 meses. 
c) 24 meses. 
d) 30 meses. 
e) 36 meses.    

 

9) Os três fatores que, nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, deverão ser observados para a avaliação 

do desempenho funcional do servidor, durante o período em que estiver no estágio probatório, são os seguintes: 
 

a) capacidade de iniciativa, produtividade e conduta moral. 
b) conduta moral, responsabilidade e senso estético. 
c) assiduidade, disciplina e capacidade de iniciativa. 
d) senso estético, assiduidade e urbanidade. 
e) urbanidade, disciplina e produtividade. 

 

10) Tal como consignado pela Lei 8.112/1990 e suas alterações, o servidor habilitado em concurso público e 

empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no serviço público, ao completar  
 

a) 2 anos de efetivo exercício. 
b) 4 anos de efetivo exercício. 
c) 6 anos de efetivo exercício. 
d) 3 anos de efetivo exercício. 
e) 5 anos de efetivo exercício. 
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11) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, readaptação é 

 
a) o retorno à atividade de servidor aposentado. 
b) o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado. 
c) a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, quando invalidada a sua demissão por 

decisão administrativa ou judicial. 
d) a investidura do servidor em cargo de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que 

tenha sofrido em sua capacidade física ou mental. 
e) a passagem do servidor estável de cargo efetivo para outro, de igual denominação, pertencente a quadro 

de pessoal diverso, de órgão ou instituição do mesmo poder. 
 
 

12) Tal como consignado pela Lei 8.112/1990 e suas alterações, a exoneração de cargo efetivo dar-se-á a pedido 

do servidor ou 
 

a) de ofício. 
b) por acórdão do Supremo Tribunal Federal (STF). 
c) de reverso. 
d) por acórdão do Superior Tribunal de Justiça (STJ). 
e) de relance. 

 
 

13) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com 

valor fixado em lei, é denominada 
 

a) salário. 
b) vencimento. 
c) remuneração. 
d) ajuda de custo. 
e) subsídio. 

 
 

14) Consoante a Lei 8.112/1990 e suas alterações, o servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado 

ou que tiver sua aposentadoria ou disponibilidade cassada, terá o prazo, para quitar o débito, de 
 

a) 30 dias. 
b) 45 dias. 
c) 60 dias. 
d) 75 dias. 
e) 90 dias.  

 
 

15) A Lei 8.112/1990 e suas alterações prescrevem que, além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as 

seguintes vantagens:  
 

a) indenizações, gratificações e adicionais. 
b) adicionais, gratificações e prêmios. 
c) prêmios, indenizações e salários. 
d) salários, adicionais e bônus. 
e) bônus, prêmios e salários. 
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16) As indenizações que podem ser pagas ao servidor, nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, são 

 
a) auxílio-moradia, transporte, diárias e auxílio-saúde.  
b) auxílio-saúde, diárias, ajuda de custo e vale-gás. 
c) ajuda de custo, diárias, transporte e auxílio-moradia. 
d) plano de carreira, auxílio-saúde, vale-gás e transporte. 
e) vale-gás, auxílio-moradia, auxílio-saúde e plano de carreira. 

 
 
 

17) Conforme consta na Lei 8.112/1990 e suas alterações, a ajuda de custo destina-se a  

 
a) auxiliar o servidor que, a serviço, afastar-se da sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do 

território nacional ou para o exterior, fará jus a passagens e diárias destinadas a indenizar as parcelas de 
despesas extraordinária com pousada, alimentação e locomoção urbana, conforme dispuser em 
regulamento. 

b) compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar a ter exercício em 
nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente, vedado o duplo pagamento de indenização, 
a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou o companheiro que detenha também a condição de servidor, 
vier a ter exercício na mesma sede.  

c) indenizar o servidor que realizar despesas com a utilização de meio próprio de locomoção para a execução 
de serviços externos, por força das atribuições próprias do cargo, conforme se dispuser em regulamento.  

d) ressarcir o servidor pelas despesas comprovadamente realizadas com aluguel de moradia ou com meio de 
hospedagem administrada por empresa hoteleira, no prazo de um mês, após a comprovação da despesa 
pelo servidor. 

e) valorizar o servidor que, combalido pela depreciação do salário real, necessitar de ajuda ou auxílio público 
para manter seu padrão de vida e sua dignidade social, ressalvada a real disponibilidade financeira do 
erário. 

 
 

18) Conforme prescrito pela Lei 8.112/1990 e suas alterações, a gratificação natalina, a que o servidor fizer jus, no 

mês de dezembro, considerando cada mês de exercício no respectivo ano, corresponde, da referida remuneração, 
 

a) 1/3. 
b) 1/5. 
c) 1/12. 
d) 1/8. 
e) 1/10. 

 
 

19) Conforme prescrito pela Lei 8.112/1990 e suas alterações, o adicional de atividade penosa será devido aos 

servidores que exercerem suas funções nos seguintes espaços: 
 

a) Repartições consulares ou plataformas continentais. 
b) Repartições diplomáticas ou localidades castigadas por chuvas intensas. 
c) Áreas com doenças epidêmicas ou localidades situadas em áreas conflagradas. 
d) Zonas desérticas ou localidades com baixo índice de desenvolvimento humano (IDH). 
e) Zonas de fronteira ou localidades cujas condições de vida o justifiquem.  
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20) A Lei 8.112/1990 e suas alterações determinam que o serviço noturno, prestado em horário compreendido 

entre 22 horas de um dia e 05 horas do dia seguinte, terá o valor-hora, computando-se cada hora como 52 minutos 
e 30 segundos, acrescido em percentual de 
 

a) 05%.  
b) 10%. 
c) 15%. 
d) 20%. 
e) 25%. 

 

21) Tal como consignado pela Lei 8.112/1990 e suas alterações, será pago ao servidor, por ocasião das férias, 

independentemente de solicitação, um adicional correspondente a 
 

a) 1/1 da remuneração do período das férias. 
b) 1/2 da remuneração do período das férias. 
c) 1/3 da remuneração do período das férias. 
d) 1/4 da remuneração do período das férias. 
e) 1/5 da remuneração do período das férias. 

 

22) A Lei 8.112 e suas alterações garantem que o servidor, em relação ao gozo das férias, fará jus a  
 

a) 60 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 02 períodos. 
b) 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 02 períodos. 
c) 30 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 03 períodos. 
d) 45 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 04 períodos. 
e) 60 dias de férias, que podem ser acumuladas, até o máximo de 03 períodos. 

 

23) A Lei 8.112 e suas alterações garantem ao servidor que opera direta e permanentemente com Raios X ou 

substâncias radioativas o gozo, por semestre de atividade profissional, de 
 

a) 10 dias consecutivos de férias. 
b) 15 dias consecutivos de férias. 
c) 20 dias consecutivos de férias. 
d) 25 dias consecutivos de férias. 
e) 30 dias consecutivos de férias. 

 

24) Nos termos da Lei 8.112 e suas alterações, as férias do servidor somente poderão ser interrompidas por 

motivo de calamidade pública, comoção interna, convocação para júri, serviço militar ou eleitoral, ou por 
necessidade do serviço declarada pelo/pela 
 

a) Presidente da República (PR). 
b) Presidente do Congresso Nacional (CN). 
c) Presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). 
d) Autoridade policial que o convocar para o serviço eleitoral. 
e) Autoridade máxima do órgão ou entidade, ao qual esteja vinculado. 

 

25) Aos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, NÃO se trata de motivo de licença para o servidor 
 

a) Serviço militar. 
b) Atividade política.  
c) Doença em pessoa da família. 
d) Afastamento do cônjuge ou companheiro.  
e) Exercício de atividade eclesial remunerada. 
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26) A Lei 8.112/1990 e suas alterações facultam que o servidor poderá, no interesse da Administração, afastar-se 

do exercício do cargo efetivo, com a respectiva remuneração, por até três meses, para participar de curso de 
capacitação profissional, após cada 
 

a) anuênio de efetivo exercício. 
b) biênio de efetivo exercício. 
c) triênio de efetivo exercício. 
d) quinquênio de efetivo exercício. 
e) quadriênio de efetivo exercício. 

 

27) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, o servidor investido no mandato de vereador 

 
a) perceberá as vantagens de seu cargo, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo, caso haja 

compatibilidade de horário. 
b) será afastado do cargo, sem poder optar pela sua remuneração, já que essas, por cargos eletivos, são 

sempre bastante elevadas. 
c) ficará afastado do cargo, embora possa optar pela remuneração, já que se trata de mandato federal, 

estadual ou distrital. 
d) perceberá todas as vantagens de seu cargo, acrescidas de 50%, mais o valor igual a 3/5 da remuneração 

do vereador no município de exercício do mandato. 
e) será afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração, mesmo que haja compatibilidade 

de horário. 
 

28) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, NÃO se constitui dever do servidor 

 
a) exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo. 
b) observar as normas legais e regulamentares.  
c) ser leal às instituições a que servir.  
d) ocultar sua crença ou fé religiosa. 
e) cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais. 

 

29) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, é franqueado ao servidor 

 
a) recusar fé a documentos públicos. 
b) promover manifestação de apreço ou desapreço no recinto da repartição. 
c) ausentar-se do serviço durante o expediente, sem prévia autorização superior. 
d) revelar a outrem, no ambiente funcional, suas preferências político-partidárias. 
e) receber propina, presente ou vantagem de qualquer espécie, por suas atribuições. 

 

30) Com relação à acumulação remunerada de cargos públicos, a Lei 8.112/1990 e suas alterações prescrevem 

que é 
 

a) permitida a acumulação de cargos, desde que haja autorização da chefia e compatibilidade de dias e 
horários. 

b) vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo para os servidores militares das forças 
especiais de paz ou segurança. 

c) vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvados os casos previstos na Constituição 
Federal. 

d) permitida a acumulação de cargos, desde que o servidor seja regulamente concursado e tenha cumprido 
seu estágio probatório. 

e) vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, salvo para os membros do Congresso Nacional e 
dos Tribunais Superiores, em nível federal. 
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31) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, o servidor responde  

 
a) administrativa, civil e internacionalmente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
b) internacional, penal e tributariamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
c) tributária, civil e trabalhistamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
d) trabalhista, penal e tributariamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 
e) civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. 

 
 

32) A Lei 8.112/1990 e suas alterações prescrevem que o servidor está sujeito, dentre outras, às seguintes 

penalidades disciplinares:  
 

a) demissão, internação e deportação 
b) deportação, suspensão e expulsão 
c) advertência, suspensão e demissão 
d) expulsão, advertência e extradição 
e) extradição, advertência e deportação 

 
 

33) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, configura abandono de cargo a ausência intencional do 

servidor ao serviço por mais de 
 

a) 10 dias consecutivos. 
b) 15 dias consecutivos. 
c) 30 dias consecutivos. 
d) 45 dias consecutivos. 
e) 60 dias consecutivos 

 
 

34) A Lei 8.112/1990 e suas alterações determinam que a autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço 

público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante 
 

a) denúncia ou autuação, assegurada ampla defesa. 
b) autuação ou inquérito policial, assegurada ampla defesa. 
c) inquérito policial ou sindicância, assegurada ampla defesa. 
d) processo administrativo disciplinar ou denúncia, assegurada ampla defesa. 
e) sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurada ampla defesa. 

 
 

35) A Lei 8.112/1990 e suas alterações determinam que, como medida cautelar e, a fim de que o servidor não 

venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do processo disciplinar poderá determinar o 
seu afastamento do exercício do cargo, sem prejuízo da remuneração, pelo prazo de  
 

a) 15 dias. 
b) 30 dias. 
c) 45 dias. 
d) 60 dias. 
e) 90 dias. 
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36) Sobre o processo disciplinar, nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, é improcedente afirmar que 

 
a) será conduzido por comissão composta de cinco servidores estáveis designados pela autoridade 

competente, observado o disposto no § 3o do art. 143, que indicará, dentre eles, o seu presidente. 
b) é o instrumento elaborado pela comissão de sindicância no qual resta configurada a culpa ou a inocência 

do servidor em face de uma acusação pretérita que lhe tenha sido imputada. 
c) será desenvolvido nas seguintes fases: instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão; 

inquérito administrativo, que compreende instrução, defesa e relatório e julgamento.  
d) será concluído em prazo não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de publicação do ato que 

constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o exigirem.  
e) é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor por infração praticada no exercício de 

suas atribuições ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. 
 

37) Nos termos da Lei 8.112/1990 e suas alterações, o inquérito administrativo obedecerá, assegurada ao acusado 

ampla defesa, ao princípio do/da  
 

a) Contraditório. 
b) Igualdade. 
c) Liberdade. 
d) Responsabilidade. 
e) Libelo crime acusatório. 

 

38) Com base na Lei 8.112/1990 e suas alterações, a União deverá manter Plano de Seguridade Social para o 

servidor e 
 

a) seu cônjuge. 
b) seus filhos. 
c) sua família. 
d) seus pais. 
e) seus amigos(as). 

 

39) Com base na Lei 8.112/1990 e suas alterações, o tempo exigido para rever o processo disciplinar é 

 
a) a qualquer tempo. 
b) em até 30 dias. 
c) em até 90 dias. 
d) em até 180 dias. 
e) a contrário sensu. 

 

40) Com base na Lei 8.112/1990 e suas alterações, o servidor será aposentado, compulsoriamente e com 

proventos proporcionais ao tempo de serviço, aos 
 

a) 80 anos de idade.  
b) 60 anos de idade.  
c) 65 anos de idade.  
d) 75 anos de idade.  
e) 70 anos de idade.  
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Barcaça 
Embarcação, geralmente de madeira, podendo possuir ou não cobertura dotada de velas, 
empregada para o transporte de cargas que se destinam aos navios ancorados no porto, 
ou ainda a regiões costeiras. 
 

Fonte: Portopédia. Disponível em http://www.portogente.com.br/portopedia/Barcaca/. 
 Acesso em ago. 2012. 

 

41) Barcaça é um substantivo no grau aumentativo sintético.  

     Verifica-se o uso de outro substantivo no grau aumentativo sintético em: 
 
a) Quando a porta se abriu, ela pôde ver, incrédula, o trabalho do tempo: seu filho já era um ragazola, forte, 

cheio de vida. 
b) O restaurante era modesto, mas servia um macarrão com molho de tomate que parecia ter sido 

preparado pelos deuses. 
c) De repente escorregou, e seu pé foi parar exatamente sobre os cacos de vidro. Na mesma hora, um filete 

de sangue começou a colorir a areia. 
d) Despois de comer, acomodou o corpanzil na rede pendurada na varanda. Estava exausto, precisava 

dormir. 
e) Embora não fossem domesticáveis, aqueles animais conviviam bem com qualquer aldeão que 

perambulasse pelo povoado. 
 
 

 
 

http://images1.folha.com.br/livraria/images/7/8/1014941-
250x250.png&sa=X&ei=JNBGUJm7C4rf0gGGu4CADg&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNE9EOcmFfNAGsAuor624s_HOA_hWw 

Acesso em ago.2012. 
 

42) O livro de Ítalo Moriconi é uma seleção de contos de autores brasileiros. Por suas características, esse tipo de 

obra recebe o nome de 
 

a) cáfila. 
b) acervo. 
c) concílio. 
d) antologia. 
e) pinacoteca. 

 
 
 
 

http://www.portogente.com.br/portopedia/Barcaca/
http://images1.folha.com.br/livraria/images/7/8/1014941-250x250.png&sa=X&ei=JNBGUJm7C4rf0gGGu4CADg&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNE9EOcmFfNAGsAuor624s_HOA_hWw
http://images1.folha.com.br/livraria/images/7/8/1014941-250x250.png&sa=X&ei=JNBGUJm7C4rf0gGGu4CADg&ved=0CAQQ8wc&usg=AFQjCNE9EOcmFfNAGsAuor624s_HOA_hWw
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Classificados na Internet 

OPORTUNIDADE ÚNICA! VENDO maravilhosa propriedade, área de 9300m2, riacho, 
sauna, piscina, cercada de verde, a 100 metros de praia. Casarão em estilo colonial, 
salão, saleta, sala de jantar, 6 quartos (2 suítes), 2 banheiros, lavabo, imensa cozinha 
planejada, varandão, casa de caseiro, 3 vagas garagem, pomar com grande 
quantidade de árvores frutíferas. Ligue agora.  4444.4444 

 

43) Neste anúncio são utilizados vários substantivos. Considerando o grau desses substantivos, no anúncio há: 

 
a) 3 no aumentativo e  1 no diminutivo. 
b) 5 no aumentativo e  2 no diminutivo. 
c) 6 no aumentativo e  2 no diminutivo. 
d) 4 no aumentativo e  1 no diminutivo. 
e) 2 no aumentativo e  nenhum no diminutivo. 

 
 

Pequena nota 
A alta dos preços voltou a preocupar, ultrapassando os 3% nos últimos quatro meses. Por 
isso, o governo encaminhará ao Legislativo um Projeto de Lei visando estabelecer imposto 
sobre os ganhos relativos a direitos autorais e de imagem. De acordo com o Projeto, o não 
recolhimento do imposto será uma violação grave, punida com multa. 

 

44) Substituindo correta e respectivamente os termos grifados acima por sinônimos, tem-se: 

 
a) Infração – tachar – infração 
b) Inflação – tachar – inflação 
c) Infração – taxar – inflação 
d) Inflação – taxar – inflação  
e) Inflação – taxar – infração 

 
 

Firjan: indústria ensaia retomada, mas falta estímulo à recuperação 
Chico Santos | Valor 
 
RIO - A recuperação da indústria na passagem de junho para julho ainda é tímida, mas 
resultados mais animadores virão, principalmente em setembro, na avaliação do economista 
Guilherme Mercês, gerente de Estudos Econômicos da Federação das Indústrias do Estado do 
Rio de Janeiro (Firjan). 
Ele ponderou, contudo,  que, para uma recuperação mais consistente, falta acelerar a agenda 
microeconômica de redução do chamado “custo Brasil”, do qual fazem parte energia elétrica 
e logística. 

Fonte: Valor Econômico. Publicado em 04 set. 2012 Disponível em 
http://www.valor.com.br/brasil/2816906/firjan-industria-ensaia-retomada-mas-falta-estimulo-

recuperacao#ixzz25l1BjB5I Acesso em set. 2012. 

 

45) No texto acima, o melhor sinônimo para ponderar é: 

 
a) desconsiderar 
b) reconsiderar  
c) revelar 
d) desvelar 
e) considerar 

http://www.valor.com.br/brasil/2816906/firjan-industria-ensaia-retomada-mas-falta-estimulo-recuperacao#ixzz25l1BjB5I
http://www.valor.com.br/brasil/2816906/firjan-industria-ensaia-retomada-mas-falta-estimulo-recuperacao#ixzz25l1BjB5I
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Literatura de Cordel 
Autor 
 
Literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, é um gênero 
literário popular escrito frequentemente na forma rimada, originado em relatos orais e 
depois impresso em folhetos. Remonta ao século XVI, quando o Renascimento popularizou 
a impressão de relatos orais, e mantém-se uma forma literária popular no Brasil. O nome 
tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda, 
pendurados em cordas, cordéis ou barbantes em Portugal. No Nordeste do Brasil o nome foi 
herdado, mas a tradição do barbante não se perpetuou: o folheto brasileiro pode ou não 
estar exposto em barbantes. Alguns poemas são ilustrados com xilogravuras, também 
usadas nas capas. As estrofes mais comuns são as de dez, oito ou seis versos. Os autores, ou 
cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de viola, 
como também fazem leituras ou declamações muito empolgadas e animadas para 
conquistar os possíveis compradores. 

 
Disponível em http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_cordel. Acesso em ago. de 2012. 

 

46) A frase retirada do texto acima em que aparecem dois substantivos no grau diminutivo é: 

 
a) Remonta ao século XVI, quando o Renascimento popularizou a impressão de relatos orais. 
b) O nome tem origem na forma como tradicionalmente os folhetos eram expostos para venda. 
c) Literatura de cordel, também conhecida no Brasil como folheto, é um gênero literário popular.  
d) No Nordeste do Brasil o nome foi herdado, mas a tradição do barbante não se perpetuou.  
e) Os autores, ou cordelistas, recitam esses versos de forma melodiosa e cadenciada, acompanhados de 

viola. 
 

                                                           Monumento  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Foto Disponível em http://www.jf-laundos.pt/galeria_de_imagens.html 
Acesso em ago 2012. 

 

47) A imagem acima mostra um monumento construído em Laúndos, na cidade de Póvoa do Varzim, em 

Portugal, para homenagear os portugueses que saíram de sua terra natal, indo viver em outros países. 
Portanto, o monumento homenageia os portugueses 

 
a) imigrantes 
b) imegrantes. 
c) hemigrantes. 
d) himigrantes. 
e) emigrantes. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Literatura_de_cordel
http://www.jf-laundos.pt/galeria_de_imagens.html
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Amor de mãe 
 
Não foi à toa que o filho acabou daquele jeito. Desde que nasceu, toda vez que a rebeldia 
natural da criança se manifestava, a mãe não se aborrecia, nem deixava que percebesse 
que há mais que flores na trilha da vida. Ao contrário, pousava sobre ele um olhar repleto 
de complacência.  
 

 

48) A expressão que, utilizando palavras antônimas, substitui a grifada no texto acima, sem alterar o sentido 

original, é: 
 

a) insaciável de perplexidade. 
b) destituído de intransigência. 
c) despojado de credulidade. 
d) sedento de severidade. 
e) sequioso de rigidez. 

 
 
 

Servidor estadual do Rio não vai perder triênios, afirma secretário Djalma Oliveira 
O secretário estadual de Planejamento, Sérgio Ruy Barbosa, afirmou ontem que o governo 
do Rio não vai mexer nos triênios (gratificações por tempo de serviço) de servidores que já 
recebem o benefício, apesar de estar questionando o pagamento no Supremo Tribunal 
Federal. 
  

Disponível em http://extra.globo.com/emprego/servidor-publico/servidor-estadual-do-rio-nao-vai-perder-
trienios-afirma-secretario-5192630.html Acesso em ago. de 2012. 

 

 

49) Como se vê no texto acima, triênio é uma gratificação recebida pelo servidor a cada três anos de serviço 

público prestado.  
Quando essa gratificação é paga a cada cinco anos, recebe o nome de 

 
a) quinênio 
b) cinquênio 
c) quinicênio. 
d) quinquênio 
e) quincênio 
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Chico Bento 
Maurício de Sousa 
 

 
Disponível em http://portaldoprofessor.mec.gov.br/storage/discovirtual/galerias/imagem/0000000447/0000003345.jpg 

Acesso em set. 2012. 

 

50) A transcrição do diálogo expresso na tirinha de Mauricio de Sousa obedece à norma padrão da Língua 

Portuguesa em: 
 
a) – Está se olhando no espelho Zé Lelé? – Eu não – respondeu ele – ele é que tá me olhando. 
b) Chico Bento perguntou: – Está se olhando no espelho Zé Lelé? – Eu não. Respondeu Zé Lelé, -- Ele é 

que está me olhando. 
c) “Está se olhando no espelho, Zé Lelé?”, perguntou Chico Bento. “Eu não”, respondeu ele. E acrescentou: 

“Ele é que está me olhando”. 
d) – Tá se olhando no espelho?, perguntou Chico Bento, 

– Eu não, respondeu Zé Lelé, “Ele é que está me olhando”. 
e) “Tá se olhando no espelho Zé Lelé?”, perguntou Chico Bento. “Eu não”, respondeu ele. E acrescentou: 

“Ele é que tá me olhando”. 
 
 
 

O 7 de Setembro no Rio de Janeiro 
 
O desfile [CÍVICO + MILITAR], que aconteceu na Avenida Presidente Vargas, no Centro do 
Rio, contou com a tradicional presença de tropas militares e policiais, bem como de [EX + 
COMBATENTES] da Força Expedicionária Brasileira – FEB. Também participou da 
festividade a Associação dos Colecionadores de Veículos Militares Antigos, apresentando 
[TANQUES + DE + GUERRA] e [CARROS + DE + COMBATE]. 
 

 

51) No texto acima, a substituição dos termos entre colchetes por palavras compostas respeita a ortografia 

padrão da Língua Portuguesa em: 
 

a) cívicomilitar; ex-combatente; tanques-de-guerra; carros de combate. 
b) cívico-militar; excombatente; tanques de guerra; carros-de-combate. 
c) cívico-militar; excombatente; tanques-de-guerra; carros-de-combate. 
d) cívicomilitar; ex-combatente; tanques de guerra; carros de combate. 
e) cívico-militar; ex-combatente; tanques de guerra; carros de combate. 
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A muralha da China 
Lívia Lombardo 
 
Durante 1 900 anos, os chineses ergueram muros para se proteger das invasões dos povos 
do norte. As primeiras barreiras surgiram antes da unificação do império, em 221 a.C. Ao 
transformar sete reinos em um país, o imperador Qin Shihuangdi (259-210 a.C.) começou a 
unificar a muralha, ampliada nas dinastias seguintes. A Grande Muralha atingiu o auge no 
século 15, durante a dinastia Ming. Em abril de 2009, o governo chinês divulgou que a 
muralha tem 8 850 quilômetros, valor calculado com a ajuda de GPS. 
  

Disponível em http://mundoestranho.abril.com.br/materia/como-foi-construida-a-muralha-da-china 
Acesso em ago. de 2012. 

 

 

52) A expressão Grande Muralha apresenta o substantivo simultaneamente no grau aumentativo sintético e 

analítico – um artifício linguístico justificável em razão da grandiosidade da obra. 
Encontramos o mesmo tipo de processo na seguinte sentença:  

 
a) As fortalezas medievais, colossais construções de pedra, eram o espaço de defesa do feudo contra 

invasores. 
b) Na última semana de 2004, um gigantesco tsunami atingiu a costa de pelo menos oito países asiáticos, 

provocando mais de cem mil mortes. 
c) A Cordilheira do Himalaia, também conhecida como Teto do Mundo, é a mais alta cadeia montanhosa do 

planeta. 
d) Erguida no alto de um morro, a Igreja da Penha, tradicional santuário católico no Rio de Janeiro, 

notabilizou-se pelo tamanho de sua escadaria principal: 327 degraus. 
e) O casarão da Fazenda das Acácias reina, imponente, sobre a paisagem: seus 43 metros de fachada 

abrigam 12 quartos e três enormes salas, nas quais hoje funcionam a recepção e os restaurantes de uma 
pousada.  

 
 

Assembleia Geral das Nações Unidas 
 
A Assembleia Geral das Nações Unidas é o orgão intergovernamental, plenário e 
deliberativo da Organização das Nações Unidas, e é composto por todos os paises membros, 
tendo cada um direito a um voto. No que respeita ao processo de deliberação, as questões 
importantes são votadas por maioria de dois terços dos membros presentes e votantes 
enquanto as questões restantes são votadas por maioria simples. É um forum político que, 
igualmente, supervisiona e coordena o trabalho das agencias. 

 
Acesso em set. 2012. 

 

53) No texto acima, foram retirados os acentos gráficos de algumas das palavras grifadas. Para que o texto volte 

a estar em consonância com o novo Acordo Ortográfico, devem receber acento gráfico as seguintes palavras:  
 

a) países – fórum – agências – assembléia 
b) órgão – países – fórum – agências 
c) assembléia – órgão – países – fórum  
d) fórum – agências – assembléia – órgão  
e) agências – assembléia – órgão – países  
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Aviso 
 

 
 

Disponível em http://forumkv.forumeiros.com/t157-placas-erradas Acesso em ago 2012. 

 

54) Para que obedecesse à variedade padrão da Língua Portuguesa, o aviso apresentado na placa deveria estar 

redigido da seguinte maneira: 
 

a) Por favor, após as 18 horas não será permitida a entrada sem camisa. 
b) Por favor, após às 18 horas não será permetida à entrada sem camisa. 
c) Por favor apóis as 18 horas não será permitido entrar sem camisa. 
d) Por favor após às 18 horas não será permitida a entrada sem camisa. 
e) Por favor, apóis às 18 horas não será permetido entrar sem camisa. 

 
 
 

Gritos e Sussurros 
Chico Buarque 
 
Bebi um conhaque, e agora sou tomado de carinho por esta cidade. A noite é propícia para 
uma caminhada, tendo cessado a chuva. Brilham as pedras do calçamento antigo, pedras 
arredondadas tipo pé-de-moleque, o que me traz súbito desejo de sapatear. Sapateio e, 
sinceramente, consigo tirar um belo som, que repercute na rua estreita.  
 

Disponível em http://www.chicobuarque.com.br/texto/artigos/mestre.asp?pg=artigo_gritos.htm 
Acesso em set. 2012. 

 

 
55) As palavras grifadas no texto acima podem ser substituídas, sem que haja alteração de sentido, por: 

 
a) favorável – cedido – inevitável – incide 
b) adequada – parado – repentino – reverbera  
c) reveladora – acabado – imenso – vibra  
d) convidativa – ceifado – envolvente – ecoa  
e) inoportuna – interrompido – descabido – resvala  

 
 

http://forumkv.forumeiros.com/t157-placas-erradas
http://www.chicobuarque.com.br/texto/artigos/mestre.asp?pg=artigo_gritos.htm
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Recado ao Homem do 903 
Rubem Braga 
 

Vizinho 
quem fala aqui é o homem do 1003 recebi outro dia consternado a visita do zelador que 
me mostrou a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento 
recebi depois a sua própria visita pessoal devia ser meia-noite e a sua veemente 
reclamação verbal devo dizer que estou desolado com tudo isso e lhe dou inteira razão. 

  
Fonte: Rubem Braga. Para gostar de ler. São Paulo: Ática, 1991. Disponível em http://educacao.uol.com.br/ 

disciplinas/portugues/cronica-genero-entre-jornalismo-e-literatura.htm.  Acesso em set. de 2012. 

 
 

56) O início da crônica de Rubem Braga está reproduzido acima sem qualquer sinal de pontuação, e sem as 

indicações de letra maiúscula, portanto. 
 
A reescritura desse fragmento com uma pontuação compatível com a norma culta da Língua Portuguesa é 
apresentada em: 
 

a) Vizinho. 
Quem fala aqui é o homem do 1003; recebi outro dia consternado, a visita do zelador que me mostrou a 
carta em que o senhor reclamava, contra o barulho em meu apartamento. Recebi, depois a sua própria 
visita pessoal, devia ser meia-noite e a sua veemente reclamação, verbal. Devo dizer, que estou 
desolado, com tudo isso e lhe dou inteira razão. 
 

b) Vizinho, 
Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi, outro dia consternado a visita do zelador, que me mostrou a 
carta, em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi, depois, a sua própria 
visita pessoal – devia ser meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou 
desolado com tudo isso, e, lhe dou inteira razão. 
 

c) Vizinho, 
Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador, que me mostrou 
a carta em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois a sua própria 
visita pessoal – devia ser meia-noite – e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou 
desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. 
 

d) Vizinho. 
Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, consternado a visita do zelador que me mostrou a 
carta, em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento; Recebi depois, a sua própria 
visita pessoal, devia ser meia-noite – e a sua veemente reclamação, verbal. Devo dizer que estou 
desolado, com tudo isso e, lhe dou inteira razão. 
 

e) Vizinho, 
Quem fala aqui é o homem do 1003, recebi outro dia, consternado, a visita do zelador que me mostrou a 
carta, em que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. Recebi depois, a sua própria 
visita pessoal – devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer, que estou 
desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. 

 
 
 
 

http://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/cronica-genero-entre-jornalismo-e-literatura.htm
http://educacao.uol.com.br/disciplinas/portugues/cronica-genero-entre-jornalismo-e-literatura.htm
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Paulicéia Desvairada: o grande caleidoscópio de São Paulo 

Nem as canções de Adoniran Barbosa, nem as de Rita Lee. A “mais completa tradução de São 
Paulo” talvez se encontre numa obra mítica e irregular do Modernismo brasileiro, muito 
citada e pouco lida: Paulicéia desvairada, de Mário de Andrade. 

Publicada em 1922 e referência obrigatória em qualquer manual de literatura, a obra sempre 
é examinada a partir de seu célebre prefácio (Prefácio interessantíssimo), em que o autor 
deslinda as diferenças entre a poesia futurista e a poesia moderna.  

Disponível em http://educaterra.terra.com.br/literatura/temadomes/2004/01/19/001.htm 
 Publicado em jan. 2004. Acesso em ago. 2012. 

 

 

57) O texto acima, redigido em 2004, não está, ainda, adaptado às regras do Acordo Ortográfico firmado entre 

os países de Língua Portuguesa, e que deve ser integralmente respeitado até o final de 2012. 
De acordo com as novas regras do acordo, a palavra do texto acima que deve ser redigida sem acento gráfico 

é: 
 
a) Pauliceia. 
b) Mario. 
c) referencia. 
d) obrigatoria. 
e) prefacio. 

 
 
 

Governo de São Paulo combate homofobia 
 
_____ mais de uma década, a história de combate _____ homofobia tem no governo do 
Estado de São Paulo um aliado. Desde 2000, quando houve o assassinato brutal do adestrador 
de cães Edson Néris por um grupo de skinheads na Praça da República, a Secretaria da 
Segurança Pública criou o então Gradi - Grupo de Repressão aos Delitos de Intolerância para 
combater _____ violência homofóbica e os grupos organizados intolerantes. 

Fonte: Governo do Estado de São Paulo. Disponível em http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ 
lenoticia.php?id=219829&c=558&q=Governo+de+SP+combate+homofobia+h%E1+mais+de+uma+d%E9cada 

Acesso em set. 2012. 

 

 

58) As lacunas do texto acima são corretamente preenchidas com a seguinte sequência: 

 
a) Há – à – a 
b) A – há – à 
c) A – à – há 
d) Há – a – à  
e) À – há – a 

 
 
 
 

http://educaterra.terra.com.br/literatura/temadomes/2004/01/19/001.htm
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/%20lenoticia.php?id=219829&c=558&q=Governo+de+SP+combate+homofobia+h%E1+mais+de+uma+d%E9cada
http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/%20lenoticia.php?id=219829&c=558&q=Governo+de+SP+combate+homofobia+h%E1+mais+de+uma+d%E9cada
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Jardim do Méier é revitalizado 
 
Rio - A Prefeitura do Rio entregou revitalizado, na manhã desta quinta-feira, o Jardim do 
Méier. Os trabalhos foram realizados pelas equipes da Gerência de Monumentos e 
Chafarizes, Coordenadoria Geral de Conservação (CGC), Rioluz e Comlurb. 

  
Fonte: Jornal O Dia. Disponível em http://odia.ig.com.br/portal/o-dia-24-horas/jardim-do-m%C3%A9ier-

%C3%A9-revitalizado-1.486098. Acesso em set. 2012. 

 

 

59) Em relação à grafia do tradicional bairro carioca, grifado no texto acima, pode-se dizer que, com a vigência 

do Novo Acordo  Ortográfico, 
 

a) manteve o acento agudo, a exemplo do que ocorre com a palavra açúcar. 
b) perdeu o acento agudo, a exemplo do que ocorreu com a palavra ideia. 
c) manteve o acento agudo, a exemplo do que ocorre com a palavra geléia. 
d) manteve o acento agudo, a exemplo do que ocorre com a palavra anéis.  
e) perdeu o acento agudo, a exemplo do que ocorreu com a palavra papeis. 

 
 
 

Atenção! 
 

 
 

Disponível em http://www.jungton.com.br/clientes/878021790001893c5/loja_virtual/saida.jpg  
Acesso em ago. 2012. 

 

60) Na placa acima, a advertência não obstrua indica que a pessoa não deve: 

 
a) estacionar o veículo. 
b) colocar-se ao lado. 
c) tapar o encanamento. 
d) fechar a passagem. 
e) tampar a porta. 

 

61) O termo utilizado para designar o conjunto de componentes que formam a parte física dos computadores é  

 
a) o Teclado.  
b) o Hardware. 
c) a CPU. 
d) o Mouse. 
e) o Software. 

 
 

http://www.jungton.com.br/clientes/878021790001893c5/loja_virtual/saida.jpg
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Figura 1: Texto utilizando o Microsoft Word 

 

62) O botão do Microsoft Word que pode ser utilizado para centralizar os títulos do texto, mostrados na Figura 1 é 
 

a)  
 

 
b)  

 
 

c)  

 
 

d)  

 
 

e)  

 
 

63) O botão do Microsoft Word que pode ser utilizado para verificar a ortografia e a gramática de um trecho do 

texto, mostrado na Figura 1 é 
 

a)  

 
 

b)  

 
 

c)  

 
 

d)  

 
 

e)  
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Tabela 1: Planilha de Notas 

 

64) Considerando a Tabela 1, o endereço da célula que contém a média do aluno Joaquim dos Santos é  
 

a) = (B5+C5 + D5)/3 
b) = (E2+E3+E4+E5)/4 
c) E6 
d) F6 
e) E5 

 
 

65) Considerando a Tabela 1, a fórmula correta para calcular a média do aluno Ziraldo é 
 

a) = B3+B4+B5/3 
b) = B3+ C3+ D3/3 
c) = (B3+C3+D3)/3 
d) = (B2+C2+D2)/3 
e) = (B3+C3+D3)/4 

 
 

66) Considerando a Tabela 1, a fórmula correta para calcular a média da turma na Nota2 é 
 

a) = SOMA(C2:C5)/4  
b) = SOMA(C2:C5)/3 
c) = SOMA(B6:D6)/3  
d) = SOMA(D2:D5)/3 
e) = SOMA (D2:D5)/4 

 
 

67) O software utilizado para acessar uma página web na Internet é 
  

a) um kit multimídia. 
b) um provedor de acesso. 
c) um navegador. 
d) editor de páginas web. 
e) facebook. 
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68) Os chats podem ser caracterizados como seguinte tipo de mecanismo de comunicação: 

 
a) tradicional  
b) síncrono 
c) seguro 
d) assíncrono 
e) alternativo 

 
 

69) Em relação à Internet, pode-se afirmar que  

 
a) Não é possível anexar vídeos às mensagens de e-mail.  
b) Um exemplo de endereço de email inválido é cosea@unirio.br 
c) http://www.mec.gov.br é uma URL, ou seja, o endereço de correio eletrônico. 
d) Provedor de acesso é um software que permite a visualização de uma página na Internet.  
e) HTML é um padrão de editoração que permite criar páginas para a publicação na Internet. 

 
 

70) Faça a correlação entre a 1ª e a 2ª colunas. 

 
                                                  1ª Coluna                                                                                       2ª Coluna 
1. É um software que permite cálculos automáticos através de fórmulas em 
tabelas. 

 (  ) Internet Explorer 

2. Copiar o conteúdo de um arquivo residente em outro computador para o 
seu, independente da distância. 

 (  ) Planilhas 
Eletrônicas 

3. Página introdutória de um site.  (  ) Download 
4. Browser da Microsoft.  (  ) Login 
5. Processo de conexão à rede que inclui a identificação e senha de 
controle.  

 (  )  Homepage 

 
A sequência CORRETA da correlação entre colunas é 
 

a) 3 – 5 – 2 – 1 – 4 
b) 4 – 1 – 2 – 5 – 3 
c) 5 – 1 – 2 – 3 – 4 
d) 2 – 1 – 5 – 2 – 4 
e) 1– 2 – 4 – 5 – 1 

 

http://www.mec.gov.br/

