CADASTRADOR
PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
1.

Leia os textos e identifique as afirmações VERDADEIRAS.

Texto 1:
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
Você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?
Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
(…)
(Carlos Drummond de Andrade)
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Texto 2:

I – Ambos os textos manifestam o mesmo propósito comunicativo.
II – Com certeza um dos textos se baseia no outro.
III- O texto II manifesta a função conativa da linguagem.
a) As três afirmações são verdadeiras.
b) Nenhuma das afirmações é verdadeira
c) São verdadeiras as afirmações I e II.
d) São verdadeiras as afirmações II e III.
2. Assinale a citaçãoNÃO condizente com o eu-lírico do texto I.
a) "Não existe vento favorável para aquele que não sabe para onde vai."Arthur
Schopenhauer.
b)"Abençoada a desgraça que vem só". (Dito popular).
c) "Uma alegria tumultuosa anuncia uma felicidade medíocre e breve." Plutarco.
d) "Sou um pessimista pela inteligência e um otimista por desejo."Antonio Gramsci.
3. A imagem do texto II sugere uma caneca de chope nascendo de um “pé de livro”.
Marque a opção que aponta uma predição verossímil para o conjunto de sentido dessa
imagem com o texto.
a)Como se trata de uma Feira do livro, faz-se alusão ao poema de Drummond,
lembrando que uma “happy hour” ocorre após o horário de trabalho e que, no tempo
quente, pede um chope gelado.
b) O poema de Drummond está presente no texto apenas pela função emotiva da
linguagem, por se tratar de uma feira bibliófila, pois em nada se adequa à mensagem do
chope na “happy hour”.
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c) A mensagem da propaganda é insatisfatória do ponto de vista da mensagem,
considerando-se o fato de que a Feira do livro é local inadequado para o consumo de
bebidas.
d) A imagem é genial, considerando-se a proposição de que a Feira do livro já está
dando o fruto esperado, ou seja, o chope.
4. Considere a imagem e aponte apenas a afirmativa VERDADEIRA.

a) Configura-se, nesta manchete e na legenda, uma estratégia de intertextualidade com o
poema de Drummond e com a publicidade da happy hour na Feira do livro.
b) O “José” a que se referem a imagem e a manchete faz menção a um personagem
instalado no conhecimento partilhado do brasileiro médio, recuperado pela anáfora
“Ana Maria Braga”.
c) A expressão “E agora, José?” é utilizada no texto apenas para indicar que Globo e
Ana Maria Braga não sabem o que fazer a respeito da indenização.
d) O uso de “José”, na legenda e na imagem acima, manifesta uma conotação política, a
mesma do homem sem esperança do texto de Drummond.
5. Na frase “E agora, José?”, o termo “José” é, sintaticamente:
a) Um aposto.

b) Um nome próprioc) Um vocativod) Um substantivo comum

6. Na tirinha, a utilização do vocábulo “passageira” cria um efeito de humor flagrante na
resposta do médico. Assinale a opção que explica esse efeito.
a) O paciente se refere a uma dor que se transfere de um
lugar para outro do corpo, portanto, uma dor
“passageira” como substantivo, o que provoca o efeito
humorístico.
b) O médico refere-se, no texto, a uma dor “passageira”
como na frase “a ação é uma loucura passageira”, de
Paul Valéry.
c) Médico e paciente, ao se refererirem a uma dor
passageira, percebem que não estão falando da mesma
coisa, daí o efeito de humor.
d) Enquanto o paciente se refere a uma dor que passa, “passageira” aqui utilizada como
adjetivo, o médico afirma “passageira” como substantivo, o que dá vida ao efeito de
humor na tira.
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7. Quanto à função que desempenha na sintaxe da oração, o trecho em destaque “Tenho
uma dor que passa daqui pra lá e de lá pra cá” corresponde a:
a) Oração subordinada adjetiva restritiva.
c) Adjunto adnominal.

b) Oração subordinada adjetiva explicativa.
d) Oração subordinada adverbial espacial.

8. Aponte a opção que preenche os espaços em branco:
Não ___ alma sem corpo, que tantos corpos faça sem almas, como este purgatório ____
que chamais honra. Onde ___ inveja, não ____ amizade; nem _____ pode haver em
desigual conversação. (Luis Vaz de Camões, Cartas)
a) há – há – há – há – a
c) há – a – há – há – há

b) a – há – a – a – há
d) há – a – há – há – a

9. Assinale o item com pontuação CORRETA.
a) Para cozinhar batatas, lave-as muito bem, faça alguns furinhos, leve, ao micro-ondas
por dois minutos, vire-as para outro lado e deixe por mais dois minutos.
b) Para caramelizar o açúcar,numa jarra refratária, coloque, 200 g de açúcar e adicione 3
colheres de sopa de água. Deixe, de cinco a sete minutos em potência alta (100%) sem
mexer, até que doure.
c)Aqueça sua bolsa de água quente ou seu pacote de gel para dor de cabeça no microondas, contanto que não haja metal na embalagem.
d) Ficarão, crocantes e deliciosos, os seus amendoins, no forno micro-ondas, em dois ou
três minutos, em potência máxima. Retire, dê uma mexidinha, coloque mais 1 minuto e
meio, mexa, e faça de novo até torrar.
10. No outdoor a seguir, encontramos uma estratégia mal sucedida de dar publicidade a
uma ideia. Marque a opção que denomina esse erro.

a) Incoerência

b) Tautologia

c) Impertinência

d) Truncamento

11. Em um colégio de Guarapuava, três irmãos – Mikael, Sergio e Guilherme - estudam
na mesma sala com suas irmãs – Ingra, Júlia e Bianca. Entretanto, não sabemos quem é
irmão de quem. Eles fazem o 6º, 7º e 8º anos, mas também não sabemos quem faz o
quê. Tendo como referência as dicas abaixo,marque a alternativa que corresponde ao
nome dos irmãos e a série colegial em que elesestudam.
I- O aluno do 8º ano é irmão de Bianca.
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II- Guilherme estuda no 7º ano.
III- Júlia não é irmã de Guilherme.
IV- Sergio não estuda no 8º ano.
a) Mikael é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano.
b) Sergio é irmão de Ingra e estudam juntos no 7º ano.
c) Guilherme é irmão de Lúcia e estudam juntos no 6º ano.
d) Guilherme é irmão de Bianca e estudam juntos no 8º ano.
12.A negação de “hoje é domingo e amanhã não choverá” é:
a) hoje não é domingo e amanhã não choverá.
b) hoje não é domingo ou amanhã choverá
c) hoje não é domingo então amanhã choverá
d) hoje não é domingo nem amanhã choverá

13.Assinale a opção que completa a sequência:
1 – 2 – 3 – 8 – 9 – 10 – 19 – 20 – ( )
a) 21

b) 22

c) 23

d)25

14. Considere que em uma obra da construção civil,todos os operários trabalham com
desempenhos iguais e constantes. Sabe-se que 24 desses operários, trabalhando 6 horas
por dia, durante 10 dias, conseguem realizar 75% de uma determinada tarefa. O número
de operários que conseguirão realizar toda a tarefa em 15 dias, trabalhando 8 horas por
dia, é igual a:
a)10
b)13
c)16
d)19
15.Raquel tem duas peças de lona, uma com 85m e outra com 35m Para confeccionar o
tapete ela dispõe de duas peças de tecido uma com 90 m e outra com 78 m. Sabendo-se
que ela vai cortar as peças em tamanhos iguais e o maior possível, o número de tapete
que ela conseguirá fazer é:
a)15
b)20
c)25
d)28
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16. Marina vai fazer o aniversário de sua filha, Luna. Para a festinha, ela confeccionou
60 caixinhas para brigadeiros. Em umas caixas, serão colocados 2 unidades. Em outras,
3 unidades. Marina fez 162 brigadeiros. Quantas caixas que comportam 3 brigadeiros
Marina fez?
a)22
b)28
c)36
d)42
17.Sobre os atalhos do LibreOffice Writer, assinale a opção CORRETA.
a) Cortar - “Ctrl + X”.
b) Salvo um arquivo no writer- “Ctrl + N”.
c) Abre um documento do writer- “Ctrl + O”.
d) Salvo um arquivo no writer- “Ctrl+ P” .
18. NÃO são características do Sistema Operacional Windows:
a) Multitarefa

b) Código fechado

c) Monousuário

d) Gráfico

19. Sobre o Windows Explorer, analise:
I-Podemos excluir arquivos. II- Podemos formatar pastas.
III- Podemos renomear pastas.
a)I e II são verdadeiras.
c) II e III são falsas.

b) I e III são verdadeiras.
d)Todas as alternativas estão corretas.

20. A tecla de atalho “CTRL + Q”:
a) Remove a formatação de parágrafo.
b) Diminui o tamanho da letra.
c)Aplica formatação em itálico.
d) Remove um espaço entre linhas que antecede um parágrafo.

PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS
21. A ética é inerente à vida humana, sendo sua importância evidenciada na vida
profissional do ser humano, pois cada profissional tem responsabilidades individuais e
responsabilidades sociais, sendo um requisito indispensável ao profissional, porque na
ação humana "o fazer" e "o agir" estão interligados.
Analisando do ponto de vista ético, o FAZER e o AGIR citado no texto, referem-se a:
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a) O fazer diz respeito ao salário que todo profissional deve receber para exercer bem a
sua profissão. O agir se refere às ações profissionais, ao conjunto de atitudes que deve
assumir no desempenho de sua profissão.
b) O fazer diz respeito a disposição de trabalhar que todo profissional deve possuir para
exercer bem a sua profissão. O agir se refere à competência individual, ao conjunto de
atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão.
c) O fazer diz respeito à competência, à eficiência que todo profissional deve possuir
para exercer bem a sua profissão. O agir se refere à conduta do profissional, ao conjunto
de atitudes que deve assumir no desempenho de sua profissão.
d) O fazer diz respeito à vontade de trabalhar que todo profissional deve possuir para
exercer bem a sua profissão. O agir se refere à competência coletiva, ao conjunto de
atitudes que o profissional deve assumir no desempenho de sua profissão.
22. A Ética pode e deve ser entendida como um conjunto de princípios básicos que
norteiam a conduta do indivíduo, conceituando deveres e obrigações ao convívio em
sociedade. Em todas as nossas relações e atos, em algum grau, utilizamos nossos
valores éticos para nos auxiliar.
Assinale a alternativa que NÃO apresenta uma característica da ética.
a) Orienta o comportamento de pessoas, grupos e organizações.
b) Utiliza-se da cultura para fins de estudos e investigações relacionadas ao
comportamento humano.
c) É limitada a algumas sociedades humanas.
d) Reflete tanto os valores passados como os vigentes das sociedades humanas.
23. As questões éticas estão cada vez mais visíveis na cena pública brasileira dada a
multiplicação de casos de corrupção e, sobretudo, a reação da sociedade frente a tal grau
de desmoralização das relações sociais e políticas. Com os escândalos e as denuncias de
corrupção expostas pela mídia, refletir sobre essas questões traz à tona os conceitos
éticos que envolvem a busca por melhores ações tanto na vida pessoal como na vida
pública.
A partir da leitura do texto, pode-se inferir que:
a) A ética é pautada na vida pessoal e pública do indivíduo.
b) A conduta do ser humano é reflexo das relações de poder estabelecidas pela
sociedade.
c) A conduta ética é reflexo apenas da vida pessoal do indivíduo.
d) A conduta ética é reflexo apenas da vida pública do indivíduo.
24. No contexto profissional, a ética visa a um bom desempenho nas atividades
profissionais, principalmente no que tange ao relacionamento com usuários e demais
colegas de trabalho.Assinale a alternativa CORRETA em relação à conduta ética do
servidor em uma instituição pública.
a) Manter tratamento cortês e respeitoso a superiores, colegas e subordinados,
dependendo da posição hierárquica.
b) Manter sigilo profissional no exercício das atividades.
c) Usar informações e influências na posição em que ocupa na empresa, visando
vantagem pessoal.
d) Exercer atividades para as quais não possui qualificação, a fim de agradar colegas e
superiores.
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25. O padrão ético dos servidores públicos no exercício de sua função pública advém de
sua natureza, ou seja, do caráter público e de sua relação com o público.A ética no
Serviço público decorre de três fatores, EXCETO:
a) Da natureza do indivíduo.
b) Da natureza do serviço executado.
c) Da relação do servidor com o público.
d) Da disposição do servidor público em ajudar a população.
26. As Bibliotecas são um recurso do Windows 7 que permite a localização de arquivos
até mesmo quando esses arquivos estão em pastas ou em sistemas diferentes.
A imagem ao lado representa uma forma de
localização de arquivos, organizando-os:
a) Pelo modo de exibição.
b) Pela forma de configuração.
c) Pela forma de organização.
d) Pela maneira de localização.

27. Para reduzir o desconforto decorrente do trabalho sentado junto a máquinas ou
terminais de computador, recomenda-se que:
I- As condições da tela ou lente sejam ajustadas cuidadosamente, de forma a
compatibilizá-las com a visão individual.
II-A posição da tela e a distância entre esta e os olhos sejam ajustáveis individualmente.
III- A iluminação deve ser adequada ao tipo de trabalho que está sendo realizado para
facilitar ofuscamento ou reflexos. Certas atividades exigem uma iluminação
complementar ou especial.
IV- O assento da cadeira de trabalho tenha seja ajustável, para que cada pessoa possa
trabalhar na posição mais confortável possível.
V- As jornadas de trabalho contenham pausas para repouso visual.
Estão CORRETAS:
a) I, II, III, IV e V.

b) I, II, IV e V.c) I, III, IV e V.

d) I, II, III e V.

28. Ter conhecimento acerca dos tipos de infrações é essencial para o cadastrador
desenvolver suas atividades.
De acordo com Código de Trânsito Brasileiro, dirigir veículo sem possuir Carteira
Nacional de Habilitação ou permissão para dirigir, constitui-se como uma infração de
natureza:
a) Leve.
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b) Média.

c) Grave.

d) Gravíssima.
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29. O HTTP (HyperTextTransferProtocol- Protocolo de Transferência de Hipertexto) é
um protocolo de comunicação entre sistemas de informação que permite a transferência
de dados entre redes de computadores, principalmente na World Wide Web (Internet)
utilizando a forma de conexão persistente e não persistente.
No tipo de conexão NÃO persistente:
a) O servidor deixa a conexão aberta depois de enviar a resposta.
b) O cliente envia requisições assim que encontra um objeto referenciado.
c) Requer apenas um RTT para todos os objetos referenciados.
d) Requer 2RTTs por objeto.
30. Os locais de trabalho, pela própria natureza da atividade desenvolvida e pelas
características de organização, relações interpessoais, manipulação ou exposição a
agentes físicos, químicos, biológicos, situações de deficiência ergonômica ou riscos de
acidentes, podem comprometer a saúde e segurança do trabalhador em curto, médio e
longo prazo, provocando lesões imediatas, doenças ou a morte.
Quanto à classificação, são considerados RISCOS AMBIENTAIS:
a) Riscos Físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e de acidentes.
b) Riscos mecânicos, químicos, ergonômicos, biológicos e de postura.
c) Riscos produtivos, físicos, biológicos, ergonômicos e de segurança.
d) Riscos Físicos, químicos, mecânicos, biológicos e de doenças.
31. Qual tecla de atalho permite renomear um item ou arquivo selecionado?
a) F1
b) F2
c) F6
d) F7
32. São documentos exigidos para requisição de defesa/recurso em 1ª e 2ª instância
contra a imposição de penalidade de multa de trânsito, EXCETO:
a) Cópia da notificação de autuação, notificação da penalidade quando for o caso ou
auto de infração ou documento que conste placa e o nº do auto de infração de trânsito.
b) Cópia da CNH ou outro documento de identificação que comprove a assinatura do
requerente e quando pessoa jurídica, documento comprovando a representação.
c) Cópia do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores
de Vias Terrestres (DPVAT).
d) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
33. No Microsoft Office Word 2007 é possível limpar facilmente toda a formatação do
texto e retorná-lo aos estilos de formatação padrão.
Para utilizar este recurso, deve-se selecionar o texto do qual deseja limpar a formatação,
ir naguia Início, no grupo Fonte e clicar em:
a)
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34. Analise a imagem.

Durante a realização de tarefas que não exigem muita força muscular e que podem ser
executadas em áreas limitadas, o trabalhador deve estar sentado.
São consideradas posturas corretas para este tipo de trabalho, EXCETO:
a) Toda a área deve estar ao alcance do trabalhador, sem que ele necessite esticar ou
torcer o corpo.
b) A mesa e a cadeira devem ser desenhadas de forma que a superfície de trabalho esteja
no mesmo nível dos cotovelos.
c) Os calçados devem ser adequados, diminuindo a sobrecarga das costas e pernas.
d) Estar próximo da mesa de trabalho, com as costas eretas e ombros relaxados.
35. Em relação às normas de segurança no ambiente de trabalho, é CORRETO afirmar
que as consequências de uma iluminação inadequada são notadas:
a) Na segurança, pois implica a diminuição do número de acidentes.
b) Na produtividade, pois causa um maior aproveitamento das atividades desenvolvidas.
c) Na saúde, pois provoca maior fadiga visual e geral.
d) No conforto, pois torna o ambiente agradável e motivador.
36. O relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho nos obriga a lidar com
diferenças de opinião, de visão, de formação, de cultura, de comportamento. Saber lidar
com esses fatores é essencial para uma boa relação com os colegas.Assinale a
alternativa que NÃO apresenta uma característica pessoal essencial para um bom
relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho.
a) Autoconhecimento.
c) Cordialidade.

b) Individualidade.
d) Empatia.

37. O julgamento dos recursos interpostos contra penalidades aplicadas pelos órgãos e
entidades executivos de trânsito ou rodoviários compete:
a) Ao Conselho Nacional de Trânsito (CONTRAN).
b) Às Juntas Administrativas de Recursos de Infrações (JARI).
c) Ao Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN).
d) Ao Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN).
38. Primeiros socorros pode ser definido como a prestação de assistência médica
imediata a uma pessoa doente ou ferida até à chegada de ajuda profissional. Desta forma
um ponto importante para o socorrista será em primeiro momento avaliar o nível de
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consciência da vítima usando um parâmetro muito simples, chamado A.V.D.S. cujo
significado é:
a) A (ALERTA), V (RESPONDE À VOZ), D (RESPONDE À DOR),
RESPOSTA).
b) A (ACORDADO), V (RESPONDE À VOZ), (RESPONDE À DOR),
VIDA).
c) A (ACIDENTADO), V (RESPONDE À VOZ), (RESPONDE À DOR),
RESPIRAÇÃO).
d) A (ASSISTÊNCIA), V (RESPONDE À VOZ), (RESPONDE À DOR),
CONSCIÊNCIA).

S (SEM
S (SEM
S (SEM
S (SEM

39. A proteção contra incêndios é uma das Normas Regulamentadoras que disciplina
sobre as regras complementares de segurança e saúde no trabalho.
De acordo com estas normas regulamentadoras, para que haja condições de proteção
contra incêndios, todos os locais de trabalho deverão possuir EXCETO:
a) Proteção contra incêndio.
b) Saídas suficientes para a rápida retirada do pessoal em serviço, em caso de incêndio.
c) Equipamento suficiente para combater totalmente os incêndios que possam ocorrer.
d) Pessoas adestradas no uso correto desses equipamentos.
40. Correio eletrônico (e-mail) é um método que permite compor, enviar e receber
mensagens de texto através de uma rede de computadores. Este método utiliza, em
geral, uma aplicação (programa de correio eletrônico) que permite a manipulação
destas mensagens e um protocolo (formato de comunicação) de rede que permite o
envio e recebimento de mensagens.

O recurso disponível no correio eletrônico representado pela figura acima é:
a) Salvar rascunhos.
b) Formatar texto.
c) Inserir arquivos como anexo.
d) Adicionar um assunto.
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