Nas questões de 1 a 50, marque, para cada uma, a única opção correta, de acordo com o respectivo comando. Para as devidas
marcações, use a Folha de Respostas, único documento válido para a correção da sua prova.

CONHECIMENTOS GERAIS
Texto para as questões de 1 a 3

QUESTÃO 3

Ainda com base no texto publicitário, assinale a opção correta
quanto ao emprego da vírgula.
A
B
C
D

O uso da vírgula justifica-se, pois há antecipação de oração
com sentido de concessão.
Se a vírgula for retirada, o período continuará correto.
Se houver substituição da vírgula por ponto-e-vírgula, não
haverá diferença.
Se a vírgula for colocada após o verbo “proteger”, não
haverá mudança de sentido.

QUESTÃO 4

Quanto à acentuação gráfica, assinale a opção em que as palavras
são acentuadas pela mesma razão.
A
B
C
D

água – nós – hídricos
água – mágoa – árdua
água – também – galáxia
água – relâmpago – incrível

Texto para as questões de 5 a 10

Coragem de menina
Trata-se de texto publicitário da Secretaria de Recursos Hídricos
do Ministério do Meio Ambiente do governo federal.
QUESTÃO 1

Com base na figura do olho com a lágrima e no texto escrito,
assinale a opção incorreta.
A A lágrima representa a água contida no globo terrestre.
B Se a humanidade descuidar do recurso hídrico (água), o
planeta sofrerá sérias consequências.
C A água é um recurso natural que só desaparecerá do globo se
não for inventado algo para substituí-la.
D Há necessidade de proteção da água para sobrevivência da
humanidade.
QUESTÃO 2

O texto publicitário é constituído de duas partes: a verbal e a
ilustração. É certo que uma ilustração, o texto não-verbal, muitas
vezes, comunica mais que as palavras. É certo, também, que o
texto verbal e o não-verbal enriquecem-se mutuamente. Quanto
à compreensão total da propaganda, assinale a opção correta.

Graças à história de Valéria Polizzi, com 28 anos de idade,
autora do livro Depois Daquela Viagem, muitos adolescentes
deixam ou deixarão de contrair o vírus HIV. Adotado em escolas,
é um trunfo da luta contra a AIDS. O livro vendeu 60 mil
exemplares, foi adotado em escolas e é um sacolejo no
preconceito e na prevenção da AIDS. Valéria contaminou-se aos
16 anos na primeira relação sexual. Com o livro, ela ganhou
carisma e visibilidade. Nas mais de cem palestras que já deu, é
assediada com pedidos de autógrafos e beijos. “Sinto-me livre ao
ver que a minha história saiu do gueto. Sou reconhecida na rua,
as pessoas querem passar a mão no meu cabelo”. Valéria sabe da
influência que exerce sobre uma geração: “AIDS sempre foi vista
como uma coisa feia. Quando me veem com um astral legal,
percebem que sou como eles”, diz. Ao incentivar o uso da
camisinha, afirma: “As campanhas deveriam falar mais de amor.
Entrei nessa burrada porque estava apaixonadíssima”. Mas frisa:
“Na vida sexual, quem manda é a gente. A liberdade e a
responsabilidade são nossas. Ninguém é contaminado, a gente é
que se contamina”.
Elas fazem a diferença. In: Istoé, n.º 1.536, 10/3/1999 (com adaptações).

QUESTÃO 5

De acordo com as ideias do texto,
A

A O texto não-verbal evidencia a mensagem em sua totalidade.
B O texto verbal transmite toda a mensagem.
C A associação dos dois textos é indispensável para o pleno
entendimento da propaganda.
D A ilustração por si só engloba toda a mensagem.

B
C
D

Valéria Polizzi escreveu o livro Depois Daquela Viagem
como alerta para os adolescentes quanto à possibilidade de
contaminação pelo vírus HIV.
o vírus HIV não se transmite na primeira relação sexual.
falar de amor aos adolescentes é desnecessário.
Valéria sente-se triste por ver que sua história é mais um
caso estatístico.
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QUESTÃO 6

Ainda acerca das ideias do texto, assinale a opção correta.

Texto para as questões de 11 a 13 – diálogo entre os
personagens Chico Bento e Rosinha
ROSINHA, NUM
FICA BRABA
COMIGO!

A Valéria Polizzi enfrentou o preconceito da sociedade contra
a AIDS ao relatar a própria experiência.
B A contaminação pelo vírus HIV só ocorre após várias
relações sexuais.
C Valéria responsabilizou o parceiro pela contaminação.
D A história da autora do livro foi inútil.
QUESTÃO 7

No trecho “O livro (...) é um sacolejo no preconceito e na
prevenção da AIDS”, a palavra “sacolejo” significa

EU SÔ CAIDINHO
POR OCÊ!

A balanço.
B empurrão.
C alerta.
D sacola pequena.
QUESTÃO 8

Quanto à classificação e ao emprego das palavras no texto,
assinale a opção correta.

TÁ BÃO, EU
QUERDITO!

A No trecho “ela ganhou carisma e visibilidade”, a palavra
“carisma” é um adjetivo.
B Em “Valéria sabe da influência que exerce sobre uma
geração”, o termo “exerce” é um verbo no futuro.
C Na expressão ‘falar mais de amor’ o vocábulo ‘mais’ indica
intensidade.
D Na oração ‘A liberdade e a responsabilidade são nossas’, o
termo ‘nossas’ é uma interjeição.
QUESTÃO 9

No texto, o emprego das aspas indica
A a reprodução exata das falas de Valéria Polizzi.
B a escrita de palavras estrangeiras.
C a explicação de termos desconhecidos.
D a citação de outros autores.
QUESTÃO 10

Maurício de Souza. Chico Bento, São Paulo, n. º 456, 2006, p. 66.

QUESTÃO 11

Quanto às falas de Chico Bento e Rosinha, assinale a opção
correta.
A

As falas estão de acordo com a norma padrão.

B

Há dificuldade de entendimento nas falas dos personagens.

C

Os personagens utilizam o falar comum da zona rural.

D

As falas dos personagens são incoerentes.

QUESTÃO 12

O sentido da oração ‘Ninguém é contaminado’ será mantido se a
palavra ‘contaminado’ for substituída por

No último quadrinho, a reescrita da fala de Rosinha de acordo

A corrompido.

A

Tá bem, eu credito.

B viciado

B

Tá bom, eu acredito.

C doente.

C

Tá bão, eu acredito.

D infectado.

D

Está bem, eu acredito.

com a norma padrão é

UnB/CESPE – SEAD/CEHAP/PB

Cargos: 19 – Auxiliar de Serviços Administrativos, 20 – Auxiliar de Serviços Gerais e 21 – Motorista

–2–

QUESTÃO 13

QUESTÃO 16

O humor do texto deve-se

Ainda acerca das ideias do texto, assinale a opção correta.

A à braveza de Rosinha.

A

A enciclopédia online reúne todo conhecimento do mundo.

B

A enciclopédia online possui apenas informações em língua
portuguesa.

C

A enciclopédia online, Wikipédia, está aberta a receber
colaboração de qualquer internauta.

D

O escritório geral da enciclopédia online situa-se no Egito.

B à sinceridade do Chico.
C à associação da fala do Chico no segundo quadrinho com a
figura da queda do Chico no terceiro quadrinho.
D ao desconsolo de Chico.
QUESTÃO 14

Assinale a opção que apresenta o vocábulo classificado
inadequadamente quanto ao número de sílabas.
A acredito – polissílabo
B comigo – trissílabo
C Rosinha – dissílabo

QUESTÃO 17

Considerando que a discussão acerca da tecnologia do livro e da
enciclopédia online como fonte do conhecimento é o assunto do
texto, assinale a opção correta.
A

A praticidade, o preço e a leveza do livro o fazem
insuperável.

B

O fundador da Wikipédia diz que ela causará o fim do saber
contido no livro.

É difícil superar a tecnologia do livro

C

O fundador da Wikipédia diz que ela
não causará o fim do saber no papel.

Ainda é restrito o número de artigos disponíveis na
enciclopédia online.

D

O acesso à Wikipédia não é possível a qualquer cidadão.

D eu – monossílabo
Texto para as questões de 15 a 18

QUESTÃO 18

Um grande sonho da Antiguidade era reunir todo o
conhecimento do mundo na Biblioteca de Alexandria, no Egito.
Depois de 2.300 anos, a empreitada parece ser possível com a
Wikipédia, enciclopédia online criada em 2001 pelo norteamericano Jimmy Wales, junto com Larry Sanger. Com mais
de10 milhões de artigos em 263 línguas e dialetos, ela pode
receber a colaboração de qualquer internauta. Wales lança nesta
semana, em São Paulo, o Instituto Wikimedia Brasil, capítulo
local da Fundação Wikimedia. O instituto vai incentivar a
disseminação de conhecimento gratuito no país. Mesmo com a
imensa massa de informação virtual de hoje, Wales diz não
acreditar que o livro em papel será um dia substituído como fonte
de conhecimento. “Não é tão caro, não precisa de bateria e pode
ser levado à praia ou carregado na chuva.”
Entrevista com Jimmy Wales. Época, n.º 547,
nov./2008, p. 98-100 (com adaptações).

QUESTÃO 15

Assinale a opção correta de acordo com as ideias do texto.

Em “Wales lança nesta semana, (...) o Instituto Wikimedia do
Brasil”, a expressão sublinhada tem a função sintática de
A

objeto direto.

B

objeto indireto.

C

predicado nominal.

D

adjunto adverbial.

QUESTÃO 19

Coletivo indica coleção de seres da mesma espécie. O substantivo
coletivo biblioteca representa uma coleção de
A

livros.

B

quadros.

C

leitores.

D

papéis.

QUESTÃO 20

A A enciclopédia online Wikipédia possui limites quanto à
quantidade de informações processadas.

O vocábulo milhão flexiona-se no plural da mesma forma que

B Há no texto evidências de que as informações da Internet
superarão o conhecimento contido no livro.

A

mão: mãos.

C Jimmy Wales, criador da Wikipédia, afirmou que o livro
não será superado como fonte do conhecimento.

B

capitão: capitães.

C

cidadão: cidadãos.

D O livro será substituído pela enciclopédia virtual.

D

leão: leões.
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Texto para as questões 21 e 22

RASCUNHO

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), art. 62,
a velocidade mínima de veículos automotores em determinada via
não poderá ser inferior à metade da velocidade máxima
estabelecida para essa via, respeitadas as condições operacionais
de trânsito e da via. A tabela a seguir mostra a velocidade
máxima permitida em vias que não possuem sinalização
reguladora, para alguns tipos de veículos.

via

veículo

velocidade
máxima permitida

de trânsito
rápido

todos os veículos

80 km/h

arterial

todos os veículos

60 km/h

coletora

todos os veículos

30 km/h

região

urbana

automóveis e
camionetas
rodovia
rural

estrada

110 km/h

ônibus e microônibus

90 km/h

demais veículos

80 km/h

todos os veículos

60 km/h

QUESTÃO 21

A velocidade máxima permitida para ônibus em uma rodovia é
igual a
A 4 vezes a velocidade máxima permitida em uma via coletora.
B 1,5 vez a velocidade máxima permitida em uma via de
trânsito rápido.
C

da velocidade máxima permitida em uma estrada.

D

da velocidade máxima permitida em uma via arterial.

QUESTÃO 22

De acordo com o CTB, o motorista pode dirigir uma camioneta
à velocidade de 35 km/h tanto em uma via
A arterial quanto em uma estrada.
B arterial quanto em uma rodovia.
C de trânsito rápido quanto em uma rodovia.
D de trânsito rápido quanto em uma via coletora.
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QUESTÃO 23

RASCUNHO

A prefeitura de determinado município divulgou os valores do
Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) para 2009. Os
valores atuais correspondem a um acréscimo de 6% sobre o valor
do IPTU de 2008. Será dado um desconto de 15% sobre o valor
reajustado ao contribuinte que optar pelo pagamento do imposto
em cota única, que deverá ser feito até o final de fevereiro. Nessa
situação, se o contribuinte optar pelo pagamento do IPTU de
2009 em cota única e no prazo estipulado para pagamento com
desconto, então o valor a ser pago será
A
B
C
D

9,9% inferior ao valor pago pelo IPTU em 2008.
8,6% inferior ao valor pago pelo IPTU em 2008.
8,6% superior ao valor pago pelo IPTU em 2008.
9,9% superior ao valor pago pelo IPTU em 2008.

QUESTÃO 24

Uma prefeitura cobra, por atraso no pagamento parcelado do
IPTU, juros de 1% ao mês e multa de 0,20% ao dia, sendo esses
valores calculados sobre o valor da parcela que está em atraso.
Nesse caso, para pagar 12% de multa sobre o valor em atraso de
determinada parcela, é preciso ter havido um atraso no
pagamento da parcela de
A
B
C
D

6 dias.
24 dias.
60 dias.
90 dias.

QUESTÃO 25

Uma lanchonete precisa exatamente de 75 sachês de sal, 60 de
açúcar e 45 de adoçante para colocar nos recipientes que ficam
sobre suas mesas, de modo que todos os recipientes tenham as
mesmas quantidades de cada um desses produtos. Nesse caso, o
número máximo de mesas que essa lanchonete pode ter é igual a
A
B
C
D

3.
5.
15.
25.

QUESTÃO 26

Cada aluno de uma escola recebeu um kit contendo um lápis, uma
borracha, um apontador e uma caneta. Para que cada aluno
recebesse um kit completo, a escola comprou os lápis em caixas
de 50 unidades; as canetas, em caixas de 30 unidades; os
apontadores, em caixas contendo 25 unidades e as borrachas, em
caixas de 15 unidades. Se todos os objetos comprados foram
utilizados para a montagem dos kits, é correto afirmar que a
quantidade mínima de alunos dessa escola é igual a
A
B
C
D

120.
150.
240.
300.
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QUESTÃO 27

RASCUNHO

Uma refeição contendo frutas, verduras, legumes, carnes e cereais
é considerada balanceada se 40% são carboidratos, 34% são
proteínas e 26% é de gordura. Nesse caso, se uma refeição
balanceada contém 180 g de carboidratos, esta deverá conter
A 140 g de proteínas e 130 g de gordura.
B 148 g de proteínas e 122 g de gordura.
C 153 g de proteínas e 117 g de gordura.
D 158 g de proteínas e 112 g de gordura.
QUESTÃO 28

Existem dois tipos de conservação de alimentos pelo frio:
refrigeração e congelamento. Para manter alimentos refrigerados,
é necessário mantê-los em temperaturas entre 0 ºC e 7 ºC. Para o
congelamento ser eficiente, necessita-se de temperaturas de

!18 ºC ou inferiores. Existem microrganismos que ainda crescem
a temperaturas de !10 ºC, acarretando perigo se o congelamento
for mal monitorado. À temperatura de !18 ºC ou menos ocorre a
inibição total de microrganismos. Nesse caso, um alimento
refrigerado à temperatura de 5 ºC ficará livre de microrganismos
se sua temperatura for diminuída de, no mínimo,
A 13 ºC.
B 15 ºC.
C 18 ºC.
D 23 ºC.
QUESTÃO 29

Um banco oferece o serviço de crédito automático. O crédito no
valor solicitado e o débito da taxa de administração de R$ 22,00
são feitos simultaneamente, na assinatura do contrato. Nessa
situação, se um cliente tomar R$ 200,00 emprestados nesse
banco, para pagar ao final do 4.º mês depois de assinado o
contrato, integralmente e à taxa de juros compostos de 2% ao
mês, então, considerando 1,04 como valor aproximado para
1,02 × 1,02, o cliente pagará ao banco
A menos de R$ 222,00.
B mais de R$ 222,00 e menos de R$ 228,00.
C mais de R$ 228,00 e menos de R$ 236,00.
D mais de R$ 236,00.
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QUESTÃO 30

RASCUNHO

Uma empresa gasta 1,5 kg de açúcar por semana, para cada 7
empregados que tomam cafezinho e suco durante a jornada de
trabalho. Nesse caso, se essa empresa gasta, por semana, 9 kg de
açúcar para adoçar cafezinho e suco para seus empregados, então
a quantidade de empregados da empresa que tomam cafezinho e
suco é igual a

A 11.
B 42.
C 53.
D 63.
QUESTÃO 31

Para pintar 3 paredes de áreas iguais, um pintor gasta exatamente
2 latas de tinta verde e 1 lata de tinta branca, misturadas para se
obter a cor desejada. Nesse caso, considerando que essas tintas
são encontradas apenas em latas como as primeiras, para pintar
da mesma cor 8 paredes de áreas iguais às primeiras, o pintor
necessitará de

A 4 latas de tinta verde e 2 latas de tinta branca.
B 5 latas de tinta verde e 2 latas de tinta branca.
C 6 latas de tinta verde e 3 latas de tinta branca.
D 7 latas de tinta verde e 3 latas de tinta branca.
QUESTÃO 32

Um hotel-fazenda oferece passeio de charrete para seus hóspedes.
Cada charrete tem capacidade para transportar até 5 hóspedes.
Nesse caso, para transportar simultaneamente 18 hóspedes
adolescentes e 7 adultos, de forma que adultos e adolescentes
sejam transportados por charretes distintas, a quantidade de
charretes necessária é igual a

A 5.
B 6.
C 7.
D 8.
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Texto para as questões 33 e 34

RASCUNHO

A tabela a seguir mostra a capacidade máxima e o volume, no dia
13/12/2008, de alguns açudes do estado da Paraíba, de acordo
com a Agência Executiva de Gestão das Águas do Estado da
Paraíba (AESA).
açude

volume
máximo (m3)

Cafundó

313.680

189.908

Frutuoso

3.157.220

2.498.322

Olivedos

5.875.124

3.359.621

Pimenta

255.744

135.362

29.861.562

15.629.145

Poções

volume em
13/12/2008 (m3)

QUESTÃO 33

Com base na tabela acima, assinale a opção correspondente ao
açude que, no dia 13/12/2008, tinha o volume de água superior a
70% de sua capacidade.
A
B
C
D

Frutuoso
Olivedos
Pimenta
Poções

QUESTÃO 34

Comparando as capacidades dos açudes citados na tabela, é
correto afirmar que a capacidade do açude Poções é superior a
100 vezes a capacidade do açude
A
B
C
D

Cafundó.
Frutuoso.
Olivedos.
Pimenta.

QUESTÃO 35

Em uma loja, há dois tipos de recipientes para guardar café e
açúcar: um, cilíndrico, com volume igual a

dm3, e outro,

cúbico, com volume igual a 0,5 dm3. Nesse caso, é correto
afirmar que a capacidade do recipiente cilíndrico é
A superior a 3 vezes, a capacidade do recipiente cúbico.
B inferior a 3 vezes, mas superior a 2 vezes, a capacidade do
recipiente cúbico.
C inferior a 2 vezes, mas superior à capacidade do recipiente
cúbico.
D inferior à capacidade do recipiente cúbico.
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QUESTÃO 36

O recente conflito que, uma vez mais, colocou o Oriente Médio
nas manchetes mundiais, envolve diretamente
A
B
C
D

israelenses e palestinos.
sírios e libaneses.
jordanianos e israelenses.
palestinos e iraquianos.

QUESTÃO 37

Primeiro negro a chegar à presidência dos Estados Unidos da
América (EUA), sua posse atraiu as atenções e as esperanças de
seu país e de grande parte da opinião pública mundial. Ele é
A
B
C
D

George W. Bush.
Barack Obama.
George Washington.
Franklin Roosevelt.

QUESTÃO 38

A atual crise econômica, iniciada nos EUA, espalha-se pelo
mundo afora, em grande parte porque a economia mundial está
cada vez mais interligada, fato que é característica marcante de
uma realidade comumente denominada
A
B
C
D

servidão.
escravidão.
feudalização.
globalização.

QUESTÃO 39

No Brasil contemporâneo, o Poder Legislativo nacional é
formado por duas casas, a Câmara dos Deputados e o Senado
Federal, que, em conjunto, formam o
A
B
C
D

Senado da Câmara.
Congresso Constituinte.
Congresso Nacional.
Conselho da República.

QUESTÃO 40

Ao julgar temas de grande repercussão e ao tomar decisões que
envolvem os demais Poderes da República, a mais alta corte da
justiça brasileira ganha maior notoriedade nos dias de hoje. Essa
corte é o
A
B
C
D

Supremo Tribunal Federal.
Superior Tribunal de Justiça.
Tribunal Regional Federal.
Tribunal Superior Eleitoral.

QUESTÃO 41

Introduzido pela Constituição Federal de 1988, um instrumento
legal colocado à disposição do Poder Executivo passou a ser
utilizado com frequência e, segundo seus críticos, deu ao
presidente da República condição de impor-se ao Poder
Legislativo, conduzindo a agenda política do país e aprovando
suas propostas sem se submeter à tramitação dos projetos de lei.
Esse instrumento chama-se
A
B
C
D

decreto-lei.
lei delegada.
emenda constitucional.
medida provisória.

QUESTÃO 42

Na democracia brasileira atual, nas eleições para presidente da
República, governadores estaduais, prefeitos municipais,
senadores, deputados e vereadores, o voto é
A
B
C
D

masculino e aberto.
universal e aberto.
universal e secreto.
censitário e secreto.

QUESTÃO 43

Promulgada em 2000, a Lei de Responsabilidade Fiscal
corresponde à maior modificação ocorrida na gestão das finanças
públicas no Brasil nos últimos anos. Ela é uma espécie de manual
de regras sobre como administrar as contas públicas. Essa lei não
A
B
C
D

fixa limites para as despesas com pessoal, a exemplo de
salários.
define regras para a criação e administração de dívidas
públicas.
identifica de onde virão as receitas para fazer frente às
despesas.
impede a fiscalização das contas públicas pela sociedade.

QUESTÃO 44

PT, PMDB, PSDB e DEM são siglas conhecidas no Brasil de
hoje e referem-se a
A
B
C
D

partidos políticos de atuação regional.
partidos políticos de atuação nacional.
partidos políticos de atuação estadual.
partidos políticos de atuação local.

QUESTÃO 45

As instituições onde são negociadas as ações das empresas e que
em momentos de crise, como o atual, tendem a ver em baixa a
cotação desses papéis são as
A
B
C
D

bolsas de valores.
casas de câmbio.
agências bancárias.
incubadoras de empresas.
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QUESTÃO 46

O atual cenário da economia é marcado, entre outros aspectos,
pelas inovações tecnológicas e pela ampliação do volume do
comércio. O organismo multilateral que regula as transações
comerciais em escala global, instituindo regras e zelando por sua
aplicação, é a
A
B
C
D

A partir da aproximação entre Brasil e Argentina, nos anos 80 do
século XX, foi criado um bloco econômico ao qual se agregaram
Uruguai e Paraguai como fundadores. Esse bloco chama-se
União Sul-Americana de Nações (UNASUL).
Associação Latino-americana de Livre Comércio (ALALC).
Pacto Andino.
Mercado Comum do Sul (MERCOSUL).

QUESTÃO 48

O euro é a moeda única adotada pela grande maioria dos países
que formam a mais bem-sucedida experiência de integração
econômica hoje existente, cujos primeiros passos foram dados no
pós-Segunda Guerra Mundial. Assinale a opção que corresponde
a essa experiência.
A
B
C
D

Os avanços da medicina e o maior acesso à educação e ao
saneamento básico são, entre outros, fatores determinantes para
a alteração na dinâmica do crescimento da população mundial
nas últimas décadas. Assinale a opção que não corresponde a

Organização das Nações Unidas (ONU).
Organização Mundial do Comércio (OMC).
Organização dos Estados Americanos (OEA).
Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

QUESTÃO 47

A
B
C
D

QUESTÃO 49

NAFTA
ALCA
União Europeia
Pacto de Varsóvia

mudança verificada na composição da população.

A

redução do número de filhos por mulher

B

queda na mortalidade infantil

C

aumento da longevidade humana

D

aceleração do crescimento populacional

QUESTÃO 50

O surgimento e a expansão das regiões metropolitanas no Brasil,
especialmente a partir da década de 70 do século passado,
refletem

A

a redução da área geográfica das cidades.

B

o avanço da urbanização do país.

C

o incremento da migração para o campo.

D

a rígida distinção dos limites entre municípios vizinhos.

UnB/CESPE – SEAD/CEHAP/PB

Cargos: 19 – Auxiliar de Serviços Administrativos, 20 – Auxiliar de Serviços Gerais e 21 – Motorista
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