
PORTUGUÊS 
 
01 - Assinale a alternativa em que as palavras estejam corretas, em relação ao 
hífen. 
a) sempre-viva – mato-grossense – verde-amarelo 
b) auto ônibus – semisselvagem – ultrassensível 
c) bem vindo – estrada-de-ferro – sobremesa 
d) infra-vermelho – anjo-da-guarda – bem-querer 
e) nenhuma das alternativas 
 
02 - As palavras enriquecer, irreal e aguardente foram formadas respectivamente 
por 
a) derivação sufixal derivação prefixal e composição por justaposição 
b) derivação prefixal – derivação sufixal e composição por aglutinação 
c) derivação parassintética, derivação sufixal e composição por aglutinação 
d) derivação parassintética, derivação prefixal e composição por justaposição 
e) derivação parassintética, derivação prefixal e composição por aglutinação 
 
03 - Assinale a alternativa em que o elemento mórfico em destaque está 
corretamente analisado: 
a) menina (-a) = desinência nominal de gênero; 
b) vendeste (-e-) = vogal de ligação; 
c) gasômetro (-ô-) = vogal temática de 2ª conjugação; 
d) amassem (-sse-) = desinência de 2ª pessoa do plural; 
e) cantaríeis (-is) = desinência do imperfeito do subjuntivo. 
 
04 - Aponte a alternativa que contém erro: 
a) No choque quebrara-se-lhe a omoplata. 
b) A sentinela saiu da guarita e o enxotou sem nenhum dó. 
c) Reclinado à sombra de uma árvore, tomou sossegadamente seu champanha. 
d) Qual não foi a surpresa do noivo, quando, à pergunta do padre se queria casar-se, sua 
cônjuge respondeu solenemente que não! 
e) O pedreiro, sacolejando o balde, ia marcando com a cal derramada o seu caminho. 
 
05 - Assinale a oração classificada corretamente. 
a) Como diz o povo, tristezas não pagam dívidas. (subordinada adverbial comparativa) 
b) Não serás bom advogado, sem que estudes muito. (subordinada adverbial 
consecutiva) 
c) Cumprirei minhas tarefas mesmo que a oposição critique. (subordinada adverbial 
concessiva) 
d) Quanto mais se tem, mais se deseja. (subordinada adverbial causal) 
e) Aproximei-me a fim de que pudesse ouvi-la. (subordinada adverbial proporcional) 
  
06 - Indique o trecho em que ocorre erro de concordância verbal, segundo o 
padrão culto da Língua Portuguesa. 
a) A outra das terras por eles exploradas, pela mesma época, os portugueses deram o 
nome de Brasil, porque havia ali muito pau conhecido por esse nome. Foi sorte. Havia 
também, muitos macacos nessa mesma terra, e muitos papagaios. (Veja, 6/7/94) 
b) Os cheques pré-datados, que permite aos lojistas financiar seus clientes nas compras 
a prazo, em alguns casos representam até a metade dos cheques recebidos pelo 
comércio. (O Globo. 15/1/94) 



c) Os desarranjos na economia se expressam na ordem social por desequilíbrios 
calamitosos. São o desemprego generalizado, as pressões inflacionárias, a queda do 
produto, a depressão das massas e, síntese dialética, a violência. (Correio Braziliense, 
8/7/94) 
d) Mas, se, para além das palavras, se consideraram os atos do executivo e as atuais 
negociações, parece que as pressões já começam a ter efeito. Há dez dias o país foi 
surpreendido com a nova versão do Orçamento que prevê uma elevação de U$ 10 
bilhões nos gastos do governo e igual aumento na estimativa de receitas. (Folha de S. 
Paulo, 13/5/94) 
e) O momento é grave. Cabe aos políticos a obrigação de manter a serenidade e o 
equilíbrio nos debates, que certamente passarão para o plenário da Câmara e do Senado. 
(Jornal de Brasília, 27/8/92) 
 
07 - Indique o trecho em que há erro de regência. 
a) "Os rebeldes sem causa já haviam tomado de assalto as telas do cinema muito antes 
que a primeira guitarra roqueira fosse plugada na tomada." 
b) "A exemplo das grandes sagas empresariais, ‘Um Sonho de Liberdade' prega a 
supremacia da perseverança sobre a adversidade, da paciência sobre a brutalidade, da 
frieza sobre o instinto." 
c) "Para lembrar o assassinato de Zumbi, muitos estarão somente dançando e tocando 
tambor - o que somente acontecerá em reforço aos estereótipos atiçados sobre seus 
descendentes." 
d) "Art. 3. São direitos de cada condômino: reclamar à Administração, exclusivamente 
por escrito, todas e quaisquer irregularidades que observe, ou que esteja sendo vítima." 
e) "4.1 - Este contrato é irrevogável e irretratável. Desejando o assinante cancelá-lo, 
deverá remeter à editora cópia xerográfica da face preenchida deste documento, 
acompanhada de carta explicativa dos motivos do cancelamento." 
  
08 - No trecho "Temos de cobrar dos deputados e senadores as leis necessárias 
para punir esses assassinos. Das autoridade do trânsito, fiscalização e multas 
vigorosas para quem desobedece às leis e à sinalização. E da justiça , rapidez e 
dureza com os infratores." (Nicole Puzzi, Veja 1280, ano 26, n° 12) empregam-se as 
vírgulas para: 
a) separar termos coordenados; 
b) separar as orações adjetivas; 
c) isolar orações intercaladas; 
d) isolar adjuntos adverbiais; 
e) indicar a supressão do verbo. 
 
09 - Indique a letra em que os termos preenchem corretamente as lacunas:  
Assustada ______ família com os versos em que o via sempre ocupado, foi 
reclamar ao grande mestre que não o via estudar em casa, ao que lhe foi 
respondido que ______ sua assiduidade e aplicação ______ aulas nada deixavam 
______ desejar. Daí por diante continuou tranquilo a ler e fazer versos (F.Filho). 
a) à - a - as – à 
b) a - à - às – a 
c) a - a - às – a 
d) à - à - as – à 
e) à - à - às – a 
 
10 - Está correto o emprego do elemento sublinhado na frase: 



a) O homem não prescinde das instituições, com as quais costuma se valer para a 
organização da sociedade. 
b) Sem as instituições, nas quais é possível atribuir a propriedade do disfarce, não 
haveria formas de organização social. 
c) Nos piores momentos da história, aonde vicejam os regimes de exceção, o homem 
reconhece sua vocação mais nefasta. 
d) A desmoralização das instituições públicas é uma iniciativa de cuja responsabilidade 
se deve aos delinqüentes de todo tipo. 
e) Criando instituições, para cuja estabilidade concorre o esforço de muitos, os homens 
buscam se reconhecer como cidadãos. 
 
01 – a  
02-  e 
03 – a  
04 – d  
05- c  
06 – b  
07 – d  
08 – e  
09 – c 
10 – e  
 
 
 
INFORMÁTICA 
 
01 - Com relação a Internet, correio eletrônico e navegadores da Internet, julgue os 
itens seguintes em (C) CERTO ou (E) ERRADO.  
a) No Internet Explorer 6, é possível que o usuário configure a página que estiver 
sendo exibida em uma sessão de uso do navegador como sendo a primeira página 
que será acessada na próxima vez que uma sessão de uso do navegador for 
iniciada. 
b) Existe funcionalidade do Internet Explorer 6 que permite interromper o 
processo de download de uma página web. 
c) O Mozilla Thunderbird é um navegador da Internet que apresenta 
funcionalidades similares às do Internet Explorer 6, entretanto é incompatível com 
o sistema operacional Windows XP. 
d) O termo worm é usado na informática para designar programas que combatem 
tipos específicos de vírus de computador que costumam se disseminar criando 
cópias de si mesmos em outros sistemas e são transmitidos por conexão de rede ou 
por anexos de e-mail. 
e) Caso um usuário envie uma mensagem de correio eletrônico e deseje que ela não 
possa ser lida por alguém que, por algum meio, a intercepte, ele deve se certificar 
que nenhum processo de criptografia seja usado para codificá-la. 
 
a) C - E - C - E – E 
b) C - C - C - E – E 
c) E - C - E - E – C 
d) C - C - E - E – E 
e) E - E - E - C - E 



 
02 - Considerando os conceitos básicos de Internet e Intranet, é correto afirmar:  
1 - Um grupo de discussão é constituído por uma rede privada de computadores, 
em que os usuários necessitam possuir um site específico para poderem ser 
conectados à rede, e onde podem ser disponibilizadas perguntas, opiniões ou 
respostas a perguntas já efetuadas. 
2 - Para acesso à intranet de uma determinada empresa, o computador de um 
usuário qualquer deve estabelecer conexão com um tipo de computador 
denominado “provedor”, que por meio do software denominado TCP/IP permite 
esse tipo de acesso. 
3 - Um correio eletrônico é um software que permite recuperar, criar, enviar, 
armazenar, imprimir e excluir mensagens de e-mail, além da possibilidade de 
manter um catálogo de endereços do qual podem ser selecionados endereços para 
envio de mensagens. 
4 - Um mecanismo de busca é um software, existente em alguns sites da web, que 
localiza sites que se enquadram nos termos pesquisados pelo usuário.  
O correto está apenas em: 
a) 1 e 2. 
b) 2 e 3. 
c) 3 e 4. 
d) 1 e 4. 
e) N.R.A. 
 
03 - Ao digitar um texto em um documento Word, teclando-se simultaneamente 
Ctrl + Backspace será excluído  
a) todas as palavras até o final do parágrafo 
b) uma palavra à direita. 
c) um caractere à esquerda. 
d) um caractere à direita. 
e) uma palavra à esquerda. 
 
04 - Sobre o editor de textos Word, analise as seguintes afirmativas. 
I. A função Configurar Página permite que o usuário configure tamanho de 
margens, orientação e posicionamento dos elementos de cabeçalho e rodapé. 
II. As teclas de atalho do Word em português para as funções Abrir Arquivo, 
Imprimir e Alterar Maiúsculas e Minúsculas são respectivamente: CTRL+A, 
CTRL+P e SHIFT+F5. 
III. O Microsoft Visual Basic for Applications é ambiente de programação do 
Word, que sucede o ambiente anterior, o WordBasic. 
Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) CORRETA(S). 
a) Apenas II. 
b) Apenas III. 
c) Apenas II e III. 
d) Apenas I e II. 
e) I, II e III. 
  
  

05 - Um funcionário da Secretaria de Fazenda do Mato Grosso do Sul está 
trabalhando em três aplicações abertas no ambiente Windows XP: a primeira no 
Word 2003, a segunda no Excel 2003 e a terceira no navegador Internet Explorer. 
Para passar de uma aplicação à outra, o Windows XP oferece dois recursos: 



I - o primeiro, executado por meio da escolha de um dos ícones existentes em uma 
janela de diálogo mostrada na tela do monitor, quando se aciona um determinado 
atalho de teclado; e 
II - o segundo, que leva à aplicação desejada diretamente, sem apresentação da 
janela de opções. 
Para as duas situações acima apresentadas, os atalhos de teclado são executados, 
respectivamente, pressionando-se simultaneamente (Alt) e as teclas: 
a) (Esc) e (Tab), 
b) (Tab) e (Esc), 
c) (End) e (Del), 
d) (Del) e (End), 
e) (Esc) e (Del). 
 
 
06 - Qual o protocolo que é parte do conjunto de protocolos TCP/IP e que permite 
uma mensagem eletrônica fluir na Internet? 
a) OSPF. 
b) FTP. 
c) UDP. 
d) Proxy. 
e) SMTP. 
 
07 - Em uma rede de computadores, a estrutura de dados unitária de transmissão 
constitui um 
a) cronograma. 
b) datagrama. 
c) fluxograma. 
d)  organograma. 
e) termograma. 
  

08 - (MP-BA, Fesmip - Administrador - 2008) Identifique com C (Certo) as 
afirmativas verdadeiras e com E (Erradas), as falsas.  
(   ) A internet é um conglomerado de redes em escala mundial, com milhões de 
computadores, interligados, que se comunicam através de protocolos de 
comunicação. 
(   ) A internet é parte da World Wide Web (WWW). 
(   ) A internet e a World Wide Web (WWW) não significam exatamente a mesma 
coisa, porque a internet oferece serviços que não estão disponíveis na WWW. 
(   ) A grande vantagem da internet sobre as primeiras redes de comunicação é a 
simplicidade de interligação entre os computadores, que não depende de protocolo. 
(   ) Uma grande vantagem da internet ser uma rede pública é que todos os 
arquivos da rede são compartilhados por todos os usuários.  
A alternativa que contém a sequência correta, de cima para baixo, é a 
a) C, C, C, C, C 
b) E, E, E, C, C 
c) E, C, E, C, E 
d) C, C, E, E, C 
e) C, E, C, E, E 
 



09 - Em uma pagina aberta no Internet Explorer, após clicar com o mouse dentro 
da página, o profissional pressiona uma combinação de teclas CTRL + F. Com esta 
operação ele pretende: 
a) Fazer a correção ortográfica no texto da página presente. 
b) Abrir o menu de opções da Internet. 
c) Exibir a barra de ferramentas. 
d) Exibir codificação Europeu ocidental (Windows). 
e) Localizar uma palavra ou um texto na página presente 
  
 
10 - Entre os tipos de memória de um computador, o tipo de memória mais rápida 
é o 
a) Cache. 
b) Auxiliar. 
c) Principal. 
d) Registrador. 
e) N.R.A. 
 
01 – d 
02 – c  
03 – e  
04 – b  
05 – b 
06 – e 
07 – b  
08 – d 
09 – e 
10 – d  
 
ESPANHOL 
 
01 -  Detener la crisis: los líderes mundiales forjan un “Pacto 

Mundial por el Empleo” 

  

El Pacto Mundial para el Empleo constituye la respuesta 

mundial de más amplio alcance a la crisis económica, 

adoptado en un año en el que la OIT celebra su 90º 

aniversario. En él se insta a gobiernos y organizaciones 

representantes de trabajadores y de empleadores para 

que colaboren a abordar colectivamente la crisis mundial 

del empleo mediante políticas en línea con el Programa de 

Trabajo Decente de la Organización. 

  



El Pacto se aprobó en el contexto creado por un reciente 

informe de la OIT en el que se pone de relieve el aumento 

sin precedentes del desempleo en todo el mundo, así 

como la persistencia de niveles de pobreza muy elevados. 

El director General de la OIT, Juan Somavia, señaló 

que, aun cuando la recuperación económica comience 

a asentarse este año o el próximo, la crisis mundial del 

empleo podría persistir durante seis a ocho años. Añadió 

que, con 45 millones de trabajadores de nuevo acceso al 

mercado mundial del empleo cada año ( en su mayoría, 

hombres y mujeres jóvenes ), la economía mundial tendría 

que generar unos 300 millones de nuevos puestos de 

trabajo en los próximos cinco años sólo para regresar a los 

niveles de desempleo anteriores a la crisis. 

  

Fragmento adaptado del reportaje de igual título, disponible en http://www. ilo.org/wow/Articles/lang--

es/WCMS_115506/index.htm 

  

De acuerdo con el texto, la respuesta mundial a la crisis económica:   

a) exhorta a una colaboración tripartita.   

b) es el programa de mayor alcance en 90 años.   

c) generará 300 millones de empleos en 5 años.   

d) ha sido el Programa de Trabajo Decente de la OIT.   

e) sacará del paro a 45 millones de trabajadores. 

 

02 - El signifi cado del enunciado “El director…o el próximo” (l 15 y 17) se mantiene si “aun cuando” se 
sustituye por:   

a) conque.   

b) en cuanto.   



c) aunque.   

d) desde que. 

e) mientras. 

 

 Fallo de la Suprema sobre IPC negativo 

  

El fallo de la Tercera Sala de la Corte Suprema que prohibió 

bajar los salarios ante un escenario de infl ación negativa 

tuvo un coletazo inesperado: los jubilados comenzaron a 

preguntarse si la defi nición de reajuste que usó el máximo 

tribunal también serviría para defender sus pensiones. 

  

El debate comenzó a fraguarse en agosto de 2009, cuando 

los trabajadores de la compañía Metalúrgica Sorena Norte 

(MSN) recurrieron a la Dirección del Trabajo (DT) para 

denunciar a su empleador por haber corregido los salarios 

a la baja, basándose en las cifras de infl ación negativa que 

se registraron ese año. El organismo fi scalizador aplicó 

una multa y, como respuesta, la compañía recurrió a los 

tribunales cuestionando las atribuciones de la DT para 

interpretar la aplicación de un contrato entre privados. 

  

Lo que precipitó un debate mayor es que la Corte Suprema 

no se limitó a revisar el proceder de la DT, sino que fue 

al fondo del asunto y determinó que la expresión reajuste 

entraña la noción de aumentar la cuantía. A ojos del 

diputado Pablo Lorenzini, el fallo de la Corte lleva a una 

discusión de fondo y fi ja una línea que debe aplicarse 

más allá de un escenario que se presenta cada 15 años. 

Agregó que lo importante es la injerencia que deben tener 



las agencias del Estado respecto a cláusulas abusivas. 

  

El Mercurio, 6.02.2010 

  

03 -Según el texto, los empleados de la MSN acudieron a la DT   

a) para garantizar derechos de jubilación. 

b) en defensa del aumento de las pensiones.   

c) a favor de un cambio de modelo productivo.   

d) porque habían sido perjudicados.   

e) a causa de los bajos sueldos.   

 

04 - De acuerdo con el texto, el fallo de la Corte Suprema: 

a) podría favorecer a los retirados.   

b) es positivo para algunos pensionados.   

c) frena la intromisión estatal en asuntos laborales.   

d) es el primero de su tipo en 15 años.   

e) absolvió a la MSN. 

 

05 - En el texto se dice que la MSN recibió una multa:   

a) de la Tercera Sala de la Corte Suprema. 

b) pero no la pagó.   

c) y preguntó a los tribunales sobre las atribuciones de la DT. 

d) por corregir salarios con base en la defl ación. 

e) por la injerencia de un diputado.   

01 – a  

02 – c  



03 – d 

04 – a  

05 - d 

INGLES 
 







 

01 - Which of the predictions about Peak Oil is NOT expressed in Text II? 

a) Global oil production will start to decline after reaching a peak. 
b) Optimists claim that Peak Oil will only happen within some decades. 
c) Oil importing nations will realize the imminence of Peak Oil later than oil exporters. 
d) Energy experts affirm that Peak Oil is a mistaken concept since it will not actually 
occur. 
e) Specialists in oil extraction believe in the imminence of Peak Oil and the seriousness 
of the oil crisis. 
 

02 - "Such a flawed assumption." (line 78) refers to the supposition that 

a) global oil crises are highly unlikely to occur any time soon. 
b) world oil shortages may eventually happen without notice. 
c) world oil reserves will still be plentiful for a long lasting period. 
d) exporting countries will never discontinue their oil exports to importing nations. 
e) exporting countries might reduce their oil exports in an attempt to damage the 
economy of importing nations. 
 



03 - According to Paragraphs 12 and 13 (lines 71-80), all of the following reasons 
could, directly or indirectly, lead to new oil wars, EXCEPT 

a) unreliable reports of oil reserves from OPEC countries.  
b) oil shortage that, will affect all major producers in the world. 
c) suspicions that the national interests of major importing nations may be at risk. 
d) alliances among the largest oil exporting countries in the world and their target 
markets. 
e) misunderstandings between oil importing and oil exporting nations concerning oil 
shortage. 
 

04 - Kuwait is mentioned in Paragraphs 8 (lines 48-53) and 10 (lines 60-65) to 

a) explain the reports that informed about the poor accountability records of industrial 
countries. 
b) illustrate the case of an oil producing nation that reported having more reserves than 
it actually had. 
c) justify the announcement of more oil production by nations that had discovered new 
and abundant reserves. 
d) show that independent experts have done a good job in auditing all of the recently 
found reserves in most oil exporting countries. 
e) exemplify the fact that there has been a dramatic increase in oil availability since 
major oil fields have been discovered after the 70s. 
 

05 - The section of Text II that includes paragraph 7 through 12 (lines 38-77) could be 
preceded by the subtitle 

a) "Global Oil Reserves: Lies and Manipulations" 
b) "The Industrial Civilization at Risk" 
c) "Any Viable Alternative Energy?" 
d) "No Need to Fear Peak Oil!" 
e) "42 years of Oil left?" 
 
01 – D  
02 - E  
03 – D  
04 – B  
05 – A  
 
Fonte: Academia do Concurso 


