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CARGO: VVVEEETTTEEERRRIIINNNÁÁÁRRRIIIOOO
TEXTO:                                        Me acordem quando passar

Passei parte de minha infância brincando nas oficinas de um jornal. O nome era adequado: oficina, não estas redações 
atuais, com móveis bege, luz néon, ar condicionado e a névoa pálida dos monitores. Os móveis eram escuros, havia lâmpadas 
dependuradas por um fio no qual se juntavam moscas, e as máquinas de escrever martelavam forte sob as pancadas dos dois 
dedos que meu pai, na solene sala de redação, reservava para o ato de datilografar. Na sala ao lado, enegrecida por respingos de
tinta, os blocos de chumbo descansavam contra as paredes. Era dali que vinham os golpes secos da impressora com seus garfos 
espalhafatosos. Na terceira sala, ficava a linotipo governada por Nelson de Souza, meu amigo Nelsinho, uma espécie de irmão 
adotivo que, além de compor o jornal, me levava ao cinema no domingo. (...) 

Mas devo agora dizer outra coisa, talvez estranha. Convivo ao mesmo tempo com um tédio enorme diante das notícias. 
Não raro folheio jornais pensando em outra coisa, como alguém que quer se livrar de algo que o aborrece. 

Olho, por exemplo, estas manchetes cintilantes e tenho a impressão de que já li todas elas. Eram outros os personagens, a 
quantidade de feridos ou mortos, a urgência apregoada de um prazo no congresso, a data de uma posse – mas tudo muito igual. 
As explicações são as mesmas: uns dizem agora que falta vontade política, a mesma que não tiveram antes; outros se mostram 
severos e exigentes, muito objetivos, esquecidos de quando deliravam num mundo em que tudo seria possível, houvesse 
vontade política. E, claro, todos clamam por honestidade no trato com as coisas públicas. Como sempre. 

Mas não é só. Será que precisamos mesmo saber o que houve com aquele trem no interior da Índia? Com aquele ministro 
no Japão? E por que o jornalismo tem que ser este alarde a respeito do torto, do sujo, do corrupto, do que não deu certo, da 
mula de duas cabeças, a busca de números e percentagens quando Manuel Bandeira já provou, faz tempo, que o cálculo das 
probabilidades é uma pilhéria? Por que se vai ao outro lado do mundo buscar o esquisito, o desastre, a safadeza? Tem logo ali 
na esquina. 

Será que precisamos ler tantas notícias? Ver tantos jornais na televisão? Folhear tantas revistas? Que maluquice é esta em 
que estamos metidos?  

Volto à oficina do jornal que meu pai dirigia. Tenho quase seis anos e vou catando lascas de chumbo, com as quais invento 
bandidos, índios, mocinhos de cinema. Com eles ocupo o meu dia, que passo ali, entre as máquinas, ouvindo o chacoalhar 
infindável da linotipo, as pancadas secas da impressora e, vindo da sala de redação, o batucar dos dois dedos de meu pai que 
perseguem as teclas negras da Remington. (...) 

Quando minha mãe vinha me chamar, eu já estava dormindo, deitado sobre alguma folha de jornal, a mesma folha que eu 
percorria com olhos acesos sem poder decifrar o que diziam. Isto me angustiava e eu dormia pensando: o que há por trás destas 
letrinhas? Que é tudo isto? O que estamos fazendo aqui?                 (Roberto Gomes. Gazeta do Povo – caderno G.Curitiba, 06/07/2003.)

01) O texto aborda como tema principal:
A) A justificativa que os políticos sempre encontram para as suas atitudes nem sempre aceitas pela maioria da população.
B) A infância de um garoto que vivia em uma redação de jornal.  
C) Um questionamento crítico sobre a informação acelerada e em grande quantidade. 
D) O desinteresse de um jornalista pelo seu ofício.  
E) Os problemas da sociedade atual. 

02) O título do texto é sugestivo e só poderá ser entendido após a leitura do texto. Sua interpretação permite 
compreender que: 
A) O autor do texto é um alienado que prefere não participar da realidade ao ser redor. 
B) O autor tem esperança de que um dia todos os problemas sociais com os quais convivemos hoje, passarão. 
C) Não se deixar envolver pelas tragédias humanas é um estado de graça do homem. 
D) É possível viver em meio a tantos problemas sociais sem se envolver com os mesmos. 
E) Através de uma linguagem metafórica, o autor faz referência ao sono de criança, que ele desejaria que houvesse 

possibilidade de ser acordado apenas quando os conflitos humanos fossem solucionados. 
03) A crônica “Me acordem quando passar” registra dois momentos na vida do personagem-narrador. Tais momentos, 

no texto, são trabalhados da seguinte forma: 
A) Acontecem de uma forma seqüencial e cronológica.  
B) Os fatos vão se desenrolando à medida que o tempo cronológico vai passando.  
C) A narração do texto acontece no presente, porém através de resgates memorialísticos, outro tempo é acrescido ao texto.  
D) Os acontecimentos mencionados ocorrem no presente e num futuro próximo.  
E) Podemos identificar o desenrolar dos fatos de forma contínua e desacelerada. 

04) A solenidade atribuída à sala de redação, indica: 
A) Uma característica própria daquela sala de redação. 
B) A soberba que o pai demonstrava ao exercer seu ofício naquela sala de redação.  
C) Que a prioridade da vida do pai do narrador-personagem estava naquela sala der redação. 
D) O respeito que o narrador-personagem tinha pelo pai. 
E) A seriedade com que o narrador-personagem tratava o pai. 

05) Em relação ao trecho “os blocos de chumbo descansavam”, é correto afirmar que este tipo de construção textual 
demonstra:
A) O emprego de palavras suaves no lugar de expressões rudes. 
B) O uso de palavras de sentido contrário.  
C) O emprego de várias palavras para designar um ser através de alguma de suas qualidades. 
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D) A atribuição a ser inanimado de ação própria do ser humano. 
E) O aumento exagerado da verdade. 

06) A menção feita de que o amigo Nelson de Souza o levava ao cinema adquire relevância à medida que: 
A) Interfere no papel, que seria do pai, de levá-lo ao cinema.
B) O narrador-personagem mostra desta forma, o seu maior apreço por Nelson Souza do que pelo próprio pai. 
C) Confirma a intimidade que Nelson de Souza tinha com a família do narrador-personagem e com ele próprio. 
D) Estabelece somente a partir daí, a aceitação de Nelson de Souza como parte da família. 
E) Expõe um fato próprio de todo amigo. 

07) O narrador afirma que quando criança passava o tempo brincando nas oficinas de um jornal; porém agora, sente 
tédio diante das notícias. A respeito desta afirmação, é correto afirmar que, de acordo com o contexto: 
A) Percebe-se que estão subentendidos sentimentos que se opõem. 
B) Os sentimentos tanto em uma situação quanto em outra são os mesmos. 
C) Atualmente, ele não gosta de ler notícias como antes fazia. 
D) As notícias de agora são piores que as de antigamente.  
E) O tédio de agora é apenas uma conseqüência do passado. 

08) No terceiro parágrafo do texto transcrito, é possível notar, por parte do narrador, um sentimento de:
A) Desilusão. B) Revolta.   C) Estagnação.  D) Esperança.  E) Ingratidão. 

09) “E, claro, todos clamam por honestidade no trato com as coisas públicas. Como sempre.” A expressão no final do 
trecho em destaque demonstra, no contexto: 
A) A seriedade no trato com as coisas públicas. 
B) Que nada muda, tudo fica apenas no discurso. 
C) O permanente clamor por mudanças. 
D) A dinâmica do poder público.
E) A constante luta da sociedade pela melhoria das condições de vida do ser humano. 

10) Os questionamentos feitos no final do texto refletem:
A) A insatisfação do narrador com o seu ofício. 
B) A insatisfação do narrador com o teor das notícias dos jornais.    
C) Reflexões a respeito de até que ponto as notícias que relatam os problemas sociais podem ajudar no alcance de 

mudanças e transformações nesta sociedade. 
D) Reflexões irremediáveis e sem sentido. 
E) Mudanças de pensamento e postura da sociedade.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11) Leite Pasteurizado é o leite fluido elaborado a partir do Leite Cru Refrigerado na propriedade rural, que apresente 
as especificações de produção, de coleta e de qualidade desta matéria-prima contida em Regulamento Técnico 
próprio e que tenha sido transportado a granel até o estabelecimento processador. Acerca disso, analise as 
afirmativas abaixo: 

I. O Leite Pasteurizado definido deve ser classificado quanto ao teor de gordura como integral, padronizado a três por 
cento massa/massa, semidesnatado ou desnatado. 

II. O Leite Pasteurizado definido quando destinado ao consumo humano direto na forma fluida, submetido a tratamento 
térmico na faixa de temperatura de 72 a 75 °C durante 15 a 20s, em equipamento de pasteurização a placas, dotado de 
painel de controle com termo-registrador e termo-regulador automáticos, válvula automática de desvio de fluxo, 
termômetros e torneiras de prova, seguindo-se de resfriamento imediato em aparelhagem a placas até temperatura igual 
ou inferior a 4°C e envase em circuito fechado no menor prazo possível, sob condições que minimizem contaminações. 

III. Para o Leite Pasteurizado definido, também podem ser aceitos outros binômios para o tratamento térmico acima descrito, 
equivalentes ao da pasteurização rápida clássica e de acordo com as indicações tecnológicas pertinentes, visando a 
destinação do leite para a elaboração de derivados lácteos. 

IV. Para o Leite Pasteurizado definido, imediatamente após a pasteurização deve apresentar teste negativo para fosfatase 
alcalina, teste positivo para peroxidase e coliformes 30/35 °C menor que 0,3 NMP/ml da amostra. 

V. O Leite Pasteurizado definido em estabelecimentos de laticínios de pequeno porte pode ser adotada a pasteurização lenta 
(“Baixa Temperatura/Longo Tempo”) para produção de Leite Pasteurizado para abastecimento público ou para a 
produção de derivados lácteos. 

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III, IV e V   B) II e III  C) I, II, IV e V   D) I, II, III e V   E) I, II, III e IV 

12) Sabemos que a criação de novas opções de produtos cárneos possibilita escolhas alternativas para o mercado 
consumidor e uma possível fonte adicional de renda a pequenos produtores. Porém, há muitos mitos sobre o assunto 
e uma falta de informação sobre o processamento por ambas as partes. Marque a opção INCORRETA: 
A) O charque, típico da região Sul do Brasil (o nome vem do dialeto quíchua xarqui, língua dos índios que habitavam a 

região dos Andes), é preparado de modo similar ao da carne seca. O diferencial está na maior quantidade de sal e de 
exposição ao sol ao qual o charque é submetido, o que lhe garante uma maior durabilidade.  
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B) Uma das desvantagens da defumação tradicional está relacionada com a presença de compostos benzopirenos 
(cancerígenos), presentes na fumaça que podem se depositar na superfície da carne, quando a distância entre a fonte de 
calor e o produto é pequena (igual ou menor do que 40 centímetros) ou na combustão incompleta da madeira. 

C) A carne-de-sol é um produto tradicionalmente consumido pela população nordestina, sendo considerado um alimento de 
baixo teor calórico-protéico.  

D) Atualmente, um novo produto salgado surgiu no mercado consumidor. É o jerked beef, cujo processamento se 
assemelha ao do charque, porém, adicionado de nitrito e sempre comercializado embalado a vácuo e por essa razão 
ambos serão coletivamente denominados charques. 

E) Tradicionalmente, tem-se utilizado carnes da parte dianteira e ponta-de-agulha do animal para processamento dos 
charques enquanto que, via de regra, peças de traseiro são empregadas na confecção da carne-de-sol. 

13) Sobre as afirmativas abaixo é correto afirmar que: 
A) Considera-se alimento deteriorado aquele que sofreu danos por agentes microbianos, químicos ou físicos tornando-o 

inaceitável para o consumo humano. A deterioração de alimentos causa importantes perdas econômicas. Entre os 
agentes microbianos causadores de deterioração encontramos as bactérias, vírus, fungos ou leveduras. 

B) Salmonella, Clostridium botulinum, Escherichia coli O157:H7, Campylobacter, Staphylococcus aureus, Listeria 

monocytogenes, Vibrio cholerae, Yersinia enterocolitica são os principais patógenos bacterianos veiculados por 
alimentos. 

C) Sobre as doenças Zoonóticas entre animais e o homem, podemos citar como agentes causadores o antraz Bacillus

anthracis, a tuberculose Mycobacterium tuberculosis, M. bovis, a listeriose Listeria monocytogenes, a brucelose 
Brucella abortus, B. melitensis, entre outros.

D) Sobre as infecções alimentares podemos citar as Enterobactérias: Shigella (shigelose); Salmonella (salmonelose, febre 
tifóide, febre paratifóide); Yersinia enterocolitica (yersiniose); Escherichia coli. Bactérias de importância na saúde 
pública : Campylobacter; Vibrio cholerae; Vibrio parahaemolyticus. 

E) Sobre as bactérias deteriorantes, podemos afirmar que entre as mais importantes estão as Psicrotrófilas. Exemplos: 
Pseudomonas produz odores desagradáveis em carnes refrigeradas, Leuconostoc produz “limo” em sucos, Lactococcus 

produz ácidos em leite. 
14) A classificação dos microorganismos de acordo com temperatura ótima de crescimento são: Psicrófilos, 

Psicrotrófilos, Mesófilos e Termófilos. Acerca disso, analise as afirmativas abaixo: 
I. Os psicrotrófilos são de extrema importância como agentes deteriorantes de alimento (Pseudomonas, Actinobacter, 

Vibrio, Lactobacillus, Bacillus, etc) e também alguns patógenos como Listeria monocytogenes.
II. A maior parte das bactérias termófilas de importância alimentícia estão incluídas no gênero Bacillus e Clostridium.

III. Entre os mesófilos destacam-se as bactérias patogênicas e deteriorantes, alguns bolores e leveduras. 
IV. Os psicrófilos estritos ocorrem mais em ambientes marinhos e em locais que a temperatura permanece constantemente 

reduzida. 
V. Alguns microrganismos permanecem viáveis durante longos períodos de tempo em alimentos congelados. 
Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III, IV e V  B) I e III  C) II, IV e V  D) I, III e V  E) I, II, III e IV 

15) Sobre as doenças de origem alimentar podemos afirmar que: 
I. Alguns vírus são causadores de doenças de origem alimentar. Embora não se multipliquem nos alimentos, por serem 

específicos para as células humanas, a sua destruição também não ocorre a não ser que os alimentos sejam devidamente 
cozinhados. A sua especificidade também implica que os vírus que infectam animais, como é o caso do vírus da peste 
suína, não representam quaisquer perigos para a saúde humana, sendo o seu controle justificado apenas por uma questão 
de sanidade animal. 

II. Os vírus mais freqüentemente implicados em doenças de origem alimentar são os da Hepatite A e da Hepatite E, os 
rotavírus (principal causa de diarreia infantil) e os vírus da família Norwalk (que provocam gastroenterites). 

III. A maioria das bactérias cresce bem entre 5 e 60ºC. Como tal, não se devem deixar os alimentos perecíveis, os alimentos 
prontos a comer ou os restos de comida, à temperatura ambiente por períodos superiores a duas horas. Os alimentos 
devem ser descongelados no frigorífico ou no microondas e nunca à temperatura ambiente. 

IV. As doenças de origem alimentar provocadas por parasitas são muito menos freqüentes do que as de origem bacteriana. 
Estes parasitas que são muito maiores do que as bactérias podem crescer e atingir o estado adulto no tracto 
gastrointestinal do homem ou ser diretamente ingeridos por consumo de tecidos de animais contaminados. Em alguns 
casos, os sintomas podem durar várias semanas, ao fim das quais diminuem ou desaparecem para posteriormente 
reaparecerem.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I, II, III e IV   B) II e III  C) II, IV e V  D) I, III e V  E) I, II, IV e V 

16) Sobre as formas de transmissão da brucelose e sua importância na Saúde Pública e Veterinária no Brasil, podemos 
afirmar que: 
1. Os grupos de risco são os lavradores, ordenhadores, veterinários, magarefes (açougueiros), fazendeiros e empregados 

de fazenda. As fontes de infecção mais provável são os tecidos, a urina, o sangue, o leite, a placenta, secreção vaginal, 
excrementos e os fetos provenientes de animais infectados.  

2. A transmissão da brucelose ocorre mais pelo contato com o animal infectado do que pela ingestão de leite e seus 
derivados oriundos de animal doente, isso se deve pela pasteurização obrigatória do leite para consumo humano.  
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3. Brucella abortus, Brucella melitensis e a Brucella suis: as espécies de brucelas que desempenham papel etiológico na 
brucelose humana, pois podem permanecer vivas no solo por 60 dias, na água estéril por 40 dias, na carne congelada 
ou salgada por 40 dias, no creme de leite por 27 dias e por mais de 90 dias em queijo fabricado com leite não 
pasteurizado.  

4. A transmissão mais comum na zona rural é direta, quando existe um contato com o animal doente, seus tecidos, suas 
secreções ou excreções, através do contágio pela pele íntegra, mucosa digestiva, mucosa respiratória e conjuntiva.  

5. Incidência ocorre mais entre indivíduos adultos do sexo masculino. A maioria dos casos ocorre na zona rural. Dois 
terços dos casos de brucelose humana ocorrem por transmissão direta. A taxa de letalidade é de 2% aproximadamente, 
principalmente quando a Brucella melitensis é o agente causal. E um terço pela transmissão indireta: consumo de leite 
cru e seus derivados, carnes com pouco cozimento, subprodutos de carne, chouriços, salames e enlatados preparados 
com carne de animais infectados.  

Estão corretas apenas as afirmativas: 
A) I e III   B) I, III e V  C) I, II, III e IV   D) I, II, III, IV e V  E) I e IV 

17) O mel é um excelente produto e tem um grande problema que compromete a sua competitividade, a qualidade 
principalmente por adulteração. Acerca disso, marque a opção correta: 
A) As substâncias utilizadas com mais freqüência no “batismo” dos méis são o caramelo, o xarope de glicose e o açúcar 

invertido. O método empregado pelos fraudadores de mel é colocar baldes com xaropes de açúcar perto das flores onde 
as abelhas se alimentam, passando a consumir diretamente deste líquido e deixando o néctar nas flores. 

B) Entende-se por mel, o produto alimentício produzido pelas abelhas melíferas a partir do néctar das flores ou das 
secreções procedentes de partes vivas de plantas ou de excreções de insetos sugadores de plantas que ficam sobre partes 
vivas de plantas que as abelhas recolhem, transformam, combinam com substâncias específicas próprias, armazenam e 
deixam maturar nos favos da colméia. 

C) O mel é uma solução concentrada de açúcares com predominância de sacarose. Contendo ainda uma mistura complexa 
de outros carboidratos, enzimas, aminoácidos, ácidos orgânicos, minerais, substâncias aromáticas, pigmentos e grãos de 
pólen, podendo conter cera de abelhas. 

D) O conteúdo de água do mel não varia, sendo normalmente encontrados níveis de 17%. Apesar de a legislação brasileira 
permitir um valor máximo de 20%, valores acima de 18% já podem comprometer sua qualidade final. Entretanto, 
níveis bem acima destes valores já foram encontrados por diversos pesquisadores em diferentes tipos de mel. 

E) O mel pode fermentar pela ação de leveduras osmofilíticas (tolerantes ao açúcar) presentes também em sua composição, 
em condições especiais de níveis elevados de umidade. A maior possibilidade de fermentação não está ligada ao maior 
teor de umidade e sim, às leveduras presentes. Outros fatores associados ao processo de fermentação estão relacionados 
com a má assepsia durante a extração, manipulação, envase e acondicionamento em local não-apropriado. 

18) A investigação de surtos constitui atividade obrigatória por qualquer sistema de vigilância, mesmo que esta, 
apresente algumas características semelhantes às da pesquisa epidemiológica, podemos afirmar que: 
1. Quando o surto é de causa e/ou fonte e de modos de transmissão desconhecidos mas a doença é grave e o 

desenvolvimento da investigação permite a identificação da possível fonte e/ou modo de transmissão, as ações de 
controle podem ser tomadas empiricamente, antes mesmo da sua conclusão.

2. As investigações epidemiológicas de campo iniciam-se com freqüência sem hipótese clara. Geralmente, requerem o 
uso de estudos descritivos para a formulação de hipóteses, que posteriormente serão testadas por meio de estudos 
analíticos, na maior parte das vezes, de caso-controle.

3. Quando ocorrem problemas crônicos que implicam medidas imediatas de proteção à saúde da comunidade exposta ao 
risco, a investigação do surto deve se restringir, num primeiro momento à coleta dos dados e agilizar sua análise, com 
o objetivo de desencadear rapidamente as ações de controle.

4. A amplitude e grau de aprofundamento de uma investigação de um surto de doença aguda vai depender do nível de 
conhecimento da etiologia, da fonte e modos de transmissão e das medidas de controle disponíveis. Os referenciais 
teóricos aplicados nas investigações epidemiológicas de campo originam-se da clínica médica, da epidemiologia e das 
ciências de laboratório. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I   B) I e III  C) I, II e IV  D) I, II, III e IV   E) II e III 

19) A Lei Orgânica do município de São Gabriel da Palha no que se refere à administração pública prevê garantias de 
vida digna aos seus moradores. Portanto, o município deverá com os requisitos discriminados abaixo, 
EXCETUANDO o seguinte: 
A) Moralidade.      D) Participação popular nas decisões.   
B) Virilidade.      E) Descentralização administrativa. 
C) Transparência de seus atos e ações.  

20) Provimento é o ato jurídico que vincula o funcionário ao município, criando a relação de emprego. Considerando o 
Estatuto dos Funcionários Públicos do município de São Gabriel da Palha, identifique abaixo o que NÃO constitui 
forma de provimento de cargo público: 
A) Nomeação. B) Reintegração. C) Reversão.  D) Readaptação.  E) Aproveitamento. 
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INFORMÁTICA
21) Assinale a definição de Hardwares: 

A) Programas que são utilizados para configuração e gerenciamento de dispositivos do computador. 
B) Conjunto completo e independente de instruções de computador que se usa para realizar uma tarefa específica, como, 

por exemplo, processamento de texto, contabilidade ou gerenciamento de dados. Também chamado de aplicativo. 
C) Os componentes físicos de um sistema de computador, incluindo qualquer equipamento periférico, como por exemplo, 

dispositivos de impressoras, modem e mouse.  
D) Pequena imagem exibida na tela para representar um objeto que pode ser manipulado pelo usuário. 
E) Operações de tratamento de dados complexas que normalmente deixam seu computador lento, podendo até mesmo 

fazer com que ele “trave” ou pare de responder por alguns segundos.  
22) Sobre redes, analise as afirmativas abaixo: 

I. Os grupos de trabalho do Windows não oferecem a autenticação e as contas de usuário centralizadas oferecidas pelos 
domínios.  

II. Grupo de Trabalho é um agrupamento simples de computadores, destinado apenas a ajudar os usuários a localizar itens 
como impressoras e pastas compartilhadas do grupo.  

III. Em uma rede ponto a ponto, também chamada de grupo de trabalho, os computadores comunicam-se diretamente. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s): 
A) I e II   B) II e III   C) I e III  D) I, II e III  E) II 

23) Qual a extensão de arquivo mais comum para representar um documento de texto criado no MS Word? 
A) xls.  B) doc.   C) pps.   D) pdf.   E) wor. 

24) No MS Word, qual o atalho de teclado para formatar a fonte como Itálico? 
A) Ctrl+I.  B) Ctrl+B.  C) Ctrl+N.  D) ALT+I.  E) ALT+N.  

25) Faça a correlação entre os softwares e suas funções: 
I. WordPad. a. Compactação de Arquivos. 

II. Explorer. b. Editor de Textos. 
III. WinZip. c. Navegador da Internet. 

A) I  a ; II  b; III  c     D) I  b ; II  c; III  a 
B) I  b ; II  a; III  c     E) I  c ; II  a; III  b 
C) I  c ; II  b; III  a 

26) No MS Excel, para classificar planilha com base em uma coluna, selecione a lista que se deseja classificar, e:  
A) No menu Inserir, apontar para Dados e, em seguida, clicar em Classificação de Dados.
B) No menu Formatar, apontar para Dados e, em seguida, clicar em Classificar.
C) No menu Inserir, apontar para Ordenar dados.
D) No menu Dados, apontar para Classificar e, em no submenu que aparece, selecionar o tipo de classificação (crescente 

ou decrescente). 
E) No menu Dados, apontar para Classificar.

27) No Windows Explorer pode-se visualizar imagens e vídeos existentes em uma determinada pasta, sem ter que 
utilizar um programa específico, para isso basta ir ao menu Exibir e selecionar: 
A) Detalhes. B) Miniaturas.  C) Ícones.  D) Lado a Lado.  E) Pré-visualizar. 

28) Os ícones, bem como as pastas existentes na área de trabalho de cada usuário por padrão, estão localizados em: 
A) C:\Windows\Desktops\nome do usuário. 
B) C:\Arquivos de Programas\Desktop\nome do usuário. 
C) C:\Arquivos de Programas\nome do usuário\Desktop. 
D) C:\Windows\nome do usuário\Desktop. 
E) C:\Documents and Settings\nome do usuário\Desktop. 

29) Ao se excluir um arquivo qualquer do computador, este não será eliminado imediatamente ficando armazenado em 
uma área do disco até que seja excluído definitivamente. Que nome é dado a esta área? 
A) Arquivo Morto. B) Itens excluídos. C) Lixeira.  D) Cemitério.  E) Recuperação. 

30) Sobre o utilitário de Backup, analise as afirmativas abaixo e marque a ERRADA: 
A) O utilitário Backup ajuda a criar uma cópia das informações no seu disco rígido, caso os dados originais no disco rígido 

sejam apagados ou substituídos por engano. 
B) Também pode-se usar o Assistente para recuperação automatizada do sistema no utilitário Backup para ajudar a reparar 

o sistema. 
C) O utilitário de Backup executa funções simples de gerenciamento de mídia, como por exemplo, formatação.  
D) O utilitário de Backup pode executar tarefas de gerenciamento mais complicadas como a montagem e desmontagem de 

uma fita ou de um disco. 
E) Caso os dados do disco rígido se tornem inacessíveis devido a falhas do disco rígido, poderá se usar o Backup para 

restaurar os dados perdidos ou danificados.  
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CONHECIMENTOS GERAIS
31) Enquanto no partido dos Democratas nos E.U.A., a disputa nas prévias realizadas para a escolha do candidato a 

eleição para presidência da maior potência econômica mundial foi acirrada entre Barack Obama e Hillary Clinton, 
entre os Republicanos, um pré-candidato se destaca e vem se transformando no potencial candidato do atual 
presidente George Bush. Trata-se de: 
A) John McCain. B) Ron Paul.  C) Mike Huckabee. D) Mitt Romney. E) N.R.A. 

32) Que grande empresa brasileira foi vítima, no início deste ano, de furto de informação sigilosa o que gerou grande 
investigação e suspeita de espionagem industrial? 
A) Vale.  B) Usiminas.  C) Petrobrás.  D) Mendes Júnior. E) CSN. 

33) Sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias brasileiras NÃO é correto afirmar que: 
A) A decisão foi publicada em forma de decreto no Diário Oficial da União que regulamentou a medida provisória. 
B) Pela medida, estabelecimentos comerciais, como bares, restaurantes, supermercados e postos de gasolina estão 

impedidos de comercializar tais produtos. 
C) A venda por atacado para outros estabelecimentos não foi mencionada no decreto, portanto, não está vetada. 
D) O decreto permite estabelecimentos de grande porte que funcionam de forma fechada como shoppings e hotéis, vender 

bebidas alcoólicas nas rodovias. 
E) A multa para quem descumprir a determinação é pesada e quem não pagar entra para a Dívida Ativa da União, ficando 

impedido de obter financiamento bancário. 
34) A atual Constituição Brasileira foi aprovada na Assembléia Constituinte de 1988 que tinha como presidente, um dos 

maiores nomes da política brasileira do final do século XX, falecido num trágico acidente. Trata-se de: 
A) Tancredo Neves.      D) Antônio Carlos Magalhães. 
B) Ulisses Guimarães.     E) Jânio Quadros. 
C) Mário Covas. 

35) O grupo Coca-Cola vem investindo forte em outros mercados de bebidas tendo adquirido, entre outras no Brasil, as 
empresas “Mais Indústria de Alimentos” e “Leão Júnior” donas, respectivamente, das marcas “Suco Mais” e 
“Matte Leão”. Que outra conhecida marca de sucos vendida no Brasil recebeu a liberação da Secretaria de 
Acompanhamento Econômico, ligada ao Ministério da Fazenda e da Secretaria de Direito Econômico ligada ao 
Ministério da Justiça, para que possa ser adquirida pelo grupo Coca-Cola? 
A) Maguari.  B) Sollys.  C) Tial.   D) Tampico.  E) Del Valle. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
36) Na primeira eleição municipal realizada em São Gabriel da Palha, foi eleito chefe do executivo municipal Eduardo 

Glazar e assumiram cadeiras no legislativo, EXCETO: 
A) Batista Colombi.      D) Luís Carlos Chefer. 
B) Eduardo Fischer.      E) José Pagani. 
C) Ulrich Milke. 

37) Sobre a geografia do município de São Gabriel da Palha é correto afirmar que: 
A) Possui relevo fortemente ondulado e montanhoso, com uma altitude média de 180 metros. 
B) Seu clima é equatorial, com temperatura máxima de 39ºC e mínima de 2ºC.
C) A hidrografia do município é formada pelo rio Doce que corta grande parte de sua área rural. 
D) Sua população encontra-se na casa dos 50 mil aproximados, com grande maioria das pessoas morando nas áreas 

urbanas. 
E) É servido por três grandes rodovias federais que ligam o município aos principais centros urbanos do país. 

38) O município possui a Escola de 1º e 2º Graus “Coopesg Robusta” – Cooperativa Educacional de São Gabriel da 
Palha (ES) – que se concretizou através dos ideais educacionais de: 
A) Heitor Alencar. B) Cícero Morais. C) Bertolo Malacame. D) José Bragatto. E) João Colombi. 

39) Em São Gabriel da Palha encontra-se a sede de uma das mais importantes cooperativas do Brasil voltada para o 
café conillon, que é a COOABRIEL. Esta cooperativa, hoje possui filiais nas seguintes cidades, EXCETO: 
A) Colatina.  B) Nova Venécia. C) Vila Valério.  D) Águia Branca. E) Alto Rio Novo. 

40) São Gabriel da Palha possui um Estádio Municipal que atende pelo nome de: 
A) Romeu Joaquim de Souza.    D) Antônio Ferreira da Fonseca. 
B) Anastácio Cassaro.     E) Vicente Glazar. 
C) Aurélio Bastianello.







