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CARGO: DIGITADOR

TEXTO:              Catar Feijão
Catar feijão se limita com escrever: 

Jogam-se os grãos na água do alguidar 
e as palavras na folha de papel; 

e, depois, joga-se fora o que boiar. 

Certo, toda palavra boiará no papel, 
água congelada, por chumbo seu verbo: 
pois para catar esse feijão, soprar nele, 
e jogar fora o leve e oco, palha e eco. 

Ora, nesse catar feijão, entra um risco: 
o de que entra os grãos pesados entre 
um grão qualquer, pedra ou indigesto, 

um grão imastigável, de  quebrar dente. 

Certo não, quando ao catar palavras: 
A pedra dá à frase seu grão mais vivo: 

obstrui a leitura fluviante, flutual, 
                                                                       açula a atenção, isca-a com o risco.                             (NETO, João Cabral de Melo) 

01) Que ação o poeta associa ao ato de escrever? 
A) Soprar.  B) Nadar. C) Catar Feijão.  D) Mastigar Feijão.  E) Quebrar o dente. 

02) Após análise do poema, qual teria sido a intenção do autor? 
A) Afirmar que escrever é algo inusitado.    D) Mostrar a importância de catar feijão. 
B) Elaborar uma reflexão a respeito do ato de escrever.  E) Mostrar a importância da leitura. 
C) Comparar o feijão com o papel. 

03) Ao fazer a associação de idéias, o poeta utiliza uma palavra que deixa clara essa intenção. Que palavra é essa? 
A) Quebrar.  B) Escrever. C) Boiar.  D) Catar.   E) Limitar. 

04) Nas últimas estrofes do poema, mostra-se uma dificuldade relacionada à pedra que, por analogia, se aplica à 
palavra. Que dificuldade é essa? 
A) Quebrar o dente / facilidade na leitura.   D) Grãos pesados / palavras. 
B) Catar feijão / folha de papel.    E) Grão imastigável / grão qualquer. 
C) Quebrar o dente / obstrução da leitura. 

05) De acordo com o texto, o poeta vê um aspecto positivo na dificuldade relacionada à pedra. Que aspecto é esse? 
A) A frase fica mais viva, a leitura mais desafiadora.  D) Ao catar palavras, não se organiza o texto. 
B) Obstrui a leitura fluviante, flutual.    E) Joga-se fora o que boiar. 
C) A leitura adquire importância. 

06) Em “A pedra dá à frase seu grão mais vivo” o acento indicador da crase foi usado corretamente. Assinale a 
alternativa em que isso NÃO acontece: 
A) Esta é a professora à qual me referi.   D) Voltaríamos à torre da Babilônia. 
B) Saiu à procura de socorro.     E) Não conto nada à ninguém. 
C) O embrião trará enormes benefícios à vida das pessoas. 

07) Em “Obstrui a leitura fluviante” o termo em destaque é classificado sintaticamente como objeto direto. Assinale a 
alternativa em que o termo grifado NÃO está de acordo com o termo citado entre parênteses: 
A) Todos estão de joelhos, com o rosto entre as mãos. (objeto indireto) 
B) Esse é um dos meus nomes. (predicado verbal) 
C) A PF utilizou escutas telefônicas e filmagens (objeto direto) 
D) A produção de leite caiu com a seca. (complemento nominal) 
E) A apresentação do musical foi um sucesso. (adjunto adnominal) 

08) De acordo com a norma padrão, marque a alternativa em que existe INADEQUAÇÃO em relação à concordância 
verbal:
A) Sempre uma ou outra levavam a mãe no médico.  D) Hoje é 2 de agosto. 
B) 50% dos empregados fizeram greve.   E) Faltam trinta minutos para o recreio. 
C) Assiste-se a belas apresentações no Teatro Municipal. 

09) Assinale a alternativa que, de acordo com a norma culta, apresenta ERRO de regência verbal: 
A) Convidei-o para ir à festa comigo.    D) O enfermeiro assistiu o doente. 
B) Ele perdoou o menino pelo erro cometido.   E) Prefiro água a refrigerante. 
C) O mineiro assiste na cidade de Belo Horizonte. 

10) Em “O restaurante é tradicional”, a expressão grifada tem a função sintática de: 
A) Adjunto adnominal.     D) Predicativo do sujeito. 
B) Adjunto adverbial.     E) Objeto indireto. 
C) Sujeito.
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MATEMÁTICA
11) Para posicionar uma antena parabólica, o instalador precisou fixar um cano e usou dois cabos de aço. Foram 

necessários ao todo 104 m de cabo. Qual é o comprimento do cano usado pelo instalador? 

A) 4m 
   
B) 6m 

C) 8m 
    
D) 12m 
    
E) 14m 

12) Sabendo que o log2 = 0,30 e log3 = 0,48 podemos afirmar que o valor de x na equação 2
x
 – 2

x  1
= 6 é um número: 

A) Irracional. B) Natural.   C) Negativo.  D) Maior que 13/4. E) Menor que 8/5. 

13) Seja a função f de       em IR definidos por             . Determine o conjunto imagem: 

A) {0,  1,  2}      D) {  3,  2,  1, 0, 1, 2, 3} 
B) {0, 1, 2}       E) {  3,  2,  1, 0} 
C) {  2,  1, 0, 1, 2} 

14) Determine os valores reais de x para que – 2(x – 1)(2x + 1) – 3(2x – 1)      2x(2 – 2x):

A)         D)  

B)         E)  

C)
15) Sabe-se o conjunto A possui 34 elementos, o conjunto B possui 15 elementos e A B, possui 7 elementos. Quantos 

elementos tem A B ? 
A) 35  B) 42   C) 52   D) 56   E) 70 

16) Qual é o número que aumentado de 98 é igual ao seu produto por 15? 
A) 14  B) 7   C) 8   D) 14   E) 36 

17) Um atleta percorreu 2.310m de um percurso. Se ele correu 2/7 do percurso e caminhou 5/11 do mesmo, quantos 
metros faltam para esse atleta percorrer? 
A) 500m  B) 550m  C) 600m  D) 660m  E) 1.050m 

18) Sabendo-se que    , calcular o valor da expressão                            : 

A)
2

3
  B) 3    C) 

4

3
   D) 

3

32
  E) 

2

1

19) Um avião levanta vôo em B e sobe fazendo um ângulo constante de 20º com a horizontal. Qual será a distância 
aproximada percorrida pelo avião quando alcançar a vertical que passa por uma igreja situada a 2.500m do ponto 
de partida? (Dados: sen 20º = 0,34/ tg 20º = 0,36) 

A) 910m   

B) 968m   

C) 311m   

D) 6.871m   

E) 2.647m 
20) Qual é o conjunto solução da inequação ( x2 – 3x + 4) (x2 – 2x – 3) < 0 ? 

A)         D)     

B)         E)

C)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Qual atalho do teclado é usado no Word 2003 para entrar no modo de visualizar impressão?

A) SHIFT  + F1  B) F2   C) ALT + F5  D) CTRL + F5  E) CTRL + F2 
22) Qual atalho do teclado é usado no Word 2003 para, dentro de uma tabela, ir para a última célula de uma coluna? 

A) ALT + PAGE DOWN     D) CTRL + END 
B) ALT + L       E) SHIFT + PAGE DOWN 
C) CTRL + L 

23) Qual atalho do teclado é usado no Excel 2003 para acessar a caixa de diálogo formatar célula? 
A) CTRL + F  B) ALT + C  C) CTRL + C  D) CTRL + 1  E) SHIFT + F 

24) Qual atalho do teclado é usado no Excel 2003 para acessar a barra de menus? 
A) CTRL + F1  B) F10   C) CTRL + F10  D) CTRL + 1  E) SHIFT + F10 

25) Qual atalho do teclado é usado no Corel Draw para acessar a caixa de diálogo de opções de texto? 
A) SHIFT + T  B) CTRL + ALT + T C) CTRL + E  D) CTRL + T  E) ALT + X 

26) Qual atalho do teclado é usado no Corel Draw para converter texto em curva? 
A) SHIFT + Q  B) ALT + Q  C) F1   D) ALT + C  E) CTRL +Q 

27) Qual parâmetro deve-se usar no comando attrib do DOS para incluir as pastas na execução do comando? 
A) /D   B) /S   C) /F   D) /A   E) /P 

28) Qual parâmetro deve-se usar no comando rmdir do DOS para que o comando não peça confirmação ao remover 
pastas?
A) /P   B) /R   C) /C   D) /S   E) /Q 

29) A competência e organização político-administrativa do município, conforme determina a Lei Orgânica, decorre da 
autonomia que é assegurada pela: 
A) Constituição Federal.     D) Determinações judiciais. 
B) Constituição Estadual.     E) As alternativas A, B e C estão corretas. 
C) Constituição Municipal (Lei Orgânica). 

30) Compete ao município de Barbacena prover o bem-estar de sua população, cabendo-lhe privativamente algumas 
atribuições, EXCETO: 
A) Elaborar o orçamento anual e plurianual de investimento. 
B) Instruir e arrecadar tributos, bem como aplicar as suas rendas. 
C) Suplementar as legislações de interesse estadual. 
D) Fixar, fiscalizar e cobrar tarifas ou preços públicos. 
E) Dispor sobre administração, utilização e alienação dos bens públicos. 

CONHECIMENTOS LOCAIS
31) A história de Barbacena, em muitos momentos se associa à história do país, diante do grau de envolvimento que esta 

localidade teve em períodos como o colonial, o que nos permite afirmar, EXCETO: 
A) Antes de se tornar município foi chamado de Arraial da Igreja Nova de Nossa Senhora da Piedade da Borda do Campo. 
B) Barbacena enviou representação ao Príncipe Dom Pedro I, estimulando-o a fundar o Império do Brasil. 
C) A colônia Rodrigo Silva, inaugurada pelo Governo Imperial em Barbacena, teve uma Estação Sericícola para 

divulgação e produção da indústria da seda. 
D) Após a Inconfidência Mineira, onde cinco dos envolvidos, inclusive Joaquim da Silva Xavier e Joaquim Silvério dos 

Reis, tinham ligações com Barbacena, algumas propriedades foram confiscadas, inclusive a Fazenda da Borda do 
Campo. 

E) A Fazenda da Borda do Campo, um dos pontos de origem de Barbacena, se encontra hoje na área destinada ao Parque 
Municipal “Casa de Emeric Marcier”. 

32) Entre as alternativas abaixo, marque a que representa corretamente municípios que se limitam com Barbacena: 
A) Barroso, Mercês, Carandaí e Ressaquinha. 
B) Santos Dumont, Antônio Carlos, Oliveira Fortes e Ibertioga. 
C) Desterro de Melo, Juiz de Fora, Santa Bárbara do Tugúrio e Conselheiro Lafaiete. 
D) São João Del Rei, Tiradentes, Prados e Rio Pomba. 
E) N.R.A. 

33) Localizada na mesorregião do Campo das Vertentes, Barbacena NÃO tem como característica: 
A) Instalada no planalto da Serra da Mantiqueira, seu solo apresenta formação antiga e variada, com nível médio de 

fertilidade e propício para o cultivo. 
B) Com mais de mil estabelecimentos comerciais e de serviços, empresas têxteis e siderúrgicas, Barbacena tem no 

comércio e na indústria a base de sua economia. 
C) O clima do município tem média térmica de 17ºC, tornando-se propício à fruticultura e a floricultura, especialmente a 

de rosas. 
D) Entre os recursos minerais disponíveis no município encontram-se a areia, o cristal de quartzo, o granito e o gnassis. 
E) A cidade se localiza entre as colinas denominadas Monte Mário e Cruz das Almas. 

34) Sobre o Museu Georges Bernanos é correto afirmar: 
A) Antiga casa do escritor francês de mesmo nome na década de 40, possui móveis, livros e fotografias marcantes de sua 

vida, principalmente no período em que viveu no Brasil. 
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B) Construção datada de 1829, sendo durante décadas, a residência dos Penas, entre eles o Visconde de Carandaí, antes de 
tornar-se morada do escritor francês. 

C) Moradia do pintor romeno com valiosos afrescos, áreas de lazer e trilhas para caminhada. 
D) Edificação típica da época colonial após a morte do pintor; já foi sede da Prefeitura e posteriormente, da Câmara 

Municipal antes de se transformar em museu. 
E) N.R.A. 

35) Barbacena possui a sede de uma das maiores universidades do país: A UNIPAC – Universidade Presidente Antônio 
Carlos – que tem como patrono aquele a quem homenageia no nome. Sobre esta importante personalidade da 
história política nacional é correto afirmar, EXCETO: 
A) Foi advogado, professor e político de grande projeção nacional, retornado a Barbacena, cidade onde nasceu, depois de 

abandonar a vida pública falecendo nesta, em 1946. 
B) Entre os cargos eletivos que ocupou, foi Senador, deputado e presidente de Minas Gerais pelo Partido Republicano. 
C) Para aderir ao governo vitorioso, de Vargas, criou o Partido Progressista, sendo eleito seu primeiro presidente. 
D) Assumiu a presidência da Republica em 1935, quando Getúlio Vargas se afastou para uma viagem à Argentina e ao 

Uruguai e, na época,  ocupava o cargo de presidente da Câmara. 
E) Sua influência política era tão grande que às vésperas de sua morte foi procurado pelo presidente eleito General Dutra, 

para aconselhamentos políticos e financeiros. 
CONHECIMENTOS GERAIS

36) Surpreendente, apenas dois presidentes sul-americanos apareceram na lista das cem personalidades mais influentes 
do mundo, publicada pela revista norte-americana “Times” no primeiro semestre deste ano. Trata-se de: 
A) Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil e Hugo Chávez da Venezuela. 
B) Michelle Bachellet do Chile e Evo Morales da Bolívia. 
C) Alan Garcia do Peru e Cristina Kirchner da Argentina. 
D) Álvaro Uribe da Colômbia e Rafael Correa do Equador. 
E) Tabaré Vázquez do Uruguai e Fernando Lugo do Paraguai. 

37) Arqueólogos alemães encontraram, no primeiro semestre deste ano, em Axum-Dungurna, na Etiópia, ruínas do que 
teria sido o Palácio da lendária Rainha de Sabá, datado do século X antes da nossa era, onde acreditam que ficou 
durante algum tempo guardada a Arca da Aliança que continha um dos maiores mistérios e grande símbolo do 
cristianismo. Trata-se: 
A) O Santo Sudário.      D) A Bíblia original. 
B) A Cruz de Malta.      E) N.R.A. 
C) As tábuas contendo os Dez Mandamentos. 

38) Um relatório sobre Investimento Internacional, baseado no ano de 2007, elaborado pela Comissão Econômica para 
a América Latina e o Caribe, (Cepal) divulgado no mês passado concluiu que foram investidos na região US$106 
bilhões, sendo que: 
A) O México foi à nação que mais atraiu investidores devido aos fortes processos de privatizações impulsionados no país 

nos últimos três anos. 
B) O Brasil liderou o ranking de investimentos atraindo 36 bilhões do montante de investimento destinado à região. 
C) Brasil, Argentina, México e Venezuela foram as grandes potências sul-americanas que mais atraíram capital estrangeiro 

para a região. 
D) Argentina continua sendo o mercado mais atrativo a capitais estrangeiros, dominando 36% do montante destinado pelo 

capital estrangeiro à região. 
E) Entre os quatro países que mais atraíram capital estrangeiro, encontra-se a Bolívia, pela primeira vez na história, 

contabilizando quase 20% dos recursos destinados à região. 
39) “Os 13 países integrantes da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) registrarão receitas de 

US$1,06 trilhão com a exportação do óleo bruto neste ano, segundo projeções do governo americano. Esse patamar 
representa aumento de 57,2% em relação aos US$674,5 bilhões contabilizados em 2007 conforme avaliação da 
Administração de Informação de Energia (EIA, na sigla em inglês), órgão do governo americano que acompanha o 
mercado mundial de energia.”  
(Matéria divulgada no dia 09/05/2008 no Portal G1 (http://g1.globo.com/Noticias/Economia_Negocios/0,,MUL464448-9356,00-

OPEP+DEVERA+TER+RECEITA+DE+US+TRILHAO+EM.html) 

Dos treze países membros desta poderosa organização, quais são da América? 
A) Brasil, México e Venezuela.    D) Equador e Venezuela. 
B) E.U.A. e Venezuela.     E) México, E.U.A. e Venezuela. 
C) Argentina, Colômbia e Venezuela. 

40) “Quero dizer claramente uma coisa: terra indígena é terra brasileira. (...) Faz parte da nação brasileira. Não há nação 

indígena, não há povos indígenas. Existem brasileiros que são indígenas.” Quem foi um dos principais representantes 
do governo brasileiro que proferiu a frase ao anunciar que o governo pretende ampliar a presença de militares em 
terras indígenas? 
A) Nelson Jobim, ministro da Defesa.    D) José de Anchieta Jr., governador de Roraima. 
B) Dilma Rousseff, ministra da Casa Civil.   E) José de Alencar, vice-presidente da República. 
C) Luís Inácio Lula da Silva, presidente da República.







