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     CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01  a  04.  

TEXTO:  
Pelo prazer de trabalhar 

O que significa  trabalhar? O conceito de trabalho mudou muito ao longo da História. Trabalho já foi 
pecado, escravidão, venda do tempo, atividade  nobre, meio de  subsistência. O modo como encaramos o 
trabalho ─ tema central para qualquer um que viva em sociedade  –  diz  muito sobre nós mesmos  e sobre 
o mundo em que vivemos. 

O mundo tem mudado desde a década de 90. Para acompanhar tamanha transformação, centenas 5

de livros e artigos já foram publicados. Por que falar disso agora? Porque o acúmulo das mudanças nos 
levou a  um momento singular. Os limites entre o tempo no  trabalho e o tempo de  lazer  sumiram. Isso 
vem sendo chamado de trabalho 24 x 7: 24 horas por dia, sete dias por semana.  

Esse novo universo pode parecer cruel e exigente. Mas ele tem um lado bom: só conseguimos 
sobreviver nele se tivermos paixão pelo que fazemos. A melhor saída é dada por uma frase do comediante 10

Jerry Seinfeld: “Você deve fazer o que parece certo para você. Muito gente fica trabalhando naquilo de que 
não gosta por medo. Isso é triste. Você tem de achar algo por que possa se apaixonar. E depois tem de se 
obrigar a se apaixonar por isso.”  

GUROVITZ,  Hélio. Pelo  prazer  de  trabalhar. Época. São Paulo: Globo,  n. 496,  p. 8,  19 nov.  2007.  Adaptado. Da  
Redação. 

Questão 01  (Peso 1) 

De acordo com o texto, hoje em dia, permanecem no trabalho aqueles que 

A) se submetem a toda e qualquer exigência dos superiores. 
B) dispensam as oportunidades de lazer. 
C) têm um bom nível de escolaridade. 
D) exercem bem sua profissão. 
E) amam o que fazem. 
       
Questão 02  (Peso 2) 

A única pergunta sem resposta no texto é a da alternativa 

A) Qual é o lado positivo do novo mundo do trabalho?   
B) Como se apresenta o universo de trabalho atualmente? 
C) O que aconteceu com o conceito de trabalho ao longo do tempo?  
D) Que ocorreu com os limites entre o  tempo de  trabalho e o tempo de lazer? 
E) Quando o trabalhador está seguro para deixar um trabalho por outro mais agradável? 
            
Questão 03  (Peso 2) 

 “O modo como  encaramos  o  trabalho ─ tema central  para  qualquer um  que  viva  em sociedade ─  diz  muito 
sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos.” (linhas de 2 a 4) 

A palavra que, nessa frase, indica reforço e, por isso, pode ser retirada do contexto, sem prejuízo de qualquer 
natureza, é 

A) “como”. 
B) “qualquer”. 
C) “mesmos”. 
D) “mundo”. 
E) “em”. 
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Questão 04  (Peso 3) 

Uma análise sobre os mecanismos lingüísticos usados no texto permite afirmar: 
       
A) O termo “de trabalho”(linha 1) restringe o sentido de “conceito” (linha1). 
B) A forma verbal “levou” (linha 7) exige a mesma preposição que “gosta” (linha 12). 
C) O pronome “Isso”(linha 7) tem valor substantivo e retoma a idéia anteriormente expressa no contexto. 
D) Os adjetivos “cruel” (linha 9) e  “exigente” (linha 9)  exercem  a  mesma função sintática de “bom” (linha 9). 
E) As formas verbais “deve” (linha 11) e “parece” (linha 11)  estão  no  singular, concordando com o mesmo 

sujeito, ou seja, “Você” (linha 11).  
               
Leia  o texto a seguir para responder às questões de 05 a 08. 
          
TEXTO:  

Resultados fracos mudam o “Primeiro Emprego” 

No Brasil, o número de jovens desempregados é 70% maior que entre os adultos. A taxa total de 
desemprego na Região Metropolitana de Salvador, em dezembro de 2007, ficou em 22,3%, enquanto a de 
pessoas entre 16 e 24 anos foi de 38, 7 %. 

Para substituir o Programa Primeiro  Emprego, que  teve  resultados  muito  tímidos [em 2002, 
previa criar até  260 mil vagas  por ano, mas o total não passava de 15 mil ] e  acabou desligado pelo 5

governo, foi criado o ProJovem Trabalhador. O governo pretende capacitar pessoas entre 18 e 29 anos 
para ocupações alternativas [como auxiliar administrativo, vendedor, eletricista ], com uma bolsa de         
R$ 100,00. O objetivo é, até 2010, aumentar o número de vagas, de 500 mil para 2,4 milhões. Agora é 
esperar para ver se a mudança feita no modelo vai ficar mesmo só no nome. 

NOVELLI, Marina. Resultados  fracos  mudam  o “Primeiro  Emprego”. A Tarde,  Salvador, 19 fev. 2008. Caderno Dez !, p. 6.  
Com cortes. 

Questão 05  (Peso 2) 

O texto fala sobre  

A) a equiparação das taxas de desemprego, no Brasil, entre jovens e adultos. 
B) o esforço da juventude brasileira para capacitar-se e ingressar no mercado de trabalho.  
C) as facilidades encontradas pelo jovem brasileiro para começar a trabalhar de agora em diante. 
D) a substituição  de  um  programa  de  capacitação de  jovens por outro com finalidades ocupacionais. 
E) as parcerias do governo com as  empresas para a contratação de jovens sem experiência de trabalho. 
       
Questão 06  (Peso 1)  

O  ProJovem Trabalhador é um programa  

A) ligado à iniciativa particular. 
B) vinculado ao governo e, nesse caso, de incentivo ao trabalho. 
C) voltado exclusivamente para a Região Metropolitana de Salvador. 
D) destinado à completa formação profissional da juventude brasileira. 
E) criado com o objetivo de preencher as vagas existentes no mercado de trabalho. 

Questão 07  (Peso 1) 

A autora do texto, em relação ao sucesso do ProJovem Trabalhador, revela-se 

A) atuante. 
B) insegura. 
C) confiante. 
D) indiferente. 
E) contraditória. 
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Questão 08  (Peso 3) 

Do ponto de vista sintático-semântico, é correto afirmar: 

A) O conectivo “enquanto” (linha 2) estabelece com a oração anterior uma relação de conclusão. 
B) A partícula “a” (linha 2) faz referência ao termo “A taxa” (linha 1) e exerce a função sintática de complemento 

do verbo. 
C) O termo “muito” (linha 4) dá idéia de quantidade do mesmo modo que “como” (linha 7) indica conformidade. 
D) Os termos “para” (linha 7) e “para” (linha 9), embora pertençam a  classes  gramaticais diferentes, expressam 

a mesma idéia. 
E) A expressão “com uma bolsa de R$ 100,00” (linhas 7 e 8) indica modo.  
   

Leia o texto a seguir para responder às questões 9 e 10. 

TEXTO: 

 JONSON, Frank.  Pafúncio. A Tarde, Salvador, 11 out. 2007. Caderno 2, p. 6. 

Questão 09  (Peso 3) 

A leitura desses quadrinhos permite inferir que eles retratam uma situação de trabalho 

A) desconhecida pela maior parte da sociedade brasileira. 
B) permitida por lei apenas para determinadas classes trabalhistas. 
C) ilegal, pois nenhum trabalhador deve receber abaixo do salário mínimo. 
D) incomum nos dias atuais, já que todos os trabalhadores têm carteira assinada. 
E) improvável, porque todo trabalhador conta com a Justiça para fazer valer seus direitos.  

Questão 10  (Peso 2) 

Sobre as locuções verbais “vou aumentar” (Quadro I) e “vou alcançar” (Quadro II), pode-se afirmar:   
   
A) O verbo auxiliar das duas é irregular. 
B) Ambas expressam o mesmo valor semântico. 
C) As duas estão relacionadas com o mesmo falante. 
D) Uma e outra indicam uma ação contínua no presente. 
E) Os verbos principais pertencem a diferentes conjugações.  
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Questão 11  (Peso 1) 

O valor da expressão E =  48 . 2-3 . 82 , em forma de potência de 2, é 
                                                216

A) 24

B) 23

C) 22

D) 2 
E) 20

Questão 12  (Peso 1) 

O valor do polinômio P(x), obtido pelo produto ( x5 – x – 5 ). ( mx2 – 1), para x = 1, é 10. 
O valor de  m  é 

A) –1 
B) 0 
C) 1 
D) 2 
E) 3 

Questão 13  (Peso 3) 

Um comerciante comprou um objeto e, ao vendê-lo por R$ 1960,00, teve um lucro de 40% sobre o preço do 
custo, que foi de 

A) R$ 1200,00 
B) R$ 1300,00 
C) R$ 1350,00 
D) R$ 1400,00 
E) R$ 1500,00 

Questão 14  (Peso 2) 

Se de 
6

1
 de um número subtraem-se duas unidades, obtém-se uma diferença entre os 

2

3
desse número e 26.                    

Esse número é múltiplo de 

A) 5 
B) 7 
C) 9 
D) 10 
E) 11 

Questão 15  (Peso 1) 

Se 10x = 1000 e y = log1/24, então o valor de x + y é 

A) – 2 
B) – 1 
C) 0 
D) 1 
E) 2 
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Questão 16  (Peso 3) 

Se 
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1
, então a.b.m.n é

A) –20 
B) –10 
C) 10 
D) 20 
E) 30 

Questão 17  (Peso 3) 

Se sen x = 2m – 5, então o valor de m, para que exista o arco satisfazendo essa igualdade, é 

A) –1 ≤ m ≤ 1 
B) –1 ≤ m ≤ 0 
C) –2 ≤ m ≤ -1 
D) 0 ≤ m ≤ 1 
E) 2 ≤ m ≤ 3 

Questão 18  (Peso 3) 

Em um terreno retangular, como mostra a figura, foram construídas uma piscina, cuja superfície tem a forma de 
um triângulo isósceles de base 12,5m e altura de 6m, e uma quadra de esportes de 18m por 7m. O restante do 
terreno foi gramado. 
A área do terreno que foi gramada é 

A) 650m2                                                                  
B) 660,5m2

C) 676,5m2                                                            24m                                                                    

D) 680m2

E) 680,5m2

                                                                                                              35m 
Questão 19  (Peso 1) 

Uma mesa contém bolas numeradas de 1 a 30.  
Retirando-se, dentre elas, uma bola, ao acaso, a probabilidade de ocorrer um número divisível por 5 é 

A) 1/2 
B) 1/3  
C) 1/4 
D) 1/5  
E) 1/6 

Questão 20  (Peso 2)  

Em uma lanchonete de Jaguaripe, a especialidade é “salada de frutas”. De 8 espécies de frutas, eles usam 6 
delas em cada salada. 
O número de saladas de frutas que podem ser feitas é 

A) 25 
B) 28 
C) 30 
D) 32 
E) 35 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21  (Peso 2)

Para realizar de modo eficaz uma atividade administrativa, são necessários “bons hábitos e capacidade de fazer 
planos” (MEDEIROS, 2004).  
A eficácia do trabalho de Assistência Administrativa consiste, portanto, 

A) no uso dos conhecimentos adquiridos na escola. 
B) em estabelecer uma rotina de trabalho com a equipe. 
C) em aplicar especificamente as técnicas de atendimento. 
D) na busca contínua de conhecimentos, técnicas, observações e métodos de trabalho. 
E) em observar os colegas, desenvolvendo suas atividades, e reproduzir o mesmo comportamento. 

Questão 22  (Peso 2)

A função principal da ferramenta follow-up (MEDEIROS, 2004), nos escritórios, permite que um secretário ou 
assistente administrativo 

A) confeccione qualquer protocolo. 
B) defina estratégias de ação anuais. 
C) organize o arquivo semanalmente. 
D) crie gráficos coloridos para relatórios. 
E) acompanhe agenda, documentos e pagamentos diariamente. 

Questão 23  (Peso 1)

A nota fiscal é um documento legal, que serve de suporte ao fato contábil.  

Em termos tributários, a emissão de uma nota fiscal

A) tem a função principal e social de ajudar entidades carentes e/ou validar ingressos para shows e demais 
atividades culturais. 

B) influi contabilmente apenas quando há uma contradição no balancete. 
C) serve unicamente para troca de mercadoria com defeito. 
D) é válida somente para preservar os  valores vultuosos. 
E) é o fato gerador do tributo. 

Questão 24  (Peso 2)

Os prejuízos de uma empresa 

A) aumentam o seu Ativo. 
B) diminuem o Passivo Exigível. 
C) diminuem o Patrimônio Líquido. 
D) aumentam o Patrimônio Líquido. 
E) interferem minimamente em um balancete. 

Questão 25  (Peso 2)

O Ativo de uma empresa está configurado como 

A) bens, direitos e valores a receber. 
B) lucro e demais valores a receber. 
C) bens e valores a receber. 
D) direitos e passivo. 
E) lucro e bens. 
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Questão 26  (Peso 1)

A especificidade das atividades administrativas pode ser resumida, na definição proposta por Henri Fayol, para 
quem administra, pelas seguintes palavras: 

A) Planejar e executar processos. 
B) Comandar e coordenar pessoas. 
C) Coordenar equipes. 
D) Planejar, organizar, comandar, coordenar e controlar. 
E) Organizar e controlar o orçamento. 

Questão 27  (Peso 3)

Administração sistêmica implica uma dinâmica de gestão interna e externa à organização, cujo cerne se 
concentra na interação dos vários sistemas organizacionais.  

Sob essa égide, a função do Técnico Administrativo exige que ele 

A) compreenda apenas a natureza do setor em que estiver lotado, obedecendo à departamentalização pública. 
B) atue sob a perspectiva de interação dos vários sistemas organizacionais. 
C) saiba sobre sistemas de computação utilizados na instituição para facilitar a administração. 
D) exerça suas atividades centradas unicamente nas relações humanas. 
E) desenvolva suas atividades dissociadas dos demais setores. 

Questão 28  (Peso 3) 

É sabido que um orçamento não obriga ou contrata a realização de um serviço. Orçamento é um tipo de 
documento em que há uma previsão de valores a serem pagos por um serviço ou produto.  

A competência de um orçamento restringe-se a 

A) definir um cronograma de execução de serviços entre as partes. 
B) calcular possíveis custos para exame e decisão da parte contratante. 
C) obrigar a venda de um produto. 
D) informar unicamente os preços. 
E) comparar produtos entre fornecedores. 

Questão 29  (Peso 3)

A equação básica da contabilidade é definida por 

A) Ativo = Patrimônio + Lucro. 
B) Patrimônio = Lucro+ Passivo. 
C) Patrimônio Liquido =  Lucro+Prejuízo. 
D) Ativo = Passivo Exigível + Patrimônio Liquido. 
E) Patrimônio = Valor Monetário + Conta Credora. 

Questão 30  (Peso 1) 

Um Plano de Contas representa 

A) o mesmo que um balancete. 
B) todas as dívidas a serem pagas pela empresa. 
C) uma dívida principal estabelecida nas contas de uma empresa. 
D) a acumulação de um valor calculado com juros compostos sobre uma dívida. 
E) a organização das contas usadas pela empresa e o registro das transações contábeis, assegurando 

uniformidade em sua utilização. 
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