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    CONHECIMENTOS GERAIS 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 07. 

TEXTO: 
O reformador do mundo 

Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava 
errado e a natureza só fazia asneiras. 

Asneiras, Américo? 
― Pois então?... Aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso. Ali está uma jabuticabeira 

enorme sustentando frutas pequeninas, e lá adiante vejo uma colossal abóbora, presa ao caule de uma 5
planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser 
reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, passando as jabuticabeiras para a aboboreira e as abóboras 
para a jabuticabeira. Não tenho razão? 

Assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com 
inteligência o mundo. 10

Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisto e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não 
acha? 

E Pisca-Pisca, piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da 
jubuticabeira. 

Dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou com o mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos. Uma 15
beleza! 

De repente, no melhor da festa, plaf! Uma jabuticaba cai do galho e lhe acerta em cheio o nariz. 
Américo desperta de um pulo. Pisca-Pisca medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo 

não era tão mal feito assim. E segue para a casa refletindo: 
Que espida!... Pois não é que se o mundo fosse arrumado por mim, a primeira vítima teria sido eu? 20

Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim posta no lugar da jabuticaba? Hum! Deixemo-nos de 
reformas. Fique tudo como está que está tudo muito bem. 

E Pisca-Pisca continuou a piscar pela vida à fora, mas já sem a cisma de corrigir a natureza. 

LOBATO, Monteiro. Fábulas. 50ª  ed. São Paulo: Brasiliense, 2005. p. 257. 

Questão 01  (Peso 3) 

A primeira prova de que o mundo estava errado foi apresentada por 

A) comprovação. 
B) indução. 
C) dedução. 
D) ilusão. 
E) sonho. 

Questão 02  (Peso 3) 

A argumentação mais lógica para o fato de Américo Pisca-Pisca cismar em corrigir a natureza aparece na 
alternativa 

A) “tinha o hábito de pôr defeito em todas as coisas.” (linha 1). 
B) “O mundo para ele estava errado” (linhas 1-2). 
C) “Aqui mesmo, neste pomar, você tem a prova disso.” (linha 4).  
D)  “Não era lógico que fosse justamente o contrário?” (linha 6). 
E) “só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo.” (linhas 9-10). 
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Questão 03  (Peso 2) 

A idéia de reformar o mundo parecia ser uma obsessão de Américo Pisca-Pisca, fato que fica evidente no 
fragmento indicado em 

A) “E Pisca-Pisca [...] estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira.”(linhas 13-14). 
B) “Dormiu.” (linha 15). 
C) “Dormiu e sonhou.” (linha 15). 
D) “Sonhou com um mundo novo, reformado inteirinho pelas suas mãos.” (linha 15). 
E) “Pisca-Pisca medita sobre o caso e reconhece, afinal, que o mundo não era tão mal feito assim.”            

(linhas 18-19). 

Questão 04  (Peso 3) 

O reconhecimento de que o mundo não era tão mal feito foi em decorrência de  

A) uma atitude irônica. 
B) um raciocínio lógico. 
C) puro sentimentalismo. 
D) uma conseqüência imutável. 
E) um desejo de dormir e sonhar. 

Questão 05  (Peso 1) 

A conclusão que Pisca-Pisca tirou de suas idéias reformadoras foi a de que 

A) o ser humano precisa de repouso. 
B) o mundo realmente estava errado. 
C) as abóboras estavam fora do lugar. 
D) a sombra das jabuticabeiras é benéfica para o descanso. 
E) ele próprio seria a primeira vítima das modificações que faria. 

Questão 06  (Peso 2) 

“plaf!”(linha 17) é um recurso estilístico conhecido como 

A) antítese. 
B) metáfora. 
C) aliteração. 
D) onomatopéia. 
E) personificação. 

  
Questão 07  (Peso 3) 

Os termos “enorme” (linha 5) e “colossal” (linha 5) funcionam, no contexto em que se encontram, como 

A) modificadores verbais. 
B) quantificadores nominais. 
C) núcleos do grupo nominal. 
D) determinantes nominais. 
E) caracterizadores nominais. 
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Questão 08  (Peso 1) 

Você entrou no trem 
E eu na estação vendo um céu fugir 
Também não dava mais para tentar 
Lhe convencer a não partir 
Agora tudo bem 
Você partiu para ver outras paisagens 
E o meu coração embora finja fazer mil viagens 
Fica batendo parado naquela estação. 

(Adriana Calcanhoto) 

Em relação ao sujeito poético, o poema-canção evidencia 

A) uma viagem turística. 
B) a partida da pessoa amada. 
C) um caso de fuga de um amigo. 
D) uma tentativa frustrada de separação amorosa. 
E) a chegada de um trem da estação trazendo o ser amado. 

Questão 09  (Peso 1) 

Superpopulação 
Superpoluição 
Superstição 
Supertensão 
Socorro, super-homem!!! 

(Ulisses Tavares) 

A maioria das palavras desse poema é formada pelo processo de 

A) derivação sufixal. 
B) derivação prefixal. 
C) derivação prefixal e sufixal. 
D) composição por aglutinação. 
E) composição por justaposição. 

Questão 10  (Peso 1)

“Se tudo acaba um dia 
Então ______ não agora? 
             [...] 
Se a gente for deixar 
Isso não acaba, vira inércia. 
Eu sei ______ eu já vi 
Eu já tive essa experiência.” 

Os espaços vazios, nesse texto, devem ser preenchidos com as palavras 

A) porque / por que. 
B) porque / porque. 
C) por que / porque. 
D) por que / por que. 
E) porque / por quê. 
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Questão 11  (Peso 1)

Uma videolocadora aluga fitas de vídeo de acordo com a seguinte tabela: 

Nº de fitas 1 2 3 4 5 ou mais 

Preço em 
reais 

4 7 10 12 2,50 cada fita 

A porcentagem de desconto que se obtém, ao se alugar 6 fitas, é de 

A) 30,5% 
B) 32,0% 
C) 35,0% 
D) 37,5% 
E) 39,0% 

Questão 12  (Peso 3) 

Em Santo Antônio de Jesus, um colégio com 450 alunos oferece aulas de reforço em Matemática, Física e 
Química aos alunos que, nessas disciplinas, estão com nota abaixo da média. Sabe-se que 186 alunos fazem 
reforço em Matemática, 189, em Física e 192, em Química, 50 fazem reforço das três disciplinas, 36, de 
Matemática e de Física, 28, de Física e de Química e 32, Matemática e de Química. 
O número de alunos que estão com notas na média ou acima da média é  

A) 70 
B) 72 
C) 75 
D) 79 
E) 80 

Questão 13  (Peso 1) 

Em uma urna foram depositadas, para sorteio, 50 fichas numeradas de 1 a 50. 
A probabilidade de uma pessoa retirar uma ficha com um número múltiplo de 2 e de 3, ao mesmo tempo, é de  

A) 
10

1
   

B) 
5

2

C) 
25

4

D) 
5

4

E) 
5

3
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Questão 14  (Peso 2) 

Uma fórmula é expressa pela função f(x) = x
2
 – (2k + 1)x + k

2
. 

Os valores reais de k, para que a fórmula seja sempre positiva, são 

A) k  > – 1/4 
B) k  < – 1/4 
C) k  >  1/4 
D) k  <  1/4 
E) – 1/4  <  k  <  1/4 

Questão 15  (Peso 2) 

Se o número real  m  é solução da equação 3
2x

 – 4  . 3x
 + 3 = 0, então  m

3
 é  

A) 0 ou 1 
B) 0 ou 2 
C) 0 ou 4 
D) 1 ou 2 
E) 1 ou 4 

Questão 16  (Peso 1) 

O valor da expressão M = x + y + z, onde  x = log 01,0
10

 ,   y  = log )82(2  e z = log 25,02
 , é 

A) –
2

3
  

B) 
2

3
   

C) –
2

1

D) 
2

1

E) 1 

Questão 17  (Peso 2) 

Uma pessoa fez uma viagem de carro e, no primeiro dia, percorreu x km, no segundo dia, o dobro do que 
percorreu no primeiro, no terceiro dia, o triplo do que percorreu no primeiro, e assim por diante. No fim de oito 
dias, tinha percorrido 4 680 km. 
A distância que o carro percorreu, no quinto dia, foi de  

A) 130 km 
B) 260.000 m 
C) 360 km 
D) 650.000 m 
E) 720 km 
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Questão 18  (Peso 2) 

Uma prova de resistência será realizada numa pista circular de raio igual a 150 m. Vencerá a prova o ciclista que 
percorrer, no mínimo, 32, 970 km. 
O número mínimo de voltas que deverão ser dadas pelo ciclista é  

A) 28 
B) 30 
C) 32 
D) 34 
E) 35 

Questão 19  (Peso 3)                             

Para ir à academia, uma jovem dá carona a uma amiga. Ela sai de casa (M), passa pela casa da amiga (N) e, em 
seguida, vai para a academia (P), conforme a figura. 
Se essa jovem fosse direto para a academia, sua economia, em km, seria de 

A) 3,0    
B) 2,5 
C) 2,0 
D) 1,5 
E) 1,0 

Questão 20  (Peso 3) 

Uma caixa d’água, em forma de bloco, com base retangular, tem 4,8 m de comprimento, 3,5 m de largura e 3,2 
m de altura e contém água até 80% de sua capacidade total. 
O número se litros que faltam para encher completamente a caixa d’água é  

A) 8 052   
B) 10 000 
C) 10 752 
D) 11 000 
E) 11 502 
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    CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 21  (Peso 1)

O Correio eletrônico ou e-mail é o mesmo que 

A) um link. 
B) uma home page. 
C) um site individual. 
D) um browser para conectar à internet. 
E) um endereço eletrônico particular na rede para envio e recebimento de mensagens. 

Questão 22  (Peso 2) 

A automação de escritórios é uma prática relacionada ao volume de informações e à tecnologia. O processo 
automatizado da produção de gráficos fará uso do software mais adequado.  
Nesse caso, deve-se usar o 

A) Word. 
B) Acess. 
C) Excell. 
D) Photoshop. 
E) Power Point. 

Questão 23  (Peso 2) 

A segurança dos dados e informações transmitidas via internet ou intranet devem, entre outros aspectos, 
considerar o valor documental.  
Para que uma mensagem enviada ou recebida por correio eletrônico tenha valor documental original, é 
necessário que 

A) o número do CPF do emitente seja incluído. 
B) a mensagem contenha a referência do assunto no campo específico. 
C) o timbre do órgão que emitiu a mensagem esteja em qualquer campo da carta. 
D) cópias ocultas sejam enviadas para todos os setores envolvidos, como garantia. 
E) o documento tenha certificação digital que ateste a identidade do remetente na forma estabelecida em lei. 

Questão 24  (Peso 3)

Os sistemas de informática oferecem a possibilidade de manipulação, representação, tratamento e fluxo da 
informação. Sob essa constatação, alguns softwares são mais adequados ao tipo de trabalho que se pretende 
fazer.  

Com base nessas informações, é verdadeiro o que se afirma em 

A) O Word serve para tratar imagens. 
B) O Excell é um processador de textos atualizado. 
C) O Corel Draw é o aplicativo mais simples e adequado à produção de apresentações. 
D) Para desenvolver multimídia e home pages, deve-se usar o Word  por ser o mais confiável. 
E) O Acess, combinado com o Excell e o Word, se constitui uma ferramenta de trabalho que pode confeccionar 

etiquetas, mala-direta, cartões, dentre outros. 
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Questão 25  (Peso 2) 

A Internet é uma rede mundial que interliga computadores e não possui instituição que a comande ou coordene o 
conjunto de informações (textos, imagens, sons etc.) nela contidos.  
A Intranet, por outro lado, pode ser definida como 

A) uma rede particular, utilizada nas empresas e organizações públicas, cujo acesso é permitido apenas para 
usuários cadastrados. 
B) um dispositivo padrão cuja porta USB permite uma conexão da ordem de 56K. 
C) uma rede de domínio público irrestrito e de alta velocidade. 
D) uma rede com alta velocidade para uso doméstico somente. 
E) um plug-in avançado. 

Questão 26  (Peso 1) 

O Poder Público redige seus atos normativos e suas comunicações utilizando a Redação Oficial. De acordo com 
o Manual de Redação da Presidência da República (2002), existem normas que orientam a correta elaboração 
de todos os documentos oficiais.  
O documento comumente utilizado para a comunicação entre subalternos e superiores, nos órgãos públicos, ou 
mesmo para os destinatários particulares, é 

A) memorando. 
B) relatório. 
C) ofício. 
D) carta. 
E) ata. 

Questão 27  (Peso 3) 

Ainda de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2002), uma portaria distingue-se de 
outros documentos por se caracterizar como 

A) um procedimento legislativo abreviado, que não possui preâmbulo nem corpo, e cuja competência é 
exclusiva da Câmara de Deputados. 
B) um instrumento em que os ministros e outras autoridades expedem instruções sobre organização e 
funcionamento de serviço e praticam atos de sua competência. 
C) uma proposição legislativa e acessória de outra, exclusivamente de caráter semi-oficial. 
D) uma averbação feita abaixo de textos ou em versos de decretos. 
E) um ato do Poder Executivo que nega sanção a um projeto ou parte dele. 

Questão 28  (Peso 2) 

Segundo Rodriguez (2005), a ata é um documento que contém o registro exato e metódico das deliberações 
adotadas em uma reunião.  
A ata é um documento que pode ser caracterizado por

A) incluir rodapés ou notas de explicação para todos os termos técnicos, a fim de esclarecer os leitores que não 
conhecem o assunto.  
B) ser uma síntese simples e menos formal, em termos de formatação e documentação, já que será assinada 
por todos os presentes à reunião. 
C) registrar em livro especial, com a redação em parágrafos e alíneas em espaçamento duplo, sempre que 
houver novo tópico de discussão. 
D) documentar uma reunião em livro especial, sem rasuras, sem palavras abreviadas, com números escritos 
por extenso, evitando, entre outras coisas, os parágrafos e as alíneas, o que significa que o texto deverá ser 
escrito seguidamente, em bloco único. 
E) conter um cabeçalho e somente a assinatura do secretário ou assistente que a redigiu, após a revisão 
gramatical, e, principalmente, após o termo: “Cidade (Ex.: Salvador), dia/mês/ano  (Ex.: 28 de junho de 2008”). 
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Questão 29  (Peso 3) 

Os arquivos são patrimônios tão importantes que a Constituição Federal, em seus artigos 215 e 216, determina 
cuidados especiais, explicitando a competência do estado e da sociedade para com os mesmos. Medeiros 
(2004), explica que os arquivos podem ser conceituados como conjuntos de documentos produzidos ou 
recebidos, organizados e preservados pelas instituições públicas ou privadas.  

Na gestão de um arquivo, o secretário ou assistente encarregado deverá priorizar o índice onomástico sempre 
que o método de arquivamento utilizado for 

A) numérico simples ou duplex. 
B) cronológico. 
C) automático. 
D) alfabético. 
E) decimal. 

Questão 30  (Peso 1)

Conforme a Constituição Federal e de acordo com as constituições estaduais, o Poder Executivo Municipal 
possui autonomia na gestão das cidades. Sabe-se que cada município é regido por uma Lei Orgânica aprovada 
por dois terços dos membros da Câmara Municipal.  
O Poder Executivo Municipal tem como chefe o 

A) o prefeito. 
B) o presidente da Câmara Municipal. 
C) o vereador eleito pelo voto dos demais vereadores e pelo voto do prefeito. 
D) o vice-prefeito, que cuida de todos os aspectos relacionados ao Poder Executivo. 
E) o vereador cuja legenda tenha o maior número de representantes na Câmara Municipal. 




