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               Cargo: Agente Administrativo 

  

CONCURSO PÚBLICO 2008 
AEDS – Autarquia Educacional de Salgueiro 
Instruções 

 

� Para fazer a prova você usará este caderno e um cartão-resposta. 

� Verifique, no caderno de provas, se faltam folhas, se a seqüência de questões no total de 30 (trinta), está correta e se 

há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique, imediatamente, ao fiscal qualquer irregularidade. 

� O cartão resposta é o documento único e final para correção eletrônica. Não amasse, não dobre, não rasure o seu 

cartão resposta. 

� A adequada marcação deverá ser feita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, é de inteira responsabilidade 

do candidato, sendo este o documento válido para a correção das questões da prova. 

� Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas diferentes de respostas (A, B, C, D e E). Apenas uma  

delas constitui a resposta correta em relação ao enunciado da questão. 

� Suponha que a questão nº 15 tenha a resposta B como correta. 

� Veja como marcar esta resposta. 

 

 

 

 

� Deve-se estar atento para: 

� não rasurar o cartão resposta, pois não será fornecido outro cartão 

� Não escrever no verso do cartão resposta 

� Preencher completamente o espaço reservado a marcação da resposta correta 

� Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco no verso de suas folhas de prova: 

� Considerar-se-á excluído do processo seletivo do concurso o candidato que: 

� tornar-se culpado de incorreções ou descortesia com qualquer membro da equipe encarregada da realização da 

prova; 

� for surpreendido, durante a aplicação das provas, em comunicação com outro candidato, verbalmente, por escrito, ou 

por qualquer outra forma; 

� for apanhado em flagrante, utilizando-se de qualquer meio, na tentativa de burlar a prova, ou for responsável por falsa 

identificação pessoal; 

� ausentar-se da sala de prova, antes da entrega do cartão de resposta e de assinar a ata de presença; 

� recusar-se a proceder a identificação de seu cartão resposta, devidamente assinado no espaço próprio. 

� Aos fiscais não existe a autorização para emissão de esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Sendo esta 

atribuição de única e exclusiva responsabilidade do candidato.  

� Para maiores esclarecimentos e acompanhamento das etapas do processo seletivo, consulte o nosso site pelo 

endereço eletrônico: www.neconsultoria.com.br 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

            BOA PROVA 
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Texto I 
 

[...] Antes de sair da sala, deteve Pereira o hóspede com ar de quem precisava tocar em assunto de gravidade e ao 
mesmo tempo de difícil explicação. 

Afinal, começou meio hesitante: 
_ Sr. Cirino, eu cá sou homem muito bom de gênio, muito amigo de todos, muito acomodado e que tenho um coração 

perto da boca como vosmecê deve ter visto... 
_ Por certo, concordou o outro. 
_ Pois bem, mas... tenho um grande defeito; sou muito desconfiado. Vai o doutor entrar no interior da minha casa e ... 

deve portar-se como...  
_ Oh, Senhor Pereira! Atalhou Cirino com animação, mas sem grande estranheza, pois conhecia o zelo com que os 

homens do sertão guardam da vista dos profanos os seus aposentos domésticos, posso gabar-me de ter sido recebido no seio 
de muita família honesta e sei proceder como devo.  

Taunay, Visconde de. Inocência.1872  
 

1. A expressão “muito bom de gênio” pode ser substituída por, sem comprometer o sentido do texto: 
 

a) sociável b) impaciente c) intolerante d) caprichoso e) agradecido 
 

2. A partir da leitura do texto, é possível inferir: 
 

I – Sr. Pereira, como todo bom sertanejo, zela pela honra da sua casa e de seus familiares. 
II – Dr. Cirino não está acostumado a se portar em casas onde a tradição e o pudor imperam. 
III – Sr. Pereira estava receoso em iniciar o diálogo com Dr. Cirino sobre o tipo de comportamento que aquele deveria ter em 
seus aposentos. 
 

Está (ão) incorreta (s): 
 

a) Apenas I b) I e II c) Apenas II d) I e III e) Apenas III 
 

3. No último parágrafo, os conectivos MAS, POIS e E indica, respectivamente uma relação de: 
 

a) adversidade, alternativa e conclusão 
b) conclusão, oposição e adição 
c) explicação, adversidade e alternância 

d) oposição, explicação e soma 
e) adversidade, conclusão e continuidade 

 

4. “Pois bem, mas... tenho um grande defeito; sou muito desconfiado”. Nesse trecho, a conjunção sublinhada revela a 
mesma relação semântica presente na alternativa: 
 

a) Nada pode continuar do mesmo jeito quando mudar a função. 
b) Haverá muitas oportunidades, entretanto nada será tão fácil. 
c) Cada um age conforme sua consciência.  

d) Mal começamos a aula, ele saiu da sala. 
e) Houve incentivo para que os alunos permanecessem. 

 

5. “Pois bem, mas... tenho um grande defeito; sou muito desconfiado”. O ponto e vírgula, utilizado nesse trecho, poderia ser 
substituído, sem prejuízo para o entendimento e mantendo o caráter explicativo da oração subseqüente, pelo sinal de 
pontuação: 
 

a) vírgula 
b) ponto final 

c) dois pontos 
d) reticências 

e) ponto de exclamação 

 

Texto II 

 
 

6. A última fala de Mafalda, personagem da tirinha, só faz sentido se levarmos em consideração: 
 

a) A fala da vendedora, no primeiro quadrinho, que demonstra como é trabalhoso realizar uma compra. 
b) O pensamento de Mafalda no terceiro quadrinho, que revela sua indignação diante da situação que lhe é imposta. 
c) A pergunta da embaladora, no quarto quadrinho, que revela a representação social que temos em relação a comprar 
presentes. 
d) A expressão facial de Mafalda, que se mostra confusa. 
e) O que Mafalda pensa sobre dar presentes em aniversário. 
 

7. No terceiro quadrinho, o referente do pronome ELES é: 
 

a) pacotes b) presentes c) pais d) balcão e) mundo 
 

8. O verbo FOSSE, empregado nos últimos quadrinhos está flexionado no subjuntivo. Ele indica: 
 

a) uma impossibilidade da ação 
b) uma garantia da ação 

c) uma certeza da ação 
d) uma incerteza da ação 

e) uma confirmação da ação já realizada 
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9. Assinale a alternativa correta em relação ao trecho: “Os pais põem a gente nesse mundo confuso sem nos consultar e ainda 
por cima temos que dar presente para eles.”  
 

a)  A expressão “e ainda por cima” pressupõe que esse é o único motivo pelo qual Mafalda considera um abuso a atitude dos 
pais com os filhos. 
b)  O verbo pôr poderia, nesse trecho ser escrito “põe” e isso não afetaria a correção gramatical. 
c)  A palavra presente deveria estar no plural para combinar com o pronome ELES. 
d)  A expressão “e ainda por cima” poderia ser substituída, sem prejuízo para o sentido, por “além de”, mesmo que algumas 
alterações fossem necessárias. 
e)  A expressão “a gente” está empregada inadequadamente, pois o contexto exige o uso do pronome “nós”. 
 

10. A expressão do texto II que revela o registro informal da linguagem é: 
 

a) Como se fosse para perdoar 
b) Aqui está o troco 
c) Você retira o livro no balcão de pacotes 

d) Obrigada  
e) Essa é boa 

 

11. Para justificarmos um texto no Microsoft Word, utilizando o teclado, devemos fazer uso de qual combinação de teclas? 
 

a) CTRL+U; b) SHIFT+U; c) CTRL+SHIFT+U; d) SHIFT+J; e) CTRL+J; 
 

12.  A partir de qual das versões do Windows abaixo listadas houve a correção do bug do milênio? 
 

a) Windows ME b) Windows 98SE; c) Windows 2000 d) Windows 97 e) Windows NT 
 

13. No linux, para exibir pausadamente o conteúdo do arquivo prova.txt, devemos usar qual das linhas de comando abaixo? 
 

a) details prova.txt b) content prova.txt c) show prova.txt d) more prova.txt e) file prova.txt 
 

14.  No Windows, para se exibir as propriedades de um arquivo já selecionado, usamos dos atalhos abaixo? 
 

a) F2; b) F4; c) CTRL+R; d) CTRL+SHIFT+R; e) Alt + ENTER; 
 

15.  No MS-DOS, qual o comando exibe graficamente a árvore de diretórios e subdiretórios? 
 

a) TREE; b) SHOW; c) VER; d) MEM; e) BAD 
 

16. Para chamarmos a função “Ortografia e Gramática”, existente no menu Ferramentas, utilizamos qual tecla de atalho? 
 

a) F3; b) F4; c) F5; d) F6; e) F7; 
 

17. Cookies são utilizados pelos sites principalmente para identificar e armazenar informações sobre os visitantes. Eles são 
pequenos arquivos de texto que ficam gravados no computador do internauta e podem ser recuperados pelo site que o enviou 
durante a navegação. Para removermos esses cookies do Internet Explorer, deveremos seguir qual das opções abaixo? 
 

a) Clicar no menu Ferramentas, escolher “Opções da Internet”, na janela que se abrirá, na guia chamada “Segurança” clicar 
em “Excluir Cookies”; 
b) Clicar no menu Ferramentas, escolher “Opções da Internet”, na janela que se abrirá, na guia chamada “Geral” clicar em 
“Excluir Cookies”; 
c) Clicar no menu Ferramentas, escolher “Segurança”, na janela que se abrirá, na guia chamada “Geral” clicar em “Excluir 
Cookies”; 
d) Clicar no menu Exibir, escolher “Opções da Internet”, na janela que se abrirá, na guia chamada “Geral” clicar em “Excluir 
Cookies”; 
e) Clicar no menu Exibir, escolher “Opções da Internet”, na janela que se abrirá, na guia chamada “Segurança” clicar em 
“Excluir Cookies”; 
 

18. Com o lançamento do Windows 98SE, qual novidade esse sistema operacional trouxe? 
 

a) Internet Connection Sharing (ICS); 
b) Internet Explorer 6; 
c) Mapa de Rede; 

d) Suporte ao sistema de arquivos NTFS; 
e) Kernel; 

19. No Microsoft Excel, o botão que tem o ícone , é chamado de? 
 
a) Assistente de função; 
b) AutoSoma; 

c) Hiperlink; 
d) Estilo Soma; 

e) Estilo Moeda; 

 

20. O que é IMAP? 
 

a) Protocolo usado para criar servidores de autenticação e definir permissões de acesso para os diferentes usuários da rede; 
b) Protocolo que permite transmitir dados de forma segura, encriptados em SSL; 
c) Protocolo para o envio de e-mails, assim como o SMTP; 
d) Protocolo para o recebimento de e-mails, assim como o POP3; 
e)    Protocolo de compartilhamento de arquivos em redes Microsoft; 
 

21.  No inicio de uma partida de futebol de campo, do campeonato Brasileiro de futebol, a altura média dos 11 jogadores de um 
dos times era 1,72 m. Ainda no primeiro tempo, um desses jogadores , com 1,77 m de altura, cedeu o lugar a outro com 1,68 m 
de altura. No segundo tempo, um jogador do mesmo time, com 1,73 m de altura foi expulso. Ao terminar a partida, a altura 
média desse time era: 
 

a) 1,68 m b) 1,69 m c) 1,70 m d) 1,71 m e) 1,72 m 
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22. Um grande centro de vendas, no mês de dezembro, visando arrecadar o complemento do 13º terceiro salário dos seus 
empregados, reajustou os preços do seu estacionamento, passou de R$ 5,00 por 3 horas para R$ 5,00 por 2 horas. O aumento 
do preço do estacionamento foi de: 
 

a) 33% b) 50% c) 67% d) 60% e) 45% 
 

23. Um comerciante comprou feijão de três qualidades para revender, identificando: tipa A (60 kls), tipo B (48 kls) e tipo C (72 
kls). O comerciante pretende embalar os três produtos em sacas menores com o tamanho maior possível e de mesma 
quantidade de quilogramas, sem misturar as quantidades de grão e sem sofrer perdas. Com as informações podemos garantir 
que: 
 

a) o maior tamanho possível das sacas é 15 quilogramas; 
b) são 12 sacas que o comerciante obterá; 
c) as sacas terão 12 quilogramas e será o maior possível; 

d) o maior tamanho possível das sacas é 18 quilogramas; 
e) são 18 sacas que o comerciante obterá. 

 

24. Um casal de aposentados gastam 20% de sua renda mensal com aluguel, 1/6 com remédios e 1/10 com alimentação, 
restando, para outros gastos, R$ 1.920,00. Com essa informação podemos garantir que: 
 

a) o valor gasto com alimentação corresponde a R$ 360,00; 
b) a diferença do valor gasto entre remédio e alimentação é R$ 340,00; 
c) o salário do casal de aposentados passa de R$ 4.000,00; 
d) o gasto com remédio e alimentação corresponde a 20% do salário dos aposentados; 
e) a sobra do salário corresponde a 60% do salário. 
 

25. Um laboratório produz um medicamento que na sua cápsula, contém 2,50 mg de certa droga, se uma pessoa só pode 
tomar até 0,5 mg da referida droga por kg de peso, por dia. Então, uma criança com 30 kg pode tomar até: 
 

a) 5 cápsulas por dia; 
b) 10 cápsulas por dia; 

c) 3 cápsulas por dia; 
d) 8 cápsulas por dia; 

e) 6 cápsulas por dia.  

 

26. O movimento de rotação da terra em torno do seu próprio eixo, que equivale a um dia sideral, tem a duração de: 
 

a) 23 horas, 54 minutos e 12 segundos 
b) 23 horas, 56 minutos e 4,09 segundos 
c) 24 horas, 06 minutos e 5,08 segundos 

d) 24 horas, 12 minutos e 08 segundos 
e) 25 horas, 09 minutos e 12,4 segundos 

 
27. A Constituição de 1891 (primeira Constituição Republicana) garantiu alguns avanços,  principalmente políticos, embora 
apresentasse algumas limitações.  
Assinale abaixo a única alternativa que corresponde a um dos avanços contidos na constituição de 1891. 
 
a) Direito a voto as mulheres 
b) Direito a voto aos militares de baixa patente 
c) Instituição da monarquia 

d) Voto aberto 
e) Direito a voto aos analfabetos   

 

28. O período da História Republicana Brasileira que vai de 1937 a 1945, quando foi presidente do Brasil Getúlio Vargas, ficou 
conhecido como: 
 

a) República do Café com Leite 
b) Estado Novo 

c) Oligarquia do café 
d) Nova República 

e) Período Regencial 

 

29. Um distrito do município de Salgueiro, reduto de remanescentes negros dos quilombos, onde se destaca seu rico 
artesanato feito de caruá, palha e cerâmica, estamos nos referindo a: 
 

a) Umãs 
b) Conceição das Crioulas 

c) Vasques 
d) Riacho Verde 

e) Boa Vista 

 

30. Observe a descrição abaixo:  
“ Nascido na fazenda Cana Brava, hoje Belém de São Francisco, filho de José de Sá Araújo e Mariana de Carvalho Alves, era 
descendente do sexto rei de Portugal – Dom Diniz (1279/1325), fundador da Universidade de Lisboa em 1291, e de Dona 
Isabel de Aragão – (A Rainha Santa Isabel) – Também era descendente de franceses pelo lado paterno (Araújo). Exercia a 
função de coletor do dízimo para a Coroa Portuguesa, aonde em uma das suas viagens para fazer a coleta, conheceu em 
Jardim (CE), Quitéria da Cruz Alves, com quem se casou.” 
Estamos nos referindo a um dos primórdios habitantes das terras aonde hoje existe o município de Salgueiro. 
Assinale a alternativa correspondente a referência acima: 
 

a) Manuel de Sá Araújo 
b) Raimundo de Sá Araújo 

c) Antônio de Sá Araújo 
d) Quincas de Sá Araújo 

e) Gonçalo de Sá Araújo 

 

 
 
RETIRE NA PARATE PONTILHADA ANOTE O E BBANOTE O SEU GABARITO PARA CONFERÊNCIA 

ANOTE AS SUAS RESPOSTAS PARA CONFERÊNCIA 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 
               
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
               

 

www.pciconcursos.com.br
 www.pciconcursos.com.br
 





