
PPRREEFFEEIITTUURRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  SSUURRUUBBIIMM  
PPRROOCCEESSSSOO  SSEELLEETTIIVVOO  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDOO 

 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CANDIDATO 

 

 

Não deixe de preencher as informações a seguir. 
 
 
NOME 
                              

 
Nº DE IDENT.                                             ORG. EXP.                    UF                           Nº DE INSCRIÇÃO 
                            

 
PRÉDIO                                                                                                                                                         SALA 
                              

 
 

ARQUIVISTA DO PROGRAMA BOLSA-FAMÍLIA 
 
 

ATENÇÃO 
 

��  AAbbrraa  eessttee  CCaaddeerrnnoo,,  qquuaannddoo  oo  FFiissccaall  ddee  SSaallaa  aauuttoorriizzaarr  oo  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa..  

��  OObbsseerrvvee  ssee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttáá  ccoommpplleettoo..  EEllee  ddeevveerráá  ccoonntteerr  3300  ((ttrriinnttaa))  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  

eessccoollhhaa  ccoomm  0055  ((cciinnccoo))  aalltteerrnnaattiivvaass  ccaaddaa,,  sseennddoo  1155  ((qquuiinnzzee))  ddee  LLíínngguuaa  PPoorrttuugguueessaa,,  0055  ((cciinnccoo))  ddee  

MMaatteemmááttiiccaa  ee  1100  ((ddeezz))  ddee  CCoonnhheecciimmeennttooss  EEssppeeccííffiiccooss..  

��  SSee  oo  CCaaddeerrnnoo  eessttiivveerr  iinnccoommpplleettoo  oouu  ccoomm  aallgguumm  ddeeffeeiittoo  ggrrááffiiccoo  qquuee  llhhee  ccaauussee  ddúúvviiddaass,,  iinnffoorrmmee,,  

iimmeeddiiaattaammeennttee,,  aaoo  FFiissccaall..  

��  UUmmaa  vveezz  ddaaddaa  aa  oorrddeemm  ddee  iinníícciioo  ddaa  PPrroovvaa,,  pprreeeenncchhaa,,  nnooss  eessppaaççooss  aapprroopprriiaaddooss,,  oo  sseeuu  NNoommee  

ccoommpplleettoo,,  oo  NNúúmmeerroo  ddoo  sseeuu  DDooccuummeennttoo  ddee  IIddeennttiiddaaddee,,  aa  UUnniiddaaddee  ddaa  FFeeddeerraaççããoo  ee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  

IInnssccrriiççããoo..  

��  PPaarraa  rreeggiissttrraarr  aass  aalltteerrnnaattiivvaass  eessccoollhhiiddaass  nnaass  qquueessttõõeess  oobbjjeettiivvaass  ddee  mmúúllttiippllaa  eessccoollhhaa,,  vvooccêê  

rreecceebbeerráá  uumm  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddee  LLeeiittuurraa  ÓÓttiiccaa..  VVeerriiffiiqquuee  ssee  oo  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo  iimmpprreessssoo  nnoo  

CCaarrttããoo  ccooiinncciiddee  ccoomm  oo  sseeuu  NNúúmmeerroo  ddee  IInnssccrriiççããoo..  

��  AAss  bboollhhaass  ccoonnssttaanntteess  ddoo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa  ddeevveemm  sseerr  pprreeeenncchhiiddaass,,  ttoottaallmmeennttee,,  ccoomm  ccaanneettaa  

eessffeerrooggrrááffiiccaa  aazzuull  oouu  pprreettaa..    

��  PPrreeeenncchhiiddoo  oo  CCaarrttããoo--RReessppoossttaa,,  eennttrreegguuee--oo  aaoo  FFiissccaall,,  jjuunnttaammeennttee  ccoomm  eessttee  CCaaddeerrnnoo  ee  ddeeiixxee  aa  

ssaallaa  eemm  ssiillêênncciioo..  

 
 
 
 

BBOOAA  SSOORRTTEE!!  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 01 para as questões de 01 a 12. 
 

Os Viajantes e a Bolsa de Moedas 
Esopo 

 
Dois homens viajavam juntos ao longo de uma estrada, quando um deles encontrou uma bolsa 

cheia de alguma coisa. E ele disse: “Veja que sorte a minha, encontrei uma bolsa, e a julgar pelo peso, deve 
estar cheia de moedas de ouro.”  

E lhe diz o companheiro: “Não diga encontrei uma bolsa; mas, nós encontramos uma bolsa, e 
quanta sorte temos. Amigos de viagem devem compartilhar as tristezas e alegrias da estrada.” 

O “sortudo”, claro, se nega a dividir o achado. Então escutam gritos de: “Pega ladrão!”, vindos 
de um grupo de homens armados com porretes que se dirigem estrada abaixo, na direção deles. O viajante 
“sortudo” logo entra em pânico e diz. “Estamos perdidos, se encontrarem essa bolsa conosco.” 

Replica o outro: “Você não disse ‘nós’ antes. Assim, agora fique com o que é seu e diga, ‘Eu 
estou perdido’.” 

Moral da História: Não devemos exigir que alguém compartilhe conosco as desventuras, quando 
não compartilhamos também as nossas alegrias. 

Texto adaptado disponível em: http://sitededicas.uol.com.br/fabula_os_viajantes_e_o_tesouro.htm. Acesso em: 
11 de jul. 2009. 

 
01. Lendo-se o texto acima, pode-se afirmar que 
 

I. é uma fábula, cujo narrador não participa da história, sendo um mero observador. 
II. é uma fábula e, por isso, tem-se, no final da história, uma frase que sintetiza a ideia principal do texto, 

transmitindo um ensinamento. 
III. é um exemplo de texto narrativo, em que se observa diálogo entre os personagens. 
IV. é um exemplo de texto narrativo cujo narrador participa da história, sendo um dos personagens. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) todos os itens. B) nenhum item. C) I, II e III. D) III e IV. E) I, II, III e IV. 
 
02. Ainda sobre o texto, é CORRETO afirmar que 
 
A) um dos viajantes, ao encontrar a bolsa, já sabia o que havia dentro dela. 
B) o viajante, ao achar a bolsa, acreditou estar cheia de ouro pela forma como ela se apresentava. 
C) houve a partilha entre os dois viajantes tanto das alegrias como das tristezas. 
D) um dos viajantes foi desleal a ponto de mandar os ladrões pegarem o amigo. 
E) só se deve compartilhar as desgraças, quando se compartilham as alegrias. 
 
03. Que provérbio abaixo contém a idéia central do texto? 
 
A) A boa vontade faz do longe perto. 
B) A caixa menos cheia é a que mais chocalha.  D) Quem tudo quer, tudo perde. 
C) Pior cego é o que não quer enxergar. E) A corda sempre arrebenta do lado mais fraco. 
 
04. Analise as proposições abaixo e coloque V para as verdadeiras e F para as falsas. 
 

(   )  Em: Dois homens viajavam juntos ao longo de uma estrada, quando um deles encontrou uma bolsa 
cheia de alguma coisa., o termo sublinhado inicia a oração que indica o momento em que o fato 
ocorreu. 

(   ) Em: “Não diga encontrei uma bolsa; mas, nós encontramos uma bolsa”,...o termo sublinhado liga 
duas orações, estabelecendo entre elas uma relação de oposição. 

(   )   Em: “Estamos perdidos, se encontrarem essa bolsa conosco.”, o termo sublinhado inicia oração que 
expressa uma condição para que ocorra o fato expresso na oração anterior. 

(   ) Em: Você não disse ‘nós’ antes. Assim, agora fique com o que é seu e diga, ‘Eu estou perdido’.”, o 
termo sublinhado introduz uma oração que exprime conclusão em relação ao que se afirmou 
anteriormente. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) F, F, F, F. B) V, V, V, V. C) F, F, V, V. D) V, V, F, F. E) V, V, F, V. 
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05. No trecho Replica o outro:, o termo sublinhado pode ser substituído, sem causar prejuízo ao sentido do texto, 
por  

 
A) fala. B) contesta. C) rejeita. D) desabafa. E) corrobora. 
 
06. Analise os itens abaixo e coloque F nos falsos e V nos verdadeiros. 
 

(   )  Em: ...encontrei uma bolsa, e a julgar pelo peso, deve estar cheia de moedas de ouro.”, os termos 
sublinhados são complementos do termo cheia, logo complemento nominal. 

(   ) Em: E lhe diz o companheiro..., o termo sublinhado é complemento do verbo diz, podendo ser 
substituído por a ele, sendo o objeto indireto. 

(   ) Em: Dois homens viajavam juntos..., o termo sublinhado é um adjunto adnominal, porque modifica o 
termo homens, especificando-o. 

(   ) Em: quando não lhes compartilhamos também as nossas alegrias., o sujeito do verbo é nós que está 
implícito na desinência do verbo. 

 
Assinale a alternativa que contém a sequência CORRETA. 
 
A) F, F, F, V. B) F, F, F, F. C) V, V, V, V. D) V, V, F, F. E) V, V,V, F. 
 
07. No trecho ...alguém compartilhe conosco as desventuras,..., o verbo exige dois complementos: um com 

preposição, outro sem preposição. Qual das alternativas abaixo contém verbo que apresenta a mesma 
regência? 

 
A) Simpatizei com a história dos dois viajantes. 
B) Um dos viajantes visou ao dinheiro.  D) Um dos homens desobedeceu às ordens de Deus. 
C) Prefiro a amizade ao dinheiro. E) Os viajantes moravam em lugares distintos. 
 
08. Analise os itens e seus argumentos. 
 

I. O “sortudo”, claro, se nega a dividir o achado.  
O adjetivo sortudo é formado por um sufixo que denota abundância. 

II. ...alguém compartilhe conosco as desventuras,... 
O substantivo desventuras é formado por um prefixo que exprime negação. 

III. Amigos de viagem devem compartilhar... 
O verbo compartilhar é formado por um prefixo que indica aproximação. 

 
Após a análise, você conclui que 
 
A) I e II estão corretos. 
B) I e III estão corretos.  D) III está correto. 
C) II e III estão corretos. E) I está incorreto. 
 
09. Em: logo entra em pânico, o termo acentuado é proparoxítono.  

Assinale a alternativa em que todos os termos são proparoxítonos. 
 
A) Sólido – culinária – cítricas – invencível. 
B) Exército – sílaba – gráfico – estereótipo.  D) Protótipo – pêndulo – álbum – quilômetro. 
C) Baú – balaústre – álibi – fôlego. E) Secretária – público – história – inflexível. 
 
10. No trecho: ...que se dirigem estrada abaixo, encontramos dirigem escrito com G e abaixo escrito com X. 

Que dupla de termos abaixo se encontra grafada incorretamente? 
 
A) Estratégia/enxaqueca. 
B) Jeito/enxurrada.  D) Agilidade/feixe. 
C) Gesto/pechinchar. E) Enjessar/moxila. 
 
11. Analisando-se o trecho: Dois homens viajavam juntos ao longo de uma estrada..., temos 
 

I. Dois - palavra que expressa a quantidade exata de homens viajantes. 
II. homens – palavra que designa seres. 
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III.  viajavam – palavra que exprime o que os homens vinham realizando, mas que foi interrompido, porque 
um deles realizou outro ato. 

 
Qual alternativa contém a classificação correta das palavras? 
 
A) Verbo – advérbio – pronome. 
B) Substantivo – verbo – advérbio.  D) Artigo – numeral – adjetivo. 
C) Numeral – substantivo – verbo. E) Pronome – substantivo – verbo. 
 
12. No trecho: Veja que sorte a minha, encontrei uma bolsa... 
 
A) o primeiro verbo encontra-se no modo imperativo, e o segundo, no pretérito perfeito do modo indicativo. 
B) o primeiro verbo encontra-se no modo subjuntivo, e o segundo, no pretérito imperfeito do modo indicativo. 
C) o primeiro verbo encontra-se no presente do subjuntivo, e o segundo, no futuro do pretérito do modo indicativo. 
D) ambos os verbos encontram-se no modo subjuntivo. 
E) ambos os verbos encontram-se no modo indicativo. 
 
Texto 02 para as questões 13 e 14. 
 

Quando você se sentir sozinho, olhe para a lua e para o sol e veja que eles também estão sozinhos e nem por 
isso deixam de brilhar!  Elaine Souza 

 
13. Ao ler o texto, tem-se a certeza de que a autora  
 
A) é uma pessoa pessimista. 
B) não sabe admirar a natureza. 
C) é consciente de que o brilho do sol depende do da lua.  
D) corrobora a ideia de que o brilho independe do momento de solidão. 
E) afirma ser a solidão privilégio dos astros. 
 
14. Analisando o trecho: ...olhe para a lua e para o sol e veja que eles também estão sozinhos e nem por isso deixam 

de brilhar!  pode-se afirmar que o termo  
 

I. eles substitui os termos sol e lua.  
II. sozinhos concorda com os dois substantivos de gêneros diferentes – lua e sol. 
III. olhe concorda com o termo sozinho. 

 
Está CORRETO o que se afirma em 
 
A) I e II. B) I e III. C) II e III. D) todos. E) nenhum. 
 
15. Analise a charge abaixo.  

 
Sobre ela, é CORRETO afirmar que  
 
A) consta uma palavra grafada incorretamente. 
B) é um exemplo de gênero textual, em que se verifica uma intertextualidade. 
C) por meio deste gênero textual, o autor leva o leitor a uma conscientização do que ocorre em todos os países. 
D) faz inferência a fatos que ocorreram em todos os Congressos Nacionais. 
E) induz o leitor a amar o seu país. 
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MATEMÁTICA 
 

16. 45 operários realizam um determinado serviço em 84 dias. É CORRETO afirmar que 15 operários realizarão 
o mesmo serviço em 

 
A) 152 dias. 
B) 185 dias.  D) 285 dias. 
C) 252 dias. E) 120 dias. 
 
17. Um produto custava R$ 2000,00 e sofreu um aumento de 50%. Com a queda das vendas, o comerciante 

ofereceu um desconto de 25% sobre o novo preço. Por quanto está sendo vendido o produto? 
 
A) R$ 2.250,00 
B) R$ 1.850,00 D) R$ 1.720,00 
C) R$ 2.500,00 E) R$ 1.350,00 
 
18. Paulo aplicou 1/ 4 de seu capital em uma empresa A, a juros simples de 3% ao mês, durante 2 meses. Quanto 

ao restante do capital, Paulo aplicou na empresa B, a juros simples de 4% ao mês, durante dois meses. Ao 
final dos dois meses, Paulo obteve de juros a importância de R$ 600,00. É CORRETO afirmar que o capital 
empregado por Paulo importou em 

 
A) R$ 8000,00 
B) R$ 6000,00  D) R$ 3500,00 
C) R$ 7000,00 E) R$ 4250,00 
 

19. Resolvendo a expressão 3x2,0
5
6

x
3
1

2
1

��  obtemos 

A) 3/5 
B) 0,3  D) 0,9 
C) 4/5 E) 2/3 
 
20. A soma da idade de Carlos com a idade de seu irmão é 40 anos. Sabendo-se que a idade do irmão de Carlos é 

2/3 da idade de Carlos, é CORRETO afirmar que a idade de Carlos é 
 
A) 16 anos. 
B) 18 anos.  D) 22 anos. 
C) 20 anos. E) 24 anos. 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. Os arquivos manuais dispõem de pastas suspensas nas quais se devem arquivar os documentos de forma 
 
A) sequencial numérica e não alfabética. 
B) não sequencial.  D) sequencial alfabética interna e externa. 
C) sequencial alfabética. E) numérica, apenas. 
 
22. O atendimento ao público é algo que requer habilidade. Nesse sentido, ao receber uma pessoa para 

atendimento, devemos 
 
A) apenas ouvir e observa-la ao solicitar informação. 
B) ouvir, entender, orientar e encaminhar as pessoas. 
C) procurar orientar, se for possível, e não encaminhar. 
D) ouvir e anotar as solicitações, apenas. 
E) deixar de ouvir e encaminhar, de imediato, as pessoas. 
 
23. O primeiro passo para selecionar e classificar documentos de uma Organização deve obedecer a um dos 

seguintes critérios: 
 
A) organizar, segundo o tipo de documento. 
B) organizar, segundo a data de envio.  D) organizar, segundo o seu destino. 
C) organizar, segundo a sua origem. E) organizar, segundo a hora de envio. 
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24. Ao encaminhar um documento para outro Setor da Organização, devemos realizar o registro 
 
A) sequencial de saída do documento apenas. 
B) sequencial de saída, data, destino e remetente. 
C) da data e do destino, apenas. 
D) sequencial de saída do documento, data, destino e remetente. 
E) do destino e remetente, apenas. 
 
25. O trabalho em equipe deve ser observado nas Organizações como uma atividade 
 
A) importante e necessária às relações humanas. 
B) que requer sempre a presença da chefia. 
C) em que as pessoas se sentem coagidas. 
D) desenvolvida, apenas, no mesmo setor da organização. 
E) em franca extinção. 
 
26. O sistema operacional Windows tem a seguinte característica: 
 
A) só pode ser executado em equipamentos com processadores Intel. 
B) trabalha com multitarefa. 
C) só aceita executar programas da Microsoft. 
D) é chamado de Windows, porque utiliza o mouse. 
E) não permite alterar a configuração de sua área de trabalho. 
 
27. A planilha Excel é utilizada, dentre outras coisas, para 
 
A) resolver problemas de lógica de programação. 
B) processar números em caracteres hexadecimais. 
C) resolver questões relacionadas a operações matemáticas, entre outras. 
D) processar apenas valores com textos associados. 
E) exibir nas células, apenas, caracteres matemáticos. 
 
28. O processador de texto Word é utilizado para 
 
A) editar qualquer texto com diferentes tipos de letras e tamanho. 
B) editar texto com apenas um determinado tipo de letra. 
C) editar texto e não permite importar dados de outros programas. 
D) utilizar o menu suspenso apenas para abrir arquivos. 
E) criar tabelas e não permitir que se execute operação matemática. 
 
29. A Lei no. 10836, de 09/01/2004 cria o Programa Bolsa-Família como transferência de renda para famílias 

carentes. Esse programa estabelece como critério de seleção: 
 
A) famílias com até 1,5 salários mínimos e com 5 filhos. 
B) benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontrem em situação de extrema pobreza. 
C) benefício básico, destinado a unidades familiares que se encontram com renda igual ou superior a 5 salários 

mínimos. 
D) famílias que se encontrem em atividades agrícolas, apenas. 
E) benefício igual ou superior a 2,5 salários mínimos. 
 
30. O Decreto Nº 5209, de 17/09/20040 regulamenta o Programa Bolsa Família e estabelece alterações 

posteriores. Diante disso, podemos afirmar que NÃO é objetivo do Programa Bolsa Família 
 
A) promover o acesso à rede de serviços públicos, em especial, de saúde, educação e assistência social. 
B) combater a fome e promover a segurança alimentar e nutricional. 
C) estimular a emancipação sustentada das famílias que vivem em situação de pobreza e extrema pobreza. 
D) combater a pobreza. 
E) estabelecer um controle maior do Governo Federal sobre a população nordestina. 
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