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PORTUGUÊS 
 

HUMANIDADE: 

a personificação dos paradoxos 
 

Fatos conhecidos de todos, defeitos e virtudes fazem parte da vida de 
qualquer sociedade. Desde problemas estruturais primários até complexas 
relações internacionais; das expressões culturais mais remotas às culturas 

destacadamente letradas e desenvolvidas no âmbito tecnológico, as 
noções do globo se revelam díspares em suas bases. 

Dentre as mazelas em evidência na esfera social, o desemprego, a 

fome e a guerra, no que tange aos relacionamentos humanos, têm-se 
tornado fontes de ódio e de violência desenfreada. Todavia, ao mesmo 
tempo, a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir em 
não morrer. 

Perplexo diante de tamanha contradição, o homem contemporâneo 
procura saídas viáveis para o que se costuma chamar de “crise 
existencial”. Uns buscam a organização da vida por meio dos esforços e da 

constante luta pelos objetivos, outros encontram no conforto espiritual um 
bálsamo para aliviar o peso da vida. Ademais, nos fundamentos de ambos, 
está a esperança que norteia o caminhar. 

Desde os primeiros relatos bíblicos, a humanidade já conhecia alegrias 

e sofrimentos; o povo citado no Antigo Testamento é exemplo concreto 
desse dilema. De lá para cá, a situação não se revela tão diferente; pelo 
contrário, há muito mais semelhanças do que se imagina. A luta entre 

nações e grupos armados pela conquista de territórios, comum entre os 
antigos, prossegue em várias partes do mundo, promovendo 
derramamento de sangue inocente; a fuga das pestes e da fome continua 
em voga, apesar dos avanços cibernéticos e da produção industrial. 

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam 
constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do bom senso 
e permeia significativa parcela da população mundial. A ajuda mútua e 

gratuita frente às grandes crises advém não somente dos fundos 
internacionais de assistência, ou das missões religiosas, mas das próprias 
pessoas que, sensibilizadas com o desdém alheio, procuram soluções ágeis 
e urgentes, a fim de amenizarem a penúria com a qual se deparam. 

O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda. Íntegros e 
desonestos, solidários e malfeitores, causadores de guerras e promotores 
da paz, assim se revela a humanidade ao longo de sua história. 
Intrinsecamente boa, aparentemente má: tendo a verdade e a justiça 

como metas, acaba trilhando por caminhos antiéticos e tortuosos.  
Eduardo Sampaio   

01. Com base nas ideias contidas no texto, assinale a opção que NÃO 
corresponde à verdade: 
(A) Embora atordoado pela complexidade do mundo e das coisas, o 

homem tenta se livrar das crises com soluções as mais práticas 
possíveis. 

(B) O desemprego, a fome e a guerra são apresentados no texto como 
sendo, respectivamente, as principais fontes de ódio e violência. 

(C) Os paradoxos de relacionamentos ou dilemas comportamentais 
não são atributos exclusivos da sociedade contemporânea. 

(D) O homem é apresentado como um composto de virtudes e 
defeitos, o que o faz oscilar em termos racionais. 

 

02. Assinale a alternativa cuja frase está estruturada sobre os patamares da 
linguagem conotativa ou figurada: 
(A) (...) defeitos e virtudes fazem parte da vida de qualquer sociedade. 
(B) O homem que se destrói é o mesmo que se ajuda. 
(C) (...) a solidariedade faz-se presente e a esperança parece insistir 

em não morrer. 
(D)  A luta entre nações e grupos armados pela conquista de territórios, 

comum entre os antigos, prossegue em várias partes do mundo. 
 

03. Observe o seguinte trecho: 
 
 
 
 
 
 
 

Dando nova redação ao período, a opção que mantém o sentido original é: 
(A) As instabilidades do caráter racional são constantes; apesar disso, 

é válido ressaltar a solidariedade existente no bom senso inerente 
à significativa parcela populacional. 

(B) Vale ressaltar a racionalidade constante do caráter solidário 
existente nas instabilidades do bom senso comportamental. 

(C) Embora haja bom senso nas instabilidades do comportamento 
racional, é mister destacar o caráter solidário que envolve grande 
parte da população. 

(D) Significativa parcela da população mundial tem bom senso, o que a 
faz, às vezes, cometer atos incoerentes com essa virtude. 

 

04. Nas questões que seguem, assinale a alternativa correta quanto a 
linguagem poética. 

                                   Texto 1 
“Eu sem você 
Sou chama sem luz 
Jardim sem luar  
luar sem amor 
Amor sem se dar.” 
                            (Vinícius de Morais) 

 

                Texto 2 
“Amor é fogo que arde sem se ver 
É ferida que dói e não se sente 
É um contentamento descontente 
É dor que  desatina sem doer.” 
                                               (Camões) 

 

                 Texto 3 
“Chorarei quanto for preciso, 
Para fazer com que o mar cresça 
E o meu navio chegue ao fundo 
E o meu sonho desapareça.” 
                                          (Cecília Meireles) 

 
(A) I prosopopéia, II antítese, III polissíndeto; 
(B) I metáfora, II antítese, III metonímia; 
(C) I metáfora, II antítese, III polissíndeto; 
(D) I metáfora, II antítese, III assíndeto; 

05. Existem substantivos que fazem o gênero de uma forma diferenciada 
da regra geral. Assinale a única frase onde há erro no que diz 
respeito à flexão de gêneros das palavras: 
(A) A artista desempenha um excelente papel. 
(B) O grande seringueiro foi apontado como a cabeça do 

movimento ecológico na Amazônia. 
(C) O telefonema deixou a anfitriã aflita. 
(D) O gerente depõe como testemunha única do crime 

06. O substantivo flexiona-se em gênero, número e grau. Em se tratando 
de grau, é interessante notar que muitas vezes os graus aumentativo 
e diminutivo sintético expressam sentido afetivo ou pejorativo. Neste 
contexto, assinale a alternativa que não transmite dados como 
carinho, desprezo e ironia.   
(A) O iogurtinho que vale por um bifinho. 
(B) Essa menininha é terrível. 
(C) Gosto muito de você, Leãozinho. 
(D) Que amigão você foi... quem tenho um amigo como você não 

preciso de inimigo. 
 

MATEMÁTICA 
 
07. Qual o valor do produto das raízes da equação 3x

2
 + 4x + 1 = 0? 

(A) 1 
(B) 2/3 
(C) -1/3 
(D) 1/3 
 

08. A base de um retângulo mede 2 metros a menos que o quíntuplo de 
sua altura. Sabendo que ele tem uma área de 7m

2
, qual o perímetro 

desse retângulo? 
(A) 5 m 
(B) 7,2 m 
(C) 9,8 m 
(D) 12,8 m 

 
09. Foi feita uma pesquisa sobre a preferência de um grupo de 30 

pessoas em relação às revistas A e B. O resultado foi o seguinte: 19 
pessoas lêem a revista A, 20 pessoas lêem a revista B, 3 pessoas não 
lêem nenhuma das duas revistas. Quantas pessoas lêem as duas 
revistas? 
(A) 6 
(B) 8 
(C) 12 
(D) 16 

 
10. Qual o valor da expressão (0,25)

-2
 – (0,5)

-3
 + (0,125)

-1
? 

(A) 2 
(B) 8 
(C) 16 
(D) 20 

 
 
 
 
 

Embora as instabilidades do comportamento racional sejam 
constantes, é mister destacar o caráter solidário que nasce do 
bom senso e permeia significativa parcela da população mundial. 
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11. Analise as afirmações abaixo: 
I. Dois planos são secantes se, e somente se, têm uma única reta em 

comum. 
II. Dois planos são paralelos se tiverem todos os pontos coincidentes. 
III. Dois planos são paralelos se não têm nenhum ponto em comum. 

 
Quais das afirmações são verdadeiras? 
(A) Todas as afirmativas. 
(B) Apenas I. 
(C) Apenas I e III. 
(D) Nenhuma das afirmativas 

 
12. Quais os valores dos números reais x e y para que: 

 

                       = ? 

 
(A) x = 4, y = 2 
(B) x = 2, y = 4 
(C) x = 4, y = 6 
(D) x = 6, y = 2 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
13. Só devem ingressar no arquivo permanente os documentos: 

(A) correspondentes às atividades-fim da instituição. 
(B) que permaneceram 10 anos ou mais no arquivo intermediário. 
(C) indicados em pesquisa junto aos usuários. 
(D) liberados de restrições de acesso. 

 
14. Dentre os instrumentos que legitimam a destruição de documentos, 

figura: 
(A) o termo de eliminação. 
(B) a relação de recolhimento. 
(C) a cópia de segurança. 
(D) o termo de encerramento. 

 
15. Catálogo é definido na arquivística brasileira como um instrumento de 

pesquisa ou uma relação metódica de documentos, em que os 
documentos são dispostos: 
(A) segundo critérios exclusivamente bibliográficos; 
(B) segundo critérios exclusivamente museográficos; 
(C) segundo critério temático, cronológico, onomástico ou toponímico; 
(D) em ordem alfabética decrescente; 

 
16. Entre os princípios democráticos de transparência e de participação está 

o de o cidadão poder solicitar consulta, certidão e extração de cópias de 
documentos produzidos pela administração pública. Na Arquivologia, 
essa possibilidade denomina-se: 
(A) recesso; 
(B) processo; 
(C) direito de representação, de verificação e de inclusão; 
(D) acesso. 

 
17. São elementos a serem considerados na classificação de documentos: 
 

I. a quantidade de itens documentais; 
II. a espécie documental; 
III. a ação a que os documentos se referem; 
IV. a estrutura do órgão que os produz; 
V. o assunto dos documentos. 

 
Os três principais são: 
(A) I, II e III; 
(B) II, III e IV; 
(C) I, III e V; 
(D) III, IV e V; 

 
18. Ajudar o usuário na solução de seu problema exige que o servidor 

estabeleça com ele uma relação de 
(A) credibilidade. 
(B) cumplicidade. 
(C) intimidade. 
(D) espiritualidade. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

19. Em votação realizada na Assembléia Geral entre os 192 países 
membros, o Brasil foi escolhido, juntamente com o Chile e a Argentina 
na América do Sul, para fazer parte do Conselho de Direitos Humanos 
da Organização das Nações Unidas (ONU). No entanto, as lideranças 
brasileiras andaram pleiteando com muita ênfase, a inclusão do país 
em outro importante Conselho dessa poderosa organização. Trata-se 
do: 
(A) Conselho de Política Internacional 
(B) Conselho de Segurança 
(C) Conselho de Economia Internacional 
(D) Conselho do Meio Ambiente 

 
20. Em maio de 2008, os seis países da America do Sul, que realizam 

pesquisa na Antártida, se reuniram no Rio de Janeiro para definir 
estratégias sustentáveis de ações na região. Entre as alternativas, 
marque a que apresenta um país sul-americano que não desenvolve 
estudos no continente gelado: 
(A) Paraguai 
(B) Venezuela 
(C) Uruguai 
(D) Chile 

 

21. O Windows XP possui um componente chamado “restauração do 
sistema” que atua sobre o registry. Esse componente salva 
periodicamente, além de outros estados de software: 
(A) a memória RAM. 
(B) o boot. 
(C) os hives. 
(D) o HD. 

 
22. O protocolo mais comum utilizado para dar suporte ao correio 

eletrônico é o: 
(A) HTTP. 
(B) NTFS. 
(C) SMTP. 
(D) FTP. 

 
23. No Word 2003, podemos definir uma senha de proteção. Assim, o 

documento só poderá ser aberto quando o usuário inserir a senha 
correta. Com base nesse recurso do Word podemos afirmar que:  
(A) as senhas criadas para os documentos do Word só poderão ter 

letras e símbolos. 
(B) a senha pode ter no máximo 8 caracteres. 
(C) após digitar 3 vezes a senha errada, o documento é eliminado. 
(D) é possível acrescentar um tipo de Criptografia. 

 
24. Para alterar o espaçamento entre linhas de um texto selecionado em 

uma página específica, um usuário do Microsoft Word 2003 deve 
formatar: 
(A) fonte. 
(B) parágrafo. 
(C) background. 
(D) marcadores e numeração. 

 
25. O software que infecta um computador, cujo objetivo é criptografar 

arquivos nele armazenados e, na sequência, cobrar um resgate do 
usuário para fornecer uma senha que possibilite decriptar os dados, é 
um malware do tipo: 
(A) trojan, denominado ransomware. 
(B) backdoor, denominado ransomware. 
(C) trojan, denominado spyware. 
(D) backdoor, denominado spyware. 

 
26. Qual dos itens abaixo NÃO representa um mecanismo de segurança? 

(A) Assinatura digital 
(B) Software anti-spyware 
(C) Firewall 
(D) Worm 

 
27. Com base no Windows Vista e no programa Windows Explorer, 

referente ao gerenciamento de pastas e arquivos, assinale a 
alternativa correta. 
(A) O sinal de “+” à esquerda de uma pasta indica que ela está 

selecionada. 
(B) O sinal de “-” à esquerda de uma pasta, indica que ela só possui 

arquivos. 
(C) Quando uma pasta não apresenta sinal algum, significa que não 

possui subpasta ou subdiretório. 
(D) Quando uma pasta não apresenta sinal algum, significa que 

seus arquivos estão ocultos. 
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28. No Power Point 2003, na apresentação dos slides, podemos configurar o 
ponteiro para ficar no formato de caneta, de forma a possibilitar 
anotações e/ou marcações no slide. Esse recurso pode ser acionado 
através das seguintes ações: 
(A) Clicar no Menu Apresentações > Opções de Ponteiro. 
(B) Clicar sobre o slide durante a apresentação com o botão auxiliar e 

selecionar as opções de ponteiro. 
(C) Clicar no Menu Exibir > Opções de Ponteiro. 
(D) Clicar sobre o slide durante a apresentação com o botão auxiliar e 

selecionar a opção anotações. 
 
29. Analise as seguintes afirmações relativas a cópias de segurança. 

I. No Windows é possível fazer automaticamente um backup, em um 
servidor de rede, dos arquivos que estão no disco rígido de um 
computador, utilizando um serviço de denominado „backup‟ na 
opção Ferramentas do Sistema. 

II. É possível fazer backup dos arquivos em disquetes e em uma 
unidade de fita, mas nunca em outro computador da rede. 

III. Geralmente, o administrador de rede especifica a frequência com 
que os backups são feitos. 

IV. O usuário nunca poderá especificar para quais arquivos deve ser 
feito o backup. 

 
Indique a opção que contenha todas as afirmações verdadeiras. 
(A) I e II 
(B) III e IV 
(C) I e III 
(D) II e IV 

 
30. José, gerente de vendas de uma multinacional, recebe um e-mail de 

João. No e-mail João faz um grande pedido de peças e pede urgência na 
resposta. José usa o Outlook Express em seu computador, mas não tem 
o endereço de e-mail de João no seu catálogo de endereços. Qual o 
comando mais eficaz para responder este e-mail recebido por José 
através do Outlook Express? 
(A) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Encaminhar 
(B) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Encaminhar 

a todos 
(C) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Responder 
(D) selecionar a mensagem recebida de João e clicar em Retornar 

 
31. A tecnologia da Microsoft que fornece conteúdo interativo nas páginas da 

web denomina-se: 
(A) ActiveX. 
(B) Active Desktop. 
(C) ASP – Active Server Pages. 
(D) IIS – Internet Information Services. 

 
32. Uma rede Intranet projetada para o processamento de informações em 

uma organização, em geral: 
(A) Utiliza a rede Internet para executar as aplicações. 
(B) Depende de um provedor de acesso à Internet. 
(C) Utiliza os recursos Web e o protocolo TCP/IP. 
(D) Não necessita de um servidor Web. 

 

 

 







