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TEXTO 2
A obra Enterro, do pintor paulista Cândido Portinari, furtada
no último dia 14 de julho do Museu de Arte
Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), em Olinda, foi
recuperada nesse sábado (31), no Rio de Janeiro.

1ª Parte – Português

Um homem foi preso em flagrante numa favela do
Complexo do Alemão no momento em que tentava vender
a obra de arte, avaliada entre sentido de um verbo intransitivo.
b) De funcionar como complemento nominal.
c) De adicionar uma informação restritiva.
d) De completar o sentido de um verbo transitivo.
e) De completar uma oração transitiva direta.

TEXTO 3
Bombeiros resgatam paciente no Hospital da Restauração

01. Expressões como ‘tás brincando malaco?’, refletem:
a)
b)
c)
d)
e)

A dinamicidade da língua.
O crescente desuso da norma culta nos textos.
O desrespeito da norma padrão como regra para
uso da oralidade.
O uso de vocabulário coloquial em classes sociais
altas.
O desconhecimento da norma culta nas
sociedades mais desenvolvidas.

02. O uso da ênclise na primeira fala do texto deve-se:
a)
b)
c)
d)
e)

Ao emprego do verbo no gerúndio.
Ao uso do verbo no infinitivo impessoal.
Ao verbo iniciando a frase.
À presença dos chamados atratores, no caso, o
substantivo ‘líder’.
Ao verbo no imperativo.

(HR). De acordo com a assessoria de comunicação da
unidade de saúde, Amaro Edzio da Silva, de 47 anos,
internado há cinco dias após sofrer uma queda no
município de São Lourenço da Mata, estaria desorientado
por conta de uma crise de abstinência alcoólica e, ao voltar
do banheiro, teria entrado em uma porta utilizada apenas
pelo pessoal da manutenção e que dá acesso ao forro do
primeiro andar do prédio, onde funciona a emergência.
O paciente continuou engatinhando entre o forro de gesso
e a laje, sendo denunciado por outros pacientes. A equipe
médica acionou o Corpo de Bombeiros que, após uma
tentativa frustrada de negociação para que Amaro voltasse
para a porta de acesso, resolveu abrir um buraco no gesso
para fazer o resgate. O paciente caiu e sofreu um edema
no rosto e passa por exames e continua em estado de
observação.

03. Em qual das alternativas NÃO HÁ caso de desrespeito
às normas gramaticais?
a)

b)

c)
d)

e)

Foi somente depois do fim da Segunda Grande
Guerra que o mundo ficou sabendo das principais
atrocidades que havia sido cometidas naqueles
seis anos de conflito.
Enquanto a guerra durou, ninguém tinha notícia
dos campos de concentração organizados pela
Alemanha nazista, dos extermínios em massa,
nem da violência de batalhas remotas ou do
resultado de bombardeios infernais sobre
populações civis.
Crimes secretos; porém não são exclusividade
daqueles tempos.
O mundo acaba de ficar sabendo também que
nas guerras de hoje, apesar de todo o grande
circo da informação globalizada, se mata
inocentes e se praticam assassinatos em massa
em completo sigilo.
No domingo 25, veio à luz mais de 91 mil
documentos secretos do Pentágono, publicados
pelo site WikiLeaks.

Da Redação do DIARIODEPERNAMBUCO.COM.BR

05. Considere as afirmações acerca do texto 3:
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I.

II.

O Corpo de Bombeiros foi acionado esta manhã
para realizar o resgate de um paciente no
Hospital da Restauração.
O trecho sublinhado poderia ter seu verbo auxiliar
empregado no presente do indicativo que não
alteraria em nada o período.
‘prédio’ e ‘emergência’ obedecem à mesma regra
de acentuação.
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III. ‘O paciente caiu e sofreu um edema no rosto e
passa por exames e continua em estado de
observação.’ No período temos uma sequência de
orações coordenadas que estabelecem uma
relação de adição entre si.

09. Pela leitura do texto depreende-se que o autor NÃO
procurou demonstrar:
a)
b)
c)
d)

Assinale a alternativa correta:
a)
b)
c)
d)
e)

Todas estão incorretas.
I e III estão corretas.
Só I está errada.
Todas estão corretas
Só III está correta.

e)

10. Em qual dos trechos a pontuação
discordância da norma culta da língua?

06. ‘após uma tentativa frustrada de negociação’:

a)

O trecho indica:
a)
b)
c)
d)
e)

Que não houve negociação.
Que os policiais não souberam negociar.
Que não se ofereceu o que o paciente queria.
Que o paciente não pode ser ouvido.
Que a negociação tornou-se inviável.

b)

07. Assinale a alternativa correta:
c)
a)
b)
c)
d)
e)

Edema é o mesmo que inflamação.
Abstinência é o mesmo que vício.
Desorientado é antônimo de ‘sem rumo’.
‘edema no rosto’ é um caso de pleonasmo
estilístico.
‘emergência’ figura no texto como uma metáfora.

d)

TEXTO 4
"Fizeram alto. E Fabiano depôs no chão parte da carga,
olhou o céu, as mãos em pala na testa. Arrastara-se até ali
na incerteza de que aquilo fosse realmente mudança.
Retardara-se e repreendera os meninos, que se
adiantavam, aconselhara-os a poupar forças. A verdade é
que não queria afastar-se da fazenda. A viagem parecialhe sem jeito, nem acreditava nela. Preparara-a
lentamente, adiara-a, tornara a prepará-la, e só se
resolvera a partir quando estava definitivamente perdido.
Podia continuar a viver num cemitério? Nada o prendia
àquela terra dura, acharia um lugar menos seco para
enterrar-se. Era o que Fabiano dizia, pensando em coisas
alheias: o chiqueiro e o curral, que precisavam conserto, o
cavalo de fábrica, bom companheiro, a égua alazã, as
catingueiras, as panelas de losna, as pedras da cozinha, a
cama de varas. E os pés dele esmoreciam, as alpercatas
calavam-se na escuridão. Seria necessário largar tudo? As
alpercatas chiavam de novo no caminho coberto de
seixos." (Vidas secas, Graciliano Ramos)

e)

São defectivos.
São abundantes.
Referem-se a um fato concluído no passado.
Indicam fatos inconclusos.
Reflete um fato passado, anterior a outro.

apresenta

A petroleira BP se prepara para selar
definitivamente seu poço no Golfo do México.
Origem da pior catástrofe ambiental; da história
dos Estados Unidos.
A operação, que tem início neste sábado, deve
ser concluída até terça-feira. O almirante Thad
Allen, afirmou que é necessário algum tempo para
que os engenheiros possam remover os
escombros em torno do poço após a passagem
da tormenta tropical Bonnie - que obrigou a
suspender os trabalhos.
O vice-presidente da BP, Kent Wells, destacou
sua grande confiança no sucesso da static kill.
Segundo ele, o funil instalado há duas semanas
não apresenta fissuras e "isto nos dá mais
confiança sobre a integridade do poço", o que é
um sinal positivo sobre o sucesso da operação.
Além disso, BP concluirá também o projeto de
construção de um poço paralelo para impedir
eventuais vazamentos. Sua função será
interceptar o fluxo ao poço danificado no prazo de
dez dias, permitindo a realização de mais um
processo de vedação do sistema, no final de
agosto.
Em sua primeira viagem à zona do desastre após
assumir o posto de Tony Hayward, antigo CEO de
BP, Dudley destacou que a companhia se
concentrará na recuperação a longo prazo da
região afetada pela maré negra.

2ª Parte – Matemática
11. Uma mercadoria de preço “p” recebeu dois descontos
sucessivos de 9% e 10%. Sabendo que o preço final da
mercadoria ficou em R$ 286,65, qual o valor de “p”?
a)
b)
c)
d)
e)

08. Os verbos sublinhados no texto:
a)
b)
c)
d)
e)

A resistência do personagem em abandonar a
fazenda.
A desilusão da personagem retratada.
A dimensão íntima, psicológica da personagem.
Um momento na vida de um típico personagem
do sertão nordestino.
Uma visão fragmentada do mundo.

R$ 310,00
R$ 320,00
R$ 330,00
R$ 340,00
R$ 350,00

12.
Uma impressora, que custava R$ 500,00, foi
comprada e paga em 12 vezes mensais de R$ 50,00. É
correto afirmar que a taxa de juros ao semestre utilizada
no financiamento foi de:
a)
b)
c)
d)
e)
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20%
15%
10%
5%
1%
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13. Num relógio, o ponteiro dos minutos mede 20 cm.
Qual a distância aproximada, em metros, percorrida por
esse ponteiro em 45 minutos? (considere π = 3,1416 )
a)
b)
c)
d)
e)

0,95
0,9
0,97
1,03
1,5

14. Dos arcos abaixo, qual é côngruo ao arco
a)
b)

c)

d)

e)

2π
3π
2
5π
3
5π
2
5π
4

11π
2

18. O valor da expressão
a)
b)
c)
d)
e)

é:

a)
b)
c)
d)
e)

130
64
128
242
360

A=

a)
b)
c)
d)
e)

6e6
6e5
5e6
5e5
4e6

2 4
3 −1

e

B=

−1 0
4 3

eC

21. A Redação Oficial deve ter como características os
mesmos fundamentos do Art. 37 da Constituição Federal,
no que se refere à administração pública: A
administração pública direta, indireta ou fundacional, de
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de,
EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

10
11
12
13
14

5
0

4

3

−3 −2

x= 1 2
20 16

3
12

37 12

7

0

−1

1

4

4
0

5
−4

− 21 21

O valor de x é:
a)
b)
c)
d)
e)

50%
75%
25%
12,5%
37,5%

3ª Parte – Conhecimentos Específicos

a transposta do produto de A por B. A soma dos elementos
da diagonal principal de C é:

17. Na equação

131
132
133
134
135

20. Um conjunto finito de números naturais tem média
aritmética 5 e variância 5. A cada elemento do conjunto
soma-se 1, obtendo-se novos números nesse conjunto. É
correto afirmar que a variância e a média desses novos
números são, respectivamente:

16. Sejam as matrizes

a)
b)
c)
d)
e)

é:

19. No lançamento simultâneo de três moedas iguais e
perfeitas, qual a probabilidade de se conseguir exatamente
duas coroas?

15. Numa progressão geométrica, a soma dos três
primeiros termos é 26 e o produto deles é 216. Sabendo
que é a razão é maior que 1, podemos dizer que a soma
dos cinco primeiros termos é:
a)
b)
c)
d)
e)

12!−10!
10 ⋅ 9!

Lealdade
Impessoalidade
Moralidade
Publicidade
Eficiência

22. José tem um capital aplicado de R$600, onde a taxa
de juros ao mês é de 6%, desta forma quanto ele terá
após três meses:
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 660,00
R$ 672,00
R$ 708,00
R$ 744,00
R$ 780,00

23. Mariana aplicou R$ 400,00 em regime de juros
compostos a uma taxa de 20% ao mês. Desta forma,
calcule quanto ela terá após 3 meses do capital aplicado:

6
4
2
0
-2

a)
b)
c)
d)
e)
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440,00
445,60
691,20
800,00
1200,00
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24. Vossa Magnificência é utilizado para:
a)
b)
c)
d)
e)

31. Referente a criação de documentos é INCORRETO
afirmar:

Reitor
Cardeal
Bispo e Arcebispo
Monsenhor e Cônego
Juízes

a)
b)

25. A abreviatura correta de Vossa Alteza é?
c)
a)
b)
c)
d)
e)

Vª. Alt.
Vª. At.
V. At.
V. Alt.
V. A

26. Deve-se iniciar a palavra com letra maiúscula nos
seguintes casos, EXCETO:
a)

b)
c)
d)
e)

Nomes
de
altos
conceitos
religiosos,
sociológicos e políticos. A palavra Igreja sempre
deve iniciar-se com letra maiúscula, mesmo que
não indique instituição.
Nomes de fatos históricos importantes.
Nome
de
repartições,
corporações
e
estabelecimentos públicos.
Nomes que designam artes, ciências ou
disciplinas.
Nomes de vias e lugares públicos.

d)
e)

32. O arquivamento de nomes obedece a algumas,
chamadas regras de alfabetação, e que são as seguintes,
das quais é INCORRETO afirmar:
a)

27. Quando se formata um ofício, a frente da descrição
“Prezada Senhora”, deve-se ter um espaçamento de:
a)
b)
c)
d)
e)

b)

1,0cm
1,5cm
2,0cm
2,5cm
3,0cm

c)

28. Indique a frase INCORRETA:
d)
a)
b)
c)
d)
e)

Anexa à presente Exposição, segue minuta de
Decreto.
Vão anexos os pareceres da Consultoria
Jurídica.
Remeto inclusa fotocópia do Decreto.
O presidente brasileiro e o argentino foram ao
encontro.
Os Poderes Executivos e Legislativos.

e)

a)

b)
Requerimento
Representação
Declaração
Ata
Relatório

c)

d)
30. São documentos iconográficos, EXCETO:
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Nos nomes de pessoas físicas, considera-se o
último sobrenome e depois o prenome.
Sobrenomes compostos de um substantivo e um
adjetivo ou ligados por hífen não se separam,
quando transpostos para o início.
Os sobrenomes formados com as palavras
Santa, Santo ou São seguem a regra dos
sobrenomes compostos por um adjetivo e um
substantivo, ou seja, quando transpostos,
devem ser acompanhados dos nomes que os
sucedem.
As iniciais abreviativas de prenomes têm
precedência na classificação de sobrenomes
iguais.
Os artigos e preposições, tais como a, o, de, d’,
da, do, e, um, uma, também são considerados.

33. Referente ao modo de como determinar o método de
arquivamento a ser aplicado é INCORRETO afirmar:

29. É o instrumento utilizado para denunciar às
autoridades abusos ou ilegalidades e pedir providências:
a)
b)
c)
d)
e)

Todo documento será criado na fase corrente.
A fase corrente será composta pelos arquivos
setoriais, localizados nos próprios setores que
produzem os documentos, e pelo arquivo
central, também chamado de arquivo geral, que
estará localizado próximo aos setores.
Após cumprir seu prazo na fase corrente, os
documentos poderão, de acordo com a Tabela
de Temporalidade da instituição, serem
eliminados,
transferidos
(para
a
fase
intermediária) ou recolhidos (para a fase
permanente); Após cumprir seu prazo na fase
intermediária, os documentos poderão, de
acordo com a Tabela de Temporalidade da
instituição, serem eliminados ou recolhidos (para
a fase permanente).
Os documentos históricos serão recolhidos à
fase permanente, onde jamais serão eliminados.
A eliminação poderá ocorrer em duas das três
fases do ciclo vital (corrente ou intermediária) ou
na terceira (permanente).

Documentos fotográficos
Negativos
Diapositivos (slides)
Desenhos
Mapas e plantas
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O melhor método de arquivamento dependerá
exclusivamente
das
características
dos
documentos em questão.
Determinados tipos de documentos, se
organizados
com
métodos
inadequados,
dificilmente serão localizados no futuro.
O método de arquivamento é determinado, pela
natureza dos documentos a serem arquivados e
pela estrutura da entidade.
A instituição só pode adotar um método para
bem ordenar seus documentos.
A utilização da guia-fora, quando da busca do
documento, facilita o controle de saída dos
documentos que, porventura, tenham sido
emprestados.
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34. A gestão de documentos tem os seguintes
objetivos, EXCETO:
a)

b)

c)

d)

e)

Assegurar, de forma eficiente, a produção,
administração, manutenção e destinação de
documentos.
Garantir que a informação governamental esteja
disponível quando e onde seja necessária ao
governo e aos cidadãos.
Assegurar a eliminação dos documentos que
tenham valor administrativo fiscal, legal ou para
a pesquisa científica.
Assegurar o uso adequado da micrográfica,
processamento automatizado de dados e outras
técnicas avançadas de gestão da informação.
Contribuir para o acesso e preservação dos
documentos que mereçam guarda permanente
por seus valores histórico e científico.

38. São tipos de gêneros de documentos, EXCETO:
a)
b)
c)
d)
e)

39. É a documentação de nível intermediário, tanto em
termos hierárquicos, quanto em termos de gestão da
organização. Estes documentos determinam "como,
quem, quando e onde" para cada grande atividade
determinante da organização (por exemplo: compras,
treinamento etc).
Esta descrição é de:
a)
b)
c)
d)
e)

35. Podem-se enumerar os seguintes benefícios para o
uso da microfilmagem, EXCETO:
a)

b)

c)

d)

e)

Validade Legal - a microfilmagem é um processo
reprográfico autorizado pela Lei 5.433 de
08/05/1968 e pelo Decreto 1.799 de 30/01/1996,
que conferem ao microfilme o mesmo valor legal
do documento original.
Acesso fácil e rápido, conseqüência das
pequenas dimensões das microformas, da
eficiência de sua catalogação e indexação,
comparativamente aos arquivos convencionais
em papel.
Segurança, por se tratar de um material
fotográfico, além de permitir reproduções com
rapidez, porém com alto custo, o arquivo
microfilmado, devido ao pequeno volume,
permite o seu acondicionamento em caixas forte
(arquivo de segurança), protegido de sinistros.
Garantia da confidencialidade das informações,
visto que a olho nu é impossível visualizar
qualquer informação.
Durabilidade - respeitando-se a determinadas
normas da microfilmagem, acondicionamento e
manuseio, os arquivos microfilmados podem ser
conservados indefinidamente.

15º a 20ºC / 65%
20º a 35ºC / 60%
22º a 25ºC / 55%
25º a 35ºC / 50%
12º a 35ºC / 45%

37. São cuidados gerais na conservação dos documentos
em papel, EXCETO:
a)
b)
c)
d)

e)

Documentação de nível estratégico.
Documentação de nível tático.
Documentação de nível operacional.
Documentação de nível organizacional.
Documentação de nível estático.

40. Nas rotinas de recebimento e classificação incluem,
EXCETO:

36. A taxa adequada para a manutenção de um acervo é
a temperatura e umidade, respectivamente de:
a)
b)
c)
d)
e)

Fonográfico
Iconográfico
Microficha
Tridimensionais
Magnéticos/informáticos

As estantes e arquivos devem ser de metal
pintado (para evitar ferrugem).
Deve-se manter as mãos limpas ao manusear os
documentos.
Evitar qualquer tipo de comida junto aos
documentos;
Só utilizar fitas adesivas tipo durex e fitas
crepes, cola branca (PVA) para evitar a perda
de um fragmento de um volume em degradação.
Não escrever nos documentos.

Grupo 04 - Cargo 29 – Agente Administrativo.

Página 5 de 5

a)

b)
c)
d)
e)

Recebimento da correspondência chegada à
empresa pelo malote, correios ou entregue em
mãos.
Separação da correspondência oficial da
particular.
Distribuição da correspondência particular.
Separação da correspondência oficial de caráter
ostensivo das de caráter sigiloso.
Preparação da ficha de protocolo, em duas vias,
que podem ser de diferentes modelos.

FIM DO CADERNO

