CÂMARA MUNICIPAL DE PUXINANÃ (PB)

PORTUGUÊS
Leia o texto com atenção para responder as questões 01, 02,
03, 04 e 05.

01. A partir do “O Brasil merecia mais, mas terá de optar
entre o candidato da fita-crepe e a da bexiga d'água”,
marque a alternativa correta.
A) Ambos os termos possuem o mesmo valor
semântico.
B) O 2° termo é uma conjunção adversativa e a
primeira possui o explicativo.
C) A 1ª conjunção é aditiva e a 2ª adversativa.
D) Ambas são aditivas.
E) Ambas são adversativas

Texto1
Bolinha de papel
Leonardo Attuch

O Brasil merecia mais, mas terá de optar entre o
candidato da fita-crepe e a da bexiga d'água
Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como adoro a
Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas só não
quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do
emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo
para você gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se
você duvidar...
O samba “Bolinha de papel”, composto pelo mineiro Geraldo
Pereira e imortalizado por João Gilberto, bem que poderia ser
a trilha sonora do enlace definitivo entre José Serra e Dilma
Rousseff no dia 31 de outubro. Na festa de Halloween, os
dois fariam um favor ao País se renunciassem à disputa
presidencial em nome de um sentimento maior: o amor que
os une. Serra e Dilma são almas gêmeas, filhotinhos de 1964,
que resistiram à ditadura e nos fizeram respirar novamente o
ar da liberdade – sem eles, o que seria de nós, afinal? Depois
do exílio e da luta armada, poderiam se sacrificar mais uma
vez em nome da Nação, dando-nos uma liberdade ainda mais
preciosa: a de não votar no meio de um feriadão que já
prenuncia altas temperaturas – não apenas políticas, mas,
sobretudo, meteorológicas.
O Brasil de hoje, visto de fora, vive um momento único. É o
país dos 7,5% de crescimento, do pleno emprego e que está
no topo da lista dos investidores internacionais. Visto de
dentro, é o país da mesquinharia política, da podridão
eleitoral, das pequenas trapaças, das grandes armações e do
vale-tudo em nome do poder. Um país onde os eleitores,
ainda obrigados a votar em pleno século XXI, terão de optar
entre o candidato da bolinha de papel e da fita-crepe –
comparado ao goleiro Rojas pelo presidente Lula, árbitro da
nossa democracia – e a candidata que se esquivou de uma
bexiga d’água, com agilidade felina. O que deve ter
aprendido nos tempos em que jogava queimada no liceu de
Belo Horizonte.
Assim como no samba de 1945, os dois candidatos também
adoram a Papai do Céu. São neocristãos, neopentecostais,
neomuçulmanos, neotudo. Também podem se dar ao luxo de
não mais trabalhar. Juntos, devem ter arrecadado mais de R$
300 milhões – e sempre existem as sobras de campanha, bem
anotadas nas cadernetinhas dos tesoureiros. Onde poderiam
passar a lua de mel? Por que não na própria Lua, onde a Nasa,
na semana passada, revelou a existência de grandes depósitos
de água? O suficiente para abastecer futuras colônias
humanas, onde Serra e Dilma, dois carolas criacionistas,
poderiam brincar de Adão e Eva.
O Brasil merecia mais. Poderia ser o país da tolerância, da
mobilidade social e do desenvolvimento sustentável, mas terá
que votar por exclusão no dia 31. Não no melhor, mas no
menos pior. Amassaram o meu país. Transformaram-no numa
bolinha de papel.
PS: Depois de lida, esta página pode ser arrancada,
amassada e atirada nos candidatos.
Fonte: http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs

02. Leia o fragmento abaixo e marque as alternativas com V
(verdadeiro) ou F (falso).
Fragmento:
“Só tenho medo da falseta, mas adoro a Julieta, como
adoro a Papai do Céu. Quero seu amor, minha santinha, mas
só não quero que me faça de bolinha de papel. Tiro você do
emprego, dou-lhe amor e sossego, vou ao banco e tiro tudo
para você gastar. Posso, Julieta, lhe mostrar a caderneta se
você duvidar...”
(
(
(
(
(

) Na primeira linha temos respectivamente conjunção
aditiva, comparativa e um pronome possessivo.
) Na 2ª linha, temos respectivamente conjunções
adversativas, comparativa e pronome possessivo.
) Na 2ª linha temos um próclise verbal.
) 3ª e 4ª linha temos “lhe” como valor pronominal.
(ambos são ênclise verbal)
) o “se” presente na última linha é um índice de
indeterminação do sujeito.
A)
B)
C)
D)
E)

VVFFV
FFFVV
FVVFF
VVVFF
FFFFV

03. A partir da leitura realizada no texto podemos dizer que o
autor sugere que:
A) Dilma é inferior a Serra por ser mulher.
B) Serra possui melhores propostas do que Dilma para
o Brasil.
C) Ambos são igauis e possuem boas propostas de
campanhas.
D) Dilma e Serra são resquícios da diatadura militar e
ambos mostram-se essenciais para o eleitor
brasileiro.
E) O autor critica a obrigatoriedade do voto, já que o
país mostra-se em dois pólos distintos (visão
nacional e internacional)
04. No texto 1, o autor mostra a visão religiosa dos
candidatos à Presidência da República. Podemos dizer que
no recorte abaixo se sobressaem as seguintes características.
TRECHO:
“Assim como no samba de 1945, os dois candidatos
também adoram a Papai do Céu. São neocristãos,
neopentecostais, neomuçulmanos, neotudo. Também podem
se dar ao luxo de não mais trabalhar.”
I. O autor mostra o lado religioso dos candidatos.
II. Ele concorda com a versatilidade dos candidatos.
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III. O termo “neo” mostra como os candidatos aderiram
a todos os gostos para agradar aos eleitores.
IV. O fragmento retoma o samba bolinha de papel,
(épigrafe do texto) e mostra como os candidatos são
versáteis ao se nomearem adeptos a todas as crenças.
V. Destaca as religiões tradicionais como forma de
adesão ao governo.
São verdadeiras:
A)
B)
C)
D)
E)

I e II
III e IV
II e III
IV e V
III e V

05. Marque a alternativa INCORRETA de acordo com a
tansitividade verbal.
A) “...dando-nos uma liberdade ainda mais preciosa”
(verbo transitivo indireto)
B) “O Brasil de hoje, visto de fora, vive um momento
único” (verbo intransitivo)
C) Na festa de Halloween, os dois fariam um favor ao
País se renunciassem à disputa presidencial... (verbo
transitivo Indireto)
D) Amassaram o meu país. (Verbo Intransitivo)
E) Transformaram-no numa bolinha de papel. (verbo
Transitivo Indireto)
Leia o recorte 2, abaixo e responda às questões 06 e 07.
Recorte 2

Tiririca, o candidato que não lê
Vários indícios sugerem que Tiririca não sabe ler nem escrever. A Constituição proíbe candidatos analfabetos
De acordo com a Constituição, os analfabetos são inelegíveis
e, portanto, não podem se candidatar e receber votos. Por lei,
os candidatos são obrigados a apresentar à Justiça Eleitoral
um comprovante de escolaridade. Na ausência de comprovante, devem demonstrar capacidade de ler e escrever. Para registrar sua candidatura a deputado federal, Tiririca apresentou
ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) de São Paulo uma declaração em que ele afirma que sabe ler e escrever. Essa declaração, segundo as normas legais, deve ser escrita de próprio punho. Mas Tiririca, de fato, sabe ler e escrever? A suspeita é que não. Vários indícios permitem levantar essa desconfiança.

Para consultar o texto na íntegra veja
http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/

o

site:

06. Identifique a alternativa CORRETA.
A) De acordo com a Constituição, os analfabetos são
inelegíveis e, portanto, não podem se candidatar e
receber votos. (conjunção explicativa)
B) Tiririca apresentou ao Tribunal Regional Eleitoral
(TRE) de São Paulo uma declaração (os termos em
destaque são respectivamente Objetos Indiretos e diretos do verbo apresentar)
C) “...ele afirma que sabe ler e escrever.” (o pronome
em destaque é um termo catafórico)
D) “Essa declaração, segundo as normas legais, deve
ser escrita de próprio punho.” (é um termo catafórico).
E) Vários indícios permitem levantar essa desconfiança.
(Objeto indireto do verbo levantar)
07. Segundo o texto exposto acima podemos INFERIR que:
A) A legalidade no Brasil não é respeitada.
B) A constituição proíbe analfabetos se candidatarem a
cargos públicos, salvos raras exceções.
C) A Revista época Garante que o TITIRICA é analfabeto.
D) A suspeita é que não. Vários indícios permitem levantar essa desconfiança. (A revista sugere que as
informações sobre o analfabetismo são verídicas.)
E) A revista época prova que o Tiririca é analfabeto
quando expõe as imagens contrapondo documentos
que supostamente seriam sido assinados por ele.

Leia o texto 3 e 4 abaixo para responder as questões 08 e 09.
Texto3

Texto 4

Fonte: http://www.chargesnarua.com
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08. De acordo as charges acima podemos INFERIR que:
A) No texto 3 há uma crítica ao posicionamento dos
candidatos.
B) Que a bolsa família foi comparada a bolsa do mercado financeiro devido o eufemismo utilizado na
charge.
C) No texto 4 há a presença de uma hipérbole, assim
como no texto 3.
D) Em ambos os textos há a presença da ironia e da hipérbole.
E) Existe a Eufemismo apenas no texto 4.
09. A partir da leitura do texto 3 e 4 é CORRETO dizermos
que:
A) O termo bolsa do texto 3 da frase exclamativa foi utilizado no sentido conotativo.
B) A função da linguagem que predomina é a emotiva
com foco no emissor.
C) O termo humildade foi utilizado no sentido conotativo.
D) A função da linguagem que predomina é a fática.
E) Há uma metalinguagem na segunda charge.
10. De acordo com a nova reforma ortográfica da língua portuguesa é INCORRETO afirmar que:
A) Não se acentua os ditongos abertos em nenhuma das
palavras da língua portuguesa.
B) O trema foi abolido de todas as palavras.
C) Não se usa mais acento em I e U tônicos quando estiverem após ditongos crescentes.
D) Não se usa mais os acentos das palavras terminadas
em êe e ôo.
E) Permanece o acento diferencial de pôde/pode.

MATEMÁTICA
11. Em Florianópolis, num domingo, o termômetro marcava a
temperatura de 3ºC. Na segunda-feira a temperatura caiu 4ºC;
Na terça-feira subiu 2ºC e na quarta-feira caiu 3ºC. Qual a
temperatura no final da quarta-feira?
A)
B)
C)
D)
E)

-2ºC
2ºC
-3ºC
3ºC
-4ºC

12. Em um restaurante, há 14 mesas todas ocupadas. Algumas por quatro pessoas outras por apenas duas pessoas num
total de 46 fregueses. O número de mesas ocupadas por quatro pessoas é:
A)
B)
C)
D)
E)

5
6
7
8
9

13. Carlos e Raquel possuem juntos 80 livros. Se tirarem 20
livros de Carlos e derem a Raquel ficarão com o mesmo número de livros. Quantos livros tem Raquel?
A) 10
B) 30

C) 20
D) 40
E) 60
14. Uma loja de automóveis revendeu um de seus carros por
R$ 10 000,00 com prejuízo de 20% sobre o preço de compra.
Dessa forma, o carro foi adquirido pela loja por qual valor?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 8 000,00
R$ 12 000,00
R$ 12 500,00
R$ 14 000,00
R$ 14 500,00

15. Uma loja anuncia uma promoção de que toda loja está
dando um desconto de 30% na compra de eletroeletrônicos à
vista. Se uma televisão custa R$ 4500,00 qual o valor a pagar
com desconto?
A)
B)
C)
D)
E)

R$ 3250,00
R$ 3350,00
R$ 3450,00
R$ 3150,00
R$ 3050,00

16. Uma piscina tem aproximadamente 10 metros de largura,
20 metros de comprimento e 3 metros de profundidade. Podemos então afirmar que o volume dessa piscina em m³ é:
A)
B)
C)
D)
E)

200 m³
60 m³
300 m³
600 m³
400 m³

17. Qual a área, em centímetros quadrados, de um triângulo
de base medindo 12 centímetros e altura igual a 2/3 da base?
A)
B)
C)
D)
E)

96 cm²
48 cm²
72 cm²
24 cm²
64 cm²

18. A representação gráfica da função y = f(x) = 4 é uma reta:
A)
B)
C)
D)
E)

Paralela ao eixo das ordenadas.
Perpendicular ao eixo das ordenadas.
Que intercepta os dois eixos.
Que passa pela origem do sistema de eixos.
Perpendicular ao eixo das abscissas.

19. Os valores que anulam a função do 2º grau y = f(x) = x² 5x + 4 são:
A)
B)
C)
D)
E)

Pares
Ímpares
Naturais consecutivos
Positivos
Negativos

20. A função de 1º grau que passa pelos pontos A(-2;0) e
B(0;2) é:
A)
B)
C)
D)
E)

y = f(x) = x + 2
y = f(x) = x – 2
y = f(x) = – x + 2
y = f(x) = – x – 2
y = f(x) = 2x + 2
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. A capacidade de armazenamento tem aumentado bastante
nos últimos anos. Hoje já encontramos HDs com capacidade
de 1 Terabyte, que equivale a:
A)
B)
C)
D)
E)

1.000 MB
1.000 GB
1.000 KB
100 PB
1.000.000 KB

22. São exemplos de periféricos, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

processador
placa de rede
teclado
scanner
monitor

23. No SO Windows, há algumas regras que devem ser seguidas para nomear (e renomear) um arquivo ou pasta. Analise as afirmativas abaixo e em seguida assinale a alternativa
correta:

Um nome de arquivo ou pasta deve ter até 255 caracteres.
II. Não podem ser usados os seguintes caracteres: * / \ :
? > <.
III. Não pode haver dois objetos com o mesmo nome no
mesmo diretório.
IV. É obrigatório informar a extensão do arquivo.
I.

Está correto o que se afirma em:
A)
B)
C)
D)
E)

II e III
I e III
I, II e IV
I, II e III
I, II, III e IV

26. No Microsoft Word 2007, existem vários modos de exibir
o documento enquanto está sendo editado. São elas, exceto:
A)
B)
C)
D)
E)

Layout da Web
Estrutura de Tópicos
Normal
Layout de Impressão
Rascunho

27. No Microsoft Word 2007, uma quebra de página pode ser
obtida através da tecla de atalho:
A)
B)
C)
D)
E)

CTRL + Q
CTRL + P
CTRL + ENTER
CTRL + TAB
CTRL + >

28. No Microsoft Word 2007, o comando Hiperlink
cria um link para uma página da Web, uma imagem, um endereço de email ou um programa. Para acionar o link, devemos:
A)
B)
C)
D)

clicar no link;
manter pressionada a tecla CTRL e clicar no link;
clicar duas vezes no link;
clicar duas vezes no link e pressionar a tecla ENTER;
E) manter pressionada a tecla SHIFT e clicar no link.
29. No Microsoft Word 2007, o comando Concluir e Mesclar
encontrado na guia Correspondências serve para concluir a
Mala Direta que está sendo editada. Essa conclusão consiste
em:
I. criar documentos separados para cada cópia da carta;
II. enviar para a impressora;
III. enviar por email.
Está(ão) correta(s):

24. O recurso Restauração do sistema do Windows XP:
A) permite que o Windows retorne a sua configuração
de fábrica.
B) permite que o Windows desfaça alterações realizadas pela instalação de algum programa no sistema e
restaure as configurações em vigor antes desta instalação.
C) permite que o Windows vasculhe as unidades do
computador à procura de arquivos que possam ser
apagados pelo usuário a fim de liberar mais espaço
nesses discos.
D) permite que o Windows procure e corrija erros na
superfície de gravação das unidades de disco magnéticas.
E) permite que o Windows organize os clusters em uma
unidade de disco.
25. No Microsoft Internet Explorer 8, podemos definir a página inicial através do comando:
A)
B)
C)
D)
E)

Ferramentas > Opções da Internet
Página > Propriedades
Ferramentas > Sites Sugeridos
Ferramentas > Barras de Ferramentas > Personalizar
Segurança > Navegação InPrivate

A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
III, apenas;
I e II;
I, II e III.

30. O comando Substituir, no Microsoft Word 2007, é acionado através da combinação de teclas:
A)
B)
C)
D)
E)

CTRL + L
CTRL + U
CTRL + S
CTRL + F
CTRL + R

31. Analise as afirmativas abaixo a respeito de Circular e, em
seguida, assinale a alternativa correta:

A circular é utilizada para comunicação interna ou
externa.
II. A circular é expedida para diversas unidades administrativas ou determinados funcionários.
III. A circular não pode complementar ou modificar atos
oficiais.
I.
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Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

35. A expressão de tratamento utilizada em Documentos
Oficiais destinados ao Presidente da República, Presidentes
do Congresso Nacional e do Supremo Tribunal Federal é:

I, apenas;
II, apenas;
I e II;
II e III;
I, II e III.

32. Assinale a alternativa que contém a forma correta de
informar o local e data em uma Circular.
A)
B)
C)
D)
E)

Puxinanã, 07 de novembro de 2010
Puxinanã, 07/11/2010
Puxinanã (PB), 07 de Novembro de 2010
Paraíba, Puxinanã, 07 de novembro de 2010
Puxinanã, 07/nov/2010

33. A respeito de Portaria,, analise as afirmativas abaixo e,
em seguida, assinale a alternativa correta:
I.

Ato pelo qual as autoridades competentes (titulares
de órgãos) determinam providências de caráter ada
ministrativo, visando a estabelecer normas de serviserv
ço e procedimentos para o(s) órgão(s), bem como
definir situações funcionais e medidas de ordem disdi
ciplinar.
II. Nos casos de Portaria designando Comissão de SinSi
dicância, Processo Administrativo, e outros assuntos
similares, a vigência do ato não deve ser especificaespecifi
da no documento, pois podem ocorrer atrasos no iníin
cio dos trabalhos invalidando a data ali determinada.
III. Para ter sua validade certificada, a Portaria deve ser
publicada em Diário Oficial.
Está(ão) correta(s):
A)
B)
C)
D)
E)

I, apenas;
II, apenas;
I e II;
II e III;
I, II e III.

Título (a palavra PORTARIA), seguido da sigla do
órgão, numeração e data, em letras maiúsculas, e em
negrito.
II. Ementa da matéria da Portaria, em letras maiúsculas,
à direita da página.
III. Preâmbulo: denominação completa da autoridade
que expede o documento, em maiúsculas e negrito;
fundamentação legal, seguida da palavra RESOLVE,
também em maiúsculas, acompanhada de dois ponpo
tos, à esquerda da folha.
IV. Texto, subdividido em artigos, parágrafos e alíneas,
explicitando a matéria da Portaria.
V. Fecho de cortesia, seguido do advérbio AtenciosaAtencios
mente.
VI. Local e data, por extenso.
VII. Assinatura, nome e cargo da autoridade que subscresubscr
ve a Portaria.
A)
B)
C)
D)
E)

II
III
V
VI
VII

Vossa Senhoria ou Sua Senhoria.
Vossa Excelência ou Sua Excelência.
Vossa Magnificência ou Sua Magnificência.
Vossa Eminência ou Sua Eminência.
Vossa Santidade ou Sua Santidade.

36. Deve-se
se evitar certos tipos de escrita em documentos
oficiais para que a compreensão de outrem seja perfeita. Aponte a alternativa em que aparece o conceito de ambiguidade
amb
que também deve ser evitado na escrita de documentos.
A) Ambiguidade é redundância de expressão, ou seja,
repetição de uma mesma ideia, mediante palavras did
ferentes;
B) Ambiguidade é lugar comum, clichê. É o que se faz,
se diz ou se escreve por costume;
C) Ambiguidade é o som desagradável, ou a palavra
obscena, proveniente da união das sílabas finais de
uma palavra com as iniciais;
D) Ambiguidade é a finalidade pública está sempre prepr
sente na redação oficial;
E) Ambiguidade é quando a frase ou oração pode ser
tomada
ada em mais de um sentido.
37. Para se trabalhar com arquivos é necessário ter o conheconh
cimento dos conceitos que formam esta área. Assinale os
itens que formam o conceito.
I.
II.
III.
IV.
V.

Informação;
Suporte;
Desenvolvimento;
Preservação;
Documentos.

Estão corretos os itens:

34. São partes componentes da Portaria, exceto:
exceto
I.

A)
B)
C)
D)
E)

A)
B)
C)
D)
E)

I e III;
I e IV;
I, II e III;
I, III e IV;
I, II e V.

38. Aponte a única alternativa em que não aparece um docudoc
mento iconográfico.
A)
B)
C)
D)
E)

Atas;
Fotos;
Negativos;
Slides;
Desenhos.

39. A fase de utilização da gestão de documentos é caractericaracter
zada como:
A) fluxo percorrido pelos documentos, necessário ao
cumprimento de sua função administrativa, assim
como sua guarda após cessar seu trâmite;
B) o ato de elaborar documentos em razão das atividaativid
des específicas de um órgão ou setor;
C) o envolvimento das atividades de análise,
aná
seleção e
fixação de prazos de guarda dos documentos, ou ses
ja, implica decidir quais os documentos a serem eliel
minados e quais serão preservados permanentemenpermanenteme
te;
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D) a análise detalhada dos aspectos relacionados ao
funcionamento do arquivo da instituição, de forma a
identificar as falhas ou lacunas existentes;
E) o acesso à informação.
40. Segundo Jean-Jacques Valette (1973) o arquivo intermediário é:
A) constituído de documentos em curso ou consultados
frequentemente, conserva dos nos escritórios ou nas
repartições que os receberam e os produziram ou em
dependências próximas de fácil acesso;
B) constituído de documentos que deixaram de ser frequentemente consultados, mas cujos órgãos que os
receberam e os produziram podem ainda solicitá-los,
para tratar de assuntos idênticos ou retomar um problema novamente focalizado;
C) aquele que tem sob sua guarda documentos de tipos
diversos – iconográficos, cartográficos, audiovisuais
– ou de suportes específicos – documentos em CD,
documentos em DVD, documentos em microfilme;
D) aquele mantido por entidades de caráter público seja
na esfera federal, estadual ou municipal. Ex.: arquivo do STJ, arquivo da Prefeitura de São Paulo e arquivo do Senado Federal;
E) constituído de documentos que perderam todo valor
de natureza administrativa e que se conservam em
razão de seu valor histórico ou documental e que
constituem os meios de conhecer o passado e sua
evolução.
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