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PORTUGUÊS 
 

TEXTO I 
O leitor de VEJA já sabe o que esperar de mim: em 
matéria de prognósticos eleitorais, eu erro fatalmente, eu 
erro teimosamente, eu erro rumorosamente. Nos 
primeiros meses de 2008, prognostiquei que a candidata 
petista chegaria em quinto lugar. Dois anos e meio depois, 
estou aqui reivindicando meu erro. Errei, errei, errei. É 
bom errar. É bom repetir que errei. Só há um aspecto de 
meu trabalho de que realmente me orgulho: eu nunca 
tentei compreender a mente ou o comportamento de 
meus compatriotas. Eu me atormentaria se um dia, 
mesmo que por engano, acabasse acertando um resultado 
eleitoral. Os valores aos quais sou mais apegado ruiriam. 
Quem compreende a mente e o comportamento dos 
brasileiros é Valdemar Costa Neto. Quem compreende a 
mente e o comportamento dos brasileiros é a Mulher 
Melancia. Quem compreende a mente e o 
comportamento dos brasileiros é Chico Buarque. Eles 
sabem o que os brasileiros querem. Eu só sei o que os 
brasileiros repelem. Eles repelem Antonello da Messina e 
Memling. Eles repelem Pitágoras e Empédocles. De todos 
os nossos escritores, o único que conseguiu compreender 
a mente e o comportamento dos brasileiros foi Euclides 
da Cunha. Eu sempre recorro a ele quando tenho de tratar 
do assunto. Ele é meu Valdemar Costa Neto particular. 
Euclides da Cunha podia interpretar o caráter de uma 
pessoa a partir do formato e da medida de suas orelhas ou 
de sua testa. Eu me pergunto como ele teria interpretado 
o formato e a medida das orelhas de um eleitor do PT, 
como Chico Buarque. Analisando a campanha de Canudos, 
Euclides da Cunha delineou perfeitamente o caráter 
nacional. Os fanáticos de Antônio Conselheiro eram uns 
“broncos”, uns “primitivos”, uns “retardatários”, uns 
“retrógrados”, uns “impotentes”, uns “passivos”. Eles 
eram “uma turba de neuróticos vulgares”, de 
“desvairados”, de “desequilibrados incuráveis”. Eles eram 
“uma gente ínfima e suspeita, avessa ao trabalho, vezada 
à mândria e à rapina”. Eles eram dotados de uma 
“moralidade rudimentar”, com uma série de “atributos 
que impediam a vida num meio mais adiantado e 
complexo”. Eles eram um retorno “ao estádio mental dos 
tipos ancestrais da espécie”. Euclides da Cunha  

 
 
 
compreendeu a mente e o comportamento dos 
brasileiros. Ao contrário de mim, ele jamais teria errado o 
resultado eleitoral. 

               (MAINARD, Diogo in Revista Veja, 13.11.2010) 

 
QUESTÃO 1_____________________________________                                                                                       
Após ler o texto, pode-se inferir que o autor: 
a) Acertou o prognóstico eleitoral do país. 
b) Tem profundo respeito pela escolha eleitoral da Mulher 
Melancia e de Chico Buarque. 
c) Nunca      tentou      compreender     a      mente      ou   o 
comportamento de seus compatriotas. 
d) Ironiza a escolha eleitoral que os brasileiros fizeram. 
 
QUESTÃO 2___________________________________ 
Nos fragmentos “ O leitor de VEJA já sabe o que esperar” 
e  “Eles sabem o que os brasileiros querem”, a palavra 
destacada é: 
a) Pronome relativo e pronome relativo 
b) Artigo definido e artigo definido 
c) Artigo definido e pronome relativo 
d) Pronome demonstrativo e pronome demonstrativo 
 
QUESTÃO 3____________________________________ 
Assinale a alternativa cujo emprego da vírgula se dá pelo 
mesmo motivo que no fragmento “ Eu me atormentaria 
se um dia, mesmo que por engano, acabasse acertando 
um resultado eleitoral”. 
a) Dois anos e meio depois, estou aqui reivindicando meu 
erro. 
b)  Errei, errei, errei. 
c) De todos os nossos escritores, o único que conseguiu 
compreender a mente e o comportamento dos brasileiros 
foi Euclides da Cunha. 
d) Analisando a campanha de Canudos, Euclides da Cunha 
delineou perfeitamente o caráter nacional. 
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QUESTÃO 4___________________________ _______    _ 
No fragmento “ Eu sempre recorro a ele quando tenho 
de tratar do assunto”, a substituição do pronome ELE por 
AQUELE acarretaria: 
a) Supressão do A posposto ao verbo, uma vez que a 
palavra aquele inicia pela letra A. 
b) Colocação do acento indicador de crase, posto que 
regência do verbo não dispensaria a preposição A. ( A + 
AQUELE) 
c) Retirada do A, uma vez que este representa apenas 
artigo definido feminino. 
d) Manutenção da mesma colocação dos termos: Eu 
sempre recorro a aquele quando tenho de tratar do 
assunto. 
 
QUESTÃO 5____________________________________ 
No fragmento: 
“ Eles sabem o que os brasileiros querem. Eu só sei o que 
os brasileiros repelem”. As palavras destacadas são:  
a) Sinônimas 
b) Antônimas 
c) Homônimas Homógrafas 
d) Homônimas Homófonas 
 
QUESTÃO 6_________________________________ 
Observe a palavra destacada no fragmento: 
“Eles eram dotados de uma “moralidade rudimentar”, 
com uma série de “atributos que impediam a vida num 
meio mais adiantado e complexo”.Considere as diversas 
acepções da palavra MEIO e assinale a alternativa em 
que ela traz a mesma classificação que tem no 
fragmento: 
a) Eles ficaram meio constrangidos com a recepção que 
tiveram. 
b) Pediu apenas meio litro de leite. 
c) O fim justifica os meios. 
d) A garota sempre fica meio ressabiada quando apronta! 

 

 
 

MATEMÁTICA 

 
QUESTÃO 7___________________________________    _  
Considere a seguinte situação hipotética:  
Durante uma pesquisa de conscientização em uma 
pequena cidade do interior do Ceará, os Agentes de 
Saúde fizeram algumas anotações e observaram que dos 
500 habitantes pesquisados 160 foram vítimas de 
dengue, 190 vítimas de cólera e 50 foram vítimas dessas 
duas doenças. Após a pesquisa, o número de habitantes 
que apresentaram, pelo menos, uma das duas doenças 
sofreu uma redução de 10%. Com base nessas 
informações, é correto afirmar que, com essa redução, o 
número de habitantes sem qualquer uma dessas doenças 
passou a ser: 
a) 225 
b) 230 
c) 236 
d) 248 

 
QUESTÃO 8___________________________________  
No Carnaval de 2011 várias escolas do Rio de Janeiro 
homenagearam homens e mulheres que se tornaram 
importantes ícones de inúmeras cidades do Brasil, um 
deles foi Padre Cícero, personagem de grandes conflitos 
religiosos, considerado como santo por muitos fiéis que 
freqüentam a região do Cariri no Ceará. Vários artesãos 
movimentam a economia desta região vendendo 
imagens do Padre de diversos tamanhos. Certo artesão 
constrói imagens de madeira de dois tamanhos, a de 
maior estatura tem 1,20m de altura e pesa 2kg, a de 
menor estatura tem 30cm de altura. Determine o peso 
da imagem de menor estatura, desprezando a gravidade. 
a) 0,30kg 
b) 0,25kg 
c) 0,45kg 
d) 0,65kg 
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QUESTÃO 9______________________________ __    ___ 
Em uma determinada repartição trabalham três 
empresários que investem em imóveis e que são viciados 
em corrida de cavalos. Em um domingo de corrida, os 
três resolveram apostar no cavalo de número 1 e o 
mesmo venceu a corrida.O prêmio foi uma quantia de R$ 
110.000,00 que deveria ser dividida entre os três na 
razão direta do número de imóveis que cada um tem e 
na razão inversa do número de apostas já feitas por cada 
um deles. Sabe-se que a 1º pessoa tem 12 apostas e 2 
imóveis, a 2º pessoa tem 18 apostas e 3 imóveis e a 3º  
pessoa 48 apostas e 6 imóveis. Determine quanto deve 
receber a pessoa que tem o maior número de imóveis. 
a) R$ 2.025,00 
b) R$ 2.500,00 
c) R$ 3.000,00 
d) R$ 3.025,00 
 
QUESTÃO 10_____________________________________ 
A construção civil no Brasil está em alta, mais não tem 
profissional suficiente para cobrir a demanda. Vários 
alunos estão prestando vestibular para ingressar nesse 
mercado de trabalho, considere a seguinte situação: 3 
engenheiros desenha uma planta de um hotel com 5 
andares em 16 dias. Dois deles desenham a mesma 
planta em 48 dias. Pergunta-se: Em quantos dias o outro 
engenheiro, trabalhando sozinho, conseguiria executar o 
mesmo serviço? 
a) 18 dias 
b) 22 dias  
c) 23 dias 
d) 24 dias 
 
QUESTÃO 11_____________________________________ 
Observe a seguinte sequência ASDFERASDFERASDFER... 
Usando o raciocínio lógico encontre a letra que ocupa a 
posição 2011. 
a) A 
b) R 
c) S 
d) D 
 
 

 
 

QUESTÃO 12_____________________________________ 
Determine o valor da seguinte equação: 

3 3 3 3 33 ...353535  

a) 8 375  

b) 3 35  

c) 3 53  

d) 6 535  

 

 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
QUESTÃO 13_____________________________________ 
Em Janeiro de 2011, algumas cidades do estado do Rio de 
Janeiro, sofreram com deslizamentos de terras onde 
centenas de pessoas morreram. Com relação a esse 
desastre natural, julgue os itens abaixo, colocando V 
para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas: 
(  ) Os deslizamentos são causados principalmente pelas 
fortes chuvas comuns no período de inverno naquela 
região. 
(  ) O desmatamento e a construção irregular das casas 
contribuíram para o deslizamento de terras. 
(  ) Como a Região Sudeste do Brasil está situada numa 
falha geológica, é comum haver tectonismo na região 
serrana. 
(  ) É um fenômeno natural, o qual o homem não pode 
evitar. 
A sequência correta é: 
a) V V F F 
b) V V V F 
c) F V F F 
d) F F V V 
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QUESTÃO 14_____________________________________ 
O estado do Ceará foi o pioneiro na abolição da 
escravatura no Brasil. Dentre as alternativas abaixo, qual 
foi o primeiro município do Brasil a abolir a escravidão? 
a) Fortaleza 
b) Sobral 
c) Crato 
d) Redenção 

 
QUESTÃO 15_____________________________________ 
Sobre a sedição de Juazeiro ocorrida em 1914, considere 
os itens abaixo: 
I – Os principais líderes do movimento foram Floro 
Bartolomeu e o Pe. Cícero, que lutaram contra a política 
salvacionista de Hermes da Fonseca. 
II – A sedição resultou da política restauradora de Franco 
Rabelo que tinha pretensões de acabar com as oligarquias 
e o coronelismo. 
III – Na sedição foi construído um muro cercando toda a 
cidade de Juazeiro, conhecido com Círculo da Mão de 
Deus. 
Estão corretas: 
a) I e II 
b) I e III 
c) I, II e III 
d) II e III 

 
QUESTÃO 16_____________________________________ 
Sobre as políticas energéticas no Brasil é correto afirmar: 
a) O Proálcool foi um programa desenvolvido no Brasil na 
década de 1950 pelo governo Juscelino durante a crise do 
petróleo. 
b) A construção de usinas nucleares no Brasil fez parte de 
um projeto desenvolvido nos anos 70 entre os governos 
militares. 
c) Com a descoberta do pré-sal em 2009, o Brasil passou a 
integrar a OPEP, grupo de países que exportam petróleo. 
d) Atualmente,  o     país   tem    investido     bastante      na 
construção de termelétricas por produzir uma energia 
limpa e renovável. 

 
 
 
 

 
QUESTÃO 17_____________________________________ 
Segundo o censo do IBGE de 2010, podemos afirmar 
corretamente sobre a população brasileira: 
a) A taxa de fecundidade vem diminuindo a cada ano. 
b) A   população    idosa    está    diminuindo   em     termos 
percentuais, já que o número de nascidos é muito alto. 
c) A expectativa de vida do homem cresceu e superou a 
do sexo feminino na virada dessa década. 
d) O   alto   índice   de   mortalidade   infantil   no  país   fez 
diminuir a população jovem e aumentar percentualmente 
o numero de idosos. 
 
QUESTÃO 18_____________________________________ 
Em relação ao município de Grangeiro considere os itens 
a seguir: 
I – A economia local baseia-se na agropecuária, que 
supera o setor de serviços. 
II –  Segundo   o    censo   do   IBGE 2010 a população  total 
diminuiu em relação ao Censo do ano 2000. 
III – Como na maioria dos municípios brasileiros, o número 
de mulheres ultrapassa o de homens. 
ESTÃO CORRETAS: 
a) I e II 
b) I e III 
c) II e III 
d) I, II e III 
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QUESTÃO 191____________________________________ 
Em relação ao processo industrial brasileiro, analise as 
afirmativas colocando V para as verdadeiras e F para as 
falsas. 
(  ) A industria deu seus primeiros passos ainda no século 
XIX, graças à economia cafeeira do sul do país. 
(  ) Foi no governo Getúlio Vargas que o país alcançou um 
grande crescimento industrial, conhecido como “milagre 
econômico”. 
( ) Na década de 1950, o Brasil adotou uma política 
desenvolvimentista, na qual o slogan era “crescer 50 anos 
em  5” . 
( ) Na década de 1970, o crescimento industrial e 
econômico foi tão grande que o Brasil passou a ser a 
oitava economia do mundo. 
A sequência correta é: 
a) V V F F  
b) F F V V  
c) V F V V 
d) F V V F 
 
QUESTÃO 20_____________________________________ 
É correto afirmar sobre o município de Grangeiro: 
a) Apesar de apresentar uma das menores populações do 
estado, o índice de desenvolvimento humano se encontra 
entre os dez melhores do Ceará. 
b) O   clima   quente  e   semiárido   inviabiliza  a cultura de 
plantas tropicais. 
c) O   setor    econômico   de   maior    percentual   no    PIB 
grangeirense é o de serviços. 
d) Como    na   maior   parte   dos   municípios cearenses  a 
população urbana supera a rural. 

 

 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21_____________________________________ 
A redação oficial é caracterizada pela impessoalidade, 
uso padrão culto da linguagem, clareza, concisão, 
formalidade e uniformidade.   RELACIONE:                                                                     
(  1  ) Oficio. 
(  2  ) Memorando. 
(  3  ) Ata. 
(  4  ) Relatório. 
(     ) É  a  modalidade  de   comunicação  entre     unidades 
administrativas de um mesmo órgão.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
(     ) É a comunicação que é expedida exclusivamente para 
tratar assuntos oficiais entre órgãos de Administração   
Pública    ou a Particulares.                                                                                                                                                                                                                       
(     ) Registro   escrito   em   que se relata o ocorrido numa 
sessão, convenção, congresso, etc.                                                                               
(     ) Relato   mais  ou  menos  minucioso   do  que  se   viu, 
ouviu ou observou. 
A sequência correta é: 
a) 4,  3,  1,  2. 
b) 2,  1,  4,  3. 
c) 4,  2,  1,  3. 
d) 2,  1,  3,  4. 
 
QUESTÃO 22_____________________________________ 
Em relação às comunicações oficiais é incorreto afirmar: 
a) Que    o    fecho    das    comunicações  endereçadas  ao 
Presidente da República deve ser atenciosamente. 
b) Que   Vossa   Excelência  é  o  tratamento  correto para 
dirigir-se ao Vice-Presidente da República. 
c) Que  em   comunicação  dirigida  ao Papa deve-se usar o 
pronome Vossa Santidade. 
d) Que   numa   comunicação   de  Prefeito para Prefeito  o 
fecho  deve ser atenciosamente. 
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QUESTÃO 23_____________________________________ 
O termo protocolo tem um significado bastante amplo, 
identificando-se diretamente com o próprio 
procedimento. 
I. Protocolo     pode   ser    o    setor    de         recebimento, 
classificação, registro, distribuição, expedição e 
tramitação de documentos. 
II. A   data   do   recebimento ou da saída do  documento é 
obrigatória em todo protocolo. 
III. O    número regressivo também é elemento obrigatório 
no protocolo. 
IV. O   livro   de  registro   de   documentos  recebidos e/ou 
expedidos é também conhecido como protocolo. 
Assinale a alternativa correta. 
a) Todos os itens estão incorretos. 
b) Somente o item III está correto. 
c) Os itens I, II e IV estão corretos 
d) Somente o item IV está correto. 
 
QUESTÃO 24_____________________________________ 
Os atalhos de teclado são combinações de teclas 
utilizadas como alternativa ao uso do mouse. As teclas 
usadas para salvar um documento são: 
a) CTRL +O. 
b) CTRL + B. 
c) CTRL + L. 
d) CTRL + W. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUESTÃO 25_____________________________________ 
”Catalogar consiste em ordenar de uma forma lógica 
todos os dados que dizem respeito aos itens 
identificados, codificados e cadastrados de forma a 
facilitar a consulta da informação  pelas diversas áreas 
da empresa”.  Assinale V  ou F em relação aos objetivos 
de uma catalogação: 
a)(   ) Conseguir   especificar   o catálogo de  uma forma tal 
que o usuário consiga identificar/requisitar o material que 
deseja. 
b)(   ) Introduzir    no   catálogo   itens    cadastrados    com 
números diferentes. 
c)(   ) Possibilitar a  conferência dos dados de identificação 
dos materiais colocados nos documentos e formulário do 
sistema de material. 
 A sequência correta é: 
a) V   V   F. 
b) F  V  V. 
c) V  F  V. 
d) F  V  F. 

 
QUESTÃO 26_____________________________________ 
Para alcançar sucesso no desempenho de suas atividades 
o servidor precisa manter um bom relacionamento no 
local de trabalho. Assinale a alternativa que  apresenta 
conduta errada do servidor: 
a) Evitar críticas a colegas, principalmente em público. 
b) Falar mal do salário e da empresa sempre que o chefe 
não estiver presente. 
c) Elogiar sempre uma atitude positiva. 
d) Respeitar todos independente do cargo que ocupa e do 
nível de escolaridade. 
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QUESTÃO 27_____________________________________ 
“A organização e a custódia da documentação emitida e 
recebida pela instituição está entre as inúmeras 
atividades administrativas do setor de arquivo. Cada 
arquivo possui personalidade própria, individualidade 
peculiar com a qual é necessário que se familiarize o 
arquivista, antes de proceder a sua ordenação”. 
Para organizar um arquivo de forma satisfatória o 
responsável pelo arquivo precisa ter competência para 
executar as operações. Assinale a alternativa incorreta: 
a) Selecionar documentos. 
b) Controlar a saída de documentos do arquivo. 
c) Destruir documentos antigos e empoeirados. 
d) Estabelecer o método de classificação adequado. 

 

QUESTÃO 28_____________________________________ 
As mensagens enviadas pelo computador precisam ser 
claras, coerentes e objetivas. O correio eletrônico hoje 
tornou-se um dos meios de comunicação mais usado. 
I. No computador é possível realizar de maneira rápida 
tarefas usando teclas de atalho. 
II. Nas correspondências eletrônicas  deve-se evitar erros 
gramaticais e de concordância. 
III. WEBCAM é uma câmera de vídeo usada para transmitir 
imagens via internet. 
IV. O correio eletrônico é um recurso que consiste em um 
endereço eletrônico, que permite ao usuário,  somente 
enviar  mensagens via internet, de e para qualquer lugar 
do mundo. 
Assinale a alternativa  correta. 
a) Os itens I e IV estão incorretos. 
b) Somente o item III está incorreto. 
c) Somente os itens II e III estão corretos. 
d) Os itens I, II e III estão corretos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
QUESTÃO 29_____________________________________ 
Em relação  ao Excel é correto afirmar, exceto: 
a) Planilha   é   uma   folha  de   papel  tabulada em  versão 
eletrônica na qual se entrelaçam um número determinado 
de linhas e colunas. 
b) O objetivo principal do Excel é dificultar a apresentação 
de informações, trabalhos de contabilidade e 
estabelecimento de previsões econômicas a curto e longo 
prazo. 
c) Cada       célula    deve    conter   um    dado      (número, 
alfanumérico, fórmula, etc.).                         
d) Com    o  Excel    pode-se   transformar uma informação 
numérica em um gráfico ou diagrama, o que facilitará a 
legibilidade da informação contida na planilha. 

 
QUESTÃO 30_____________________________________ 
Assinale a alternativa que não faz parte das funções de 
um agente administrativo. 
a) Preenchimento    e    encaminhamento   de documentos 
funcionais. 
b) Responsabilizar-se    pelo      registro   de    documentos, 
arquivá-los ou encaminhá-los para setores competentes. 
c) Preenchimento   dos   cartões  de  vacinas dos idosos do 
PSF. 
d) Atender   bem   a   todos,   dando preferência a idosos e 
deficientes. 
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