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LÍNGUA PORTUGUESA
TEXTO – TERRA FERIDA

Cláudio Ângelo, Folha de São Paulo

Em 22 de abril é comemorado o Dia do Planeta, que está
cada vez mais machucado por causa das ações do homem.

O mundo existe há mais de 4 bilhões de anos e sempre sofreu
muitas mudanças. Espécies surgiram e se extinguiram. O globo já
foi uma grande bola de gelo, depois um forno. E quando os dinos
caminhavam sobre a Terra, por exemplo, era muito mais quente:
tinha até florestas na Antártida.

Você deve estar pensando: “Puxa, se tudo muda e vai continuar
mudando, por que me preocupar agora?”. Por uma razão simples:
desde que o homem construiu a civilização industrial, principalmen-
te nos últimos 200 anos, as mudanças feitas por ele no planeta têm
sido tão rápidas que agora elas ameaçam não só a humanidade mas
também muitas espécies que dividem a Terra com a gente.

As principais feridas causadas na Terra são três. Elas têm a
ver com as coisas que a gente faz para comer, vestir e ir de um
lugar ao outro.

Salvar os humanos. A primeira é a mudança no clima. Para
tudo nós precisamos de energia, e a principal forma de energia são
os combustíveis que tiramos do subsolo, como o petróleo. Quei-
mar petróleo produz gás carbônico, que esquenta o planeta. Nunca
a Terra esteve tão quente.

A outra ferida planetária são as extinções. Elas são causadas
principalmente pelo desmatamento de florestas como a Amazônia
e pela poluição dos oceanos. (....) A floresta é queimada para virar
capim – para alimentar o gado que nos fornece carne.

A terceira ferida é a poluição por nitrogênio. É difícil dar jeito
nessa, pois ele é usado para fazer os fertilizantes da agricultura.
Hoje somos 6,6 bilhões de pessoas e, quando seus filhos forem
grandes, seremos 9 bilhões! O nitrogênio polui as águas e vai para
o ar, aumentando o efeito estufa.

A principal espécie ameaçada por causa de todos esses danos é a
mesma que está causando os problemas – nós. Portanto, é preciso cuidar
do ambiente não só para salvar o planeta, mas para salvar os humanos.

01. A principal finalidade deste texto é:
A) alertar os humanos para os perigos da poluição do planeta.
B) criticar os homens pela sua falta de cuidado com a Terra.
C) informar os leitores comuns sobre mudanças climáticas.
D) elogiar as autoridades pela criação do Dia do Planeta.
E) ensinar aos humanos como salvar a própria vida.

02. “O mundo existe há mais de 4 bilhões de anos e sempre
sofreu muitas mudanças. Espécies surgiram e se extingui-
ram”. Nesses dois primeiros períodos do texto, o segundo,
em relação ao primeiro, tem a função de:
A) justificar o porquê de o planeta mudar.
B) mostrar causas das mudanças na Terra.
C) exemplificar mudanças sofridas pelo planeta.
D) enumerar todas as mudanças sofridas pela Terra.
E) indicar mudanças que poderiam ter sido evitadas.

03. Em relação ao título do texto, é correto dizer que:
A) exemplifica um problema ambiental que vai ser comen-

tado no texto.
B) traz um apelo à emoção, comparando a Terra a uma criança.
C) emprega um adjetivo que não se aplica ao substantivo.
D) atribui uma marca humana a um ser não humano.
E) mostra uma inadequação quanto à norma culta.

04. Entre as alternativas abaixo, aquela em que o elemento
negritado NÃO tem valor de tempo é:
A) “O mundo existe há mais de 4 bilhões de anos e sempre

sofreu muitas mudanças”.
B) “Por uma razão muito simples: desde que o homem

construiu...”.
C) “A terceira ferida é a poluição por nitrogênio”.
D) “O globo já foi uma grande bola de gelo...”.
E) “...por que me preocupar agora?”.

05. Quanto à estruturação do texto, NÃO se pode afirmar o
seguinte:
A) O texto é precedido de uma epígrafe, um pequeno texto

alusivo ao tema do texto.
B) Os parágrafos 4, 5 e 6 explicam um termo do terceiro

parágrafo.
C) O último parágrafo mostra uma conclusão de caráter

reflexivo.
D) O texto apresenta um diálogo simulado entre autor e

leitor.
E) O primeiro parágrafo resume o conteúdo de todo o

texto.

06.  “...as mudanças feitas por ele no planeta têm sido tão rápi-
das que agora elas ameaçam não só a humanidade mas
também muitas espécies...”; a oração negritada mostra a
ideia de:
A) consequência.
B) comparação.
C) concessão.
D) modo.
E) causa.

07.  “Quando os dinos caminhavam sobre a Terra, por exemplo,
era muito mais quente: tinha até florestas na Antártida!”.
Podem-se inferir desse segmento do texto algumas informa-
ções: aquela que NÃO pode ser deduzida do que se lê é:
A) Florestas não existem mais na Antártida.
B) A Antártida é, hoje, uma região sem florestas.
C) Aos dinossauros o clima mais quente era favorável.
D) Os dinossauros já não existem mais na face da Terra.
E) Os homens resistiram aos dinossauros e sobreviveram

a eles.

08. O autor da frase “Puxa, se tudo muda e se vai continuar
mudando, por que me preocupar agora?” mostra, em sua per-
gunta, um sentimento de:
A) preocupação.
B) indiferença.
C) consciência.
D) indignação.
E) revolta.

09. Exemplificam a linguagem coloquial as duas frases do texto
na seguinte alternativa:
A) “O mundo existe há mais de 4 bilhões de anos...”. /

“Quando os dinos caminhavam sobre a Terra, por exem-
plo, era muito mais quente...”.

B) “Quando os dinos caminhavam sobre a Terra, por exem-
plo, era muito mais quente...”. / “Puxa, se tudo muda e se
vai continuar mudando...”.

C) “...mas também muitas espécies que dividem a Terra
com a gente” / “As principais feridas causadas na
Terra são três”.

D) “Puxa, se tudo muda e se vai continuar mudando...” /
“...mas também muitas espécies que dividem a Terra
com a gente”.

E) “As principais feridas causadas na Terra são três”. / “O
mundo existe há mais de 4 bilhões de anos...”.

10. Entre os adjetivos destacados abaixo, aquele que NÃO pode
ser empregado no grau comparativo de superioridade ou no
superlativo, por seu emprego tornar-se incoerente, é:
A) planeta machucado.
B) principais feridas.
C) mudanças rápidas.
D) razão simples.
E) grande bola.



4
Prefeitura  do Município de Itaboraí

2012

AG. DE ADMIN. PREVIDENCIÁRIA / RECEPCIONISTA / TÉC. ADMIN. PREVIDENCIÁRIO / TÉC. COM. SOCIAL
22.01 - MANHÃ

MATEMÁTICA E LÓGICA

11. Um funcionário do ITAPREVI cumpriu uma tarefa em três
etapas, gastando 3h15min para realizá-la totalmente. Sabe-se
que na primeira e na segunda etapas, ele gastou, respectiva-
mente, 1h18min e 46min. O tempo gasto por ele na última
etapa do trabalho correspondeu a:
A) 41min
B) 51min
C) 1h11min
D) 1h21min
E) 1h31min

12. Marcelo, Eduardo e Carlos têm, cada um, um único destes
três meios de locomoção: um automóvel, uma motocicleta e
uma lancha. Sabendo que Marcelo não é dono da motocicleta,
Carlos não é dono do automóvel, a lancha não pertence a
Eduardo e que a motocicleta não pertence a Carlos, é possível
chegar à seguinte conclusão:
A) Carlos é dono da lancha.
B) Marcelo é dono da lancha.
C) Marcelo é dono motocicleta.
D) Carlos é dono da motocicleta.
E) Eduardo é dono do automóvel.

13. Para calcular x% de um determinado valor, João multiplicou
esse valor por 2 e depois dividiu o resultado por 5. O valor
de x equivale a:
A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 45

14. Um técnico de contabilidade numerou as páginas de um
relatório de 1 a N, utilizando assim 121 algarismos. O valor
de N é:
A) 61
B) 62
C) 63
D) 64
E) 65

15. Observe os diagramas abaixo:

Considere J = conjunto das pessoas que conhecem João, M =

conjunto das pessoas que conhecem Marcelo e G = conjunto

das pessoas que gostam de Marcelo. Pode-se concluir correta-

mente que a região sombreada representa todas as pessoas que:

A) conhecem João ou Marcelo, mas que gostam apenas de

João.

B) conhecem João e Marcelo, mas que não gostam de Marcelo.

C) conhecem apenas João e não gostam de Marcelo.

D) gostam de João e que não gostam de Marcelo.

E) gostam de João ou que conhecem Marcelo.

16. As salas de uma repartição pública são identificadas por uma
vogal e por um algarismo diferente de zero, como por exem-
plo: A6 – E7 – I2.  A quantidade máxima de salas que podem
ser identificadas por esse sistema é igual a:
A) 60
B) 55
C) 50
D) 45
E) 40

17. O dobro da soma dos números 6, x, y  e  x+y  é 20. A terça
parte da soma dos números 2, (4 – x) e (8 – y), corresponde a:
A) 3
B) 4
C) 5
D) 6
E) 7

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

18. A tendência atual para conectar um pendrive de 8GB e uma

impressora multifuncional a um microcomputador aponta para

a utilização de um barramento universal, conhecido pela sigla

USB. A figura que identifica esse barramento está indicado na

seguinte alternativa:

A)
 

B)
 

C)
 

D)
 

E)
 

19. Um funcionário do ITAPREVI está trabalhando em um

microcomputador com sistema operacional Windows 7 Pro-

fissional, versão em português. Nessa atividade, ele acessou a

pasta PESSOAL no  do Windows

Explorer e executou o atalho de teclado Ctrl + A. Esse proce-

dimento teve por significado:

A) ocultar os objetos no disco local

B) fechar a janela do Windows Explorer

C) deletar pastas e arquivos no disco local

D) selecionar pastas e arquivos no disco local

E) transferir os objetos do disco local para a pasta Docu-
mentos
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20. No Word 2007 BR, o acionamento dos ícones  e

 têm por significado, respectivamente, ativar ou

desativar o seguinte recurso:

A) colocar cabeçalho automático na margem superior e
rodapé automático na margem inferior

B) diminuir o nível de recuo de um parágrafo e aumentar o
nível de recurso de um parágrafo

C) inserir índice automático no início do texto e índice auto-
mático no final do texto

D) diminuir o espaçamento entre linhas e aumentar o
espaçamento entre linhas

E) alinhar automaticamente à esquerda e alinhar automati-
camente à direita

21. Ao utilizar o serviço de e-mail para trocar mensagens de
correio na internet, os usuários precisam conhecer a forma de
criação dos endereços. No que diz respeito à sintaxe, dois
endereços de e-mail válidos são:
A) @centurion.com.br e www.user.net
B) %spartacus.gov e boi-bumbá%psic.br
C) julio11@itaborai.rj.gov.br e ana.2012@site.net
D) helenasilva$brazil.gov.br e http://vinicius$com.br
E) maria...2011!itaprevi.gov.rj.br e @juliana!itaprevi.com

22. Um usuário criou a seguinte planilha no Calc do pacote
BrOffice 3.3.

 

ITAPREVI 2011/2012

Nela, foram inseridas três expressões, com as características
listadas a seguir.

· Em G8, para determinar o 2º maior valor dentre todos os
números mostrados de B4 a G4.

· Em G9, para determinar a quantidade de números de B6
até G6, que atenda à condição de ser maior ou igual a 25.

· Em G10, para determinar o resto da divisão de G8 por 13.
As expressões inseridas em G8, G9 e G10 são, respectiva-
mente:

A) =MAIOR(B4:G4;2), =CONT.NUM(B6:G6;”>=25") e
=RESTO(G8:13)

B) =MÁXIMO(B4:G4;2), =CONT.NUM(B6:G6;”>=25")
e =MOD(G8:13)

C) =MÁXIMO(B4:G4;2), =CONT.SE(B6:G6;”>=25") e
=RESTO(G8:13)

D) =MAIOR(B4:G4;2), =CONT.SE(B6:G6;”>=25") e
=RESTO(G8:13)

E) =MAIOR(B4:G4;2), =CONT.SE(B6:G6;”>=25") e
=MOD(G8:13)

23. No contexto da internet, o termo “download” tem, por signi-
ficado, realizar o seguinte tipo de transferência de arquivo:
A) do disco rígido para a memória principal
B) da memória principal para o disco rígido
C) entre dois microcomputadores em rede
D) da rede para o microcomputador
E) do microcomputador para a rede

LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

24. Os dependentes legais do servidor segurado considerados
inválidos são dispensados dos exames médico-periciais ao
atingirem a idade de:

A) 70 anos
B) 65 anos
C) 60 anos
D) 55 anos
E) 50 anos

25. Ressalvadas as hipóteses de laudo médico conclusivo de in-
capacidade definitiva, a aposentadoria por invalidez será sem-
pre precedida de licenças para tratamento de saúde, que so-
mem o montante de meses igual a:

A) 6
B) 12
C) 15
D) 18
E) 24

26. Constituem passivos do ITAPREVI:

A) disponibilidades monetárias a compensar
B) provisões para benefícios a conceder
C) bens imóveis a adquirir
D) bens móveis a adquirir
E) direitos a constituir

27. O Certificado de Regularidade Previdenciária, fornecido pela
Secretaria de Políticas de Previdência Social, tal como estabe-
lecido em Portaria do Ministério da Previdência Social, con-
terá numeração única e terá validade-limite, a contar da data
de sua emissão, equivalente, em dias, a:

A) 60
B) 90
C) 120
D) 150
E) 180

28. De acordo com a Instrução Normativa nº 1/2010 do Ministé-
rio da Previdência Social, NÃO será admitida a comprovação
de tempo de serviço público sob condições especiais com
base no mero recebimento de adicional de insalubridade ou
por meio de prova exclusivamente do tipo:

A) pericial
B) judicial
C) contábil
D) testemunhal
E) documental
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29. O direito à pensão não prescreverá, mas prescreverão as
prestações não pagas nem reclamadas na época própria, res-
guardados os direitos dos dependentes menores, dos inca-
pazes e dos ausentes. O prazo prescricional corresponderá,
em anos, a:

A) 10
B) 5
C) 4
D) 3
E) 2

30. O ITAPREVI terá, na sua organização administrativa básica,
o seguinte órgão de direção superior:

A) Presidência
B) Conselho Fiscal
C) Assessoria Jurídica
D) Conselho de Administração
E) Diretoria de Benefícios Previdenciários

NOÇÕES DE DIREITO

31. O princípio segundo o qual o administrador deve não só
averiguar os critérios de conveniência, oportunidade e justiça
em suas ações, mas, também, distinguir o que é honesto do
que é desonesto é o da:

A) eficiência
B) legalidade
C) moralidade
D) publicidade
E) impessoalidade

32. A situação de fato ou de direito que gera a vontade do agente
quando ele pratica o ato administrativo corresponde ao se-
guinte elemento do ato:

A) competência
B) finalidade
C) objeto
D) motivo
E) forma

33. O princípio licitatório segundo o qual as regras traçadas para
o procedimento devem ser fielmente observadas por todos
corresponde a:

A) vinculação ao instrumento convocatório
B) probidade administrativa
C) julgamento objetivo
D) publicidade
E) igualdade

34. Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas reparti-
ções interessadas, as quais manterão arquivo cronológico dos
seus autógrafos e registro sistemático do seu extrato. Excetu-
am-se os formalizados por instrumento lavrado em cartório
de notas, relativos a:

A) direitos autorais
B) direitos reais sobre imóveis
C) prestações de serviços de informática
D) compras de material de obras públicas
E) aquisições de produtos hortifrutigranjeiros

35. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração,  aplica-se o
regime previdenciário classificado como:

A) extraordinário
B) estatutário
C) especial
D) residual
E) geral

36. Segundo o texto constitucional, a pequena propriedade rural,
desde que trabalhada pela família, para fins de pagamento de
débitos decorrentes de sua atividade produtiva, NÃO será
objeto de:

A) empréstimo
B) comodato
C) transação
D) penhora
E) locação

37. É privativo de brasileiro nato o cargo de:

A) Senador
B) Deputado Federal
C) Deputado Estadual
D) Ministro da Fazenda
E) Oficial das Forças Armadas

38. Cada Território elegerá um número de Deputados igual a:

A) 6
B) 4
C) 3
D) 2
E) 1

39. Segundo regra expressa da Constituição Federal, o Presidente
ficará suspenso de suas funções nos crimes de responsabili-
dade, após a instauração do processo pelo:

A) Senado Federal
B) Supremo Tribunal Federal
C) Superior Tribunal de Justiça
D) Tribunal de Contas da União
E) Conselho Nacional de Justiça

40. O Supremo Tribunal Federal, o Conselho Nacional de Justiça
e os Tribunais Superiores têm sede na capital:

A) dos Territórios, do Rio de Janeiro e de São Paulo
B) Federal, do Rio de Janeiro e de São Paulo
C) Federal e dos Distritos industriais
D) de São Paulo e dos Territórios
E) Federal
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ATENÇÃO

O caderno de questões contém  40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma com 5 (cinco)
alternativas (A,B,C,D,E), organizadas da seguinte forma:

de 01 a 10  - Língua Portuguesa; de 11 a 17 - Matemática e Lógica; de 18 a 23  -
Noções de Informática; de 24 a 30 - Legislação Previdenciária e de  31 a 40 - Noções
de Direito.

INSTRUÇÕES

1. A duração da prova é de 3 (três) horas , considerando, inclusive, a marcação do Cartão de Respostas.
Faça-a com tranqüilidade, mas controle o seu tempo.

2. Ao ser dado o sinal de início da prova verifique se a prova é para o cargo para o qual concorre, confira,
também, a numeração das questões e a paginação. Qualquer irregularidade, comunique ao fiscal de sala.

3. Verifique, no Cartão de Respostas, se seu nome, número de inscrição, identidade e data de nascimento
estão corretos. Caso contrário, comunique ao fiscal de sala.

4. O Caderno de Questões poderá ser utilizado para anotações, mas somente as respostas assinaladas no
Cartão de Respostas serão objeto de correção.

5. Leia atentamente cada questão e assinale no Cartão de Respostas a alternativa que responde correta-
mente a cada uma delas.

6. Observe as seguintes recomendações relativas ao Cartão de Respostas:
→→→→→não haverá substituição por erro do candidato;
→→→→→não deixar de assinar no campo próprio;
→→→→→não pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais destina-

dos às respostas;
→→→→→a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada;
→→→→→outras formas de marcação diferentes da que foi determinada acima implicarão a rejeição do Cartão de

Respostas;
→→→→→será atribuída pontuação zero à questão que contiver mais de uma ou nenhuma resposta assinalada, ou

que contiver emenda ou rasura.

7. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

8. Você só poderá retirar-se da sala após 60 minutos do início da prova.

9. Quaisquer anotações só serão permitidas se feitas no caderno de questões.

10. Você poderá anotar suas respostas em área específica do Caderno de Questões, destacá-la e levar consi-
go.

11. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respos-
tas.

12. Ao terminar a prova,  entregue ao fiscal de sala, obrigatoriamente, o Caderno de Questões e o Cartão de
Respostas.

Não esqueça seu documento de identidade.
Boa Prova!




