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INSTRUÇÕES 

 

1-  Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha 

2-  Para cada questão existe apenas uma resposta correta 

3-  Leia atentamente a questão no caderno e escolha a alternativa que julgar 

correta 

4- O entendimento faz parte da prova 

5-  Faça a sua prova em silêncio, para que todos façam também 

6- O caderno de questões deverá ser utilizado como rascunho, mas não 

poderá ser levado 

7-  Após ler atentamente e assinalar as respostas nas folhas de perguntas, o 

candidato deverá transferi-las para o gabarito de corazul que poderá ser 

levado  

8- Ao entregar o caderno de perguntas o candidato receberá então uma folha 

de respostas definitiva de cor branca  

9- Para assinalar o gabarito utilize somente caneta azul 

10- No gabarito não poderá haver rasuras, correções, tão pouco assinalar 

duas alternativas, pois isto implicará na anulação da questão 

11- Não tente se comunicar com outros candidatos 

12- Não tente utilizar qualquer tipo de livro, apontamento, legislação, 

máquina de calcular, aparelhos eletrônicos etc. 

13- O tempo de duração da prova será de 2 (duas) horas 
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A desocupação do Pinheirinho e a haste 

de uma orquídea 

1. Depois de uns dias nublados, o sol nasce 

outra vez “sobre justos e injustos”; neste fim 

de férias, é bom ficar preguiçando, lendo, 

ouvindo música, sentindo o mundo. Com o 

reaparecimento do sol, percebo, tudo fica 

mais vivo, mais intenso. Mas, por conta das 

chuvas, as plantas brotaram no jardim de 

inverno, cresceram tanto que mal cabem ali.  

2. Uma orquídea chuva-de-ouro apontou 

pela primeira vez uma haste delicada e 

anunciou que vai fazer nascer dezenas de 

florezinhas amarelas. Assim tudo é: há 

tempo para todas as coisas, para muitos 

renascimentos e ressurreições, o que 

guardado estava esperando a hora de 

ressuscitar, eis que vem com suas flores 

amarelas que ao mínimo vento vibram como 

abelhas. 

3.Um velho e corroído provérbio diz que a 

beleza está nos olhos de quem vê. A beleza 

e o medo porque se a chuva faz brotar a 

haste da orquídea, também faz desmoronar 

encostas e leva gente embora. Se um prédio 

de dezoito andares caiu e arrastou outros 

dois em pleno centro do Rio de Janeiro, tudo 

é possível. Que um rio transborde, que uma 

pedra role, que pessoas percam suas casas 

como aquelas que moravam no Pinheirinho. 

4.Fico imaginando a dor de ser arrastado 

para fora de uma casa que se construiu tijolo 

a tijolo, bloco a bloco, telha a telha. A dor e a 

revolta. 

5. Às vezes (ou a maior parte das vezes?) a 

vida é injusta. Muitos Pinheirinhos existem, 

em muitos lugares do Brasil; muitos prédios 

desabam, muitas vidas são cortadas, 

crianças choram em abrigos, pais choram 

porque suas crianças se deitam em 

colchões finos sem lençol, longe do lar, da 

escola, dos parentes, vizinhos e amigos. 

6. Quando vi aquelas imagens do 

Pinheirinho sendo desocupado, imaginei o 

que os policiais estavam sentindo. Muitos 

deles estariam cumprindo ordens à revelia 

dos seus sentimentos... Quando vi aquelas 

mães acordadas de repente, com os cabelos 

desgrenhados e os filhos no colo, imaginei 

que Justiça é cega, mas, muitas vezes, 

também é muda, manca, surda e inacessível 

para a maioria de nós, os brasileiros. 

7. A mãe correndo com uma menininha no 

colo; o pai,com o cabelo em desordeme a 

roupa amarrotada, vai faltar hoje ao 

emprego para tentar levar sua família para a  

casa de algum parente, para o salão de uma 

igreja, para qualquer lugar onde uma 

esperança brote como uma orquídea 

amarela, tremulando como uma pequena  

abelha. 

8. E quando vi as pobres casas postas ao 

chão por aquelas máquinas, meu coração 

chorou aos soluços. Tudo aquilo é da tal 

massa falida de NajiNahas, mega-investidor 

falido, envolvido em uma porção de 

falcatruas. Quase sete mil pessoas que ali 

moravam tiveram seus sonhos abortados, 

amputados. Ah, mas a Prefeitura de São 

José dos Campos ofereceu abrigo, tal como 

nos tempos de guerra... mas também ajudou 

no processo de escorraçá-los , permitiu que 

fossem tratados como bandidos  nos 

confrontos com a polícia. 

9. Tão frágeis como uma orquídea? 

10. Não... eu também os vi armados com 

seus capacetes e suas armaduras 

improvisadas... Nem tudo eram rosas por lá. 

Mas a figura daquela mãe correndo com seu 

bebê ficará guardada para sempre no meu 

peito porque ali, eu sei, estava a prova de 

que  a vida e os sonhos são muito frágeis. 

11. Tão frágeis como a haste de uma 

orquídea. 

(Esther Rosado é professora de 

Literatura e Redação e autora de material 

didático paracursinho e Ensino Médio) 
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As questões 1 a 10 desta prova baseiam 

na leitura do texto que você acabou de 

ler; portanto, releia o texto antes de 

começar a prova: 

 

 

1 - Podemos afirmar que o título dado à 

crônica: 

a) é resumitivo, já que engloba os dois 

assuntos de que se nutre o texto: o 

aparecimento da haste da orquídea depois 

das chuvas  e  a  desocupação do 

Pinheirinho ; 

b) é denunciador: a autora denuncia que no 

Pinheirinho existiam pessoas violentas; 

c) nomeia apenas um artigo de jornal e é, 

portanto, denotativo 

d) é uma metáfora, na verdade a critica é 

para o governo 

 

 

2.-Sobre  11º.   Parágrafo, onde se pode ler 

“Tão frágeis como a haste de uma 

orquídea.”, é lícito que se afirme que ali 

existe uma figura de linguagem que se 

denomina como: 

a) metáfora 

b) metonímia 

c) comparação 

d) elipse 

 

 

3 - Do parágrafo 6: 

“Quando vi aquelas mães acordadas de 

repente, com os cabelos desgrenhados e os 

filhos no colo, imaginei que Justiça é cega, 

mas, muitas vezes, também é muda, manca, 

surda e inacessível para a maioria de nós, 

os brasileiros.”,  

 É lícito afirmar-se que: 

 

I. Dizer que a Justiça é cega, muda, manca 

e surda e inacessível para a maioria de nós, 

os brasileiros, é reconhecer que, muitas 

vezes, diante do que se narra no texto, 

parece que o aparato do Judiciário é 

indiferente ao sofrimento e às perdas. 

II. As mães ali presentes foram acordadas 

de maneira inesperada e, para salvar os 

filhos, sequer pensaram em pentear os 

cabelos, por isso estavam “desgrenhadas” = 

despenteadas. 

III.A cronista observa que a Justiça é cega 

para não ver como certas mães 

desgrenhadas tratam seus filhos pequenos 

em um impasse como esse, da 

desocupação. 

 

a) Apenas I está correta; 

b) Apenas III está correta; 

c) I e II estão corretas 

d)todas estão corretas 

 

 

4 - A palavra “orquídea” está acentuada 

porque se trata se: 

a) palavra proparoxítona; 

b) palavra paroxítona terminada em ditongo ; 

c) palavra oxítona terminada em ditongo 

d) a palavra qui recebeu acento porque é 

hiato 

 

 

5-No quarto parágrafo: 

“Fico imaginando a dor de ser arrastado 

para fora de uma casa que se construiu 

tijolo a tijolo, bloco a bloco, telha a telha.” 

As expressões em negrito, o verbo construir 

seguido da repetição de palavras 

substantivas, podem ser lidas como: 

a) meramente enfáticas; 

b) oportunamente enfáticas: sugerem ação 

de continuidade e, portanto, pode-se inferir 

um tempo em que os fatos ocorrem; 

c) ilustrativas, os tijolos, blocos e telhas 

formam uma casa, ainda que pobre 

d)apenas uma catacrese, estão ali escritas 

em lugar de parede e telhado 

 

6 - Do oitavo parágrafo, considerando-se o 

verbo “chorar”, 

“E quando vi as pobres casas postas ao 

chão por aquelas máquinas, meu coração 

chorou aos soluços.” 

 



4 
 

O termo negritado é: 

a)adjunto adverbial de modo 

b) adjunto adnominal de origem 

c) objeto indireto 

d) objeto indireto 

QUESTÃO 6 - ANULADA 

 

 

7-No décimo parágrafo: 

“(...) eu sei, estava a prova de quea vida e 

os sonhos são muito frágeis.” 

A palavra “muito” é: 

a) uma conjunção porque oferece 

intensidade ao substantivo “frágeis”; 

b) uma preposição que antecede um 

adjetivo no plural; 

c) um advérbio que intensifica o adjetivo 

“frágeis”; 

d) um prefixo para o adjetivo “frágeis”; 

 

 

8 - A mesma estrutura e concepção que se 

encontra na resposta da questão anterior 

também ocorre em: 

a) Com o reaparecimento do sol, percebo, 

tudo fica mais vivo, mais intenso. 

b) Quando vi aquelas mães acordadas de 

repente 

c) que vem com suas flores amarelas 

d) quase sete mil pessoas que ali 

moravam 

 

 

9.-Na oração“ A mãe correndo com uma 

menininha no colo” há o uso de linguagem  

coloquial  que se resolveria com   a 

mudança para a norma culta  usando-se : 

a) A genitora correndo com uma menininha 

no colo 

b) A mãe correndo com a menininha nos 

braços 

c) a mãe correndo com a meninazinha no 

colo 

d) a mãe correndo com a pequena menina 

no colo 

 

 

 

10 - Supondo que os habitantes do 

Pinheirinho fizessem um abaixo-assinado 

dirigido ao juiz que decretou a desocupação 

do local; tal abaixo-assinado iniciar-se-ia da 

seguinte forma (quanto ao pronome de 

tratamento adequado): 

a) Ilustríssimo Senhor Juiz 

b) Meretíssimo Senhor Juiz 

c) Excelentíssimo Senhor Juiz 

d) Reverendíssimo Senhor Juiz 

 

 

11- Analise as afirmações abaixo, de acordo 

com a Lei Orgânica do Município de 

Jambeiro: 

I.o Município organizará em regime de 

colaboração com a União, seu sistema de 

ensino.  

II. oMunicípio responsabilizar-se-á, 

prioritariamente, pelo atendimento, em 

creches e pré - escola, as crianças de zero a 

seis anos de idade, e pelo ensino 

fundamental, inclusive para os que a ele não 

tiverem acesso na idade própria. 

III.cabe ao Município, suplementarmente, 

promover o atendimento educacional 

especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 

IV.os recursos públicos serão destinados 

asescolas públicas, podendo ser dirigidas a 

escolas comunitárias confessionais ou 

filantrópicas do Município, de acordo com as 

determinações do Poder legislativo. 

Estão corretas: 

a)apenas uma alternativa 

b) apenas duas alternativas 

c) apenas três alternativas 

d)todas as alternativas  

 

 

12 - "A formação de uma crise financeira na 

zona do euro deu-se, fundamentalmente, 

por problemas fiscais. Alguns países 

gastaram mais dinheiro do conseguiram 

arrecadar por meio de impostos nos últimos 

anos. Para se financiar, passaram a 

acumular dívidas. Assim, a relação do 

endividamento sobre PIB de muitas nações 



5 
 

do continente ultrapassou significativamente 

o limite de 60% estabelecido no Tratado de 

Maastricht, de 1992, que criou a zona do 

euro”. (http://veja.abril.com.br/perguntas-

respostas/crise-europa.shtml).  

Quais países se encontram em situação 

mais delicada dentro da zona do euro e 

formam o grupo dos PIIGS? 

a) Grécia, Portugal, Alemanha, França e 

Suécia 

b) Irlanda, Portugal, Itália, Espanha e Grécia 

c) Dinamarca, Grécia, Itália, Polônia e 

Estônia 

d) Espanha, Bélgica, Bulgária, Hungria e 

Suíça 

 

 

13-A Síria vem passando por uma série de 

conflitos sócio-políticos, dado que uma 

parcela da sua população está insatisfeita 

com o presidente do país, Bashar Hafez al-

Assad. Para tentar por um fim a esses 

conflitos internos na Síria a ONU enviou um 

enviado especial.  

Qual o nome deste enviado especial? 

a) Ban Ki-moon 

b) Barack Obama 

c) Kofi Annan 

d) NavanethemPillay 

 

 

14-Muito citado pela mídia, o brasileiro 

FranquiloFavero, representa:  

a) maior produtor individual de soja no 

Paraguai 

b) defensor dos Sem Terra no Mato Grosso 

c) maior pastor na comunidade evangélica 

em Nova York 

d) representante da Igreja católica em Cuba 

 

 

15 - Nomeada em fevereiro de 2012, para a 

presidência da Petrobras, torna-se a 

primeira mulher, no mundo a ocupar este 

posto em uma empresa petrolífera.Estamos 

nos referindo a: 

a) Eleonora Menicucci 

b) Maria das Graças Silva Foster 

c) Gleisi Hoffmann 

d) Luiza helena de Barros 

 

 

16 - O Brasil abrirá já nas próximas 

semanas uma licitação internacional para a 

construção de uma nova estação científica 

na Antártida, informou nesta quinta-feira o 

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação 

(...). Enquanto a nova estação não fica 

pronta, os principais líderes da pesquisa 

antártica no Brasil, reunidos nesta quinta-

feira em Brasília, propuseram ao governo 

duas formas de dar continuidade aos 

projetos científicos na região: alugando um 

terceiro navio para servir de base (o Brasil 

tem dois navios polares, um de pesquisa e 

um de apoio logístico) e transferindo 

equipamentos brasileiros para estações 

vizinhas, de países que já ofereceram ajuda. 

(Folha.com 01/03/12 – Adaptado.) 

A notícia faz alusão ao acidente ocorrido na 

estação cientifica brasileira localizada na 

Antártida. Qual é o nome dessa base do 

Brasil? 

a) Sargento Roberto Lopes dos Santos 

b) Almirante Maximiano 

c) Proantar 

d) Comandante Ferraz 

 

 

17 - Quando nos referimos às regiões Norte, 

Sul, Centro-Oeste, Sudeste, Nordeste, 

estamos utilizando uma classificação: 

a) dasmacroregiões do IBGE 

b) regiões ecológicas e econômicas do 

Brasil 

c) regiões naturais do Brasil 

d) cidades planejadas 

 

 

18 - Maior produtor mundial de petróleo, 

extraindo 10 milhões de barris por dia: 

a) China 

b) Rússia 

c) Irã 

d) Arábia Saudita 
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19 - Uma escola de Jambeiro tem 750 

alunos e comprou lanches individuais 

suficientes para o lanche deles durante 25 

dias. Se essa escola tivesse mais 500 

alunos, a quantidade de lanches já 

adquiridas seria suficiente para um número 

de dias igual a: 

a) 10  

b) 18 

c) 12  

d) 15 

 

 

20 - Na sequência k 11 f 6 i 9 c ?, qual o 

valor que substitui o ponto de interrogação? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

 

 

21 - De acordo com o artigo 28 da 

Constituição Federal do Brasil, o dever do 

Estado com a educação será efetivado 

mediante a garantia de: 

I.Atendimento ao educando em todas as 

etapas da educação básica, por meio de 

programas suplementares de material 

didático escolar, transporte, alimentação e 

assistência à saúde.  

II. Progressiva universalização do ensino 

médio gratuito  

III. Educação básica obrigatória e gratuita 

dos 5 (cinco ) aos 16 (dezesseis) anos de 

idade, assegurada inclusive sua oferta 

gratuita para todos os que a ela não tiverem 

acesso na idade própria.  

IV. Oferta de ensino noturno não obrigatório, 

ao contrário do ensino matutino cuja oferta 

regular é assegurada pelo Poder público. 

 

As afirmações corretas são: 

a) Apenas I e II 

b) Apenas I, II e III 

c) Apenas II, III e IV 

d) I, II, III e IV 

 

 

22 - De acordo com o artigo 24 da Lei de 

Diretrizes e Bases (LDB), a educação básica 

nos níveis fundamental e médio, será 

organizada de acordo com as seguintes 

regras comuns: 

I. Nos estabelecimentos que adotam a 

progressão regular por série, o regimento 

escolar pode admitir formas de progressão 

regular parcial, desde que preservada a 

sequência do currículo, observadas as 

normas do respectivo sistema de ensino 

II. O controle de frequência fica a cargo da 

escola, conforme disposto no seu regimento 

e nas normas do respectivo sistema de 

ensino, exigida a frequência mínima de 

setenta e cinco por cento do total de horas 

letivas para a aprovação 

III. Cabe a cada instituição de ensino expedir 

históricos escolares, declarações de 

conclusão de série e diplomas ou 

certificados de conclusão de cursos, com as 

especificações cabíveis 

IV. A classificação em qualquer série ou 

etapa, exceto a primeira do ensino 

fundamental, pode ser feita por promoção, 

transferência ou independentemente de 

escolarização anterior, mediante avaliação 

feita pela escola 

As afirmações corretas são: 

a) Apenas II e III 

b) Apenas I, II e III 

c) Apenas I, III e IV 

d) I, II, III e IV 

 

 

23 - Sobre as competências do secretário de 

escola, assinale a alternativa incorreta. 

a) Tem - se como dever do secretário de 

escola as atividades relativas à organização 

e atualização dos prontuários dos alunos 

b) A elaboração de diplomas, certificados de 

conclusão de série e de cursos, são 

atividades previstas no desempenho da sua 

função 

c) A atualização de dados concernentes a 

efetivação de matricula e manutenção da 

ficha cadastral dos alunos é de 

responsabilidade do secretário de escola 
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d) Controlar o fluxo de movimentação dos 

alunos, bem como dos munícipes que 

adentram ao ambiente escolar são 

atividades pertinentes ao cargo. 

 

 

24 - As etapas do arquivamento são: 

a) seleção, classificação, codificação 

b) classificação, seleção, codificação 

c) codificação, classificação, seleção 

d) codificação, seleção, classificação 

 

 

25 - Assinale a alternativa correta sobre os 

padrões vigentes, do documento Ofício.   

 

a) Trata de assuntos diversos dos órgãos 

públicos e também da comunicação entre 

quaisquer funcionários, independente da 

posição hierárquica. 

b) Circula somente no interior de uma 

empresa, visto que tem como finalidade a 

rapidez e desburocratização. 

c) Forma de correspondência oficial trocada 

entre chefes ou dirigentes de hierarquia 

equivalente ouenviada a alguém de 

hierarquia superior à daquele que assina.  

d) A linguagem do Ofício pode ser informal, 

desde que seja de linguagem clara e 

compreensível. 

 

 

26 - Sobre o correio eletrônico: 

I.O correio eletrônico (“e-mail”), por seu 

baixo custo e celeridade, transformou-se na 

principal forma de comunicação para 

transmissão de documentos. 

II. Um dos atrativos de comunicação por 

correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, 

não interessa definir forma rígida para sua 

estrutura. Entretanto, deve-se evitar o uso 

de linguagem incompatível com uma 

comunicação oficial.  

III. Sempre que disponível, deve-se utilizar 

recurso de confirmação de leitura. Caso não 

seja disponível, deve constar da mensagem 

pedido de confirmação de recebimento. 

IV.Para que a mensagem de correio 

eletrônico tenha valor documental, isto é, 

para que possa ser aceita como documento 

original, é necessário existir certificação 

digital que ateste a identidade do remetente, 

na forma estabelecida em lei. 

 

As afirmações corretas são: 

a) Apenas I e IV 

b) Apenas I, III e IV 

c) Apenas I, II e III 

d) I, II, III e IV 

 

 

27 - Sobre o memorando: 

I.O memorando é a modalidade de 

comunicação entre unidades administrativas 

de um mesmo órgão, que podem estar 

hierarquicamente em mesmo nível ou em 

níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma 

forma de comunicação eminentemente 

interna.  

II. Pode ter caráter meramente 

administrativo - ou ser empregado para a 

exposição de projetos, ideias, diretrizes a 

serem adotados por determinado setor do 

serviço público. 

III. Sua característica principal é a agilidade. 

A tramitação do memorando em qualquer 

órgão deve pautar-se pela rapidez e pela 

simplicidade de procedimentos burocráticos. 

Para evitar desnecessário aumento do 

número de comunicações, os despachos ao 

memorando devem ser dados no próprio 

documento e, no caso de falta de espaço, 

em folha de continuação.  

IV. Quanto a sua forma, o memorando 

segue o modelo do padrão ofício, com a 

diferença de que o seu destinatário deve ser 

mencionado pelo cargo que ocupa. 

 

As afirmações corretas são: 

a) Apenas I e IV 

b) Apenas I, III e IV 

c) Apenas I, II e III 

d) I, II, III e IV. 
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28 - No envelope, o endereçamento das 

comunicações dirigidas às autoridades 

tratadas por Vossa Excelência, terá a 

seguinte forma:  

 

a) A Sua Excelência o Senhor  

Senador Fulano de Tal  

Senado Federal  

70165-900 – Brasília – DF  

 

b) A Sua Excelência  

Fulano de Tal  

Juiz de Direito da 10.º Vara Cível  

Rua ABC, 123  

01010-000 – São Paulo – SP  

 

c) Senhor  

Fulano de Tal  

Governador do Estado do Paraná  

Palácio das Araucárias  

80530-915 – Curitiba – PR  

 

d) Ilustríssimo Senhor  

Fulano de Tal  

Rua Francisco Torres, 630 

80060-130 – Curitiba – PR 

 

 

29-I. O atalho de teclas CTRL+R é 

normalmente utilizado no Windows para 

recortar.  

II. O atalho de teclas CTRL+V é utilizado no 

Windows para colar. 

III. O atalho de teclas do Windows 

Alt+Tabexecuta a ação de alternar entre 

janelas.  

IV. O atalho de teclas CTRL+S é utilizado 

para sublinhar um fragmento do texto no 

Word 

 

São corretas: 

a) uma afirmação acima 

b) duas afirmações acima 

c) três afirmações acima 

d) duas afirmações acima 

QUESTÃO 29 - ANULADA 

 

 

 

30 - Os sinais “#####” em uma célula do 

Excel indicam: 

a) Formatação errada da célula.  

b) Falta de espaço para mostrar o resultado 

numérico da sua fórmula na célula. 

c) Preenchimento incorreto da célula.  

d) Erro na fórmula utilizada. 

 

 

 

 




