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CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE 

 
 FACAPE 

 
Data de aplicação: 04/03/2012 

 
Leia com atenção as instruções abaixo 

 
1. Ao receber este caderno, aguarde a autorização do fiscal de sala e em seguida confira se ele 

contém 50 (cinquenta) questões objetivas numeradas sequencialmente de 1 a 50, cada uma com 5 
(cinco) alternativas indicadas pelas letras 'A' a 'E', das quais, somente uma corresponderá à 
resposta certa para a questão, além do tema para o desenvolvimento de sua dissertação. Observe 
na indicação acima se o caderno de provas se refere ao cargo ao qual você se inscreveu, caso 
contrário, solicite ao fiscal de sala a sua substituição. 

2. A página 2 deste caderno (verso desta capa) contém espaço para que você faça o rascunho de sua 
redação, a qual deverá ser transcrita para a folha definitiva. 

3. O cartão de respostas e a folha de redação serão entregues oportunamente pelos fiscais de sala.  
Ao recebê-los, assine somente o cartão de respostas.  A folha definitiva de redação NÃO deverá ser 
assinada. 

4. No cartão de respostas marque a letra correspondente à resposta correta para a questão conforme 
o seu julgamento, utilizando caneta esferográfica de tinta azul ou preta, conforme exemplo abaixo: 
 
Exemplo:  
 
Atenção: A marcação de mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta. 
 

5. O tempo total para resolução das provas e preenchimento do cartão de respostas e da folha 
definitiva de redação é de 4h30 (quatro horas e trinta minutos).  Ao terminar as provas, entregue ao 
fiscal de sala o cartão de respostas e a folha definitiva de redação, e assine a lista de presença.  
Este caderno de provas somente poderá ser levado pelo candidato após decorridas 3h (três horas) 
do início das provas. 

6. As provas, os gabaritos, os resultados e demais informações referentes ao concurso serão 
divulgados no site oficial da FACAPE: www.facape.br. 

 
Boa prova! 

 
 
 
 
 
 
 
 

A B C E 
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FOLHA DE RASCUNHO PARA REDAÇÃO 
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D1 - PORTUGUÊS 
 

O ENSINO SUPERIOR DO FUTURO 

Há uns anos, fui dar uma palestra em uma 

universidade privada. Perguntei ao diretor qual 

era o maior desafio deles. Imaginei que ele fosse 

me dizer que eram outras universidades 

semelhantes, ou a universidade pública, mas não: 

“o que nos atrapalha é esse pessoal que engana 

os alunos dizendo que curso de dois anos é 

ensino superior”. Eis um bom retrato do nosso 

ensino superior: não só pequeno como atrasado. 

Hoje, nosso primeiro problema é termos uma taxa 

de matrícula de 22%, entre um terço e um quarto 

da dos países desenvolvidos, metade da de 

países como Chile, Venezuela e Peru e abaixo da 

de todos os Brics, exceto a Índia. 

     A principal explicação para esse acanhamento 

no ensino superior é a falência da nossa 

educação básica. Mas, se algum dia 

consertarmos esse problema (crença que se 

aproxima cada vez mais do dito sobre o segundo 

casamento: é o triunfo da esperança sobre a 

experiência), nossos graduandos se defrontarão 

com um modelo de ensino superior defasado.  

                        [...] 

IOSCHPE, Gustavo.  Veja. Edição 2257. 22 de fev. 2012.  p. 
78 

 
As questões de 1 a 7 dizem respeito ao texto 
“O ensino superior do futuro”.  
 

Questão 01   
Pode-se inferir do texto que: 

 O ensino superior brasileiro tem vários 
problemas. 

 O ensino superior brasileiro só tem um 
grande problema. 

 O governo brasileiro pode ser competente na 
resolução do problema que é o ensino 
superior. 

 As faculdades particulares não têm os 
mesmos problemas que as públicas. 

 As universidades não têm problema quanto 
ao planejamento a longo prazo. 

 
 

Questão 02   
A informação de que a taxa de matrícula é 
pequena está apresentada no texto: 

 Implicitamente. 

 Parcialmente explícita. 

 Parcialmente implícita. 

 Totalmente explícita. 

 Explícita e implícita, dependendo da 
compreensão do leitor. 

 

Questão 03   
Em “fui dar uma palestra em uma universidade 
privada”, o sujeito é: 

 Indeterminado. 

 Oculto ou desinencial. 

 Composto. 

 Simples e indeterminado. 

 Composto e indeterminado. 

 

Questão 04   
No trecho “Perguntei ao diretor qual era o maior 
desafio deles”, o termo destacado é um: 

 Adjunto adverbial. 

 Ajunto adnominal. 

 Objeto indireto. 

 Objeto direto. 

 Agente da passiva. 

 

Questão 05   
Em “Hoje, nosso primeiro problema é termos 
uma taxa de matrícula de 22%”, existe um 
advérbio de: 

 Lugar. 

 Tempo. 

 Negação. 

 Intensidade. 

 Dúvida. 
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Questão 06   
A acentuação da palavra “pública” (primeiro 
parágrafo) está correta, pois é uma: 

 Proparoxítona. 

 Paroxítona. 

 Oxítona terminada com “a”. 

 Monossílaba tônica. 

 Paroxítona terminada com “a”. 

 

Questão 07   
A palavra “palestra” é um substantivo: 

 Próprio. 

 Coletivo. 

 Composto. 

 Derivado. 

 Simples. 

 

Questão 08   
Segundo o Manual de Redação da Presidência 
da República, a redação oficial: 

 É usada apenas entre cidadãos comuns. 

 É usada apenas em empresas particulares. 

 É utilizada pelo Poder Público para redigir 
atos normativos e comunicações. 

 Não é obrigatória nas repartições públicas. 

 Só pode ser usada pela Presidência da 
República. 

 

Questão 09   
Ainda segundo o Manual a que se refere a 
questão anterior,  é de  uso consagrado a 
expressão Vossa Excelência para as seguintes 
autoridades: 

I. Presidente da República. 

II. Vice-Presidente da República. 

III. Secretários de Estado dos Governos 
Estaduais. 

IV. Prefeitos e Vereadores. 

Está(ão) correto (os) o (s) item(ns): 

 Apenas  o I. 

 Somente o II. 

 I, II e IV. 

 II e IV. 

 I, II e III. 

 

Questão 10   
Em relação ao Novo Acordo Ortográfico da 
Língua Portuguesa,  pode-se afirmar que: 

 Não há mudanças quanto ao uso do hífen. 

 O trema desaparecerá, inclusive em  
palavras estrangeiras. 

 Somente os ditongos sofrerão mudanças 
quanto à acentuação. 

 O alfabeto da Língua Portuguesa passa a ter 
26 letras. 

 O alfabeto da Língua Portuguesa passa a ter 
25 letras. 

 

D2 – DIREITO ADMINISTRATIVO 
 

Questão 11   
Quanto aos princípios da Administração Pública, 
considere as informações nas alternativas a 
seguir e assinale a que contém uma afirmação 
falsa:  

 Explícita ou implicitamente, os princípios do 
direito administrativo que informam a 
atividade da administração pública devem 
sempre estar em consonância com a 
Constituição Federal. 

 O princípio da eficiência enseja para o agente 
público o dever de realizar suas atribuições 
com presteza, perfeição e rendimento 
funcional. 

 O princípio da publicidade aplica-se a todas 
as pessoas administrativas, mesmo às 
empresas públicas e às sociedades de 
economia mista. 

 A Administração Pública, em todos os níveis, 
deve obedecer ao princípio da 
impessoalidade, não podendo agir com o 
objetivo de prejudicar ou beneficiar 
indevidamente os cidadãos. 

 São princípios da Administração Pública 
expressamente previstos na Constituição 
Federal de 1988: legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade, eficiência e 
razoabilidade. 
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Questão 12   
Quanto ao regime jurídico das autarquias e das 
empresas públicas, pode-se afirmar que: 

 As empresas estatais são criadas por lei, 
enquanto as autarquias podem ser criadas 
por decreto. 

 As autarquias têm poder para editar atos 
dotados de imperatividade e executoriedade, 
enquanto as empresas públicas são regidas 
pelo regime jurídico de direito privado. 

 As empresas públicas são criadas por lei e 
integram a Administração Pública direta. 

 As empresas públicas são criadas por 
decreto sob a forma de sociedade por ações, 
em que o ente que a criou detém a 
participação majoritária das cotas acionárias. 

 As autarquias são aquelas criadas por 
expressa autorização legal, se constituindo 
de capital exclusivamente público, mas que 
se regem pelas normas comerciais e vêm 
para que o Governo exerça atividades de 
caráter econômico. 

 

Questão 13   
 
“É aquele pelo qual a Administração Pública 
de modo explícito ou implícito, pratica atos 
administrativos com liberdade de escolha de 
sua conveniência, oportunidade e conteúdo.” 
 
O texto anterior descreve o conceito do seguinte 
poder administrativo:  

 Poder Vinculado. 

 Poder Discricionário. 

 Poder Hierárquico. 

 Poder Disciplinar. 

 Poder Regulamentar. 

 

Questão 14   
 
“Ato produzido pela Administração Pública, 
para suprir vícios sanáveis em um ato ilegal, 
com efeitos retroativos ao momento de sua 
expedição, em decisão na qual se evidencie 
não acarretar lesão ao interesse público nem 
prejuízo a terceiros.” 

 
O texto anterior diz respeito a um ato 
administrativo. Assinale a alternativa que melhor 
traduz esse ato: 
 
 

 Validação. 

 Repristinação. 

 Convalidação. 

 Reforma. 

 Absolvição. 

 

Questão 15   
Dentre as modalidades de licitação, aquela 
utilizada para a venda de bens móveis inservíveis 
ou de produtos legalmente apreendidos é definida 
pela Lei nº 8.666/93 como:  

 Leilão. 

 Pregão. 

 Tomada de preços. 

 Concorrência. 

 Convite. 

 

Questão 16   
A Lei 8.112/90 dispõe sobre o regime jurídico dos 
servidores públicos civis da União, das autarquias 
e das fundações públicas federais. De acordo 
com a referida lei, é incorreto afirmar quanto à 
disciplina do estágio probatório: 

 O estágio probatório é uma obrigação a que 
se deve submeter o servidor público, em 
respeito ao princípio da eficiência, para 
demonstrar – na prática – que tem aptidão 
para o cargo para o qual foi selecionado em 
concurso público. 

 A aprovação no estágio probatório é um dos 
requisitos para aquisição da estabilidade, não 
se confundindo tais institutos. 

 A condição do servidor de estar em estágio 
probatório não o impede de exercer 
quaisquer cargos de provimento em 
comissão ou funções de direção, chefia ou 
assessoramento no órgão ou entidade de 
lotação. 

 O servidor não aprovado no estágio 
probatório será demitido por justa causa ou, 
se estável, reconduzido ao cargo 
anteriormente ocupado, caso ainda haja 
vaga. 

 Mesmo estando em estágio probatório, o 
servidor terá direito ao afastamento para 
participar de curso de formação decorrente 
de aprovação em concurso para outro cargo 
na Administração Pública Federal. 
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Questão 17   
Marque a alternativa que não constitui forma 
derivada de provimento de cargos públicos.  

 Nomeação. 

 Readaptação. 

 Reversão. 

 Aproveitamento. 

 Reintegração. 

 

Questão 18   
No que se refere ao pregão como instrumento de 
seleção da proposta mais vantajosa à 
Administração, é incorreto afirmar que: 

 Na licitação realizada na modalidade pregão, 
é inviável a opção pelo tipo técnica e preço. 

 O pregão é modalidade de licitação cabível à 
aquisição de bens e serviços comuns, 
entendidos como aqueles cujos padrões de 
desempenho e qualidade possam ser 
objetivamente definidos pelo edital por meio 
de especificações usuais no mercado. 

 Quem, convocado dentro do prazo de 
validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, ficará impedido de licitar e contratar 
com a União, Estados, Distrito Federal ou 
Municípios pelo prazo de até 5 (cinco) anos, 
sem prejuízo das multas previstas em edital e 
no contrato e das demais cominações legais. 

 A equipe de apoio do Pregão deverá ser 
integrada exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 
administração, sendo proibida a participação 
de servidores não pertencentes ao quadro 
permanente do órgão ou entidade promotora 
do evento. 

 Mesmo se tratando de modalidade de 
licitação não prevista na Lei nº 8.666, de 21 
de junho de 1993, que trata das normas 
gerais de licitações e contratos, esta última 
lei deverá ser aplicada subsidiariamente, 
para a modalidade de pregão, sempre que 
houver lacuna normativa. 

 

Questão 19   
Em consonância com a Lei nº 8.429/92, assinale 
a alternativa que indica um ou mais atos de 
improbidade administrativa que produzem 
enriquecimento ilícito: 
 

 Facilitar ou concorrer por qualquer forma 
para a incorporação ao patrimônio particular, 
de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 

verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial de Município. 

 Permitir ou concorrer para que pessoa física 
ou jurídica privada utilize bens, rendas, 
verbas ou valores integrantes do acervo 
patrimonial do Município de Petrolina, sem a 
observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

 Permitir ou facilitar a alienação, permuta ou 
locação de bem integrante do patrimônio do 
Município de Petrolina, ou ainda a prestação 
de serviço por parte dele, por preço inferior 
ao de mercado. 

 Frustrar a licitude de processo licitatório ou 
dispensá-lo indevidamente. 

 Utilizar, em obra ou serviço particular, 
veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de 
propriedade ou à disposição de Município, 
bem como o trabalho de servidores públicos, 
empregados ou terceiros contratados por 
esta entidade. 

 

Questão 20   

Considerando-se o que preceitua a Lei 8.112/90 
quanto aos institutos da posse e do exercício, 
assinale a alternativa incorreta: 

 A posse ocorrerá no prazo de trinta dias 
contados da publicação do ato de 
provimento. 

 Caso o servidor não deseje ou não possa 
dirigir-se ao local de posse, poderá autorizar 
terceira pessoa para que o faça, mediante 
procuração específica. 

 Uma vez que já tenha tomado posse, será 
tornado sem efeito o ato de provimento, caso 
o servidor não venha entrar em exercício nos 
prazos assinalados em lei. 

 Só haverá posse nos casos de provimento de 
cargo por nomeação, não havendo que se 
falar, por exemplo, em posse quando o 
provimento se der por promoção. 

 O servidor (que não se encontre em licença 
ou afastado legalmente) que deva ter 
exercício em outro município em razão de ter 
sido removido, redistribuído, requisitado, 
cedido ou posto em exercício provisório terá, 
no mínimo, dez e, no máximo, trinta dias de 
prazo, contados da publicação do ato, para a 
retomada do efetivo desempenho das 
atribuições do cargo, incluído nesse prazo o 
tempo necessário para o deslocamento para 
a nova sede. 
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D3 – DIREITO CONSTITUCIONAL 
 

Questão 21   

Nos termos da Constituição, a República 
Federativa do Brasil, formada pela união 
indissolúvel dos Estados e Municípios e do 
Distrito Federal, constitui-se em Estado 
Democrático de Direito e tem como fundamentos, 
entre outros: 

 A soberania, a cidadania e o pluralismo 
político. 

 Os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, a dignidade da pessoa humana e 
independência nacional. 

 A dignidade da pessoa humana, a harmonia 
entre os poderes e a paz social. 

 A erradicação da pobreza, a cidadania e o 
pluralismo político. 

 Os valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, a paz social e o pluralismo político. 

 

Questão 22   

Constitui-se uma ação constitucional a proteger o 
indivíduo contra a prisão ilegal:  

 Recurso extraordinário. 

 Habeas data. 

 Agravo de petição. 

 Habeas corpus. 

 Ação popular. 

 

Questão 23   

De acordo com a Constituição Federal de 1988, a 
casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela 
podendo penetrar sem consentimento do 
morador. Há, contudo, algumas exceções 
expressamente previstas pela Constituição. Não é 
uma dessas exceções: 

 Ocorrência de flagrante delito. 

 Hipótese de desastre. 

 Prestação de socorro.  

 Ingresso por determinação judicial, apenas 
durante o dia. 

 Ingresso por ordem da autoridade policial, em 
caso de inquérito instaurado. 

Questão 24   

De acordo com a Constituição Federal de 
1988, pode-se afirmar quanto aos Direitos e 
deveres individuais e coletivos:  

 Homens e mulheres são iguais em direitos e 
obrigações, não podendo a lei estabelecer 
quaisquer espécies de distinção. 

 É assegurado a todos o acesso às 
informações, vedado o sigilo da fonte, 
mesmo que necessário ao exercício 
profissional. 

 Na hipótese de iminente perigo público, a 
autoridade competente poderá usar 
propriedade particular, assegurando-se ao 
proprietário, no caso de dano, a indenização 
ulterior. 

 Os tribunais de exceção são, em regra, 
vedados, exceto em casos excepcionais, 
como no caso de crimes de genocídio. 

 A todos será assegurado o direito de petição 
aos Poderes Públicos em defesa de direitos 
ou contra ilegalidade ou abuso de poder, 
garantindo-se, excepcionalmente aos 
reconhecidamente pobres, a isenção do 
pagamento das taxas devidas. 

 

Questão 25   

De acordo com a Constituição Federal, constitui-
se garantia aos direitos do trabalhador: 

 Irredutibilidade do salário, sendo vedada 
disposição em contrário em convenção ou 
acordo coletivo. 

 Recebimento de salário, nunca inferior ao 
mínimo, até mesmo para os que percebem 
remuneração variável. 

 Duração do trabalho normal não superior a 
oito horas diárias e quarenta horas semanais, 
sendo obrigatória a compensação de horários 
e a redução da jornada, mediante acordo ou 
convenção coletiva de trabalho. 

 Jornada inalterável de seis horas para o 
trabalho realizado em turnos ininterruptos de 
revezamento. 

 Proibição de trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre a menores de dezoito e de qualquer 
trabalho a menores de quatorze anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir dos doze 
anos. 
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Questão 26   

Marque a alternativa que relaciona direitos sociais 
expressamente previstos na Constituição Federal 
de 1988: 

 Assistência aos desamparados, educação e 
meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

 Alimentação, trabalho e liberdade de 
expressão da atividade intelectual. 

 Previdência social, alimentação e 
inviolabilidade do sigilo da correspondência. 

 Proteção à maternidade, proteção à infância 
e assistência aos desamparados. 

 Proteção à maternidade, educação e meio 
ambiente ecologicamente equilibrado. 

 

Questão 27   

Sobre o regime jurídico-constitucional da 
Administração Pública, é incorreto afirmar que: 

 É garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical. 

 A remuneração dos servidores públicos 
somente poderá ser fixada ou alterada por lei 
específica, observada a iniciativa privativa em 
cada caso, assegurada revisão geral anual, 
sempre na mesma data e sem distinção de 
índices. 

 É vedada a vinculação ou equiparação de 
quaisquer espécies remuneratórias para o 
efeito de remuneração de pessoal do serviço 
público. 

 Os acréscimos pecuniários percebidos por 
servidor público não serão computados nem 
acumulados para fins de concessão de 
acréscimos ulteriores. 

 A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou 
de orientação social, dela não podendo 
constar, exceto quando fora do período 
eleitoral, nomes, símbolos ou imagens que 
caracterizem promoção pessoal de 
autoridades ou servidores públicos. 

 

Questão 28   

No que concerne à fiscalização contábil, 
financeira, orçamentária, operacional e 
patrimonial da União e das entidades da 
administração direta e indireta, pode-se afirmar 
que: 

 O Tribunal de Contas da União, integrado por 
doze Ministros, tem sede no Distrito Federal, 
quadro próprio de pessoal e jurisdição em 
todos os Estados-membros, ficando a cargo 
do Tribunal de Contas dos Estados a 
fiscalização com exclusividade dos 
respectivos Municípios. 

 Compete ao Tribunal de Contas da União 
fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos 
repassados pela União mediante convênio, 
acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou 
a Município. 

 Compete ao Tribunal de Contas da União 
julgar as contas dos administradores e 
demais responsáveis por dinheiro, bens e 
valores públicos da administração direta e 
indireta, não estando aí incluídas as 
fundações e sociedades instituídas e 
mantidas pelo Poder Público federal, que, 
neste caso, terão as contas julgadas pelo 
Ministério Público Federal. 

 Exige-se dos Ministros do Tribunal de Contas 
da União a formação acadêmica jurídica, 
devendo eles deter, entre outros requisitos, 
notórios conhecimentos contábeis, 
econômicos e financeiros ou de 
administração pública. 

 Não poderá o Tribunal de Contas da União 
apreciar as contas prestadas anualmente 
pelo Presidente da República, já que esta 
atribuição é exclusiva do Congresso 
Nacional.  

 

Questão 29   

Os entes federativos organizarão em regime de 
colaboração seus sistemas de ensino. Quanto ao 
dever do Estado brasileiro na Educação e sobre a 
colaboração entre os entes, é correto afirmar 
que: 

  O Estado deverá garantir atendimento 
educacional especializado aos portadores de 
deficiência, preferencialmente na rede regular 
de ensino. 

 Na organização de seus sistemas de ensino, 
a União, os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios definirão formas de colaboração, 
de modo a assegurar a segregação do 
ensino obrigatório. 

 A educação básica é obrigatória e gratuita 
desde a alfabetização até quando o indivíduo 
completar 21 (vinte e um) anos de idade, 
assegurada inclusive sua oferta gratuita para 
todos os que a ela não tiveram acesso na 
idade própria. 
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 Os Municípios atuarão prioritariamente na 
educação infantil, no ensino fundamental e 
médio. 

 As cotas estaduais e municipais da 
arrecadação da contribuição social do 
salário-educação serão distribuídas 
proporcionalmente à população do respectivo 
Estado-membro ou Município envolvido. 

 

Questão 30   

Quanto ao dever do Estado brasileiro na 
Educação, é incorreto afirmar que: 

 Compete ao Poder Público recensear os 
educandos no ensino fundamental, fazer-lhes 
a chamada e zelar, junto aos pais ou 
responsáveis, pela frequência à escola. 

 O ensino religioso, de matrícula facultativa, 
constituirá disciplina dos horários normais 
das escolas públicas de ensino fundamental. 

 O ensino é livre à iniciativa privada, 
independentemente de autorização e 
avaliação de qualidade pelo Poder Público. 

 O ensino fundamental regular será ministrado 
em língua portuguesa, assegurada às 
comunidades indígenas também a utilização 
de suas línguas maternas e processos 
próprios de aprendizagem. 

 O ensino será ministrado com base na 
valorização dos profissionais da educação 
escolar, garantidos, na forma da lei, planos 
de carreira, com ingresso exclusivamente por 
concurso público de provas e títulos, aos 
profissionais das redes públicas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D4 – MATEMÁTICA 

 
 

Texto para as questões 31 e 32: 
 

Carnaval menos violento 
Foram registrados 59 homicídios nos dias de 
folia no Estado, 10,7% menos do que em 2011. 
Segundo a Secretaria de Defesa Social, o 
esquema contou com 35829 profissionais, 
2421 viaturas e tecnologia de ponta, num 
investimento de R$ 6 milhões. 

Jornal do Commercio, 23/02/2012. 

 

Questão 31   
De acordo com os dados do texto, pode-se 
concluir que o número de homicídios que foram 
registrados nos dias de folia no estado, no ano de 
2011, foi  

 Igual a 59. 

 Maior que 59 e menor que 65. 

 Igual a 65.  

 Maior que 65 e menor que 70. 

 Igual a 70.  

 

Questão 32   
Se for mantida a proporção entre profissionais e 
viaturas estabelecida pela Secretaria de Defesa 
Social, ao se reduzir o número de viaturas para 
807, o número de profissionais será igual a: 

 33408. 

 32311. 

 23886. 

 35022. 

 11943. 
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Questão 33   
Considere que uma equipe formada por 5 alunos 
consegue desenvolver uma pesquisa em alguns 
bairros de Petrolina em 5 dias quando o tempo 
está em condições normais, trabalhando 4 horas 
por dia.  Se essa mesma equipe tivesse recebido 
o reforço de mais 3 alunos e sua jornada de 
trabalho diário fosse aumentada em mais uma 
hora por dia. Considerando que em virtude dos 
fatores meteorológicos os trabalhos passassem a 
apresentar o dobro da dificuldade que apresenta 
em condições normais, a pesquisa poderia ser 
realizada na seguinte quantidade de dias:  
 

 5. 

 6. 

 7. 

 8. 

 10. 

 

Questão 34   
Considere as afirmações nos itens a seguir 
acerca da capitalização simples de juros:  

I. A taxa unitária anual equivalente a 2,5% ao 
mês é igual a 0,30.  

II. Se um capital for aplicado a 20% ao mês, 
após 5 meses o montante será igual ao 
dobro do capital aplicado. 

III. Para que o rendimento em dois anos seja 
igual à metade do capital aplicado, é 
necessário que a taxa mensal seja de 2,5%. 

A sequência que indica corretamente a 
classificação das afirmações feitas nos 
respectivos itens acima como V para verdadeiro 
ou F para falso é: 

 V, F, F. 

 F, V, F. 

 V, V, F. 

 F, F, V. 

 V, V, V. 

 
 
 

 

 

 

 

Questão 35   
Considere as afirmações nos itens a seguir 
acerca da capitalização composta de juros:  

I. A taxa unitária anual equivalente a 3% ao 
mês é igual a 0,36.  

II. Se um capital for aplicado a 10% ao mês, 
após 5 meses terá rendido valor 
correspondente a mais da metade do capital 
aplicado. 

III. A expressão capitalização composta pode 
ser substituída por capitalização linear sem 
mudança de significado. 

A sequência que indica corretamente a 
classificação das afirmações feitas nos 
respectivos itens acima como V para verdadeiro 
ou F para falso é: 

 V, F, F. 

 F, V, F. 

 V, V, F. 

 F, F, V. 

 V, V, V. 

 
 

Questão 36   
Um trabalho de faculdade foi composto por 30 
questões. Para a formação da nota final do 
trabalho, o professor estabeleceu que para cada 
questão respondida corretamente seriam 
atribuídos três pontos e a cada questão 
respondida de forma incorreta o aluno perderia 
um ponto. Se um aluno respondeu todas as 
questões e obteve 50 pontos como nota final do 
seu trabalho, pode-se concluir que esse aluno:  

 acertou 10 questões. 

 acertou 15 questões. 

 acertou 20 questões. 

 errou 15 questões. 

 errou 5 questões. 
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Questão 37   
A prova que é aplicada no vestibular é composta 
por 50 questões mais uma redação. O tempo total 
para realização da prova, incluindo a marcação 
da folha de respostas e a elaboração da redação, 
é de 4 horas. Se um candidato levar 3,2 horas 
para resolver as questões da prova e 15 minutos 
para o preenchimento da folha de respostas, o 
tempo que ele ainda terá para elaborar sua 
redação será de:  

 30 minutos. 

 31 minutos. 

 32 minutos. 

 33 minutos. 

 34 minutos. 

 

Questão 38   
Deseja-se premiar os três alunos que tiveram as 
melhores médias finais durante o semestre letivo 
na faculdade. Para isso, será concedido desconto 
no valor de suas mensalidades que atualmente é 
de R$ 600,00. O critério para definir o valor do 
desconto de cada aluno será distribuir o valor 
igual ao da mensalidade de forma diretamente 
proporcional à média final de cada um. Sabendo 
que a média final de cada aluno foi: JOÃO 9,0, 
ANTONIO 8,0 e JOSÉ 7,0, pode-se concluir que: 

 José terá desconto de R$ 170,00 no valor de 
sua mensalidade. 

 A mensalidade de João passará a ser de R$ 
375,00.  

 A mensalidade de Antonio passará a ser de 
R$ 200,00. 

 João terá desconto de R$ 250,00 no valor de 
sua mensalidade. 

 A mensalidade de José passará a ser de R$ 
400,00. 

 

Questão 39   
Em um concurso público para o preenchimento 
de vagas para os cargos de Auxiliar 
Administrativo, Contador e Programador, foram 
inscritos respectivamente, 240, 90 e 60 
candidatos. Para a aplicação das provas, 
pretende-se distribuir esses candidatos nas salas 
de aula de modo a não colocar juntos candidatos 
de cargos diferentes e que em todas as salas se 
tenha a mesma quantidade de candidatos, sendo 
essa quantidade a maior possível.   
Feita a distribuição de acordo com os critérios 
estabelecidos, pode-se concluir que: 
 

 Serão colocados 20 candidatos por sala. 

 Serão colocados 45 candidatos por sala. 

 Serão usadas 5 salas para o cargo de 
Auxiliar Administrativo e 2 salas para o cargo 
de Programador. 

 Serão usadas 8 salas para o cargo de 
Auxiliar Administrativo e 2 salas para o cargo 
de Contador. 

 Serão usadas 13 salas de aula. 

 

Questão 40   
Sabe-se que “dados perfeitos” são aqueles que o 
somatório dos pontos marcados nas faces 
opostas é igual a 7.  Assim sendo, considerando 
os “dados perfeitos” representados na figura 
abaixo, pode-se concluir que o somatório dos 
pontos marcados nas faces que estão apoiadas 
sobre a base é igual a:  
 
 
 
 
 
 
 

 12. 

 9. 

 8. 

 10. 

 7. 
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D5 – INFORMÁTICA 

 

Questão 41   
O texto abaixo se refere à descrição de venda de 
um microcomputador: 

 

Intel® Core i5 2.9GHz / 4GB / 750GB 
 

Nele estão descritas algumas características do 
equipamento. Assinale a alternativa que 
apresenta respectivamente a sequência correta 
dos componentes cujas propriedades estão 
relacionadas no anúncio: 

 Gabinete, Memória ROM e Disco rígido. 

 Processador, Memória RAM e Disco rígido. 

 Processador, Memória RAM e Unidade de 
CD-ROM. 

 Memória RAM, Processador e Disco rígido. 

 Gabinete, Processador e Unidade de CD-
ROM. 

 

Questão 42   
O pacote de programas gratuitos BR Office, que 

pode ser executado no Windows e Linux, possui 

funcionalidades similares ao Microsoft Office, que 

só pode ser executado no Windows. O tipo de 

arquivo (extensão de nome de arquivo) do 

programa BR Office Writter correspondente ao 

tipo de arquivo .DOC do programa Microsoft Word 

é: 

 .ODP 

 .ODS 

 .XML 

 .ODT 

 .XLS 

 
 

Questão 43   
Dado um documento do Microsoft Word 2003, 
caso haja uma palavra escrita errada em todo o 
texto, o procedimento correto para alterar essa 
palavra de uma só vez em todo o documento é: 

 Clicar na barra de menus Editar, escolher a 
opção Substituir. Na opção Localizar, inserir 
a palavra que está errada. Na opção 
Substituir por, inserir a palavra correta e 
clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Exibir, escolher a 
opção Substituir. Na opção Localizar, inserir 

a palavra que está errada. Na opção 
Substituir por, inserir a palavra correta e 
clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Arquivo, escolher a 
opção Substituir palavras. Na opção 
Localizar, inserir a palavra que está errada. 
Na opção Substituir por, inserir a palavra 
correta e clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Formatar, escolher 
a opção Substituir. Na opção Localizar, 
inserir a palavra que está errada. Na opção 
Substituir por, inserir a palavra correta e 
clicar na opção Substituir tudo. 

 Clicar na barra de menus Ferramentas, 
escolher a opção Substituir. Na opção 
Localizar, inserir a palavra que está errada. 
Na opção Substituir por, inserir a palavra 
correta e clicar na opção Substituir tudo. 

 

Questão 44   
Com relação aos comandos “Salvar” e “Salvar 
como” do Microsoft Word, assinale a alternativa 
falsa: 

 O “Salvar como” e o “Salvar” são idênticos na 
primeira gravação do arquivo. 

 A tecla de atalho para “Salvar como” é 
CTRL+F12. 

 “Salvar como” cria um novo arquivo sempre 
que é acionado. 

 A tecla de atalho para “Salvar” é CTRL+B. 

 O “Salvar” grava as alterações feitas no 
arquivo. 

 

Questão 45   
O procedimento correto para mover uma palavra 
de uma posição para outra dentro do texto no 
Word é: 

 Selecionar a palavra e clicar em “delete”. 

 Clicar em “voltar” sem selecionar a palavra. 

 Selecionar a palavra e clicar no botão de 
“recortar” da barra padrão do Word, 
posicionar o cursor na posição desejada e 
clicar “colar”. 

 Selecionar a palavra, clicar na ferramenta 
“desenho”, ir ao botão de retângulo, arrastar 
o mouse em torno do texto e dar o comando 
“delete”. 

 Selecionar a palavra e clicar em “delete”, 
posicionar o cursor na posição desejada e 
clicar “colar”. 
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Questão 46   

O Editor de textos Microsoft Word admite que se 
enumerem as páginas de um documento no: 

 Cabeçalho ou no rodapé.  

 Rodapé, somente no centro e no lado direito 
da página. 

 Rodapé, somente no centro da página. 

 Cabeçalho, somente no lado direito da 
página. 

 Cabeçalho, somente na lateral da página. 

 

Questão 47   
A figura abaixo é a reprodução parcial de uma 
planilha de Microsoft Office Excel. A fórmula 
digitada em B5 retornará o resultado:  
 

 
 

 0 

 10 

 Igual à multiplicação de 10 por 2, ou seja, 20.  

 #DIV/0! 

 Igual à potência de 10 elevado ao expoente 
2, ou seja, 100. 

 

Questão 48   
Considere a figura abaixo obtida a partir da 

planilha do Microsoft Office Excel. Ao digitar a 

fórmula da célula B5, e pressionar a tecla Enter, o 

valor retornado será igual a: 

 
 
 

 #NOME? 

 1 

 3 

 5 

 6 

 

Questão 49   
Considere as seguintes afirmativas nos itens a 
seguir acerca dos componentes de um 
computador pessoal (PC): 

I. USB é um tipo de barramento bastante 
popular, utilizado para conectar diversos 
dispositivos e periféricos a um computador. 

II. A memória flash é uma memória apenas 
leitura utilizada em cartões de memória, 
pendrivers, mp3 players. 

III. SATA é um tipo de conexão para 
comunicação entre o computador e 
dispositivos de armazenamento em massa. 

Pode-se concluir que: 

 Apenas uma das afirmativas é verdadeira. 

 Apenas as afirmativas dos itens I e II são 
verdadeiras. 

 Apenas as afirmativas dos itens I e III são 
verdadeiras. 

 Apenas as afirmativas dos itens II e III são 
verdadeiras. 

 As afirmativas dos itens I, II e III são 
verdadeiras. 

 
 

Questão 50   
Ao se “clicar” na opção “Tela inteira”, no menu 
“Exibir”, do Internet Explorer obtém-se o seguinte 
resultado: 

 O aumento da fonte do texto da página atual. 
Com isso, as barras de “Status” e de “Menu” 
serão inibidas até que se pressione a tecla 
“F11”. 

 A visualização da página no formato tela 
cheia, que inibe a “Barra de Títulos” e a 
“Barra de Status”, conservando-se a “Barra 
de Menu”. 

 As barras de “Status”, de “Menu” e de 
“Títulos” não serão exibidas, e a página será 
mostrada no formato tela cheia. 
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 Não será mais visualizada a “Barra de Menu”. 
As barras de “Título” e de “Status” serão 
visualizadas normalmente. 

 Não serão mais visualizadas as barras de  
“Título” e de “Status”. A “Barra de Menu” será 
visualizada normalmente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEMAS PARA REDAÇÃO 

 
Leia o fragmento a seguir e escolha um dos 
temas para o desenvolvimento do texto 
dissertativo-argumentativo. Use entre 20 e 30 
linhas. 

 
 

“Administrar  vt. Dirigir; governar; gerir. 
Administração sf. Direção; governo; gerência”. 

ROSA, Ubiratan. Minidicionário Ridee-língua portuguesa. [ 
s.i.]: Rideel [s.i.] 

 
TEMA I: O BRASIL FOI BEM ADMINISTRADO 
NOS ÚLTIMOS CINQUENTA ANOS? 
 
 
TEMA II: UM BOM ADMINISTRADOR  INDICA  
A DIREÇÃO CERTA 
 

 
 

 
Se desejar, use a página 2 deste caderno de 
prova (verso da capa) para o rascunho de sua 
redação que deverá ser transcrita para a folha 
definitiva. 
 
A folha definitiva de redação NÃO poderá ser 
assinada nem conter qualquer outro elemento 
identificador do candidato. 
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