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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL 
 
Texto      A lua é irrelevante 
 

O satélite terrestre aparentemente teve pouca influência sobre a origem da vida na Terra – uma descoberta 
com implicações para o resto da galáxia. 

Até agora, os cientistas consideravam como certo que as formas de vida mais elevadas só puderam se 
desenvolver na Terra graças à nossa grande lua, porque sua força de atração estabiliza o eixo terrestre. Caso 
contrário, o eixo oscilaria como um pião de criança pouco antes de cair. O caos climático resultante desse 
desequilíbrio teria impossibilitado qualquer forma de vida complexa na Terra – bem como em 99% de todos os 
outros planetas semelhantes ao nosso, que não possuem um “estabilizador” desses. 

Agora, entretanto, simulações computadorizadas realizadas por um trio de pesquisadores liderados por 
Jason Barnes, da Universidade de Idaho, nos Estados Unidos, revelaram que a coisa não é tão simples assim. Os 
dados mostraram que mesmo sem uma lua, o eixo da Terra só oscilaria de 10° a 20° – em um espaço temporal de 
meio bilhão de anos. De acordo com Barnes isso ainda teria um impacto sensível sobre o clima, “mas não excluiria 
o desenvolvimento de vida inteligente.” 

Os resultados obtidos pela equipe de Barnes sugerem que não é só a Lua que mantém a Terra estável; é 
especialmente Júpiter, com sua enorme força de gravidade, que exerce um “efeito calmante” sobre o nosso 
planeta (e a maioria dos outros que existem no sistema solar). 

Os novos cálculos também indicaram que a Via Láctea poderia conter muito mais planetas semelhantes à 
Terra e com vida mais evoluída do que se pensava anteriormente. Um satélite de grandes dimensões 
simplesmente não parece ser um pré-requisito para uma biologia mais avançada. 

Barnes calcula que não é mais apenas um por cento, mas possivelmente 75% de todos os planetas 
parecidos com a Terra que oferecem as condições para o surgimento da vida complexa. Entretanto, o cientista 
admite que a Lua tem outras propriedades além de estabilizar o nosso eixo planetário para estimular a vida – por 
exemplo, o ciclo de marés cheias e vazantes, que intensifica a dinâmica das águas nas zonas costeiras, gerando a 
produção de ricos nutrientes marinhos.       

(Revista GEO – Um novo mundo de conhecimento. Número 34, ISSN 1984-5138 – Editora Escala) 

01 
Em relação ao texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
(     ) A lua é o satélite de maior importância para o desenvolvimento de vida inteligente porque sua força de 

atração estabiliza o eixo terrestre.  
(     ) A descoberta recente dos pesquisadores mobilizou a comunidade científica porque pode modificar o padrão 

de nossa Via Láctea. 
(     ) A lua influencia o ciclo das marés cheias e vazantes, intensificando a dinâmica das águas nas zonas costeiras, 

que gera a produção de ricos nutrientes marinhos. 
(     ) A Via Láctea poderia conter mais planetas semelhantes à Terra e com vidas mais evoluídas. Foi a conclusão a 

que chegaram os pesquisadores, depois dos novos cálculos.  
A sequência está correta em 
A) F, V, V, F  B) V, F, V, V  C) F, V, F, V  D) V, V, V, F  E) F, F, V, V 
 

02 
Assinale a alternativa que ambas as palavras contêm exemplos de hiato. 
A) caos / teria       D) trio / efeito   
B) cair / possuem      E) coisa / lua 
C) realizadas / eixo  
 

03 
Assinale a alternativa em que todas as palavras foram formadas pelo processo de derivação. 
A) especialmente / lua       D) climático / irrelevante    
B) impossibilitado / terra     E) marinhos / ciclos 
C) pré-requisito / desequilíbrio      

 

04 
A palavra ou expressão que NÃO pode substituir o termo destacado na frase “Agora, entretanto, simulações 
computadorizadas...” (3º§) é 
A) porém.  B) contudo.  C) ainda que.  D) no entanto.  E) todavia. 
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05 
“Um satélite de grandes dimensões simplesmente não parece ser um pré-requisito para uma biologia mais 
avançada.” A alternativa que contém a palavra que faz o plural da mesma forma que a palavra sublinhada na 
frase é 
A) mula-sem-cabeça.       D) auto-elogio.      
B) sexta-feira.       E) guarda-civil. 
C) pão-de-ló.        

 
06 
Assinale a alternativa em que o sinal indicativo de crase é facultativo. 
A) “... só puderam se desenvolver na Terra graças à nossa grande lua...” 
B) “... planetas semelhantes à Terra e com vida...” 
C) As viagens à Lua foram interrompidas. 
D) Os cientistas se referiram à influência que a Lua exerce sobre a Terra. 
E) A Lua que vemos brilhar, à noite, no céu, possui propriedades incontáveis. 

 
07 
Relacione as colunas, classificando corretamente os verbos destacados.  
 

1. Gerúndio. 
2. Futuro do Pretérito do Indicativo. 
3. Pretérito Imperfeito do Indicativo. 
4. Presente do Indicativo. 
5. Pretérito Perfeito do Indicativo. 

(     ) “... os cientistas consideravam como certo...” 
(     ) “... sua força de atração estabiliza o eixo terrestre.” 
(     ) “... o eixo oscilaria como um pião...” 
(     ) “Os dados mostraram que mesmo sem uma lua...” 
(     ) “... nas zonas costeiras gerando a produção de ricos nutrientes 

marinhos.”       
A sequência está correta em 
A) 3, 2, 4, 1, 5  B) 2, 3, 1, 5, 4  C) 4, 1, 5, 3, 2  D) 2, 4, 3, 1, 5  E) 3, 4, 2, 5, 1 

 
08 
Em “... que intensifica a dinâmica das águas nas zonas costeiras...”, a palavra que apresenta sentido oposto à 
palavra destacada é 
A) exacerba.  B) aumenta.  C) ameniza.  D) fortifica.  E) desencontra. 

 
09 
O par de vocábulos do texto acentuado pela mesma regra é 
A) até / só       D) climático / evoluída    
B) mantém / marés      E) desequilíbrio / também 
C) contrário / estável      
 

10 
A linguagem usada no texto é 
A) informal.  B) subjetiva.  C) pejorativa.  D) formal.  E) conotativa. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11 
O aniversário de uma cidade é comemorado na penúltima semana do ano. Se num ano bissexto esse dia é o 
355º, então a data dessa comemoração acontece no dia                
A) 18.               B) 19.                        C) 20.                         D) 21.                    E) 22.     

 
12 
Numa caixa encontram-se 45 bolas, sendo algumas vermelhas e as demais verdes. Considere que a probabilidade 
de se retirar uma bola verde é igual a 3/5. Assim, a diferença entre os dois tipos de bola citados é 
A) 9.           B) 7.                C) 10.              D) 6.               E) 5. 
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13 
O dobro de um número somado à sua metade é igual ao triplo desse número menos 9. O número em questão é 
A) 16.                    B) 18.           C) 22.                  D) 24.                  E) 26. 

 
14 
O maior número de 3 algarismos distintos é somado com a metade de seu antecessor. O número obtido nessa 
operação é 
A) 1478.                B) 1482.               C) 1486.              D) 1484.               E) 1480.  
 

15 
Um automóvel deslocando 25 metros a cada segundo ultrapassa um ônibus, cuja velocidade é 72 km/h. Se 
ambos os veículos mantêm suas velocidades constantes, a distância entre eles, 1 minuto após a ultrapassagem, 
é de  
A) 250 m.  B) 300 m.             C) 150 m.        D) 240 m.           E) 350 m. 
 

16 
Os quatro primeiros moradores de um prédio de 12 andares recém-inaugurados entram no elevador, e cada um 
deles aperta um botão diferente, que corresponde ao andar de seu respectivo apartamento. Se todos esses 
moradores ocupam andares superiores ao 5º andar, as combinações possíveis de botões acionados são  
A) 30.                    B) 28.                         C) 35.                 D) 42.                   E) 40.      
 

17 
Seja a sequência numérica (– 200, – 191, – 182, – 173,...), então a soma do maior termo negativo com o menor 
termo positivo dessa sequência é  
A) 2.                    B) 5.                      C) 4.                         D) 7.               E) 1.  
 

18 
A área em negrito no interior do retângulo é igual a 35 cm2. 
A área total do retângulo mede 
A) 63 cm2.             
B) 54 cm2.             
C) 70 cm2.               
D) 56 cm2 .       
E) 65 cm2.  

 

19 
Denise foi ao supermercado e comprou 3 produtos: um biscoito, um desodorante e um produto de limpeza. Ao 
chegar em casa, ela percebeu que havia esquecido um dos produtos no supermercado. Considere que 
 

• o produto esquecido não foi o mais caro. 

• ou ela não esqueceu o produto de limpeza ou o biscoito foi o mais barato.   

• o biscoito custou R$0,50 a mais que o desodorante. 

• o produto de limpeza não foi mais caro que o desodorante.  
 

Portanto, é correto afirmar que 
A) ela levou pra casa o biscoito e o desodorante.  
B) ela não esqueceu o biscoito nem o produto de limpeza.  
C) ela esqueceu o biscoito.  
D) o desodorante foi o produto mais caro.  
E) ela esqueceu o produto de limpeza.  
 

20 
Transferindo-se metade do volume de suco contido numa garrafa para um copo, o mesmo passa a conter um 
volume que corresponde ao quádruplo do volume que sobrou na garrafa. Se a garrafa tinha inicialmente            
160 mL de suco, então o volume de suco que se encontrava inicialmente no copo era 
A) 240 mL.              B) 200 mL.            C) 180 mL.           D) 260 mL.               E) 220 mL. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 
Acerca da redação técnica, analise. 
I. Caracteriza-se pela impessoalidade. 
II. Utiliza o padrão culto de linguagem. 
III. Aplica-se em comunicações oficiais, como circular, memorando, entre outros. 
Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 
A) I   B) II   C) I, II   D) II, III   E) I, II, III 

 
22 
Sobre a ata digitada, é INCORRETO afirmar que 
A) todo o corpo de uma ata deve constituir um só parágrafo. 
B) as folhas impressas devem ser grampeadas e arquivadas em pastas. 
C) o título deve ser feito com texto centralizado e com letras em negrito. 
D) deve-se utilizar o recurso de hifenização. 
E) apenas a frente de cada folha deverá ser utilizada, não se deve imprimir nos versos das folhas. 

 
23 
Acerca do histórico escolar, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
(     ) Representa o cumprimento pelo aluno do currículo escolar. 
(     ) Apresenta os resultados finais obtidos pelo aluno. 
(     ) Declara, explicitamente, aprovação, recuperação, dependência ou reprovação do aluno. 
A sequência está correta em 
A) V, V, V  B) V, V, F  C) V, F, V  D) F, V, F  E) F, V, V 

 
24 
São características do arquivo escolar, EXCETO: 
A) Deve permitir a imediata localização do material guardado. 
B) Deve atender às necessidades da instituição. 
C) A facilidade de limpeza deve ser levada em consideração ao montar o arquivo. 
D) Quanto mais simples for o sistema de arquivamento, maiores são as possibilidades de erros. 
E) Consta todos os registros de atividades e atos escolares dos alunos. 

 
25 
São aspectos a serem considerados na escrituração escolar, EXCETO: 
A) Transcrição exata de todos os dados como constam nos documentos originais. 
B) Assinatura do diretor ou seu substituto legal nos documentos expedidos pela escola. 
C) Os espaços não preenchidos deverão ficar em branco. 
D) Identificação do estabelecimento nos documentos expedidos. 
E) Toda a documentação expedida deve estar registrada com letra legível, sem rasuras e incorreção.  

 
26 
“É o registro do ingresso do aluno na unidade escolar.” Trata-se da(o) 
A) transferência.      D) matrícula.   
B) histórico escolar.      E) ficha de avaliação. 
C) diploma.   

 
27 
“Processo de cópia de arquivos para outra mídia, visando à possibilidade de recuperação de dados em caso de 
perda dos mesmos dos locais originais em que estavam gravados.” A afirmativa anterior se refere à(ao) 
A) backup.        D) limpeza de disco. 
B) desfragmentador de disco.      E) restauração do sistema. 
C) scandisk. 
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28 
O programa que cria uma barreira de proteção contra, especificamente, as tentativas de comunicação com o 
computador protegido, podendo bloquear estas comunicações por diversos critérios, é o  
A) antivírus.  B) firewall.  C) anti-spam.  D) malware.  E) spyware. 
 

29 
Na barra de ferramentas do Outlook, ao digitar o atalho CTRL + R, a função ativada é 
A) enviar nova mensagem.      D) imprimir a mensagem. 
B) deletar a mensagem.      E) responder a todos. 
C) responder ao remetente. 
 

30 
No Microsoft Office Word (configuração padrão), para gravar o documento atual em uma unidade de disco, 
deve-se utilizar o atalho 
A) CTRL + A.  B) CTRL + O.  C) CTRL + Z.  D) CTRL + P.  E) CTRL + B. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
31 
Formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China, o Bric, acrônimo criado pelo economista Jim O’Neil para 
designar as maiores economias emergentes do planeta, passou a ser denominado Brics por integrar também a 
A) África do Sul. B) Austrália.  C) Coreia do Sul. D) Suécia.  E) Suíça. 
 

32 
“No mundo ideal, as relações diplomáticas entre os países devem ser orientadas pelo que os especialistas 
chamam de ‘princípio da reciprocidade’. Se uma nação impõe um rosário de exigências para que um 
determinado estrangeiro ingresse em seu território, o país de origem deste visitante tem o direito de fazer o 
mesmo.”                (ISTOÉ, Edição 2208, de 07/03/2008) 
O texto introduz uma matéria que informa sobre uma nação europeia onde o tratamento dado aos visitantes 
brasileiros têm sido motivo de muita reclamação e desconforto há alguns anos, gerando a intensificação de 
exigências, com implantação de regras rígidas por parte do governo brasileiro, para a entrada no país dos 
A) alemães.  B) espanhóis.  C) franceses.  D) ingleses.  E) italianos. 
 

33 
Sobre o crescimento econômico dos 20 países mais ricos do mundo nos últimos dois anos, é correto afirmar que  
A) houve um pequeno retrocesso.    D) só os desenvolvidos cresceram.  
B) mantiveram-se estagnados.     E) tiveram um aumento expressivo. 
C) ocorreu uma desaceleração brusca.     
 

34 
Em 2013, ou seja, no próximo ano, a União Europeia passa a ter um novo membro – Croácia – que foi aceito 
pelos 27 membros em conferência realizada em Bruxelas, na Bélgica. Com cerca de dois anos de 
independência, a Croácia surgiu do(a) 
A) desmembramento da Iugoslávia no conflito dos Balcãs. 
B) divisão da Tchecoslováquia na Revolução do Veludo. 
C) extinção da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. 
D) dissociação da área turca localizada em continente europeu. 
E) separação das duas Alemanhas: Ocidental e Oriental. 
 

35 
O desastre ocorrido na usina de Fukushima Daiichi, no Japão, em decorrência de um forte terremoto, seguido 
de tsunami, serviu para fortalecer as campanhas globais que combatem o uso da energia nuclear no planeta. 
Sobre a utilização desta fonte de energia no Brasil, é correto afirmar que 
A) responde por quase 100% do consumo do estado do São Paulo. 
B) detém apenas uma unidade que não funciona adequadamente. 
C) foi implantada por empresas norte-americanas e inglesas. 
D) o programa teve início após a ditadura militar, na década de 1980. 
E) possui duas usinas (e uma em construção) em Angra dos Reis-RJ. 
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Texto para responder às questões 36 e 37. 
 

Em 2010, a Justiça do Mato Grosso reconheceu o direito de propriedade dos índios xavantes à terra 
Marãiwatsédé. Esta foi mais uma batalha vencida pela comunidade indígena brasileira que em Roraima 
também teve o mesmo desdobramento com o reconhecimento do Supremo Tribunal Federal (STF) de que as 
terras na reserva de Raposa Serra do Sol pertenciam também aos índios. 

 
36 
Sobre a situação dos índios hoje no Brasil, é correto afirmar que 
A) concentram-se, em maioria, em reservas instaladas em resquícios de Mata Atlântica. 
B) possuem um estatuto próprio instituído nos primeiros anos de redemocratização. 
C) são considerados cidadãos, como demais brasileiros, com igualdade de direitos.  
D) suas terras são fiscalizadas e protegidas pelos Institutos Estaduais de Florestas – IEF’s. 
E) têm garantido na Constituição o direito à terra e à proteção de seus costumes. 

 
37 
O que tem em comum os dois estados citados no texto? 
A) Detêm as maiores populações indígenas do Brasil. 
B) Estão inseridos na região Norte do país. 
C) Possuem terras inclusas na Amazônia Legal. 
D) Representam as áreas economicamente mais ricas da região. 
E) São líderes em índices de desmatamento da Amazônia. 

 
38 
“Este último ano foi marcado pela entrada do programa na Rocinha e na Mangueira, duas comunidades que 
eram importantes centros de distribuição de drogas na cidade. Apesar dos avanços, os complexos do Alemão e 
da Penha permanecem ocupados pelo Exército, uma situação provisória que já se estende há mais de um ano.” 

(BBCBrasil – www.bbc.co.uk/portuguese – 19/12/2011) 
O sublinhado no texto trata especificamente do(a)(s) 
A) Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE).  D) Tráfico de Drogas nas favelas cariocas. 
B) Exército da Salvação.      E) Unidades de Polícia Pacificadora. 
C) Milícias civis formadas por ex-militares.    

 
39 
O governo de Barack Obama vem recebendo várias críticas dos norte-americanos que estão, inclusive, se 
organizando contra a política conservadora do presidente dos EUA, de forma a criar o Tea Party que vem a ser  
A) uma organização não governamental com sede em Washington formada por pessoas que se uniram na defesa 

da imagem e ações do presidente norte-americano. 
B) uma reação organizada nas redes sociais da Internet que propõe o impeachment do presidente e a realização 

imediata de novas eleições presidenciais. 
C) um evento de grande repercussão internacional orquestrado pelo partido democrata, que levou o tom de 

críticas do governo Obama à Organização das Nações Unidas. 
D) um movimento social e político populista, conservador, de ultradireita, surgido através de uma série de 

protestos coordenados tanto em âmbito local, como nacional. 
E) um partido político novo de Centro, com doutrinas mais mediadoras e posicionamento conservador, dando 

fim ao bipartidarismo político dos Estados Unidos. 

 
40 
Segundo o estudo “Observatório dos Investimentos Internacionais”, realizado pela consultoria KPMG e pela 
agência de investimentos francesa Paris-Ile de France Capital Economique, a América Latina recebeu 10% do 
número de investimentos internacionais realizados em 2011, que cresceram 29% na região. Dentre as 22 
cidades internacionais estudadas, uma metrópole latino-americana aparece em quarto lugar, atrás apenas de 
Londres, Xangai e Hong Kong. Trata-se de 
A) Buenos Aires.      D) São Paulo.      
B) Cidade do México.      E) Santiago. 
C) Rio de Janeiro.       




