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LEIA ESTAS INSTRUÇÕES: 
1 Identifique-se na parte inferior desta capa; 
  
2 Você dispõe de três horas para responder todas as questões e preencher o Cartão Resposta; 
 
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta; 
  
4 O candidato só poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início das provas; 
 
5 Cada questão de múltipla escolha apresenta apenas uma opção de resposta correta; 
 
6 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas que possam dificultar a leitura. 
Detectado algum problema, comunique imediatamente ao fiscal; 
 
7 Utilize o caderno de prova como rascunho se necessário, mas deverá assinalar o Cartão Resposta que 
acompanha a prova; 
 
8 Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, emenda ou 
rasura; 
 
9 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta; 
 
10 Este caderno de prova contém, 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 
  
11 Antes de retirar-se definitivamente da sala, devolva ao fiscal o caderno de prova e o Cartão Resposta; 
 
12 Assine o cartão resposta no verso.  

 

Identificação do candidato 
Nome (em letra de forma) Nº da inscrição 
  
 

Boa Prova! 
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O MUNDO SEM MIM 
Gustavo Corção 

 
1º Teria eu uns doze anos quando um dia me assaltou a mente, com particular relevo, a ideia de que o mundo já 
existira sem mim. Essa ideia é aparentemente trivial, pois nenhum de nós, em são juízo, pretende ter sido companheiro 
de armas de Carlos Magno, ou tripulante da caravela de Cristóvão Colombo. O mundo, evidentemente, era mais antigo 
do que o menino que suspendia o brinquedo para olhar em volta de si com estranheza; ali estavam as pessoas mais 
velhas, as grossas árvores, as casas, as montanhas, tudo a me falar de uma história anterior e de um cenário anterior. 
Mas o caso é que eu, ___________, achava muito ___________ essa ideia tão simples.  
2º As pessoas mais velhas tinham um ___________ perturbador: bastava-lhes querer, para que dentro delas se 
armasse um mundo em que eu não era, nem havia necessidade que fosse. Pedia então à mamãe: 
3º – Conta uma história de antigamente. 
4º Ela contava. A gente grande virava criança, os mortos saíam das sepulturas, e as crianças como eu, nesse 
recuo, mergulhavam na morte branca do não-ser. E de todas as transmutações era essa a que me parecia mais 
incompreensível. Na história que minha mãe contava, os personagens não davam por falta de mim; ninguém esperava 
por mim. Os mortos mais mortos, que não chegavam a emergir na data do episódio, eram todavia lembrados, e lá 
estavam presentes pelos ecos e vestígios. Havia o Barão, a tia Elvira, que fora ao baile da Ilha Fiscal, o Juvêncio, negro 
legendário pelos exemplos de fidelidade e dedicação. O nome deles, a saudade deles entrava na história. A marca deles. 
Eu não. Naquela cena vagamente amarela, que eu via desenhar-se atrás da testa de minha mãe, revivia um mundo em 
que eu não era; nem havia necessidade que fosse. 
 

Lições de abismo. Rio de Janeiro: Agir, 1989, p. 69-71. 
 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) de repente – isquisita – previlégio. 
b) derrepente – esquizita – previlégio. 
c) de repente – esquisita – privilégio. 
d) derepente – isquizita – privilégio. 
 
02 - Analise as afirmativas relacionadas ao texto: 

I - Para o narrador a transmutação mais incompreensível é a das crianças deixarem de existir, não participarem 

das histórias de antigamente. 

II - Para o narrador a morte do não ser é branca, porque a cor branca é associada à ausência ao nada. 

III - Para o menino ouvir uma história de antigamente era uma forma de compensar a vantagem que tinham as 

pessoas mais velhas. 

Quais afirmativas estão corretas? 
a) Apenas I e II. 
b) Apenas I e III. 
c) Apenas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
03 - Em “Mas o caso é que eu,” ... (1º parágrafo) o nexo mas poderia ser substituído sem prejuízo algum para a 

frase, por qualquer um dos citados abaixo, exceto: 
a) conquanto. 
b) contudo. 
c) porém. 
d) todavia. 
 
04 - Sobre a acentuação gráfica das palavras do texto assinale a alternativa incorreta: 
a) As paroxítonas Juvêncio e história são acentuadas porque terminam em ditongo. 
b) As palavras árvore e cenário são proparoxítonas. 
c) As palavras juízo e saída são acentuadas por ser o “i” tônico de um hiato. 
d) Os monossílabos lá, já e nós são acentuados por serem tônicos terminados em “a” e “o(s)”. 
 
05 - Todas as expressões retiradas do texto estão corretamente substituídas por uma expressão equivalente que 

seria usada numa linguagem menos formal, exceto: 
a) me assaltou a mente (1º parágrafo) = me ocorreu. 
b) com particular relevo (2º parágrafo) = com individual notabilidade. 
c) bastava-lhes querer (2º parágrafo) = só precisavam querer. 
d) não chegaram a emergir (4º parágrafo) = não chegavam a aflorar. 
 
06 - O segmento grifado está substituído pelo pronome correspondente de modo incorreto somente em: 
a) Ela gostava de contar história de antigamente = Ela gostava de contá-la. 
b) Suspendia o brinquedo = suspendia-o. 
c) Para olhar as grossas árvores = para olhar-lhes. 
d) Tinham vantagens perturbadoras = tinham-nas. 
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07 - Dados os conjuntos A = {0, 1, 2, 3}, B = {2, 3} e C = {–1, 0, 1}, é correto afirmar que: 
a) B ∩ C = 0. 

b) B ⊂ A. 

c) C é formado por números naturais. 

d) A ⊃ C. 

 

08 - Um grupo composto por 15 trabalhadores colhe 480 arroubas de algodão trabalhando 8 horas por dia 

durante 5 dias. Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, se esse grupo fosse composto por 10 trabalhadores, 

cumprindo uma carga horária diária de 10 horas de trabalho, em 4 dias teria colhido: 
a) 380 arroubas de algodão. 
b) 350 arroubas de algodão. 
c) 330 arroubas de algodão. 
d) 320 arroubas de algodão. 
 
09 - Marisete saiu para passear com seus filhos e comprou 3 bonecas e 2 carrinhos por R$ 95,20. Se ela tivesse 

comprado 2 bonecas e 3 carrinhos, teria pago R$ 87,30. Marisete pagou por cada boneca: 
a) R$ 22,20. 
b) R$ 23,30. 
c) R$ 24,40. 
d) R$ 25,50. 
 
10 - Fúlvio possui um cone circular reto, oco, fabricado em acrílico, cujo diâmetro da base mede 30 cm e a 

geratriz mede 25 cm. O volume desse cone corresponde a: 

Dado: π = 3. 
a) 5 litros. 
b) 4,5 litros. 
c) 4 litros. 
d) 3,5 litros. 
 
11 - Jadson pretende adquirir um aparelho eletrônico cujo preço, após um desconto de 8% passa a ser de R$ 

386,40. O preço normal desse aparelho, sem o desconto é: 
a) R$ 394,40. 
b) R$ 400,00. 
c) R$ 420,00. 
d) R$ 440,00. 
 
12 - Clarence desenhou três quadrados, como ilustra a figura abaixo: 

 
Sabe-se que a área do quadrado maior é o quádruplo da área do quadrado menor. A área total dessa figura é de: 
a) 22 cm2. 
b) 25 cm2. 
c) 29 cm2. 
d) 32 cm2. 
 

13 - O atual Ministro da Pesca e Aquicultura, é filiado a que Partido Político da base aliada da Presidente Dilma 

Rousseff? 
a) PHS – SP. 
b) PRB – RJ. 
c) PSC – MG. 
d) PTC – RS. 
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14 - Quando o povoado que mais tarde tranformou-se no atual município de Nova Fátima foi elevado a categoria 

de Distrito Administrativo, recebeu oficialmente o nome de: 
a) Divisora. 
b) Nossa Senhora da Luz. 
c) Três Fazendas. 
d) Tulhas. 
 
15 - Quem chegou à região onde hoje localiza-se o município de Nova Fátima em 1.940 e depois de adquirir 10 

alqueires de terras, fundou o “Patrimônio da Luz”? 
a) Antônio José Fogaça. 
b) Martiniano de Campos. 
c) Pedro Marçal Ribeiro. 
d) Sebastião Nicolau Fróes. 
 
16 - Todas as alternativas abaixo apresentam nomes de pessoas que também podem ser consideradas como 

pioneiros e fundadores do “Patrimônio da Luz”, pois também promoveram o loteamento de suas terras, 

EXCETO: 
a) Carlos Ross. 
b) Geraldo de Proença Sigaud. 
c) Gustavo Schenfelder. 
d) Lupércio Amaral Soares. 
 

17 - Em conformidade com o Art.107 da Lei Orgânica do Município de Nova Fátima os bens públicos municipais 

podem ser: De uso público; De uso especial; Bens dominicais. 

Qual alternativa descreve os bens de “uso especial”? 
a) Estradas municipais, ruas, parques, praças, logradouro publico e outros da mesma espécie. 
b) Do patrimônio administrativo, destinados a Administração, tais como os edifícios das repartições públicas, os 
terrenos e equipamentos destinados ao serviço público, veículos, matadouros, mercados e outras serventias da mesma 
espécie. 
c) Aqueles sobre os quais o Município exerce os direitos de proprietário, e são considerados como bens patrimoniais 
disponíveis. 
d) Pontes, Viadutos de alta tecnologia, usinas hidroelétricas e servidores municipais. 
 
Documentos codificados digitalmente que se utiliza de microeletrônica e software para produção e visualização 

são conhecidos como Documentos Digitais.  

18 - Considerando o texto acima, são exemplos de Arquivos Digitais: 
a) Textos - base de dados imagens fixas e em movimento – gravações sonoras, mensagens de correio eletrônico e 
páginas da web. 
b) Armário de aço com quatro gavetas. 
c) Instituição que faz a custódia dos documentos históricos. 
d) Documentos de valor histórico que guardam as impressões das digitais dos presos da época da ditadura militar. 
 

19 - Os principais métodos de arquivamento são: 
a) Aleatório e em pastas. 
b) Periódico, permanente e diário. 
c) Alfabético, numérico e alfanumérico. 
d) Públicos e privados. 
 
20 - Os arquivos públicos são classificados em: 
a) Correntes, temporários e permanentes. 
b) Sigilosos e de domínio público. 
c) Registros policiais sigilosos e históricos. 
d) Prosseguimento, Verticais e suspensos. 
 
Um Prefeito encaminhou uma correspondência para Secretário Estadual de Agricultura, informando da 

necessidade de investimento no município em decorrência do período longo de estiagem que afetou a produção 

de grãos. O chefe de gabinete, ao redigir esta correspondência, utilizou as normas preconizadas pelo Manual de 

Redação Oficial da Presidência da República. 

21 - Qual modalidade de correspondência foi redigida acima? 
a) Uma Ata, pois se trata de um relato de uma situação. 
b) Como se trata de uma correspondência endereçada a autoridade do poder executivo relatando um problema técnico a 
correspondência utilizada foi uma Nota Técnica. 
c) Um Ofício, porque é utilizado para tratar de assuntos oficiais dos Órgãos da Administração Pública, entre si, e com 
particulares.  
d) Um memorando, uma vez que esta é uma correspondência entre a Prefeitura e a Secretaria Municipal de agricultura. 
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22 - São funções do Setor de Protocolo, em uma repartição pública: 
a) Recebimento, classificação, registro, distribuição, expedição e tramitação de documentos. 
b) Identificação e guarda de documentos utilizando a tabela de temporalidade. 
c) Registro, classificação e registro temporal da documentação. 
d) Recebimento, classificação, recolhimento e guarda de documentos históricos. 
 
 

23 - O servidor público responsável pelo atendimento ao público deve: 
a) Atender com atenção e profissionalismo, buscando informações de forma satisfatória. 
b) Usar tratamento informal dispensando o Sr/Sra, mesmo que seguido pelo nome, pois estes formalismos são 
desnecessários em uma repartição pública. 
c) Priorizar os seus problemas particulares na repartição pública, pois o usuário sempre pode esperar. 
d) Acessar sítios de relacionamento pessoal, na internet, no local de trabalho. 
 
24 - Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de Nova Fátima, os servidores nomeados, em virtude de 

aprovação em concurso público, são considerados estáveis: 
a) Após 3 (três) anos de efetivo exercício. 
b) Após 1 (um) ano de efetivo exercício. 
c) Após 2 (dois) anos de efetivo exercício. 
d) Após 4 (quatro) anos de efetivo exercício. 
 
25 - A Lei Orgânica do Município de Nova Fátima estabelece que o servidor estável só perderá o cargo em 

virtude de: 
a) Sentença judicial transitada em julgado ou mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada ampla 
defesa. 
b) Função não for necessária para as atividades da prefeitura. 
c) Excesso de contingente. 
d) Afastamento do servidor por mais de dois anos, em decorrência de licença médica. 
 
 “Documento de valor jurídico, que consiste em registro narrativo fidedigno e decisões do que passou em uma 

assembléia, sessão ou reunião. Pode ser lavrada em livro próprio, autenticado, como páginas numeradas e 

rubricadas pela autoridade que redigiu os termos de abertura e encerramento.” (Manual de Redação Oficial da 

UFF: 2003) 

26 - O trecho acima descreve: 
a) Relatório de Reunião.   c) Nota Técnica. 
b) Ata.     d) Circular. 
 
27 - São considerados documentos compostos: 
a) Relatórios.    c) Processos. 
b) Fichas de atendimento.   d) Ofícios. 
 
28 - A Extensão .docx é um formato de arquivo de texto utilizado nas versões mais recentes do aplicativo 

Microsoft Word. O novo formato permite que arquivos mais elaborados ocupem menos espaço em disco e com 

isso seu compartilhamento é facilitado. A extensão .docx passou a ser utilizada na seguinte versão do pacote 

Office: 
a) Microsoft Office 97.   c) Microsoft Office XP. 
b) Microsoft Office 2000.   d) Microsoft Office 2007. 
 
29 - Sobre as características que podemos atribuir ao dispositivo abaixo ilustrado (teclado), todas as alternativas 

estão corretas, exceto: 

 
a) É um dispositivo de entrada. 
b) É um dispositivo de Hardware. 
c) Pode ser dotado de tecnologia wireless (conexão sem fios). 
d) É um Software. 
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30 - Assinale a alternativa que completa corretamente a descrição: 

O Aplicativo _________________ é um cliente de e-mail, que também possui funções de calendário e agenda, sendo 

possível organizar contatos, atividades e compromissos.  

a) Microsoft Outlook. 
b) Microsoft Excel. 
c) Microsoft Mail. 
d) Microsoft Exchange. 




