
3 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Responda as questões de 1 a 6 de acordo com o texto abaixo:  
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De repente 

Foi de repente. As palavras inadequadas saíram daquela boca, ofendendo-o 
com o maior dos vigores. Os segundos que se passaram, logo após a injúria, 
transcorrendo num silêncio absoluto, ainda com todas as sensações imóveis. As 
paredes não se mexiam e o tempo estava num daqueles raros instantes, que parece 
não haver o depois. Os próximos pensamentos, envoltos pela mágoa, foram de 
retrospectiva de toda a sua existência. Nasceu triste, ficou de pé, cresceu e 
sustentou as inquietações que o transformaram no que ele era: um respeitado 
padre. Em momento algum, na sua vida de sacerdote, pensara em desistir – até 
agora. Tinha sobrepujado os desejos mais secretos; havia dominado as 
necessidades carnais obscuras; manteve a sua fé, com paciência, em nome da 
doação. Doar em silêncio – essa era a sua vocação. Na juventude, pensara que 
poderia suportar os mesmos pregos que Jesus e padecer em qualquer calvário. 
Após aquele ultraje, retornava a ser apenas uma criança indefesa, com medo de 
fantasmas que flutuavam no pé da sua cama de menino. Uma palavra, uma pessoa, 
várias indecisões. Olhava aquela mulher opulenta, obesa e pensava "Eu nunca fui 
isso!". No fundo dos olhos femininos, gélidos, perdurava uma friesa que ele nunca 
vira. Ele tentou se defender: "Mãe...", mas foi interrompido, com a repetição do 
insulto: "Você é um grande egoísta!" Aquela voz aguda o encobriu, como um 
amplo manto negro, forte e tenebroso. Uma frase tinha tanta força quanto a maior 
das chagas sofridas por Jesus. Descobriu, então, que uma menção também poderia 
vir a ser um demônio. 

 Giovani Pasini 
e-mail: gpasini@ig.com.br 

blog: giovanipasini-educacao.blogspot.com 
(Jornal Expresso Ilustrado – Expresso 2, Santiago-RS)  

  
1. Após a leitura atenta do texto, pode-se identificar como tema: 
(a) A injúria na fala. 
(b) A injúria do demônio. 
(c) A benção do padre. 
(d) O padre e a sua vida de benção. 
 
2. A interpretação da frase “Doar em silêncio – essa era a sua vocação.” (linha 13) está correta em: 
(a) A vocação era doar com rapidez. 
(b) A vocação era doar moedas. 
(c) A vocação era doar momentaneamente. 
(d) A vocação era doar quietamente.  
 
3. A comparação de sentido que ocorre nas linhas de 21 a 23 fica expressa nas palavras: 
(a) frase e chaga 
(b) frase e menção 
(c) força e demônio 
(d) tinha e descobriu 
 
4. O texto é predominantemente: 
(a) dissertativo 
(b) humorístico 
(c) descritivo 
(d) narrativo 
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5. A palavra “friesa” (linha 18) está ortograficamente incorreta no texto. Ela deve ser empregada 
com: 
(a) Z 
(b) S 
(c) SS 
(d) Ç 
 
6. Qual das passagens abaixo melhor comprova a certeza de que “ele” (linha 09) – o homem – era 
um padre: 
(a) “Os próximos pensamentos, envoltos pela mágoa, foram de retrospectiva de toda a sua 
existência.” (linhas 7 e 8) 
(b) “Tinha sobrepujado os desejos mais secretos; havia dominado as necessidades carnais obscuras; 
manteve a sua fé, com paciência, em nome da doação.” (linhas 11 e 13)  
(c) “Uma palavra, uma pessoa, várias indecisões.” (linhas 16 e 17) 
(d) “Em momento algum, na sua vida de sacerdote, pensara em desistir – até agora.” (linhas 10 e 
11) 
 
7. Identifique a única frase cuja ideia não é de superlativo: 
(a) Ele é valente como quê! 
(b) Ela não é apenas uma boa diretora, ela é a diretora. 
(c) Maria é mais bonita que simpática. 
(d) Romário é um senhor jogador! 
 
8. Descubra o vocábulo que não se completa com a letra ao lado: 
(a) mi__to; despre__o; ob__équio; empre__a (s) 
(b) e__pelir; e__pender; e__tremoso; te__to (x) 
(c) __ibóia; ultra__e; can__ica; ma__estoso (j) 
(d) Man__el; b__eiro; b__lir; líng__a (u) 
 
9. Complete as frases corretamente: 
O objeto que estava no fundo do lago _____. 
Como aluno, sou do corpo _____ da escola. 
Por favor, _____ aquela porta. Faz frio aqui. 
Rendamos _____ aos que tombaram na guerra. 
(a) imergiu; docente; serre; pleito 
(b) imergiu; discente; cerre; preito 
(c) emergiu; discente; cerre; preito 
(d) emergiu; docente; serre; pleito 
 
10. Assinale a frase em que há erro de concordância: 
(a) Os sertões possuem um sopro épico. 
(b) Promove-se festas beneficentes na minha comunidade. 
(c) Há dois anos, os Estados Unidos invadiram a Líbia. 
(d) Fui eu quem resolveu a adoção de tal medida. 
 
11. As palavras: tardar e entardecer foram formadas a partir da palavra tarde por meio do processo 
de derivação. Quais foram, respectivamente, os tipos de derivação usados? 
(a) sufixal e prefixal; 
(b) regressiva e parassintética; 
(c) regressiva e prefixal; 
(d) sufixal e parassintética; 
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12. Há sujeito indeterminado em: 
(a) Ali, rouba-se no atacado e no varejo. 
(b) O pássaro voou assustado. 
(c) Surgiram reclamações contra o rei. 
(d) Aluga-se quarto. 
 
13. Assinale a opção que apresenta erro quanto ao pronome de tratamento empregado: 
(a) Vossa Eminência - cardeais 
(b) Vossa Santidade - papa 
(c) Vossa Magnificência - reis 
(d) Vossa Alteza - príncipes e duques 
 
14. Analise sintaticamente o pronome reflexivo em destaque: 
O caçador medicou-se. 
(a)sujeito 
(b)objeto direto 
(c)objeto indireto 
(d)complemento nominal 
 
15. Em todos os itens abaixo há um adjetivo no grau comparativo, exceto em: 
(a) Os filhos já estavam maiores que o pai. 
(b) As modelos de ontem eram mais bonitas que as de hoje. 
(c) Ele parecia o mais tímido de todos. 
(d) Dizem que o marinheiro é forte como um touro. 
 
16. Complete corretamente: 
Quando os pais ______ aos filhos que se ______ das bebidas alcoólicas e que ______ seus passeios, 
muitos deles não se ______ e saíram. 
(a) proporam; abstessem; revessem; conteram 
(b) propuseram; abstivessem; revissem; contiveram 
(c) proporam; abstenham; revejam; contêm 
(d) propuseram; abstessem; revessem; contêm 
 
17. Assinale a alternativa que contêm os sinais de pontuação adequados: 
(a) João, todo sábado; segue a mesma rotina: praia; futebol; jantar em família. 
(b) João, todo sábado, segue a mesma rotina, praia, futebol, jantar em família. 
(c) João, todo sábado; segue a mesma rotina, praia, futebol, jantar em família. 
(d) João, todo sábado, segue a mesma rotina: praia, futebol, jantar em família. 
 
18. Em qual das alternativas todas as palavras são substantivos? 
(a) Carlos; ramalhete; alma; depois 
(b) nuvem; beleza; prazer; bando 
(c) pelo; gíria; perigo; Deus 
(d) célebre; maturidade; Paulo; líquido 
 
19. A classe dos termos sublinhados foi indicada corretamente em todas as alternativas, exceto na: 
(a) Um professor italiano visitou a escola. (adjetivo) 
(b) Chegou meu irmão, mas não o teu. (artigo) 
(c) Ele ainda não me devolveu o livro. (pronome oblíquo) 
(d) Ele escreve muito bem. (substantivo) 
 
20. Indique o uso inadequado do pronome demonstrativo: 
(a) A menina era tal qual os avós. 
(b) Vencer depende destes fatores: rapidez e segurança. 
(c) Valentino foi o maior ator daquela época. 
(d) Foi preso em 1955 e já saiu nesse ano. 
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LEGISLAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DO CARGO 
 
21. Não está entre as atribuições do cargo de agente administrativo auxiliar: 
(a) encaminhar visitantes aos diversos setores, acompanhando-os e prestando-lhes as informações 
necessárias; 
(b) protocolizar processos e documentos, registrando entrada, saída e movimentação; 
(c) auxiliar na elaboração de balancetes, inventários e balanços de material movimentado ou em 
estoque; 
(d) elaborar grades ou certidões de tempo de serviço. 
 
22. Cabe ao agente administrativo auxiliar, com exceção de: 
(a) auxiliar no levantamento de dados para a proposta orçamentária; 
(b) operar com máquinas simples de reprodução e duplicação de documentos; 
(c) entregar documentos, mensagens e encomendas ou pequenos volumes;  
(d) efetuar registro da frequência do pessoal.  
 
23. Está entre os direitos individuais e coletivos estabelecidos pela Constituição Federal: 
(a) garantia de irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo; 
(b) direito de voto facultativo para os maiores de setenta anos; 
(c) direito de resposta, proporcional ao agravo, além de indenização por dano material, moral ou à 
imagem;  
(d) relação de emprego protegida contra despedida arbitrária. 
 
24. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
incorreto afirmar que: 
(a) para cada falta sem motivo justificado, a partir da segunda durante o mês, o servidor perderá o 
equivalente a uma remuneração de repouso; 
(b) a remuneração do dia de repouso corresponderá a um dia normal de trabalho; 
(c) em nenhuma hipótese poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados, civis ou religiosos; 
(d) remuneração é o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias, permanentes ou temporárias, 
estabelecidas em lei. 
 
25. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens, com exceção de : 
(a) prêmio por pontualidade; 
(b) indenizações; 
(c) auxílios e adicionais; 
(d) auxílio para diferença de caixa. 
 
26. Não é dever do servidor público municipal: 
(a) observar as normas legais e regulamentares; 
(b) participar de comemorações e atividades desportivas; 
(c) levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão de 
seu cargo; 
(d) apresentar-se ao serviço em boas condições de asseio e convenientemente trajado, ou com o 
uniforme que for determinado. 
 
27. Em relação ao Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município de São Pedro do Sul, é 
correto afirmar que: 
(a) o servidor somente responde civil e penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições; 
(b) a responsabilidade civil decorre somente de atos praticados de forma dolosa contra terceiros; 
(c) a responsabilidade penal decorre de ato omisso ou comissivo praticado no desempenho de cargo 
ou função; 
(d) a responsabilidade civil ou administrativa  do servidor será afastada no caso de absolvição 
criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. 



7 

28. Não é caso de aplicação de pena de demissão ao servidor: 
(a) crime contra a administração pública; 
(b) inobservância de dever funcional previsto em lei; 
(c) indisciplina ou insubordinação graves ou reiteradas; 
(d) improbidade administrativa. 
 
29. Em relação à Constituição Federal, é incorreto afirmar que: 
(a) não é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral; 
(b) está entre os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais adicional de remuneração para as 
atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei; 
(c) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei; 
(d) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos desta Constituição.  
 
30. Não está entre os princípios  orientadores do planejamento municipal: 
(a) viabilidade técnica e econômica das proposições, avaliadas a partir do interesse social, da 
solução e dos benefícios públicos; 
(b) respeito e adequação à realidade local e regional, e consonância com os planos e programas 
estaduais e federais existentes; 
(c) licitação para a concessão ou permissão de serviços públicos; 
(d) complementaridade e integração de políticas, planos e programas setoriais. 
 
31. Quanto à Lei Orgânica Municipal, é correto afirmar que: 
(a) o Município deve estimular a especulação imobiliária; 
(b) o Município deve urbanizar, regularizar e titular áreas ocupadas por população de baixa renda 
passíveis de urbanização;   
(c) o Município não deve permitir a participação de entidades comunitárias na elaboração do Plano 
Diretor; 
(d) o Plano Diretor é apenas uma orientação para melhorar o padrão das construções no Município. 
 
32. Sobre a política de assistência social municipal, é incorreto dizer que: 
(a) tem como objetivo a proteção à família, à maternidade, à infância, à adolescência e à velhice; 
(b) as pessoas com menos de 14 anos e mais de 60 anos de idade terão prioridade absoluta em todos 
os programas de natureza social; 
(c) o Município realizará os programas de assistência exclusivamente com a participação dos 
servidores municipais; 
(d) visa dar amparo aos carentes e desassistidos. 
 
33. Quanto à aposentadoria, pode-se afirmar que: 
(a) será compulsória aos setenta anos de idade, com proventos proporcionais ao tempo de 
contribuição; 
(b) as mulheres poderão se aposentar com  50 (cinquenta) anos, desde que tenham 20 (vinte) de 
contribuição, com proventos integrais; 
(c) os proventos dos aposentados não serão revistos juntamente e na mesma proporção que dos 
servidores em atividade; 
(d) não será admitida aposentadoria proporcional. 
 
34. Os servidores públicos municipais não terão direito a: 
(a) auxílio natalidade; 
(b) salário família; 
(c) plano de seguridade social; 
(d) salário paternidade. 
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35. Sobre a Lei Orgânica Municipal, é correto dizer que: 
(a) o Prefeito não pode vetar projetos aprovados pela Câmara de Vereadores; 
(b) o Prefeito representa o Município em juízo e fora dele; 
(c) a Câmara de Vereadores dispõe sobre a organização e o funcionamento da Administração 
Municipal; 
(d) a Câmara de Vereadores fixa as tarifas dos serviços públicos concedidos e permitidos. 
 
INFORMÁTICA 
 
36. Quando deletamos um arquivo no WINDOWS 7, este documento vai para a Lixeira. Como 
poço restaurá-lo? 
(a) Duplo Clique na Lixeira, clicar com o botão direito no arquivo desejado e Restaurar 
(b) Clicar com o botão direito na Lixeira e Esvaziar Lixeira 
(c) O WINDOWS 7 não tem Lixeira 
(d) Clicar com o botão direito na Lixeira e renomear 
 
37. No WINDOWS 7 o menu Iniciar está na: 
(a) No disco Local C:/ 
(b) No Meu Computador 
(c) No Meus Documentos 
(d) Na Área de Trabalho na Barra de Tarefas 
 
38. No Windows 7, como desligamos corretamente o computador. 
(a) Apertar o botão desligar na CPU 
(b) Desligar o estabilizador 
(c) No Menu Iniciar, clicar o botão desligar o Computador 
(d) Apertar o botão desligar na CPU e depois desligar o estabilizador 
 
39. Em um documento do WORD 2007 com 80 páginas, o usuário é solicitado a imprimir 10 
páginas, que são 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 19, 20 e 41. Na caixa de diálogo Imprimir é possível definir 
apenas a impressão destas 10 (dez) páginas; para isso, o usuário digitará 
(a) 2, 3, 5-9, 19, 20, 41 
(b) 2-5, 6-19, 20, 41 
(c) 2-5, 6-19, 20- 41 
(d) 2-20, 41 
 
40. Em um documento do WORD 2007, para colocar uma lista em ordem alfabética, é necessário: 
(a) Na guia inserir, no grupo Parágrafo, selecionar o botão referente a Classificar 
(b) Na guia Início, no grupo Parágrafo, selecionar o botão referente a Classificar 
(c) Na guia início no grupo Parágrafo, selecionar o botão referente ordenar 
(d) Na guia Inserir no grupo Parágrafo, selecionar o botão referente ordenar 
 
41. Em um documento WORD 2007 com 100 páginas foi escrito uma palavra errada, o editor 
permite que se localize esta palavra errada e substituir pela correta. 
(a) Na guia Início, no grupo Edição, selecionar o botão Substituir 
(b) Na guia Formatar, no grupo Edição, selecionar o botão Substituir,  
(c) Na guia Inserir, no grupo Edição, selecionar o botão Substituir,  
(d) Na guia Referências, no grupo Edição, selecionar o botão Substituir,  
 
42. Em um documento WORD 2007, é solicitado que se coloque o nome da Empresa na margem 
inferior do documento. 
(a) Não é possível fazer a solicitação acima neste editor 
(b) Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé, selecionar o botão Rodapé. 
(c) Na guia Layout de Página, no grupo Cabeçalho e Rodapé, selecionar o botão Rodapé 
(d) Na guia Layout de Página, no grupo Cabeçalho e Rodapé, selecionar o botão Cabeçalho 
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43. Em um documento WORD 2007, é solicitado que se coloque numeração na margem inferior do 
documento. 
(a) Na guia Início, no grupo Cabeçalho e Rodapé, selecionar o botão Número de Página. 
(b) Na guia Layout de Página, no grupo Cabeçalho e Rodapé, selecionar o botão Número de Página 
(c) Na guia Layout de Página, no grupo Cabeçalho e Rodapé, selecionar o Número de Página 
(d) Na guia Inserir, no grupo Cabeçalho e Rodapé,  selecionar o botão Número de Página. 
 
44. Em um documento WORD 2007, um documento digitado todo em letra maiúscula, é solicitado 
que apenas a primeira sentença seja com letra maiúscula, o editor tem este recurso? 
(a) Não, o usuário terá que digitar tudo de novo 
(b) Na guia Início, no grupo parágrafo, selecionar o botão maiúscula e minúscula. 
(c) Na guia Início, no grupo fonte, selecionar o botão maiúscula e minúscula. 
(d) Na guia Revisão, no grupo fonte, selecionar o botão maiúscula e minúscula. 
 
45. Durante a criação de  uma apresentação no POWERPOINT 2007 é preciso inserir a figura 
digital.jpg. Que procedimentos devem ser realizados? 
(a) Clicar com o botão direito do mouse no local onde se deseja inserir uma figura e, em seguida, 
selecionar Formas  
(b) Na guia Apresentação de Slides, no grupo Configurar, clicar em Configurar imagem. 
(c) Na guia Inserir, no grupo Ilustrações, clicar em Imagem e, em seguida, selecionar a figura 
desejada. 
(d) Na guia Formatar, clicar em Imagem e, em seguida, selecionar a figura que se deseja  
 
46. No POWERPOINT 2007, após a edição de uma apresentação com o nome Relatório.pptx, é 
necessário salvá-la com seu nome atual e será preciso de uma cópia com um nome que indique o 
ano, por exemplo, Relatório2010.pptx, Devemos utilizar, respectivamente, os seguintes comandos. 
(a) Salvar, salvar 
(b) Salvar, converter 
(c) Salvar, imprimir 
(d) Salvar, salvar como 
 
47. No POWERPOINT 2007, quando criamos um arquivo novo este possui fundo branco, para 
colocar um efeito de fundo, devemos realizar os seguintes procedimentos: 
(a) Na guia Desing, no grupo Temas, clicar no tema desejado 
(b) Clicar com o botão direito do mouse na lâmina e selecionar layout  
(c) Na guia Desing, no grupo Gráficos, clicar no tema desejado 
(d) Na guia Desing, no grupo Gráficos, clicar no tema desejado e após escolher as cores 
 
48. No POWERPOINT 2007, para colocar uma figura como Plano de Fundo, devemos realizar os 
seguintes procedimentos: 
(a) Na guia Desing, no grupo Plano de Fundo, selecionar o botão Figura 
(b) Na guia Desing, no grupo Plano de Fundo, selecionar o botão Estilo de Plano de Fundo 
(c) Na guia Desing, no grupo Gráficos, selecionar o botão Estilo de Plano de Fundo 
(d) Na guia Desing, no grupo Gráficos, selecionar o botão Figura 
 
49. No Excel 2007, como podemos centralizar o título de uma tabela? 
(a) Na guia Início, no grupo Alinhamento, selecionar o botão centralizar 
(b) Na guia Início, no grupo Formatar, selecionar o botão centralizar 
(c) Na guia Inserir, no grupo Alinhamento, selecionar o botão centralizar 
(d) Na guia Inserir, no grupo Formatar, selecionar o botão centralizar 
 
50. Em uma tabela no Excel 2007, existem vários orçamentos que é necessário fazer a soma dos 
dados. 
(a) Na guia Início, no grupo Formatar, selecionar o botão AutoSoma 
(b) Na guia Início, no grupo Formatar, selecionar o botão Somar 
(c) Na guia Início, no grupo Edição, selecionar o botão AutoSoma 
(d) Na guia Inserir, no grupo Edição, selecionar o botão AutoSoma 




