
                                                  Língua Portuguesa – Ensino Médio 

 

A Feira do Livro e seus rituais 

 

1. O grande evento livreiro de Porto Alegre ____ a Feira do Livro, na Praça da Alfândega, que 

sempre 

2. começa na segunda quinzena de Outubro. No Brasil, tudo acontece de ________ no segundo 

semestre, 

3. mas neste caso há _________: é Primavera, o tempo ______ a realização de eventos ao ar livre, e, 

além 

4. disso, como está se aproximando o fim do ano e as férias, as pessoas se “municiam” de livros. Uma 

5. iniciativa de Maurício Rosemblatt que, além de livreiro, era amigo de Érico Veríssimo e uma 

figura 

6. conhecidíssima nos meios culturais da cidade, a Feira não é apenas uma coleção de estandes. 

Envolve 

7. uma série de rituais; tem um patrono, tem uma cerimônia de inauguração, ___ qual não falta o som 

de uma 

8. sineta, tem o prestígio do governador e do prefeito. Além das _______ de autógrafos, centenas 

delas, há 

9. eventos paralelos: conferências, painéis, exposições. As pessoas compram os últimos lançamentos, 

mas 

10. também eventuais preciosidades encontradas nas caixas de saldos, ao lado dos estandes. 

 

Adaptado de Moacyr Scliar, Porto de Histórias – Mistérios e crepúsculo de Porto Alegre. Record, 

Porto Alegre, 2000. 

 

Com base no texto acima, responda as questões de 1 a 5: 

 

01. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas das linhas 1, 3 e 8. 

 

a) foi – favoresse – sessões 

b) foi – favorece – seções 

c) é – favorece – sessões 

d) é – favoresse – sessões  

 

02. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas nas linhas 2, 3 e 7. 

 

a) preferência – explicações – à 

b) preferência – explicações – a 

c) preferênsia – explicações – à 

d) preferência – esplicações – a  

 

03. Considere as afirmações abaixo sobre o conteúdo do texto: 

 

I – O texto trata de venda de livros. 

II – O texto destaca a importância da Feira do Livro para a cidade de Porto Alegre. 

III – O autor homenageia Érico Veríssimo em seu texto. 

 

Estão corretas as afirmativas:  

 

a) Apenas a I 

b) Apenas a II 



c) Apenas a III 

d) Todas acima  

 

04. Quais as afirmativas abaixo mantém o sentido original do texto: 

 

I – Na linha 5, a palavra “iniciativa” pode ser substituída por “promoção”. 

II – Na linha 7, a palavra “patrono” pode ser substituída por “chefe”. 

III – Na linha 5, a palavra “figura” pode ser substituída por “personalidade”. 

 

a) Nenhuma 

b) Apenas a I 

c) Apenas a II 

d) Apenas a III 

 

05. A substituição da palavra “pessoas” (linha 9), por “indivíduo” implicaria na mudança de quantas 

outras palavras para manter a correção gramatical do texto? 

 

a) nenhuma 

b) duas 

c) cinco 

d) seis 

 

06. Indique a grafia e leitura corretas do seguinte numeral cardinal: 4.395 

 

a) Quatro mil e trezentos e noventa e cinco 

b) Quatro mil, e trezentos e noventa e cinco 

c) Quatro mil, tresentos e noventa e cinco 

d) Quatro mil, trezentos e noventa e cinco 

 

07. Assinale a palavra que está corretamente grafada 

 

a) Empecilho 

b) Enteresse 

c) Ponteagudo 

d) Páteo 

 

08. Qual frase tem a grafia correta em todas as palavras? 

 

a) Porque você comprou um livro? 

b) Por que você comprou um livro? 

c) Por quê você comprou um livro? 

d) Porquê você comprou um livro? 

 

09. Qual o tipo de sujeito na seguinte oração: “Vende-se casas de praia.” 

 

a) Oculto 

b) Simples 

c) Indeterminado 

d) Oração sem sujeito 

 

10. Complete as lacunas com as alternativas corretas: No _________ do pianista ______ muitas 

pessoas, pois era uma ________ beneficiente. 



 

a) concerto – havia - sessão 

b) concerto – haviam - sessão 

c) conserto – havia - seção 

d) conserto – havia - seção 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA 

11)  O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em quatro cômodos, 

também retangulares, conforme ilustra a figura: 

 

 

Sabendo que a área do banheiro é igual a 3m² e que as áreas dos quartos 1 e 2 são, 

respectivamente, 9m² e 8m², então a área total do projeto desta casa, em metros quadrados, é 

igual a: 

http://www.pensevestibular.com.br/wp-content/uploads/2010/10/questao15.png


a) 24 

b) 32 

c) 44 

d) 56 

 

12) 30% da população de uma cidade litorânea mora na área insular e os demais 337.799 

habitantes moram na área continental. Quantas pessoas moram na ilha? 

a) 482.570 

b) 537.884 

c) 566.890 

d)144.771  

 

13) Levo duas horas e meia para percorrer 15km. Se eu tiver quer percorrer 54km, quanto 

tempo eu levarei? 

a) 9h  

b)11h 

c)13h 

d)14h 

 

14)  Uma tela retangular com área de 9600cm2 tem de largura uma vez e meia a sua altura. 

Quais são as dimensões desta tela? 

a) 80cm de altura e 120 cm de largura  

b) 60 cm de altura e 100 de largura 

c) 60 cm de altura e 120 cm de largura 

d) 100cm de altura e 160 de largura 

 

15) Para comprar um certo brinquedo, da quantia necessária João possui um terço e Maria 

possui um quarto. Dona Lurdes, a mãe deles, prometeu completar com os R$ 125,00 que 

faltam para eles completarem o valor. Quanto custa tal brinquedo? 

a) R$ 125,00 
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b) R$ 225,00 

c) R$ 300,00  

d) R$ 325,00 

 

16)  O dobro do quadrado da nota de Pedro é zero. Qual é a sua nota final? 

a) 0  

b) 5 

c) 7 

d) 9 

 

17) Para a confecção de apostilas uma gráfica cobra um valor de R$ 5,00 referentes ao custo 

da capa, contra-capa e da encadernação, mais um valor de R$ 0,50 para cada página da 

apostila.O valor total para uma apostila de 64 paginas será: 

a) R$ 26.00 

b) R$ 37,00  

c) R$ 39,00 

d) R$ 40,00 

 

 

18) Um tanque cúbico possui 50cm de lado. O volume desse tanque é de: 

a) 25.000cm³ 

b) 75.000cm³ 

c) 100.000cm³ 

d) 125.000cm³ 

 

19)  A soma de dois números é 530 e a diferença entre eles é 178. Quais são estes números? 

a) 127 e 81 

b) 223 e 278 

c) 354 e 176  

http://www.matematicadidatica.com.br/EquacaoSegundoGrauExercicios.aspx#anchor_ex8
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d) 388 e 110 

 

20) Dada a inequação  3 - x < 5 + 3x, o conjunto solução é: 

 a) x > -1    

           2        

 b) x < -2 

 c) x > 5 

           3 

 d) x < -5 

           3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conhecimentos Específicos Operador Administrativo 

 

 

21) Quanto à atividade da Administração Pública, que limitando ou disciplinando direitos, interesses ou 

liberdades individuais, regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão o interesse público, nos 

limites da lei e com observância do devido processo legal, constitui mais propriamente o exercício do 

poder: 

Assinale a alternativa absolutamente correta: 

a) disciplinar 
b) regulamentar 
c) de polícia 
d) de domínio. 
 

22) Sobre a responsabilidade administrativa  assinale a alternativa  incorreta: 

a) A responsabilidade administrativa resulta da infringência de normas internas da Administração 
estabelecidas em lei ou regulamento, ou em contrato administrativo, impondo uma sanção ao infrator. 
b) A punição administrativa ou disciplinar, em relação ao servidor público, não depende de processo 
civil ou criminal a que este também esteja sujeito pela mesma falta. 
c) As sanções administrativas são aplicáveis diretamente pela administração, mediante procedimento 
interno em que se faculte ampla defesa ao acusado. 
d) No caso de infringência a norma contratual, a sanção administrativa é sempre de execução 
personalíssima, não se transmitindo de forma alguma aos sucessores do contrato. 
 

23) Redação oficial é o meio utilizado para o estabelecimento de relação de serviço na administração 

publica e corresponde ao modo uniforme de redigir atos normativos e comunicações oficiais. Para que se 

alcance a efetividade dessas relações  deve-se  seguir algumas normas das quais são características gerais: 

Assinale a alternativa incorreta 

a) Impessoalidade  

b) Clareza 

c) individualidade  

d) Concisão.  

 

24) O processo de análise e seleção de documentos que estabelece os prazos para guarda nas fases 

corrente, intermediária e  destinação dos documentos, é denominado de: 

a) ordenação 
b) identificação 
c) classificação 
d) avaliação 
 



25)  Sobre  a comunicação escrita oficial podemos afirmar que, o conjunto de normas geradoras das 

comunicações escritas que ligam as pessoas distantes, ou as entidades, com finalidade de manterem uma 

troca de idéias é denominada de: 

a) Documentação 

b) Sistemas de arquivamento 

c) Correspondência 

d) Redação 

 

26) Assinale a opção que contém apenas sistemas de registros de fatos administrativos, utilizados pela 

contabilidade pública: 

a) Contábil e financeiro 
b) Competência e analítico. 
c) Financeiro e de compensação 
d) Financeiro e analítico. 
 

27) Nas decisões relativas a divisão do trabalho em departamentos, à especificação de responsabilidades 

por tarefas, o estabelecimento de mecanismos de comunicação e coordenação referem-se à função 

administrativa de: 

a) Direção 

b) Planejamento. 

c) Organização. 

d) Avaliação. 

 

28)  É vedado à União, Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, EXCETO: 

a) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas. 

b) Embaraçar o funcionamento de cultos religiosos ou igrejas. 

c) recusar fé aos documentos públicos. 

d) colaborar por meio do interesse público com cultos religiosos ou igrejas. 

 

29) Assinale a  assertiva absolutamente correta sobre o enunciado a seguir. Dentre as desvantagens do 

elevado grau de centralização de autoridade está a: 

a) Padronização de procedimentos. 



b) Dependência da hierarquia para tomada de decisões. 

c) Facilidade de controle. 

d) Exigência de decisões mais alinhadas aos objetivos empresariais. 

 

 

30) O planejamento focado no curto prazo, envolvendo cada tarefa isoladamente e preocupação com o 
alcance de metas especificas, são características  do planejamento: 

a) Temporário. 

b) Tácito. 

c) Operacional. 

d) Estratégico. 

 

31) Sobre o endereçamento de correspondência é incorreto afirmar que: 

a) transcrição do nome completo do destinatário e seu endereço (rua, n°, CEP, cidade e sigla do Estado). 

b).O selo deve ser colocado à esquerda no verso do envelope. 

c) coloca-se o nome iniciando-se a partir da metade inferior do anverso do envelope, à esquerda. 

d) O nome  completo do remetente e seu endereço coloca-se no verso do envelope a esquerda  abaixo. 

 

32) A ética profissional é um domínio que: 

 

a) Norteia as relações de etnia que envolvem os membros de uma sociedade. 
b) Conceitua deveres, estabelece regras de conduta do individuo, no desempenho de suas atividades 

profissionais. 
c) É estranho aos usos e costumes que vigoram numa determinada sociedade. 
d) Envolve um conjunto de princípios que regem a conduta da sociedade geral. 

 

 

33) Na Administração Pública, atualmente, graças à Constituição Federal de 1988, os arquivos estão 

associados à conquista de direitos civis e ao exercício pleno da cidadania. No capítulo sobre os direitos e 

garantias fundamentais, a Constituição Federal, assegurou a todos o direito ao acesso  à informação e o 

direito de receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo 

geral (art. 5º, incisos XIV, XXIX) resgatando assim a vocação inicial dos arquivos, de coadjuvante das ações 

de governo, uma vez que é responsável pela formulação de política pública de gestão de documentos, nos 

termos da Lei federal n. 8.159/91, que regulamentou o artigo 216 da Constituição Federal. 



Conforme o enunciado acima assinale V para  verdadeiro  e F para falso: 

(  ) Para desenvolver as atribuições referentes à gestão documental as instituições   estão criando 

estratégias e objetivos para integrar todos os órgãos da administração, para criar o arquivo público. 

(   ) São objetivos de gestão de documentos  assegurar o pleno exercício da cidadania. 

(    ) São objetivos da gestão de documentos preservar o patrimônio de guarda permanente. 

(  ) São atividades da gestão de documentos: a produção de documentos, a utilização de documentos. 

 

Assinale a correta: 

 

a) V – V – F – V 

b) F – F – V – F 

c) V – F – V-  F 

d) V – V-  V-  V 

 

34) Para o controle pleno dos documentos, desde a sua produção até a sua destinação final, torna-se 

necessário assegurar a integração dos protocolos com os arquivos visando à padronização dos 

procedimentos técnicos. Essa integração permitirá que os documentos sejam rapidamente localizados não 

apenas durante sua tramitação, mas também durante o período em que aguardam o cumprimento de seus 

prazos no arquivo corrente, intermediário e permanente. Sobre as fases do documento é incorreto afirmar: 

a) Na fase corrente  estão os documentos vigentes e freqüentemente consultado. 

b) Na fase corrente estão também os documentos de preservação permanente  que servem para fonte de 

pesquisa. 

c) Na fase intermediária estão os documentos originários do arquivo corrente com pouca freqüência de 

uso. 

d) Na fase permanente os documentos são preservados em definitivo em razão de seu valor histórico, 

testemunhal, probatório, legal e cientifico cultural. 

 

35)  Para selecionarmos mais de um arquivo no Windows de forma intercalada, devemos selecionar o 

primeiro arquivo do grupo e ao mesmo tempo pressionar a tecla: 

a) Caps Lock 

b) Ctrl 

c) Scroll Lock 



d) Shift. 

 

36) Considerando a planilha digitada no Microsoft Excel  mostrada abaixo.  

 

Qual valor será mostrado na célula B5 quando o usuário pressionar ENTER? 

a) 57 
b) #REF! 
c) 43 
d) 71 

 

37) Uma empresa do ramo alimentício, paga aos seus funcionários uma comissão semanal caso suas vendas 

ultrapassem o valor de R$ 1000,00. A comissão é de 5% sobre o que passar desse valor. 

Considerando a planilha mostrada abaixo, digitada no Microsoft Excel 2003, que tem por objetivo calcular a 

comissão dos funcionários ou mostrar “Sem comissão”, quando for o caso. 

 

Assinale  a alternativa que apresenta a fórmula CORRETA, a ser inserida na célula D11 e depois copiada e 

colada nas células D12 e D13, para termos o resultado esperado. 

 

a) =SE(C11>1000;C11-1000*5%;"Sem comissão") 

b) =SE(C11>1000;"Sem comissão";(C11-1000)*5%) 

c) =SE((C11<=1000;"Sem comissão"); (C11>1000,(C11-1000)*5%)) 

d) =SE(C11>1000;(C11-1000)*5%;"Sem comissão"). 

 

38)  Tem-se o seguinte controle do Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão. 

  



 

 

 

O ícone destacado com um círculo tem como função: 

a) Mesclar células adjacentes, concatenando o conteúdo de todas as células e alinhando o conteúdo 
na nova célula mesclada à esquerda. 
 

b) Mesclar células não adjacentes, preservando apenas o conteúdo da primeira célula (superior 
esquerda) e centralizando o conteúdo na nova célula mesclada. 

 

c) Mesclar células adjacentes, concatenando o conteúdo de todas as células e centralizando o 
conteúdo na nova célula mesclada. 
 

d) Mesclar células adjacentes, preservando apenas o conteúdo da primeira célula (superior esquerda) 
e centralizando o conteúdo na nova célula mesclada. 
 

 
 
 
39) Um usuário do Internet Explorer 7, ao visitar paginas na Internet, percebe que uma serie de janelas 

extras se abre no navegador, automaticamente, apresentando informações adicionais e propagandas. Para 

que o usuário evite que estas janelas sejam abertas, ele deve: 

a) Habilitar a instalação de cookies ao navegar pelas paginas da Internet. 

b) Substituir http:// por https:// no endereço da paginas visitadas. 

c) Desinstalar o firewall do computador que ele utiliza para navegar na internet. 

d) Ativar o bloqueador de pop-ups do navegador. 

 

40) Uma empresa faz backup completo de seus arquivos, semanalmente, aos domingos, ás 10h, com 

duração de 1h. Um backup incremental é realizado ás 22 h, diariamente, e também com duração de 1h. em 

uma determinada quarta-feira, ás 08h, ocorreu um problema que ocasionou a perda total dos arquivos.  

Com base nestas informações, é correto afirmar que: 

a) Arquivos gravados as 06h de quarta-feira serão recuperados a partir do backup de terça-feira. 



b) Todos os arquivos gravados na quarta-feira serão perdidos, exceto os maiores que 1 KB. 

c) Para recuperação dos arquivos até a última posição possível, serão necessários os backups completo e 

incremental de domingo e os backups incrementais de segunda e terça-feira. 

d) A recuperação poderá ser feita a partir dos backups de segunda e terça-feira, sem a necessidade dos 

backups de domingo. 

 
 




