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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

NOME DO CANDIDATO:  

_________________________________________________________ 
 

_________________________________________________________ 

 




http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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SINDICATO DOS ATLETAS PEDE USO DE 

TECNOLOGIA NO FUTEBOL E PRESSIONA A FIFA 
 

1. O Sindicato Internacional de Jogadores de Futebol, 

FIFpro, apresentou comunicado nesta segunda-feira 

em que pede para que recursos eletrônicos sejam 

testados imediatamente no esporte. A discussão 

sobre o uso da tecnologia voltou à tona após dois 

erros clamorosos de arbitragem no domingo, 

envolvendo os jogos entre Alemanha x Inglaterra e 

Argentina x México, pela Copa do Mundo. 

 

2. O presidente da FIFpro, Gerardo González, justifica 

que está em jogo a “credibilidade do futebol”, 

ressaltando que em consultas anteriores os atletas 

se mostraram favoráveis à aplicação de recursos 

tecnológicos. 

 

3. González questiona a posição inflexível dos 

dirigentes da Fifa, que resistem às propostas de 

inclusão de auxílios externos para a arbitragem. 

 

4. São várias as propostas de ajuda da arbitragem: chip 

na bola que acusaria quando passasse a linha, 

sensores nas linhas de meta, direito a pedido de 

replay em lances decisivos. O tênis e o futebol 

americano, por exemplo, já utilizam o replay para 

esclarecer lances duvidosos. 

 

5. “O mundo inteiro reclama quando esses erros 

ocorrem, mas segue enorme resistência à introdução 

de novos recursos. Fica difícil digerir. O erro na 

partida entre Inglaterra x Alemanha seria mais fácil 

de evitar. Não existe nenhum só argumento sólido 

que impeça o uso da tecnologia nas linhas de meta”, 

destacou o secretário da FIFpro, Tijs Tummers. 

 

6. A Inglaterra lamenta o gol de Lampard que o juiz 

uruguaio Jorge Larrionda não viu. A bola bateu no 

travessão e superou a linha do gol, mas a arbitragem 

não deu gol. 

 

7. A partida contra a Alemanha ficaria empatada por 2 a 

2 aos 38 min do primeiro tempo. O jogo terminou 

com vitória alemã por 4 a 1. 

 

8. No caso do gol irregular de Tevez (estava impedido), 

a FIFpro acredita que a arbitragem soube que o telão 

havia flagrado impedimento, mas não mudaram 

decisão inicial por questão de “veto aos eletrônicos”. 

 

9. O auxiliar Stefano Ayroldi acionou o árbitro Roberto 

Rossetti após o gol de Tevez para discutir a jogada. 

O telão no estádio exibiu o replay. Os jogadores 

mexicanos pressionaram o auxiliar pedindo para que 

a arbitragem recorresse à ajuda externa para 

comprovar a ilegitimidade do gol.  

 

http://copadomundo.uol.com.br/2010/ultimas-

noticias/2010/06/28/sindicato-dos-atletas-pede-uso-de-

tecnologia-no-futebol-e-pressiona-a-fifa.jhtm 

 

01) A afirmativa correta, segundo o texto, é: 

 

(A) O veto aos eletrônicos tem tirado aquilo que de 

mais significativo há no futebol, a propriedade de 

encantar a todos não obedecendo a princípios 

lógicos.  

(B) Os argumentos que existem, para a defesa da não 

utilização de recursos tecnológicos no auxílio à 

arbitragem, são inconsistentes, segundo o 

secretário da FIFpro, Tijs Tummers. 

(C) Um dos argumentos que ensejam a adoção de 

recursos tecnológicos para auxílio da arbitragem, 

parte do fato que alguns esportes já os utilizam na 

tomada de decisões durante a partida, o que de 

forma alguma tiraria o brio desses esportes.  

(D) Dentre os inúmeros recursos existentes como chip 

na bola, sensores nas linhas de meta a proposta 

mais discutida e aceita pela FIFA seja o uso de 

replay em lances decisivos, o que tem animado o 

Sindicato Internacional de Jogadores de Futebol, 

FIFpro. 

 

02) De acordo com o texto, o que ensejou novamente a 

abertura da discussão a respeito da adoção de 

recursos tecnológicos para o auxílio da arbitragem, 

foi: 

 

(A) Os diversos erros que desde tempos imemoriais 

vem acontecendo no futebol sem ninguém nunca 

tomar providência.   

(B) Os erros de arbitragem ocorridos após as partidas 

entre Alemanha e Inglaterra e Argentina e México, 

pela Copa do Mundo. 

(C) O gol de Lampard que o juiz uruguaio não viu e o 

de Tevez em posição de impedimento. 

(D) a recusa do árbitro Roberto Rossetti em anular o 

gol ilegítimo do atacante argentino. 

 

03) Considerando-se o contexto, traduz-se 

adequadamente o sentido de um vocábulo do texto 

em: 

 

(A) ... A discussão sobre o uso da tecnologia voltou à 

tona = aprofundar-se 

(B) ... após dois erros clamorosos de arbitragem no 

domingo = sedutores  

(C) ... pedindo para que a arbitragem recorresse à 

ajuda externa = pedir auxílio  

(D) ... González questiona a posição inflexível dos 

dirigentes da Fifa = passível 

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 
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04) No segmento “O mundo inteiro reclama quando 

esses erros ocorrem, mas segue enorme 

resistência à introdução de novos recursos.”,  

 

O termo sublinhado pode ser corretamente substituído, 

sem prejuízo para o sentido, por: 

(A) dessa forma. 

(B) apesar disso. 

(C) por enquanto. 

(D) daí a pouco. 

 

05) Em relação ao trecho “São várias as propostas de 

ajuda da arbitragem: chip na bola que acusaria 

quando passasse a linha, sensores nas linhas de 

meta, direito a pedido de replay em lances 

decisivos.” 

 

Os dois pontos introduzem considerando o contexto: 

(A) citação exata de fatos relacionados ao problema 

descrito 

(B) repetição de ideias já aludidas acima, no parágrafo 

anterior. 

(C) segmento de sentido explicativo, por sua função 

vocativa.  

(D) sequência enumerativa dos recursos tecnológicos 

passiveis de serem utilizados.  

 

06) Transpondo a oração “González questiona a 

posição inflexível dos dirigentes da FIFA” para voz 

passiva, a forma verbal ficará: 

 

(A) há de ser questionada 

(B) tinha sido questionada 

(C) foi questionado 

(D) é questionada 

 

07) “O Sindicato Internacional de Jogadores de 

Futebol, FIFpro, apresentou comunicado...” (1º 

parágrafo) 

 

O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o 

grifado acima está na frase: 

(A) ... González questiona a posição inflexível dos 

dirigentes da FIFA... 

(B) ...O jogo terminou com vitória alemã... 

(C) ...No caso do gol irregular de Tevez... 

(D) ...quando esses erros ocorrem... 

 

08) Nas opções abaixo a única que apresenta todos os 

vocábulos corretamente grafados: 

 

(A) elétrodo – biótipo – biquini    

(B) dúplex – ravióli - soror  

(C) ortoépia – reptil – projétil   

(D) necrópsia – recorde - púdico    

 

 

 

 

09) A acentuação dos vocábulos proteína & proíbe, 

justifica-se porque: 
 

(A) as palavras são paroxítonas com ditongos 

intercalados. 

(B) as palavras são proparoxítonas. 

(C) há a ocorrência de hiatos e acentuam-se “i” e “u” 

sozinhos ou seguidos de “s”. 

(D) o acento agudo indica a tonicidade do “i” que não 

forma sílaba com a vogal anterior, e quando isso 

acontecer, sempre será acentuado. 

 

10) O único par de palavras abaixo que não possui 

dupla prosódia é: 

 

(A) alopata e alópata 

(B) amnésia e amnesia 

(C) boemia e boêmia 

(D) âmbar e ambar  

 

11) A correspondência inadequada entre o adjetivo 

gentílico e o seu referente, está em: 

 

(A) Buenairense (Buenos Aires) 

(B) Flamengo (Flandres) 

(C) Hieropolimita (Jerusalém)  

(D) Lisboeta (Lisboa) 

 

12) A opção que apresenta um erro em relação ao grau 

superlativo erudito do adjetivo e o seu designativo 

é: 
 

(A) amaríssimo (amado) 

(B) integérrimo (íntegro) 

(C) macérrimo (magro) 

(D) humílimo (humilde) 

 

13) Em relação ao plural dos adjetivos compostos a 

única opção abaixo grafada corretamente é:  

 

(A) A garota calçava sapatos azuis-marinho. 

(B) As cores de meus carros são azul-turquesas. 

(C) Comprei duas pastas laranjas. 

(D) Ela tinha olhos verde-claros. 

 

14) Assinale a opção abaixo cuja expressão destacada 

não é uma locução adjetiva: 

 

(A) A briga de foice durou mais de uma hora. 

(B) Depois do almoço voltaremos a discutir. 

(C) A camisa de brim ficou muito suja de lama. 

(D) A taxa de conservação do imóvel é muito cara 

 

15) Em uma das opções abaixo há um erro de 

concordância nominal, assinale-a: 
 

(A) Manteiga é péssimo para o organismo 

(B) Elas estavam muito revoltadas 

(C) Eles ganharam muitos prêmios 

(D) O governo espanhol e holandês fecharam acordo 

comercial 
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16) O Banco Central (BC) comunicou, na sexta-feira dia 

26 de julho, que entraria em circulação na segunda-

feira dia 29 de julho as novas cédulas. Sobre isso 

assinale a alternativa INCORRETA. 
 

(A) As novas notas lançadas são de R$ 2 e de R$ 5, da 

Segunda Família de Cédulas do Real. 

(B) De acordo com comunicado do Departamento do 

Meio Circulante, as notas de R$ 2 mantém o 

padrão de cor predominante azul, e terá as 

mesmas dimensões.  

(C) A nota de cinco segue com o tom predominante 

lilás e passa a apresentar um tamanho diferente do 

atual. 

(D) Os principais itens de segurança nas duas cédulas 

são a marca d'água, o "quebra cabeças", no qual o 

valor da cédula aparece quando examinada contra 

a luz, marcas em alto relevo e elementos 

fluorescentes, visíveis sob a luz ultravioleta. 

 

17) A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que 

terminou no domingo dia 28 de julho com missa 

para mais de 3 milhões em Copacabana, a Jornada 

foi pontuada por algumas situações não esperadas. 

Analise as afirmações abaixo: 
 

I. O comboio papal, que saiu da base aérea do 

Aeroporto Internacional do Galeão, na Ilha do 

Governador, com direção à Catedral Metropolitana, 

no Centro, ficou preso em um engarrafamento. 

II. Na terça-feira, quando a jornada foi oficialmente 

aberta, o metrô, principal meio de deslocamento 

dos devotos à praia de Copacabana, ficou parado 

por duas horas devido ao rompimento de um cabo 

de energia. 

III. A pane atrasou a chegada de milhares de fiéis que 

participariam da missa inaugural, presidida pelo 

arcebispo do Rio, Dom Raymundo Cardeal 

Damasceno Assis.  

IV. A fase final da jornada seria realizada no Campus 

Fidei, em Guaratiba foi transferido para 

Copacabana devido aos alagamentos que criaram 

um verdadeiro mar de lama no local. 
 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas I, II e IV estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 

18) "A paz (entre Israel e Palestina) é possível. Acredito 

nisso há anos". "Se conseguirmos obter 

compromissos razoáveis, já terá sido um marco." 

Essa declaração foi feita pelo ex-embaixador 

americano em Israel, que será o responsável por 

coordenar os diálogos de paz entre representantes 

dos governos de Israel e Palestina. Esse 

embaixador é: 

(A) Martin Indyk 

(B) Condy Raguet 

(C) William Hunter 

(D) Robert Cumming Schenck 

 

19) Negociadores palestinos e israelenses vão se 

reunir no próximo dia 14 de agosto em Jerusalém, 

informou o Departamento de Estado americano. 

Sobre os pontos básicos das negociações entre 

Israel e Palestinos analise as afirmações abaixo: 

 

I. Os palestinos aspiram a um Estado plenamente 

soberano e independente na Cisjordânia e na faixa 

de Gaza, com a capital em Jerusalém Oriental. 

II. Israel quer um Estado palestino desmilitarizado, 

uma presença militar no longo prazo no Vale da 

Cisjordânia da Jordânia e a manutenção do 

controle de seu espaço aéreo e das fronteiras 

exteriores. 

III. Os palestinos desejam que Israel saia dos 

territórios que ocupou após a Guerra dos Seis Dias 

de 1967 e desmantele por completo os 

assentamentos judeus. 

IV. Os palestinos pedem um congelamento do 

processo de colonização enquanto durarem as 

colonizações de paz. 

 

Após análise das afirmações acima podemos concluir 

que: 

(A) Todas estão corretas 

(B) Apenas I e II estão corretas 

(C) Apenas I, II e III estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 

 

20) Depois de três anos de bloqueio e mais de seis 

décadas de conflito, Tzipi Livni, do lado israelense, 

e Saeb Erakat, do lado palestino, retomaram as 

conversações diretas em 29 e 30 de julho, 

impulsionadas pelo secretário de Estado 

americano, John Kerry. Ambas as partes decidiram 

buscar selar um acordo de paz final em um prazo 

de nove meses e voltar a se reunir no mês de 

agosto em Israel ou nos Territórios Palestinos. 

Sobre os pontos de negociações entre palestinos e 

israelenses coloque V(Verdadeiro) ou F(Falso) a 

seguir assinale a alternativa com a sequência 

correta de cima para baixo. 

 

 ) Israel descarta voltar às fronteiras anteriores a 

1967, mas está pronto para deixar algumas regiões 

da Cisjordânia, ao mesmo tempo em que anexa os 

maiores assentamentos, onde vivem cerca de 360 

mil israelenses, incluindo alguns de Jerusalém 

Oriental. 

 ) Israel arrebatou a zona árabe de Jerusalém da 

Jordânia em 1967 e depois a anexou, uma medida 

que nunca foi reconhecida pela comunidade 

internacional. Os israelenses consideram a cidade 

como sua capital "eterna e indivisível". 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES 
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 ) Os palestinos querem fazer de Jerusalém 

Oriental, lar de 280 mil palestinos e de mais de 200 

mil israelenses, a capital de seu futuro Estado. 

 ) Os palestinos exigem que Israel reconheça seu 

"direito ao retorno" e pedem que durante as 

negociações de paz aceite o princípio da 

pertinência desta exigência, cuja concretização 

seria acordada entre as duas partes. 

 ) Israel rejeita o direito ao retorno. O primeiro-

ministro, Benjamin Netanyahu quer, por sua vez, 

que os palestinos reconheçam o Estado de Israel 

como "o estado do povo judeu". 

 ) Israel controla a maioria das fontes subterrâneas 

da Cisjordânia. Os palestinos querem uma 

distribuição mais igualitária do recurso. 

 

(A) V – F – V – F – V – F 

(B) F – V – F – V – F – F 

(C) V – V – V – V – V – V 

(D) F – F – V – V – F – V  
 

 
 
 

21) A comunicação pela qual os titulares de órgãos e 
entidades comunicam ao público assunto de seu 
interesse e solicitam a sua participação: 

 
(A) Memorando 
(B) Aviso 
(C) Ofício 
(D) Telegrama 
 
22) O poder atribuído ao agente público para o 

desempenho de suas funções é o requisito do Ato 
Administrativo chamado de: 

 
(A) Competência 
(B) Objeto 
(C) Motivo 
(D) Forma 
 
23) Os assuntos que requeiram alto grau de segurança 

e cujo teor ou características podem ser do 
conhecimento de pessoas que, sem estarem 
intimamente ligadas ao estudo ou ao manuseio, 
sejam autorizadas a deles tomar conhecimento, 
funcionalmente: 

 
(A) Ultra-secreto 
(B) Secreto 
(C) Confidencial 
(D) Reservado  
 
24) A extinção do contrato quando há o cumprimento 

integral pelas partes de suas prestações 
contratuais configura em: 

 
(A) Conclusão do Objeto 
(B) Rescisão  
(C) Anulação 
(D) Desfeito 
 
 
 
 

25) Todo documento, ao término de seu ciclo vital, 
deverá ser encaminhado a sua destinação final. 
Neste sentido a destinação de um documento que 
não tem valor histórico será: 

 

(A) Registro  
(B) Distribuição 
(C) Classificação 
(D) Eliminação 
 
26) Os serviços públicos podem ser classificados 

quanto a sua essencialidade em: 
 
(A) Serviços Administrativos e Industriais. 
(B) Serviços públicos e de utilidade pública. 
(C) Gerais e Individuais. 
(D) Próprios e Impróprios. 
 

27) Uma das características para que a redação oficial 
cumpra seu objetivo de comunicar com eficiência, 
segundo a qual o texto deve apresentar idéias 
claras para evitar a ambigüidade e a distorção do 
que se pretende. 

 

(A) Clareza 
(B) Concisão  
(C) Objetividade 
(D) Correção 
 
28) De acordo com a estrutura administrativa dos 

municípios, é órgão fim que compete a 
administração e a execução dos programas de 
educação e assistência escolar da Administração 
Municipal e dos programas de preservação do 
acervo documentário e de difusão cultural: 
 

(A) Secretaria de Fazenda.  
(B) Secretaria de obras. 
(C) Secretaria de Saúde. 
(D) Secretaria de Educação e Cultura. 
 
29) Estando Microsoft Excel 2007 em sua configuração 

padrão, ao digitar a fórmula =A1+B1, na célula C3 e 
copiá-la e colá-la na célula C4 vai ficar: 

 

(A) =A1+B1 
(B) =A2+B2 
(C) =C1+D1 
(D) =A1+B2 
 
30) No Windows XP em sua configuração padrão, não 

se pode compartilhar: 
 
(A) Disco Rígido. 
(B) Unidade de CD/DVD. 
(C) Pastas. 
(D) Arquivos. 
 
31) Durante o período de expediente todas as 

chamadas do exterior devem ser sempre 
centralizadas num departamento específico. A 
pessoa que atende deve identificar-se corretamente 
e perguntar em que pode ajudar o seu interlocutor e 
dar o seguimento mais rápido e eficaz possível ao 
pedido do interlocutor. Esse tipo de atendimento 
telefônico é: 

 

(A) Personalizado. 
(B) Acompanhamento de chamada. 
(C) Automático. 
(D) Praxe. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
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32) No Microsoft Word 2007 a opção refazer digitação 
é localizado no topo da tela e tem como tecla de 
Atalho: 

 
(A) Ctrl + Y 
(B) Ctrl + V  
(C) Shift + Y 
(D) Shift + Z 
 
33)  No Microsoft Word 2007 ao digitarmos uma 

palavra que não existe no dicionário do Word, a 
mesma aparecerá sublinhada de: 

 
(A) Verde 
(B) Vermelho 
(C) Azul 
(D) Branco 
 
34) Para criar uma letra maiúscula como aparece no 

início do parágrafo abaixo, estando no Microsoft 
Word 2007 é suficiente utilizar o comando: 

 
esus veio ao mundo para salvar a humanidade - 
através do seu sacrifício na cruz do Calvário, o 
homem tem livre acesso a Deus. O homem para ter 

acesso à vida eterna tem que cumprir os mandamentos 
de Deus, mas quem nunca pecou? Alguém já deixou de 
honrar o pai e a mãe? Quem nunca cobiçou? A justiça 
de Deus é plena e se fosse por obras estaríamos 
condenados. Mas Jesus pagou o preço do nosso pecado 
e segundo a Bíblia (Romanos 10: 9-10) aquele que 
confessá-lo Filho de Deus e assim crer será salvo. 

 
(A) Fonte. 
(B) Cor da Fonte. 
(C) Letra Capitular. 
(D) Parágrafo. 
 
35) A denominação dada a transferência  de um 

arquivo de um computador de um determinado 
usuário  para um servidor na Internet é 
chamado(a): 

 
(A) Download. 
(B) Upload. 
(C) Chat. 
(D) Link. 
 
36)  Serve para autenticar o usuário na Internet ou em 

qualquer sistema computacional, ou seja, é 
utilizada no processo de verificação da identidade 
do usuário, assegurando que este é realmente 
quem diz ser: 

 
(A) Login. 
(B) Cookies. 
(C) Password. 
(D) Licença de uso. 
 
37) Para realizar transferências diretas de chamadas 

telefônicas em PABX, o usuário do ramal que vai 
transferir a chamada deve digitar em primeiro lugar 
a tecla: 

 
(A) Redial. 
(B) Flash. 
(C) Pause.  
(D) Mute. 
 

38) Na secção de protocolo, a atividade responsável 
pelo envio de um documento para outra instituição 
é:  

 
(A) Expedição. 
(B) Distribuição. 
(C) Controle. 
(D) Autuação. 
 
39) Identifique nas alternativas abaixo o Sistema de 

Arquivamento em que, para se localizar o 
documento, necessita-se consultar um índice ou 
um código. 

 
(A) Alfabético. 
(B) Numérico. 
(C) Indireto. 
(D) Direto. 
 
40) Método de Arquivamento que organiza os 

documentos pelo assunto. 
 
(A) Numérico.  
(B) Alfabético. 
(C) Geográfico. 
(D) Ideográfico. 

 
 

J 







