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Prezado(a) Candidato(a),

1. Ao receber este caderno, confira se ele contém as questões objetivas com 40 (quarenta) itens, ordenados de 1 a 40, com al-
ternativas de A a E; sendo que apenas uma alternativa é correta. Caso o caderno esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, 
solicite ao Fiscal de Sala as providências cabíveis.

2. Durante a prova não poderá ser utilizado nenhum material de consulta. Não se comunique com outros candidatos, não use 
chapéu, óculos escuros, relógio e nem se levante sem autorização do Fiscal de Sala.

3. O cartão-resposta deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a) com caneta esferográfica TRANSPARENTE de tinta azul 
ou preta, devendo cobrir inteiramente o espaço correspondente à alternativa escolhida. O cartão não poderá ser rasurado, 
dobrado ou amassado. Não haverá substituição de cartão-resposta.

4. A assinatura do(a) canditado(a) no cartão-resposta é necessária e fundamental para sua identificação.

5. No momento da identificação, o(a) candidato(a) deverá escrever, no espaço apropriado do cartão-resposta, com a sua 
caligrafia usual, a seguinte frase:

Pedofilia é crime, denuncie.

6. O tempo máximo de duração da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão resposta, contadas a partir 
da autorização dada pelo Fiscal de Sala.

7. O(a) candidato(a) somente poderá entregar a prova depois de transcorrida, pelo menos, 1 (uma) hora de seu início. Após 
a entrega, o(a) mesmo(a) deverá retirar-se da sala e do local de prova, não podendo mais ir ao banheiro.

8. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto após a aposição 
em ata de suas respectivas assinaturas.

9. O(a) candidato(a) poderá levar o caderno de questões, SOMENTE, 15 minutos antes do término da prova.

10. O não cumprimento a qualquer uma das instruções deste caderno e do edital no 01/2014 poderá implicar na anulação 
da sua prova.

11. A avaliação da prova objetiva levará em consideração somente as respostas transferidas para o cartão-resposta.

12. Caberá recurso sobre o conteúdo da prova em até 2 (dois) dias úteis após a divulgação do gabarito, que estará disponível 
no site www.ibeg.org.br.
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revela que o texto é essencialmente metalinguístico.

QUESTÃO 03

Tendo como referência a norma padrão e a oração “Quando os bandeiran-
tes chegaram a Goiás”, marque a alternativa correta.

(a) O uso do sinal indicativo de crase diante de “Goiás” é facultativo.

(b) Se, no lugar de “Goiás”, fosse empregado o vocábulo Paraíba, o uso do 
sinal indicativo de crase seria inviável.

(c) Caso o verbo “chegaram” fosse substituído por retornaram, o uso do 
sinal indicativo de crase seria obrigatório diante de “Goiás”.

(d) O uso da crase seria viável caso o substantivo “Goiás” fosse substituí-
do por Goiânia, que é um nome feminino.

(e) Outra redação possível para a oração seria Quando os bandeirantes 
chegaram às terras goianas.

QUESTÃO 04

Sobre as regras de concordância prescritas pela norma padrão e as ques-
tões gramaticais que envolvem o período “Quando os bandeirantes che-
garam a Goiás, este território, que atualmente forma os estados de Goiás 
e Tocantins, já era habitado por diversos grupos indígenas.”, marque a al-
ternativa correta.

(a) Se o termo “os bandeirantes” fosse substituído por a maior parte dos 
bandeirantes, o verbo “chegaram” deveria obrigatoriamente passar para 
a 3ª pessoa do singular.

(b) Se o termo “os bandeirantes” fosse substituído por a maior parte dos 
bandeirantes, o verbo “chegaram” deveria obrigatoriamente permanecer 
na 3ª pessoa do plural.

(c) O pronome “que” poderia ser substituído por a qual.

(d) No lugar de “era habitado”, o autor não poderia empregar eram habi-
tados.

(e) O autor poderia substituir “diversos” por bastante.

QUESTÃO 05

A respeito dos elementos que constituem a coesão do período “Segundo 
a tradição, os Goyá foram os primeiros índios que a expedição de Barto-
lomeu Bueno da Silva Filho encontrou ao iniciar a exploração aurífera e 
foram eles, também, que indicaram o lugar – Arraial do Ferreiro – no qual 
Bartolomeu Bueno estabeleceu seu primeiro arranchamento.”, marque a 
alternativa correta.

(a) “Segundo” funciona como um conectivo que introduz uma ideia de 
conformidade.

(b) O pronome relativo “que”, em sua primeira ocorrência, retoma o ter-
mo “Bartolomeu Bueno da Silva Filho”, já, na segunda, recupera o termo 
“índios”. 

(c) A conjunção “e” relaciona duas orações por meio da ideia de adversi-
dade.

(d) O vocábulo “também” ressalta a relação de comparação entre duas 
orações.

(e) A expressão “no qual” retoma um termo que situa uma ação no tempo, 
já o pronome “seu” refere-se a “Bartolomeu Bueno”.

QUESTÃO 06

Quanto à acentuação gráfica dos vocábulos “Goiás”, “linguístico” e “confiá-
vel”, pode-se dizer que

LÍNGUA PORTUGUESA   

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 06.

Texto I - Goiás e os Indígenas
  
 Quando os bandeirantes chegaram a Goiás, este território, que 
atualmente forma os estados de Goiás e Tocantins, já era habitado por 
diversos grupos indígenas. Naquela época, ao verem suas terras invadi-
das, muitos foram os que entraram em conflito com os bandeirantes e os 
colonos, em lutas que resultaram no massacre de milhares de indígenas, 
aldeamentos oficiais ou migração para outras regiões.
 A maioria dos grupos que viviam em Goiás pertencia ao tronco 
linguístico Macro-Jê, família Jê (grupos Akuen, Kayapó, Timbira e Karajá). 
Outros três grupos pertenciam ao tronco linguístico Tupi, família Tupi-
-Guarani (Avá-Canoeiro, Tapirapé e Guajajara). A ausência de documen-
tação confiável, no entanto, dificulta precisar com exatidão a classificação 
linguística dos povos Goyá, Araé, Crixá e Araxá.
 Segundo a tradição, os Goyá foram os primeiros índios que a ex-
pedição de Bartolomeu Bueno da Silva Filho encontrou ao iniciar a explo-
ração aurífera e foram eles, também, que indicaram o lugar – Arraial do 
Ferreiro – no qual Bartolomeu Bueno estabeleceu seu primeiro arrancha-
mento. Habitavam a região da Serra Dourada, próximo a Vila Boa, e, qua-
tro décadas após o início do povoamento, desapareceram daquela região. 
Não se sabe ao certo seu destino e nem há registros sobre seu modo de 
vida ou sua língua.
Disponível em: http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/povo-goiano/indigenas. Acesso em: 04 dez. 

2014.

QUESTÃO 01

De acordo com as informações do texto e as relações entre elas, marque a 
alternativa correta.

(a) Antes da chegada dos bandeirantes, diversos grupos indígenas e co-
lonos já habitavam o território que hoje compreende os estados de Goiás 
e Tocantins.

(b) Milhares de invasores e indígenas foram massacrados em lutas pela 
ocupação de terras em Goiás.

(c)  Quando os bandeirantes chegaram a Goiás, 11 grupos indígenas habi-
tavam o território que hoje compreende os estados de Goiás e Tocantins.

(d) A ausência de documentação confiável torna difícil precisar se os gru-
pos indígenas Goyá, Araé, Crixá e Araxá realmente habitaram o território 
que atualmente forma os estados de Goiás e Tocantins.

(e) Segundo a tradição, os Goyá foram os primeiros índios que habitaram 
o estado de Goiás.

QUESTÃO 02

A respeito da linguagem empregada no texto, marque a alternativa cor-
reta.

(a) Pela presença marcante de construções conotativas, prevalece no tex-
to a função metalinguística da linguagem.

(b) O texto apresenta uma linguagem marcadamente denotativa e cen-
trada na 3ª pessoa, traços que evidenciam a predominância da função 
referencial.

(c) Por expressar, por meio de construções subjetivas, a opinião do emis-
sor sobre o assunto, pode-se dizer que no texto prevalece a função emoti-
va ou expressiva da linguagem.

(d) Prevalece no texto a função apelativa da linguagem, o que se pode ob-
servar pelo uso recorrente das formas verbais no modo imperativo.

(e) A constante associação entre as linguagens denotativa e a conotativa 
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rural do interior dos cerrados, aonde morava, com uso intenso da lingua-
gem regional.

QUESTÃO 09

Marque a alternativa que reproduz integralmente o sentido do período 
“Filho do poeta Érico José Curado e de Marieta Fleury Curado, escreveu 
o primeiro conto aos 12 anos, inspirado em “Assombramento”, de Afonso 
Arinos.”.

(a) Escreveu o primeiro conto aos 12 anos, inspirado em “Assombramen-
to”, de Afonso Arinos, filho do poeta Érico José Curado e de Maria Fleury 
Curado.

(b) Por ser filho do poeta Érico José Curado e de Maria Fleury Curado, 
escreveu o primeiro conto aos 12 anos, inspirado em “Assombramento”, 
de Afonso Arinos.

(c) Apesar de ser filho do poeta Érico José Curado e de Maria Fleury Cura-
do, escreveu o primeiro conto aos 12 anos, inspirado em “Assombramen-
to”, de Afonso Arinos.

(d) Aos 12 anos, já que era filho do poeta Érico José Curado e de Maria 
Fleury Curado, escreveu o primeiro conto, inspirado em “Assombramen-
to”, de Afonso Arinos.

(e) Filho do poeta Érico José Curado e de Marieta Fleury Curado, escre-
veu, aos 12 anos, o primeiro conto, o qual foi inspirado em “Assombra-
mento”, de Afonso Arinos.

QUESTÃO 10

Do ponto de vista morfossintático, o vocábulo destacado na oração “que 
comandam o governo” classifica-se como

(a) uma conjunção explicativa, pois introduz uma oração coordenada.

(b) um pronome relativo que desempenha o papel de sujeito da oração.

(c) uma conjunção integrante, pois introduz uma oração subordinada 
substantiva.

(d) uma conjunção integrante que funciona como sujeito da oração.

(e) um pronome relativo que introduz uma oração subordinada adjetiva 
explicativa.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 11 a 15.

Texto III- Quilombolas

 Ligados diretamente à história da ocupação do território brasi-
leiro, os quilombos surgiram a partir do início do ciclo da mineração no 
Brasil, quando a mão de obra escrava negra passou a ser utilizada nas mi-
nas, especialmente de ouro, espalhadas pelo interior do Brasil. Em Goiás, 
esse processo teve início com a chegada de Bartolomeu Bueno da Silva, 
em 1722, nas minas dos Goyazes. Segundo relatos dos antigos quilom-
bolas, o trabalho na mineração era difícil e a condição de escravidão na 
qual viviam tornava a vida ainda mais dura. As fugas eram constantes e 
àqueles recapturados restavam castigos muito severos, o que os impelia 
a procurar refúgios em lugares cada vez mais isolados, dando origem aos 
quilombolas.
 Os Kalungas são os maiores representantes desses grupos em 
Goiás. Na língua banto, a palavra kalunga significa lugar sagrado, de pro-
teção, e foi nesse refúgio, localizado no norte da Chapada dos Veadeiros, 
que os descendentes desses escravos se refugiaram passando a viver em 
relativo isolamento. Com identidade e cultura próprias, os quilombolas 
construíram sua tradição em uma mistura de elementos africanos, euro-
peus e forte presença do catolicismo tradicional do meio rural.
 A área ocupada pela comunidade Kalunga foi reconhecida pelo 
Governo do Estado de Goiás, desde 1991, como sítio histórico que abriga 
o Patrimônio Cultural Kalunga. Com mais de 230 mil hectares de cerrado 

(a) todos são acentuados pela mesma regra.

(b) dois deles são acentuados por serem proparoxítonos.

(c) cada um deles é acentuado por uma regra diferente.

(d) apenas um deles é acentuado por ser monossílabo tônico.

(e) a forma plural de “confiável” não deve ser acentuada.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 07 a 10.

 
Texto II- Bernardo Élis

 Contista e romancista goiano, Bernardo Élis captava a vida ru-
ral do interior dos cerrados, onde morava, com uso intenso da linguagem 
regional. Bernardo Élis foi também advogado e professor. Filho do poeta 
Érico José Curado e de Marieta Fleury Curado, escreveu o primeiro conto 
aos 12 anos, inspirado em “Assombramento”, de Afonso Arinos.
 Sua obra mais importante é o romance “O Tronco”, publicado 
em 1956. O texto foi adaptado para o cinema em 1999 pelo diretor João 
Batista de Andrade. O livro narra a violenta disputa pelo poder no início 
do século 20 entre grandes fazendeiros do sul de Goiás que comandam o 
governo e coronéis do norte do estado.

(...)
Disponível em: http://educacao.uol.com.br/biografias/bernardo-elis.jhtm. Acesso em: 04 dez. 2014.

QUESTÃO 07

Marque a alternativa coerente com as informações do texto.

(a) O texto gira em torno, principalmente, da vida pessoal de Bernardo 
Élis.

(b) Apenas os contos de Bernardo Élis tinham como traço marcante o re-
trato da vida rural do interior dos cerrados, onde morava, com uso intenso 
da linguagem regional.

(c) “Assombramento” é o nome da primeira obra de Bernardo Élis.

(d) O romance “O Tronco”, obra mais importante de Bernardo Élis, foi 
adaptado para o cinema pelo diretor João Batista de Andrade.

(e) O romance “O Tronco” narra uma história que destoa completamente 
da declaração “Bernardo Élis captava a vida rural do interior dos cerra-
dos”.

QUESTÃO 08

Cada uma das alternativas a seguir apresenta uma redação construída a 
partir do 1º período do texto, entretanto apenas uma delas está em con-
formidade com as regras de regência verbal prescritas pela norma pa-
drão. Marque- a.

(a) Contista e romancista goiano, Bernardo Élis tratava da vida rural do 
interior dos cerrados, onde morava, com uso intenso da linguagem regio-
nal.

(b) Contista e romancista goiano, Bernardo Élis primava pela vida rural 
do interior dos cerrados, aonde morava, com uso intenso da linguagem 
regional.

(c) Contista e romancista goiano, Bernardo Élis recorria à vida rural do 
interior dos cerrados, aonde morava, com uso intenso da linguagem re-
gional.

(d) Contista e romancista goiano, Bernardo Élis lembrava da vida rural 
do interior dos cerrados, onde morava, com uso intenso da linguagem re-
gional.

(e) Contista e romancista goiano, Bernardo Élis não se esquecia da vida 
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protegido, abriga cerca de quatro mil pessoas em um território que esten-
de pelos municípios de Cavalcante, Monte Alegre e Teresina de Goiás. Seu 
patrimônio cultural celebra festas santas repletas de rituais cerimoniosos, 
como a Festa do Império e o Levantamento do mastro, que atraem turistas 
todos os anos para a região.

Disponível em: http://www.goias.gov.br/paginas/conheca-goias/povo-goiano/quilombolas. Acesso em: 04 

dez. 2014.

QUESTÃO 11

Conforme as informações do texto, marque a alternativa correta.

(a) Os vocábulos “quilombos” e “quilombolas” assumem no texto exata-
mente o mesmo sentido.

(b) Os quilombos surgiram como refúgios para os negros que retornavam 
às minas depois de terem fugido do trabalho escravo.

(c) Bartolomeu Bueno da Silva fundou a primeira comunidade quilombo-
la em Goiás no ano de 1722.

(d) Os Kalungas, maior comunidade quilombola de Goiás, estão localiza-
dos no norte da Chapada dos Veadeiros e descendem dos escravos que se 
refugiaram nessa área.

(e) A área ocupada, desde 1991, pela comunidade Kalunga foi reconheci-
da pelo Governo do Estado de Goiás como sítio histórico.

QUESTÃO 12

Nos trechos “Ligados diretamente à história da ocupação do território 
brasileiro” e “àqueles recapturados restavam castigos muito severos”, o 
emprego do sinal indicativo de crase 

(a) é obrigatório em ambas as situações.

(b) é facultativo em ambas as situações.

(c) é facultativo apenas na primeira situação.

(d) está incorreto em ambas as situações.

(e) está incorreto apenas na segunda situação.

QUESTÃO 13

Marque a alternativa que reproduz o sentido integral do trecho “quando a 
mão de obra escrava negra passou a ser utilizada nas minas, especialmen-
te de ouro, espalhadas pelo interior do Brasil.”.

(a) quando a mão de obra escrava e negra passaram a ser utilizadas nas 
minas, especialmente de ouro, espalhadas pelo interior do Brasil.

(b) quando a mão de obra escrava negra passou a ser utilizada nas minas, 
exclusivamente de ouro, espalhadas pelo interior do Brasil.

(c) na época em que a mão de obra escrava negra começou a ser utilizada 
nas minas, especialmente de ouro, espalhadas pelo interior do Brasil.

(d) depois que a mão de obra escrava negra passou a utilizar as minas, 
especialmente de ouro, espalhadas pelo interior do Brasil.

(e) logo após a utilização dos negros, especialmente  os escravos, como 
mão de obra nas minas espalhadas pelo interior do Brasil.

QUESTÃO 14

Com base na norma padrão e nas questões gramaticais que envolvem o 
período “Com identidade e cultura próprias, os quilombolas construíram 
sua tradição em uma mistura de elementos africanos, europeus e forte 
presença do catolicismo tradicional do meio rural.”, marque a alternativa 
correta.

(a) No lugar de “próprias”, o autor deveria ter empregado a forma “pró-
pria”.

(b) Se, no lugar de “os quilombolas”, fosse empregada a construção gran-
de parte dos quilombolas, o verbo “construíram” deveria, necessariamen-
te, ser substituído por construiu.

(c) Se, no lugar de “os quilombolas”, fosse empregada a construção grande 
parte dos quilombolas, o verbo “construíram” deveria, necessariamente, 
permanecer na 3ª pessoa do plural.

(d) No lugar de “africanos” e “europeus”, o autor deveria ter empregado, 
respectivamente, africana e europeia.

(e) A passagem “uma mistura de elementos africanos, europeus” poderia 
ser reescrita assim uma mistura de bastantes elementos africanos, euro-
peus.

QUESTÃO 15

Do ponto de vista morfossintático, marque a alternativa correta referente 
à oração “àqueles recapturados restavam castigos muito severos”.

(a) O predicado é verbo-nominal.

(b) O termo “castigos muito severos” é o sujeito.

(c) O verbo da oração é transitivo direto e indireto.

(d) O predicativo do sujeito é representado por “recapturados”.

(e) O termo “muito” funciona como adjunto adnominal de “severos”.

Leia o texto a seguir para responder às questões de 16 a 20.

Texto IV - Apreciador de Modinhas

 Bariani Ortêncio [autor de O Dicionário do Brasil Central] cra-
va sem medo: “A música típica do goiano é a moda de viola. O sertanejo 
moderno é uma deturpação. Dor-de-cotovelo é uma coisa que caipira não 
sente, e essas músicas só têm isso. Esse sertanejo da cidade não represen-
ta a nossa música.” A moda de viola, apesar do atropelo do sertanejo do 
asfalto, ainda é sucesso em Goiânia. Algumas casas, como o SpaçoVille, na 
Vila Nova, abrem espaço para músicos interpretarem composições caipi-
ras, do sertão. 
 São aquelas canções que ficaram esquecidas e subestimadas 
depois do sucesso de Zezé di Camargo & Luciano, Leandro & Leonardo 
e Bruno & Marrone. Apesar dos pesares, essa música sertaneja asfáltica 
é sucesso em todo o estado. Goiás também virou celeiro desses artistas. 
Para a nova geração de ouvintes, que pouco teve contato com a roça, essa 
música é legítima. “Adoro. É só o que ouço e acho que tem tudo a ver com 
Goiás”, atesta Renato Carvalho, que não perde um show.
Por Alexandre Petillo. Disponível em: http://www.letras.etc.br/joomla/index.php?option=com_content&view

=article&catid=32:miscelanea&id=30:o-que-e-ser-goiano-. Acesso em 05 dez. 2014.

QUESTÃO 16

A partir das informações do texto e das relações entre elas, marque a al-
ternativa correta.

(a) Apesar da divergência de opinião, Bariani Ortêncio e Renato Carvalho 
consideram a moda de viola a música típica de Goiás.

(b) Após declarar que “O sertanejo moderno é uma deturpação.”, Bariani 
apresenta um argumento favorável a esse gênero musical.

(c) Segundo Bariani, o “sertanejo da cidade” não representa a música 
goiana, pois só expressa dor-de-cotovelo, coisa que o caipira não sente.

(d) O sucesso das duplas sertanejas Zezé di Camargo & Luciano, Leandro 
& Leonardo e Bruno & Marrone não mantém relação com a atual situação 
dos representantes da música caipira.
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(e) Para Renato Carvalho, representante da antiga geração de ouvintes, o 
sertanejo moderno tem tudo a ver com Goiás.

QUESTÃO 17

Caso o autor resolvesse, em conformidade com a norma padrão, substituir 
por outro o verbo destacado no trecho “Dor-de-cotovelo é uma coisa que 
caipira não sente”, a nova redação deveria ser

(a) Dor-de-cotovelo é uma coisa da qual o caipira não lembra.

(b) Dor-de-cotovelo é uma coisa com a qual o caipira não simpatiza.

(c) Dor-de-cotovelo é uma coisa a qual o caipira não gosta.

(d) Dor-de-cotovelo é uma coisa na qual o caipira não compreende.

(e) Dor-de-cotovelo é uma coisa a qual o caipira não convive.

QUESTÃO 18

Quanto às regras de acentuação gráfica e às questões gramaticais referen-
tes à oração “e essas músicas só têm isso”, marque a alternativa correta.

(a) No lugar de “têm”, o autor deveria ter empregado tem.

(b) Se o verbo da oração fosse substituído por manter, a nova redação 
deveria ser e essas músicas só mantêem isso.

(c) Caso fosse necessário, o autor poderia substituir “têm” por detém.

(d) Diferentemente de “só”, os vocábulos sozinho e somente não devem 
ser acentuados graficamente.

(e) Os vocábulos “só” e “têm” são acentuados graficamente por serem mo-
nossílabos tônicos.

QUESTÃO 19

Se o autor, em conformidade com a norma padrão, resolvesse substituir 
por um pronome obliquo o termo destacado na oração “Esse sertanejo da 
cidade não representa a nossa música.”, a nova redação deveria ser

(a) Esse sertanejo da cidade não lhe representa.

(b) Esse sertanejo da cidade não representa-lhe.

(c) Esse sertanejo da cidade não representa-na.

(d) Esse sertanejo da cidade não representa-a.

(e) Esse sertanejo da cidade não a representa.

QUESTÃO 20

A fala de Renato Carvalho contém marcas que permitem identificar a pre-
dominância da função da linguagem denominada

(a) emotiva ou expressiva.

(b) metalinguística.

(c) apelativa.

(d) poética.

(e) referencial.

INFORMÁTICA   

QUESTÃO 21

No Microsoft Word 2010 é possível a inserção de imagens a partir de um 
arquivo. Selecione entre as alternativas apresentadas, qual é a alternativa 
correta para que essa ação seja realizada.

(a) Ao selecionar na aba Inserir o ícone Imagem, será aberta uma jane-
la para a localização da pasta onde se encontra armazenado o arquivo e 
quando localizado, basta clicar no botão Inserir. 

(b) Ao selecionar na aba Inserir o ícone Clip-Art, será aberta uma jane-
la para a localização da pasta onde se encontra armazenado o arquivo e 
quando localizado, basta clicar no botão Inserir. 

(c) Ao selecionar na aba Página Inicial o ícone Imagem, será aberta uma 
janela para a localização da pasta onde se encontra armazenado o arquivo 
e quando localizado, basta clicar no botão Inserir. 

(d) Ao selecionar na aba Página Inicial o ícone Clip-Art, será aberta uma 
janela para a localização da pasta onde se encontra armazenado o arquivo 
e quando localizado, basta clicar no botão Abrir. 

(e) Ao selecionar na aba Exibição o ícone Figura, será aberta uma jane-
la para a localização da pasta onde se encontra armazenado o arquivo e 
quando localizado, basta clicar no botão Abrir. 

QUESTÃO 22

É possível a obtenção de estatística completa do texto que está em edição 
no Microsoft Word 2010 com as seguintes informações: Número de Pági-
nas, Número de Palavras, Número de Caracteres sem espaços, Número de 
caracteres com espaços e Número de Linha do texto. Selecione entre as 
alternativas apresentadas, qual a afirmação correta para obtenção dessas 
informações.

(a) Selecionar o ícone Pesquisar na aba Revisão.

(b) Selecionar o ícone Contar Palavras na aba Revisão.

(c) Selecionar o ícone Anotações Vinculadas na aba Revisão.

(d) Selecionar o ícone Contar Palavras na aba Exibição. 

(e) Selecionar o ícone Referências Cruzadas na aba Referências.

QUESTÃO 23

No Microsoft Word 2010 temos diversas abas com funcionalidades que 
podem ser utilizadas para a formatação e edição de textos. Selecione entre 
as alternativas apresentadas, qual das funcionalidades apresentadas não 
está situada na aba Revisão. 

(a) Aceitar Alterações.

(b) Novo Comentário.

(c) Ortografia e Gramática.

(d) Dicionário de Sinônimos.

(e) Marca D'água. 

QUESTÃO 24

Existem documentos do Microsoft Word 2010 que exigem a inserção de 
retângulos, setas, círculos, linhas, símbolos de fluxograma ou textos expli-
cativos. Selecione entre as alternativas apresentadas, qual é o ícone que 
deve ser acionado para a inserção desses objetos no documento. Ao acio-
nar esse ícone o aplicativo apresenta uma lista de formas prontas para 
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que o usuário escolha quais são os objetos pretendidos (um de cada vez). 
 
(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

QUESTÃO 25

Numa planilha do Excel 2010 é possível a importação de dados a partir 
de arquivos no formato de texto. Selecione entre as alternativas apresen-
tadas, qual representa a ação correta para a realização dessa importação.
 
(a) Selecionar na aba Dados, grupo Conexões, o ícone De Texto e será 
aberta uma janela para a localização do arquivo de texto. Localizar o ar-
quivo e clicar no botão Importar. Na sequência serão abertas janelas para 
seleção de informações sobre a importação.

(b) Selecionar na aba Dados, grupo Obter Dados Externos, o ícone Da Web 
e será aberta uma janela para a localização do arquivo de texto. Localizar 
o arquivo e clicar no botão Importar. Na sequência serão abertas janelas 
para seleção de informações sobre a importação.

(c) Selecionar na aba Dados, grupo Conexões, o ícone De Outras Fontes e 
será aberta uma janela para a localização do arquivo de texto. Localizar 
o arquivo e clicar no botão Importar. Na sequência serão abertas janelas 
para seleção de informações sobre a importação.

(d) Selecionar na aba Dados, grupo Obter Dados Externos, o ícone De 
Texto e será aberta uma janela para a localização do arquivo de texto. Lo-
calizar o arquivo e clicar no botão Importar. Na sequência serão abertas 
janelas para seleção de informações sobre a importação.

(e) Selecionar na aba Dados, grupo Obter Dados Externos, o ícone Do 
Acess e será aberta uma janela para a localização do arquivo de texto. Lo-
calizar o arquivo e clicar no botão Importar. Na sequência serão abertas 
janelas para seleção de informações sobre a importação.

QUESTÃO 26

Numa planilha do Excel 2010 temos a possibilidade de criação de uma nova 
célula agrupando informações de duas células. Para que isso aconteça es-
colhemos a célula que receberá a informação e em seguida seleciona-se o 
quadro fx (para inserir função). Considera-se que as células selecionadas 
contém valores válidos. Podemos citar como exemplo que a célula A1 terá 
a informação PAULO, a celula B1 terá a informação ROBERTO DA SILVA e 
a célula C1 terá como resultado a informação PAULO ROBERTO DA SILVA. 
Selecione entre as alternativas apresentadas, qual representa a fórmula 
que irá realizar essa operação.
 
(a) =CONCATENAR(A1;" ";B1)

(b) =CONCATENAR(A1+B1)

(c) =CONCATENAR(A1;B1)

(d) =CONCATENAR(A1-B1)

(e) =CONCATENAR A1;" ";B1

QUESTÃO 27

Numa planilha do Excel 2010 temos um conjunto de células com valores. 
As células preenchidas são as células E1 a E6. O usuário pretende que seja 

apresentado o maior valor existente entre as células E1 a E6. Não existem 
valores iguais nas células citadas. Selecione entre as alternativas apresen-
tadas, qual é a informação que deve constar no quadro fx (para inserir 
função) para a apresentação da informção pretendida na célula E7.

(a) =NUMERO(E1:E6)

(b) =MEDIA(E1:E6)

(c) =MÁXNUM(E1:E6)

(d) =NUMMAX(E1:E6)

(e) =MÁXIMO(E1:E6)

QUESTÃO 28

Numa planilha do Excel 2010, é possível a ordenação de determinadas 
colunas, a partir de um conjunto de ações. Selecione entre as alternativas 
apresentadas, qual é a afirmativa correta para essa tarefa.
 
(a) Na aba Fórmulas, selecione o icone Filtro. Será aberta uma janela para 
seleção das colunas e o tipo de ordenação. Em seguida confirmar clicando 
no botão Ok. 

(b) Na aba Dados, selecione o icone Filtro. Será aberta uma janela para 
seleção das colunas e o tipo de ordenação. Em seguida confirmar clicando 
no botão Ok.

(c) Na aba Fórmulas, selecione o icone Classificar. Será aberta uma janela 
para seleção das colunas e o tipo de ordenação. Em seguida confirmar 
clicando no botão Ok.

(d) Na aba Dados, selecione o icone Classificar. Será aberta uma janela 
para seleção das colunas e o tipo de ordenação. Em seguida confirmar 
clicando no botão Ok.

(e) Na aba Exibição, selecione o icone Classificar. Será aberta uma janela 
para seleção das colunas e o tipo de ordenação. Em seguida confirmar 
clicando no botão Ok.

QUESTÃO 29

O Internet Explorer é um navegador, de propriedade da Microsoft, que 
pode ser utilizado  acessar e navegar na internet. Na barra de Menu do In-
ternet Explorer 10 está disponível a opção Arquivo. Essa opção apresenta 
uma série de ações para impressão, abertura de nova guia, duplicação de 
guias e outras. Selecione entre as alternativas apresentadas quais são as 
teclas que devem ser acionadas para a ação  Imprimir.
 
(a) CTRL + T

(b) CTRL + K

(c) CTRL + N

(d) CTRL + O

(e) Nenhuma das Alternativas.

QUESTÃO 30

Um dos sistemas operacionais mais utilizados é o Microsoft Windows 7. 
No seu menu existe, na aba Acessórios, um ícone que pode ser utilizado 
para a edição de imagens. Selecione entre as alternativas apresentadas, 
qual é o nome desse ícone.

(a) Astah Community

(b) Paint

(c) WordPad

(d) BubbleBraker 
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(e) TabTip

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS   

QUESTÃO 31

A educação, enquanto direito de todos é um dever do município de Urua-
çu, que, dentre outras, a efetivará mediante a garantia de:

(a) Promoção do ensino fundamental facultativo e gratuito.

(b) Promoção do ensino fundamental facultativo e cobrado. 

(c) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino médio. 

(d) Progressiva extensão da obrigatoriedade e gratuidade ao ensino su-
perior.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 32

De acordo com a Lei orgânica de Uruaçu, é dever do Município e da socie-
dade promover, garantir e proteger toda manifestação cultural, assegurar 
plena liberdade de expressão e criação, incentivar e valorizar a produção 
e a difusão cultural por meio de: 

(a) Incentivo ao intercâmbio cultural com outros países do Mercosul.

(b) Criação e manutenção de centros culturais equipados que abranjam 
teatro, biblioteca, escola de arte, museu, acessíveis à População para as 
diversas manifestações culturais. 

(c) Criação, instalação e manutenção de bibliotecas escolares nas escolas 
privadas que estiverem atuando no município. 

(d) Preferência pela contratação de artistas internacionais em eventos 
locais.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 33

De acordo com a Lei orgânica do município de Uruaçu, com relação à se-
gurança, na formalidade das Leis Federal e Estadual, cabe ao Poder Públi-
co Municipal estabelecer normas e princípios que visem a segurança dos 
membros da comunidade, através de: 

(a) Proibir a venda e uso de bebidas alcoólicas e jogos para menores de 
21 anos de idade, bem como a permanência dos mesmos na rua, bares, 
lanchonetes e danceterias após a meia noite.

(b) Desestimular o trabalho conjunto das polícias civil e militar na coi-
bição e combate ao uso e tráfico de drogas, porte de armas, condução de 
veículos por menores de idade e/ou sem habilitação. 

(c) Diminuir o número de vagas no presídio. 

(d) Criação e manutenção de postos policiais nas vilas e distritos.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 34

Com base no Artigo 227 da Lei Orgânica do Município de Uruaçu, assinale 
a alternativa incorreta: 

(a) A Lei orgânica do Município de Uruaçu não dispõe sobre a família, haja 
vista que se trata de assunto pessoal de cada indivíduo, não cabendo ao 
município qualquer proteção nesse sentido.

(b) O Município dispensará proteção especial aos casamentos e assegura-
rá condições morais, físicas e sociais indispensáveis ao desenvolvimento, 
segurança e estabilidade da família. 

(c) Compete ao Município suplementar a legislação federal e a estadual dis-
pondo sobre a proteção à infância, à juventude, às gestantes a partir do 6º 
mês de gestação e às pessoas portadoras de deficiência, garantindo-lhe o 
acesso a logradouros, edifícios públicos e veículos de transportes coletivos.

(d) Serão proporcionadas aos interessados todas as facilidades para a ce-
lebração do casamento.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 35

Com base na Lei orgânica do Município de Uruaçu, nenhum empreendi-
mento de obras e serviços do Município será iniciado sem prévia elabora-
ção do plano respectivo no qual obrigatoriamente, conste:

(a) Aprovação, via referendo, do empreendimento por todos os cidadãos 
do município.

(b) Homenagem aos políticos idealizadores do empreendimento.

(c) A viabilidade do empreendimento, sua conveniência e oportunidade 
para o interesse público, dentre outros. 

(d) Logomarca do empreendimento.

(e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 36

A gênese da questão social é explicada pelo processo de acumulação ou 
reprodução ampliada do capital na produção capitalista moderna. Aponte 
o processo de acumulação em relação a esta abordagem, assinalando a 
alternativa correta:

(a)  Este processo remete ao aumento da produtividade do trabalho so-
cial; a diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário à produ-
ção de mercadorias e a incorporação permanente de inovações tecnoló-
gicas.

(b)  Este processo remete ao aumento da produtividade do trabalho so-
cial e a diminuição do tempo de trabalho socialmente necessário à produ-
ção de mercadorias.

(c) Este processo remete ao aumento da produtividade do trabalho social 
e a incorporação permanente de inovações tecnológicas.

(d) Este processo remete a diminuição do tempo de trabalho socialmente 
necessário à produção de mercadorias   e a incorporação permanente de 
inovações tecnológicas.

(e) Este processo remete a diminuição do tempo de trabalho socialmente 
necessário.

QUESTÃO 37

Iamamoto (2012) afirma que o objeto de trabalho é a “questão social”. 
É ela, em suas múltiplas expressões, que provoca a necessidade da ação 
profissional junto à criança e ao adolescente, ao idoso, as situações de vio-
lência contra a mulher e a luta pela terra, etc. [...]. Nesta perspectiva, o co-
nhecimento deixa de ser mero pano de fundo para o exercício profissional. 
Com base no enunciado, marque a alternativa correta.

(a) O conhecimento é pesquisar e não só conhecer a realidade e as múlti-
plas expressões da “questão social”.

(b) O conhecimento é pesquisar e só conhecer a realidade e as múltiplas 
expressões da “questão social”.
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(c) O conhecimento tornou-se condição do mesmo, do conhecimento do 
objeto junto ao qual incide a ação transformadora ou trabalho.

(d) O conhecimento e as manifestações no cotidiano da vida social pas-
sam a exigir outros tipos de intervenções.

(e) Nenhuma alternativa correta.

QUESTÃO 38

Iamamoto (2012) afirma que: “dar conta das particularidades das múlti-
plas expressões da questão social na história brasileira é explicar os pro-
cessos sociais que as produzem e reproduzem”. Com base na argumenta-
ção, defina o trabalho do assistente social, marcando a afirmativa correta.

(a) É apreender como a “questão social” é experienciada pelos sujeitos 
em suas vidas.

(b) É apreender como a “questão social”, em múltiplas expressões, é expe-
rienciada pelos sujeitos em suas vidas quotidianas.

(c) É apreender como a “questão social” experienciada pelos sujeitos, em 
suas vidas quotidianas, ajuda na constituição da profissão. 

(d) É apreender com a questão social, abdicando das experiências viven-
ciadas no cotidiano. 

(e) Nenhuma alternativa correta.

QUESTÃO 39

A revisão do Código de Ética do Serviço Social de 1986 teve como pres-
suposto a consolidação do projeto profissional nele evidenciado, numa 
perspectiva superadora, ou seja, de garantir suas conquistas e ao mesmo 
tempo superar suas debilidades. Enfatizou prioritariamente a: 

(a) A necessidade de estabelecer uma codificação ética que desse concre-
tude ao compromisso profissional.

(b) A necessidade de estabelecer uma codificação ética que desse concre-
tude ao compromisso profissional, de modo a explicitar a dimensão ética 
da prática profissional, afirmar seus valores e princípios e operacionaliza-la 
objetivamente em termos de direitos e deveres éticos.

(c) A necessidade de estabelecer uma codificação ética que desse concre-
tude ao compromisso profissional de modo a explicitar a dimensão ética 
da prática profissional.

(d) A necessidade predominantemente enquanto realização de capacida-
des, faculdades e possibilidades do sujeito trabalhador.

(e) A necessidade de estabelecer uma codificação ética que desse concre-
tude ao compromisso profissional e a realização de capacidades, faculda-
des e possibilidades do sujeito trabalhador.

QUESTÃO 40

A Assistência Social começou a ganhar visibilidade como política social, 
campo do direito social no tripé da Seguridade Social. Assim, ela passou a 
ser definida como ‘um tipo particular de política social’ que se caracteriza 
por ser. Nesse contexto, aponte a (1) alternativa correta.

(a) Não é genérica na atenção e não é específica nos destinatários; parti-
cularista, porque é voltada prioritariamente para o atendimento das ne-
cessidades sociais básicas.

(b) É genérica na atenção e específica nos destinatários; voltada priorita-
riamente para o atendimento das necessidades sociais básicas.

(c) É genérica na atenção e genérica nos destinatários; particularista, 
porque é voltada prioritariamente para o atendimento das necessidades 
sociais básicas; desmercadorizável.

(d) É genérica na atenção e genérica nos destinatários; particularista, 

porque é voltada prioritariamente para o atendimento das necessidades 
sociais excepcionais.

(e) É genérica na atenção e específica nos destinatários; particularista, 
porque é voltada prioritariamente para o atendimento das necessidades 
sociais básicas e desmercadorizável, universalizante, porque, ao incluir 
segmentos sociais excluídos no circuito de políticas, serviços e direitos, 
reforça o conteúdo universal de várias políticas socioeconômicas seto-
riais.




