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CARGO: ASSISTENTE TÉCNICO A – ADMINISTRATIVA 
TEXTO:                                                                  Mundo novo, vida nova 

Buscar um mundo novo, vida nova 
E ver, se dessa vez, faço um final feliz 

Deixar de lado 
Aquelas velhas histórias 

Vou traçar no tempo meu próprio caminho 
E assim abrir meu peito ao vento 

Me libertar 
De ser somente aquilo que se espera 

INSTRUÇÕES 
 

01 - 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 desligado, devidamente identificado com etiqueta. 
 

02 - Não é permitido consulta, utilização de livros, códigos, dicionários, apontamentos, apostilas, calculadoras e etc. 
Bips e telefones celulares, devem ser mantidos desligados, ou qualquer outro material. É expressamente proibido ao 
candidato entrar ou permanecer com armas no local de realização das provas. Caso o candidato detenha o porte legal de 
arma e esteja de posse da mesma; deverá entregá-la na Coordenação, buscando-a ao término das provas. 
 

03 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem fumar. 
 

04 - A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas e 30 (TRINTA) minutos, já incluído o tempo destinado à identificação - 
que será feita no decorrer da prova - e ao preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO). 
 

05 - Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer absolutamente 
calado, podendo antes e depois da entrada no sanitário sofrer revista através de detector de metais. Ao término da prova 
ao sair da sala, não poderá utilizar os sanitários. Caso ocorra uma emergência, o fiscal deverá ser comunicado. 
 

06 - O caderno de provas consta de: 40 (QUARENTA) questões objetivas de múltipla escolha para Nível Superior, 30 
(TRINTA) questões objetivas de múltipla escolha para os Níveis Fundamental, Médio e Médio Técnico. Leia 
atentamente e marque apenas uma alternativa. 
 

07 - As questões das provas objetivas serão do tipo múltipla escolha, com cinco opções (A a E) e uma única 
resposta correta. Haverá na folha de respostas para cada questão, um campo designado com o código SR, cujo 
significado é “sem resposta”, que servirá somente para caracterizar que o candidato desconhece a resposta 
correta.  Portanto, a sua marcação não implicará em apenação ao candidato. 
 

08 - Deve-se marcar na FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) apenas uma opção em cada questão, com caneta azul 
ou preta, SEM RASURAS, SEM AMASSÁ-LA, SEM PERFURÁ-LA. Caso contrário, a questão será anulada. 
 

09 - Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja incompleto ou tenha qualquer defeito, o 
candidato deverá solicitar ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamações posteriores neste sentido. Inclusive 
devendo o candidato verificar se o cargo/função em que se inscreveu encontra-se devidamente identificado no caderno 
de provas na parte superior esquerda da folha nº 02. 
 

10 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe, 
única e exclusivamente ao candidato, interpretar e decidir. 
 

11 - O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas após 90 (noventa) minutos de seu início e 
só poderá levar o Caderno de Provas no decurso dos últimos 60 (sessenta) minutos anteriores ao horário previsto para o 
seu término. 
 

12 - É proibida a reprodução total ou parcial deste material, por qualquer meio ou processo, sem autorização expressa da 
Consulplan Consultoria.  Em nenhuma hipótese a Consulplan Consultoria informará o resultado por telefone. 
 

13 - A desobediência a qualquer uma das recomendações constantes nas presentes instruções poderá implicar na 
anulação da prova do candidato. 
 
 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais das provas escritas objetivas de múltipla escolha estarão disponíveis no site www.consulplan.net a 
partir das 14:00 horas do dia subseqüente à realização das provas objetivas. 
 

- Os recursos deverão ser apresentados conforme determinado no item 10 do Edital 001/2007, não esquecendo, 
principalmente dos seguintes aspectos: 
 

a) Caberá recurso contra questões das provas e contra erros ou omissões no gabarito, até 02(dois) dias úteis, a contar do 
dia subseqüente ao da divulgação desses gabaritos, iniciando-se às 14:00 horas do dia 23 de Julho de 2007 e 
encerrando-se às 14:00 horas do dia 25 de Julho de 2007 (Conforme Retificação nº IV de 21/05/2007).  

 

b) A decisão proferida pela Banca Examinadora tem caráter irrecorrível na esfera administrativa, razão pela qual não 
caberão recursos adicionais. 
 

c) Os recursos somente poderão ser feitos via Internet, apenas no prazo recursal, à CONSULPLAN CONSULTORIA, 
em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao Concurso Público no site www.consulplan.net.  
 

d) Serão rejeitados os recursos não fundamentados, enviados via postal, via fac-símile (fax) e os que não contiverem 
dados necessários à identificação do candidato. 



CONCURSO PÚBLICO − CHESF (Companhia Hidro Elétrica do São Francisco) 

CONSULPLAN CONSULTORIA LTDA                                                                               
www.consulplan.net  atendimento@consulplan.com 

3 

O verso usado 
O canto antigo 

Vou dizer adeus 
Fazer de tudo e todos bela lembrança 

Deixar de ser só esperança 
E por minhas mãos, lutando, me superar 

Em forma, jeito, luz e cor 
E vou 

Vou pegar um mundo novo, vida nova 
Vou pegar um mundo novo, vida nova. 

 

(GONZAGA, Júnior, Luís. In: Elis Regina Saudade do 
Brasil. CD Warner Music do Brasil m250678-2, 1989.) 

01) A respeito da tipologia textual apresentada através do texto “Mundo novo, vida nova”, trata-se de um(a): 
A) Texto que se volta inteiramente para a realidade. 
B) Texto que se volta para a expressão, que nele é tão ou mais importante do que a própria realidade retratada. 
C) Texto que tem como objetivo transmitir conteúdos. 
D) Texto que tem uma linguagem objetiva e impessoal. 
E) Linguagem que tende à denotação. 

02) “Vou traçar no tempo meu próprio caminho”. O vocábulo destacado NÃO tem o significado do contexto em: 
A) O caminho dos justos se renova sempre.   D) Em seu caminho, Pedro observa a paisagem. 
B) A sua vida está entre um caminho e outro.   E) O caminho para a vitória tem muitos obstáculos. 
C) O caminho para o sucesso é longo. 

03) Identifique o trecho a seguir em que o termo destacado atua como conector contribuindo para a coesão textual: 
A) “Buscar um mundo novo, vida nova”   D) “E por minhas mãos, lutando,...” 
B) “E ver, se dessa vez, faço um final feliz”   E) “Vou pegar um mundo novo, vida nova” 
C) “Vou dizer adeus” 

04) O sinônimo que traduz “traçar” na oração: “Vou traçar no tempo” está corretamente indicado em: 
A) Representar. B) Descrever.   C) Projetar.  D) Tracejar.  E) Delimitar. 

05) A respeito do tema principal enfocado pelo texto, é adequado dizer que: 
A) O autor faz uma perspectiva do futuro avaliando o passado através de uma retrospectiva. 
B) É claro o sentimento de angústia e pessimismo presente em todo o texto. 
C) A ansiedade por uma vida nova faz com que o passado esteja cada vez mais presente. 
D) O passado deve ser apagado na visão do autor para que não haja possibilidade de que se tenha uma vida nova. 
E) Para que haja uma vida nova é necessário que exista uma continuidade das antigas experiências. 

06) “(...) E vou / Vou pegar um mundo novo, vida nova /”. O termo destacado anteriormente exerce uma relação de: 
A) Adição.  B) Contraste.   C) Escolha.  D) Conclusão.  E) Motivo. 

07) Exemplificando o modo como se relacionam adjetivos e substantivos, temos a seguinte alternativa: 
A) “Vou dizer adeus”     D) “De ser somente aquilo que se espera” 
B) “Mundo novo, vida nova”     E) “E assim abrir meu peito ao vento” 
C) “Deixar de ser só esperança” 

08) “Deixar de ser só esperança” não é o mesmo que ser uma pessoa desesperançosa. Tal conclusão é possível sabendo-se 
que, neste caso, o prefixo des tem o sentido de: 
A) Negação.  B) Contrariedade.  C) Intensidade.  D) Destruição.  E) Separação. 

MATEMÁTICA 
09) Em uma construção 10 pedreiros levam 60 dias para construir uma casa, quanto tempo levará para 6 pedreiros 

construirem a casa? 
A) 110 dias.  B) 36 dias.  C) 26 dias.  D) 90 dias.  E) 100 dias. 

10) Qual o valor do capital que se deve aplicar à taxa de 8% a.a, durante 7 meses, para obter juros de  R$ 8.568,00? 
A) R$ 183.600,00 B) R$ 184.600,00 C) R$ 180.600,00 D) R$ 184.000,00 E) R$ 173.600,00 

11) O dobro de um número diminuído de 3 é igual a 11. Qual é este número? 
A) 8  B) 14   C) 7   D) 9   E) N.R.A. 

12) Um arame de 18m de comprimento é esticado ao nível do solo (suposto horizontal), ao topo de um poste vertical. 
Sabendo-se que o ângulo formado entre o arame e o solo é de 30°, a altura do poste é igual a: 

A) 10m  B) 9m   C) 18m   D) 93 m  E) 3 m 
13) A média aritmética dos elementos de um conjunto de 28 números é 27. Se retirarmos deste conjunto três números 

de valores 25; 28 e 30, a média aritmética dos elementos do novo conjunto será: 
A) 26,92  B) 26,8   C) 26,62  D) 26,38  E) 27  

14) Em uma urna há 40 bolas brancas, 25 bolas pretas e 15 vermelhas, todas de mesmo formato e indistinguíveis pelo 
tato. Retirando-se uma bola ao acaso, a probabilidade de que ela seja preta ou vermelha é igual a: 
A) 40%  B) 30%   C) 60%   D) 50%   E) 55% 

15) A área da secção determinada por um plano que corta uma esfera de raio 15cm e que está distante 9cm do seu centro 
é de: 
A) 244πcm2  B) 144πcm2  C) 200πcm2  D) 204πcm2  E) 104πcm2 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

16) “No Microsoft Windows 2000 há uma opção que visa facilitar a utilização do computador pelos portadores de 
deficiência física. Esta opção pode ser encontrada, respectivamente, no _____________ e se chama ____________.” 
Complete corretamente a frase anterior e assinale a alternativa correspondente: 
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A) Internet Explorer/Word Wide Web.   D) Painel de Controle/Inclusão Digital. 
B) Painel de Controle/Opções de Acessibilidade.  E) Internet Explorer/Inclusão Digital. 
C) Word/Inclusão Digital. 

 

17) Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda: 
(    ) Permite a troca de notícias sobre assuntos de mesmo interesse. 
(    ) É a palavra em inglês utilizada para designar os programas de navegação na Internet. 
(    ) Possibilita a exibição de páginas de hipertexto, ou seja, documentos que podem 

conter todo o tipo de informação: textos, fotos, animações, sons, etc. 

1. Word Wide Web. 
2. Correio Eletrônico. 
3. News Group. 
4. Browser. 

(    ) Troca informações, mensagens, textos, fotos, etc. com outros computadores. 
A seqüência está correta em: 
A) 4, 3, 2, 1  B) 1, 3, 4, 2  C) 3, 4, 1, 2  D) 1, 3, 2, 4  E) 2, 4, 1, 3 

 

18) Sobre a figura ao lado, pode-se afirmar que:  
 
 
 
 
 
 

 

A) Não pode ser feita através do Microsoft Word 2003. 
B) Só pode ser feita no Microsoft Excel 2003. 
C) Pode ser feita utilizando-se um ícone específico da barra de ferramentas Desenho do Microsoft Word 2003. 
D) Somente pode ser feita através do “Paint” (ou nome equivalente) do Windows. 
E) Somente pode ser feita utilizando-se uma das “AutoFormas” da barra de ferramentas Desenho do Microsoft Word 2003. 

 

19) Nas planilhas do Microsoft Excel 2003, quais são os dois tipos de dados que podem ser digitados? 
A) Valor constante e fórmula.    D) Desenho e fórmula. 
B) Valor variável e fórmula.     E) Gráfico e valor constante. 
C) Gráfico e fórmula. 

 

20) Considerando um endereço eletrônico seguido por um <nome>, como no exemplo djadministrador@uea.edu <Dr. 
José do Piauí> , pode-se afirmar que:  
A) O texto entre os sinais menor e maior é opcional. 
B) O texto entre os sinais menor e maior é obrigatório. 
C) Esta composição no e-mail não é possível devido ao espaço após a palavra “edu”. 
D) Este tipo de e-mail só funciona se todas as letras forem minúsculas. 
E) Este tipo de e-mail só funciona se não houver espaços entre todas as palavras que estão entre os sinais menor e maior. 

 

21) O Microsoft Word é um(a): 
A) Browser.  B) Planilha.   C) Editor de textos. D) Sistema operacional. E) Banco de dados. 

 

22) O Microsoft Excel é um(a): 
A) Browser.  B) Planilha.   C) Editor de textos. D) Sistema operacional. E)  Banco de dados. 

 

23) Sobre a Internet, pode-se afirmar que: 
A) É um banco de dados. 
B) A única forma de se utilizar a (“acessar a” ou “navegar na”) Internet é através do Microsoft Internet Explorer. 
C) É uma rede mundial de propriedade da Microsoft. 
D) É uma rede mundial que não pertence a qualquer empresa ou pessoa. 
E) É o mesmo que Intranet. 

 

24) Analise as afirmativas abaixo: 
I.  Pode-se acessar o programa de correio eletrônico instalado em um computador diretamente do Microsoft Internet 

Explorer 6.0. 
II.  “Correio eletrônico” e “e-mail” significam a mesma coisa. 

III.  Intranet é uma rede de computadores privativa que utiliza as mesmas tecnologias que são utilizadas na Internet. 
Está(ão) correta(s) somente a(s) afirmativa(s): 
A) I e II  B) I e III  C) II e III  D) III   E) I, II e III 

 
 
25) Algumas empresas estão vendendo computadores sem um sistema operacional instalado. O que acontece se você 

quiser acessar, por exemplo, o Painel de Controle do Windows em um destes computadores? 
A) Você só consegue ver o Painel de Controle, mas não consegue acessar qualquer uma de suas opções. 
B) Você só consegue acessar a opção “Adicionar ou remover programas” e aí incluir o Windows a partir de um CD, por 

exemplo. 
C) Você só consegue acessar a opção “Adicionar ou remover hardware” e aí incluir o Windows a partir de um CD, por 

exemplo. 
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D) Esta operação não é possível neste caso. 
E) Neste caso, só se consegue acessar o Windows através do sistema operacional DOS que sempre reside no computador.  

CONHECIMENTOS GERAIS 
26) Que cidade japonesa dá nome a um protocolo que entrou em vigor em 16 de fevereiro de 2005, que significa um 

acordo internacional, que objetiva acima de tudo, a redução da emissão dos poluentes que aumentam o efeito estufa 
no planeta? 
A) Hiroshima. B) Tóquio.  C) Nagasaki.  D) Kyoto.  E) Xangai. 

27) O governo federal vem lançando diversos planos a nível nacional, que prevêem ações em diversas áreas. O mais 
conhecido de todos é o PAC – Plano de Aceleração do Crescimento – no entanto, o Plano de Desenvolvimento da 
Educação também foi lançado recentemente com grande repercussão e tem como prioridade: 
A) Um ensino superior mais acessível.   D) A reformulação da estrutura educacional. 
B) Uma educação básica de qualidade.   E) A sociabilização do espaço escolar. 
C) O combate à evasão escolar. 

28) Os biocombustíveis são fontes de energia renováveis produzidas a partir da cana-de-açúcar, plantas oleaginosas, 
biomassa florestal e resíduos agropecuários, tornando-se uma importante alternativa no combate ao efeito estufa, já 
que a alternativa mais correta é substituir os combustíveis fósseis por biocombustíveis. O mais conhecido de todos é 
o Álcool (ou Etanol) que tem como principal produtor no Brasil o Estado de: 
A) Pernambuco. B) Alagoas.  C) São Paulo.  D) Rio de Janeiro. E) Mato Grosso. 

29) Uma das maiores bacias subterrâneas do mundo encontra-se no Brasil com a denominação de aqüífero Guarani e 
abrange os seguintes estados, EXCETO: 
A) São Paulo.  B) Mato Grosso do Sul.  C) Bahia.  D) Minas Gerais. E) Rio Grande do Sul. 

30) Que país europeu abandonou o Tratado para as Forças Convencionais na Europa de 1990, que prevê limites para o 
número de armamento pesado existente entre o Oceano Atlântico e os Montes Urais? 
A) Alemanha. B) Polônia.  C) Rússia.  D) Ucrânia.  E) Itália. 

RASCUNHO 
 

 


