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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-
resposta

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir 
embora ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita 
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham 
mais de uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

14 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 06 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto abaixo e responda às questões de 
01 a 06.

“- Mas qualquer que seja a profissão da tua escolha, 
o meu desejo é que te faças grande e ilustre, ou 
pelo menos notável, que te levantes acima da 
obscuridade comum. A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria; os prêmios são poucos, os malogrados 
inúmeros, e com os suspiros de uma geração é 
que se amassam as esperanças de outra. Isto é a 
vida; não há planger, nem imprecar, mas aceitar as 
coisas integralmente, com seus ônus e percalços, 
glórias e desdouros, e ir por diante.” 

Trecho de A Teoria do Medalhão, de Machado de Assis.

01. Assinale a alternativa que contempla 
corretamente a função das vírgulas que separam o 
termo “Janjão” no texto acima.
a) Trata-se de uso do vocativo, que deve vir separado 
por vírgulas, de acordo com a norma padrão.
b) Não há vírgulas separando o termo “Janjão”, o 
que configura o estilo literário livre do autor.
c) As vírgulas são facultativas no emprego do 
vocativo, ficando a cargo do autor usá-las conforme 
a ênfase pretendida na interpretação do texto.
d) “Janjão” é o sujeito da frase em que está inserido; 
desta forma, o uso de vírgulas separando o termo 
Janjão configura desvio da norma padrão.
______________________________________

02. Sabe-se que os pronomes podem acompanhar 
ou substituir os termos a que se referem. No trecho 
“com os suspiros de uma geração é que se amassam 
as esperanças de outra”, é correto interpretar que o 
termo OUTRA se refere a:
a) geração.
b) esperanças.
c) suspiros.
d) amassam.
________________________________________

03. Em linhas gerais, os advérbios de modo são 
comumente utilizados para qualificar as ações 
que acompanham. No trecho “aceitar as coisas 
integralmente, com seus ônus e percalços, glórias 
e desdouros”, identifique o advérbio presente na 
frase e assinale a alternativa que o apresenta.
a) Ônus.
b) Glórias.
c) Integralmente.
d) Percalços.
________________________________________ 

04. No trecho “Mas qualquer que seja a profissão 
da tua escolha, o meu desejo é que te faças grande 
e ilustre”, o uso dos termos TUA e TE se refere a:

a) primeira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o próprio autor.
b) segunda pessoa do singular, e representa, no 
texto, Janjão.
c) terceira pessoa do singular, e representa, no 
texto, o leitor.
d) segunda pessoa do plural, e representa, no texto, 
o pai de Janjão.
________________________________________

05. Assinale a alternativa que apresenta as funções 
sintáticas dos termos “vida” e “Janjão” na seguinte 
frase do texto: “A vida, Janjão, é uma enorme 
loteria”. 
a) Sujeito e vocativo.
b) Aposto e objeto direto.
c) Vocativo e objeto indireto.
d) Sujeito e predicativo do sujeito.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que apresenta somente 
adjetivos presentes no texto.
a) Escolha, ilustre, enorme, desejo.
b) Grande, ilustre, notável, enorme.
c) Notável, grande, desejo, ônus.
d) Suspiros, esperanças, grande, pequeno.

QUESTÕES 07 A 10 - MATEMÁTICA 

07.  

A equação de segundo grau acima:
a) possui duas soluções iguais.
b) tem como soluções –3 e 1.
c) tem como soluções 3 e –1.
d) não possui raízes reais.
________________________________________

08. Qual o vigésimo quarto termo da sequência 13, 
17, 21, ...?
a) 93.
b) 97.
c) 101.
d) 105.
________________________________________
09. Qual a área sombreada da figura a seguir? 
Considere 

a) 20 cm².
b) 25 cm².
c) 40 cm².
d) 10 cm².
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10. Em uma sala com 5 homens e 5 mulheres, qual 
a probabilidade mais aproximada de, escolhendo-
se 2 pessoas ao acaso para montar uma comissão, 
ambas serem mulheres?
a) 22%.
b) 20%.
c) 25%.
d) 18%.

QUESTÕES 11 A 14 - CONHECIMENTOS GERAIS

11. Na República do Brasil, um dos principais órgãos 
do Poder Judiciário é aquele cuja incumbência 
maior é a guarda da Constituição Federal. Assinale 
a alternativa que indica o nome desse órgão.
a) Comissão Parlamentar de Inquérito
b) Senado Federal
c) Ministério Público
d) Supremo Tribunal Federal
________________________________________

12. “O território brasileiro é comumente organizado 
em cinco regiões geográficas: Norte, Nordeste, 
Centro-Oeste, Sudeste e Sul”. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, um Estado de 
cada uma dessas regiões.
a) Amazonas, Bahia, Goiás, Rio de Janeiro e 
Paraná.
b) Goiás, Piauí, Rio de Janeiro, Bahia e Minas 
Gerais.
c) Pernambuco, Pará, Minas Gerais, Paraná e Piauí.
d) Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Bahia e 
Goiás.
________________________________________

13. Leia a seguinte notícia jornalística e assinale 
a alternativa que indica o nome da cidade que 
preenche corretamente a lacuna.

“O número de mortos no incêndio na Grenfell 
Tower subiu para 79 nesta segunda-feira. Neste 
balanço, a polícia também inclui pessoas que 
estão ‘presumidamente mortas’, ou seja, que estão 
desaparecidas, mas sem esperança de serem 
reencontradas com vida. Esse incêndio foi um dos 
maiores já registrados em ________. Testemunhas 
relataram que crianças foram jogadas das janelas 
e várias pessoas se atiraram do edifício, em uma 
tentativa desesperada de fugir das chamas”. 

(Portal de Notícias G1, 19/06/2017, com adaptações).

a) Lisboa.
b) Nova Iorque.
c) Londres.
d) Paris.

14. As origens históricas da democracia remontam 
à Grécia Antiga, particularmente à cidade de 
Atenas. Analise os itens a seguir e assinale aquele 
que NÃO corresponde ao atual modelo de governo 
democrático.
a) Eleições periódicas.
b) Liberdade de expressão.
c) Partido único.
d) Soberania popular.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
 

15. Várias são as competências, ou seja, 
características técnicas e comportamentais 
desejáveis, que contribuem tanto para o bom 
relacionamento organizacional quanto para um bom 
atendimento ao público. Das alternativas abaixo, 
aquela que melhor representa estas características 
é:
a) Ética e Comprometimento.
b) Trabalho em equipe e Objetividade.
c) Respeito e Assertividade.
d) Todas as alternativas anteriores.
________________________________________

16. “Na área organizacional, __________________ 
é uma habilidade que representa a capacidade 
de interagir de forma produtiva, democrática e 
organizada com outros membros da organização no 
exercício de sua função. Esta habilidade contribui 
ativamente para a existência de uma ambiente de 
trabalho produtivo e com boas relações entre os 
funcionários”. 
A lacuna acima refere-se a:
a) sigilo profissional.
b) centralização do poder.
c) trabalho em equipe.
d) individualidade.
________________________________________

17. “______________________ pode ser definido 
como o conjunto de normas éticas que forma a 
consciência do profissional e representa imperativos 
de sua conduta”. 
O enunciado acima refere-se adequadamente ao 
conceito de:
a) Ética Profissional.
b) Sigilo Profissional.
c) Comunicação Interna.
d) Gestão de Arquivos e Documentos.
________________________________________

18. “Em repartições púbicas e empresas privadas, 
conhecimento para lidar com o programa 
______________ é algo importante, uma vez 
que o programa possui diversos recursos para 
desenvolver planilhas, gráficos, operações 
matemáticas e tabelas”. 
O enunciado refere-se ao programa:
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a) Microsoft Outlook.
b) Microsoft Excel.
c) Microsoft Lync.
d) Microsoft Access.
________________________________________

19. Dentre as opções abaixo, o programa mais 
utilizado para a elaboração de textos, ofícios e 
relatórios, oferecendo diversos recursos tanto para 
a criação, quanto para edição destes documentos, 
recebe o nome de:
a) Word.
b) Access.
c) Excel.
d) Outlook.
________________________________________

20. “Denominamos __________________ toda 
manifestação unilateral da Administração Pública 
que, agindo nessa qualidade, tenha por fim imediato 
adquirir, resguardar, transferir, modificar, extinguir e 
declarar direitos”. 
O termo que completa corretamente a definição 
acima é: 
a) contrato jurídico.
b) contrato administrativo.
c) ato judicial.
d) ato administrativo.
________________________________________

21. “____________ representam dispositivos legais 
que têm por finalidade sistematizar as noções 
básicas e centrais que regulam a vida social, política 
e jurídica de todo o cidadão brasileiro”. 
O conceito acima refere-se a:
a) Direitos e Garantias Fundamentais.
b) Direitos Trabalhistas Nacionais.
c) Planos de Previdência Social.
d) Planos de Previdência Privada.
________________________________________

22. Uma importante ferramenta para promover 
tanto um maior grau de motivação quanto retenção 
de talentos, programas de Descrição de Cargos e 
Salários trazem diversos benefícios à organização 
e aos seus funcionários. A alternativa que melhor 
descreve estes benefícios é: 
a) Os colaboradores sabem exatamente o que 
devem fazer.
b) Há uma relação clara entre funções e remuneração 
recebida.
c) Possibilita a aplicação de técnicas mais 
complexas, como planos de carreira.
d) Todas as alternativas estão corretas.

23. “Um dos conceitos mais importantes em 
administração é ____________________, que 
representa os valores e diretrizes da empresa. Algo 
interessante neste conceito é que ao mesmo tempo 
em que orienta o comportamento dos funcionários, 
também sofre influência dos mesmos, de modo que 
está constantemente evoluindo”. 
O texto acima refere-se a:
a) Cultura Organizacional.
b) Retenção de Talentos.
c) Recrutamento Organizacional.
d) Plano de Carreira.
________________________________________

24. O conjunto de medidas técnicas, educacionais, 
médicas e psicológicas utilizadas para prevenir 
acidentes, eliminando condições inseguras do 
ambiente e implantando práticas preventivas de 
trabalho recebe o nome de:
a) Retenção de Talentos.
b) Saúde e Segurança do Trabalho.
c) Plano de Cargos e Salários.
d) Programa de Benefícios.
________________________________________

25. A preocupação com a Qualidade de Vida no 
Trabalho (QVT) tem crescido dentro do meio 
organizacional, tanto em órgãos públicos quanto 
em empresas privadas. Entre as razões pelas quais 
isto aconteceu, pode-se destacar: 
a) as organizações precisaram se tornar mais 
eficientes e competitivas, e por isso, notaram 
que seria necessário se investir na QVT como 
ferramenta de agregação de valor e melhoria das 
condições de trabalho.
b) governos e sindicatos passaram a fazer exigências 
quanto às condições de trabalho existentes nas 
empresas.
c) políticas de QVT ajudam a manter talentos (bons 
funcionários) dentro da organização.
d) todas as alternativas estão corretas.
________________________________________

26. O processo de Comunicação e Expressão 
é composto por diversos componentes. Cartas, 
ofícios e mensagens, por funcionarem como meios 
de fazer com que informações sejam transmitidas 
de um ponto a outro (emissor para receptor) fazem 
parte de um componente chamado:
a) emissão.
b) código.
c) canal de comunicação.
d) recepção. 
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27. “_______________________ é o ato ilegal ou 
contrário aos princípios básicos da Administração 
Pública, cometido por um agente público”. 
A lacuna que preenche corretamente o conceito 
apresentado acima é:
a) Improbidade Administrativa
b) Conduta de Reclusão
c) Acúmulo de Funções 
d) Irregularidade Constitucional
________________________________________

28. “O artigo 1º da Lei nº 8.666/93 estabelece normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos 
pertinentes a obras, serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Assim, a lei tem 
validade ________________”. 
A lacuna pode ser corretamente preenchida por:
a) em todos os poderes da União.
b) somente em Estados.
c) somente em Municípios .
d) em todos os entes federados.

29. “__________________ é um processo que 
consiste nas atividades de busca, identificação, 
classificação, processamento, armazenamento e 
disseminação de informações, independentemente 
do formato ou meio em que se encontra. Seu 
objetivo é fazer com que as informações cheguem 
às pessoas que necessitam delas para que as 
mesmas possam tomar decisões de maneira mais 
acertada e consciente”. 
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) Gestão Organizacional.
b) Gerenciamento de Pessoas.
c) Gestão do Tempo.
d) Gerenciamento de Informações.
________________________________________

30. “Frequentemente utilizado em informática 
para indicar a existência de cópia de um ou mais 
arquivos guardados em diferentes dispositivos de 
armazenamento, _____________ é um recurso 
extremamente importante em organizações que 
lidem com grandes quantidades de informação. 
Além disso, é também um importante procedimento 
de segurança”. 
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) reset.
b) backup.
c) restart.
d) firewall.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17hrs do dia 17/07/2017.


