
concurso público

005. Prova objetiva

oficial administrativo i

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

08.04.2018	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conHecimentos gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto para responder às questões de números 01 a 08.

Dormindo com o inimigo

Qualquer imóvel fica pequeno quando se mora com 
a lguém mal-humorado. Esse alguém pode ser marido, 
m ulher, filho, filha, sogra – não importa. O mau humor atra-
vessa p aredes, fica impregnado nas cortinas, embaça os 
v idros da casa. A sensação é de que o mal-humorado está 
em todos os cômodos. Só com muita paciência – e uma 
r eserva considerável de bom humor – é possível dividir uma 
casa (e a vida) com alguém assim.

Josélia sabe disso melhor que ninguém. Primeiro enfren-
tou a mãe. Passou a infância e a adolescência ouvindo a mãe 
reclamar. Tudo para ela estava ruim.

Há pouco tempo, Josélia estava voltando de uma fazen-
da quando passou por uma situação difícil: o carro atolou.  
O irmão dela, que dirigia, fez de tudo para desatolar o carro, 
mas a mãe deles, num de seus ataques de mau humor, tirou 
o sapato e jogou no filho.

Josélia saiu de casa aos dezoito anos para se casar, mas 
descobriu logo que havia arrumado um marido pior que a 
mãe dela. Não sabe se é destino, mas sua vida é se exercitar 
para acompanhar gente mal-humorada.

(Leila Ferreira. A arte de ser leve. São Paulo: Globo, 2010. Adaptado)

01. De acordo com o primeiro parágrafo, é correto afirmar 
que o mau humor só pode ser tolerado se houver

(A) inteligência e controle.

(B) interesse e responsabilidade.

(C) calma e senso de humor.

(D) reflexão e entendimento.

(E) humor e criatividade.

02. Segundo o texto, é correto afirmar que no dia da viagem 
a uma fazenda, a mãe de Josélia

(A) tentou ajudar, mas não conseguiu.

(B) pediu a Josélia que procurasse socorro.

(C) teve uma reação que agradou aos filhos.

(D) procurou não se alterar para não atrapalhar.

(E) reagiu de uma maneira bem agressiva.

03. Conforme o texto, a maneira como Josélia convive com o 
mau humor das pessoas mais próximas demonstra

(A) negação.

(B) revolta.

(C) inconformismo.

(D) aceitação.

(E) indignação.

04. No trecho – … mas descobriu logo que havia arrumado 
um marido pior que a mãe dela. – a palavra destacada 
pode ser substituída, sem alteração de sentido, por

(A) aceitou.

(B) negou.

(C) concordou.

(D) percebeu.

(E) desmentiu.

05. Na frase – … descobriu logo que havia arrumado um 
marido pior que a mãe dela. – a palavra destacada tem 
sentido de

(A) lugar.

(B) tempo.

(C) modo.

(D) dúvida.

(E) intensidade.

06. Assinale a alternativa em que há palavra empregada com  
sentido figurado.

(A) O mau humor atravessa paredes…

(B) Josélia sabia disso melhor que ninguém.

(C) Primeiro enfrentou a mãe.

(D) … Josélia estava voltando de uma fazenda…

(E) O irmão dela, que dirigia, fez de tudo para desatolar 
o carro…

07. A alternativa em que a palavra destacada estabelece 
sentido de finalidade está em:

(A) … quando se mora com alguém mal-humorado.

(B) … o mal-humorado está em todos os cômodos.

(C) … Josélia estava voltando de uma fazenda…

(D) … quando passou por uma situação difícil…

(E) … saiu de casa aos dezoito anos para se casar…

08. Assinale a alternativa em que a forma verbal destacada 
está no tempo presente.

(A) Qualquer imóvel fica pequeno…

(B) Primeiro enfrentou a mãe.

(C) Tudo para ela estava ruim.

(D) O irmão dela, que dirigia…

(E) …fez de tudo para desatolar o carro…
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MateMática

13. Com 8 laranjas, dona Maria fez meio litro de suco de la-
ranja. O número de laranjas necessárias para ela fazer  
exatamente três litros desse suco é

(A) 24.

(B) 30.

(C) 36.

(D) 48.

(E) 54.

14. O gráfico a seguir mostra as embalagens vendidas, em 
um dia, de um depósito de material de construções.

A tabela a seguir mostra os preços por embalagem de 
cada produto.

Produto Preço por embalagem (R$)
Cimento 20,00

Areia ensacada 5,00
Pedra ensacada 4,00

Cal 8,00
Argamassa 12,00

O total arrecadado, com essas vendas, foi de

(A) R$ 1.398,00.

(B) R$ 1.448,00.

(C) R$ 1.598,00.

(D) R$ 1.648,00.

(E) R$ 1.698,00.

15. O perímetro de um terreno retangular é de 112 metros. A 
largura desse terreno tem 20 metros a menos da medida 
do comprimento. A área total desse terreno, em metros 
quadrados, é de

(A) 684.

(B) 664.

(C) 658.

(D) 618.

(E) 604.

Leia os quadrinhos para responder às questões de números 
09 e 10.

(http://www.blogcariri.com.br – Acesso em 13.01.2018)

09. Conforme a leitura do primeiro quadrinho, é correto afir-
mar que a filha

(A) não aprecia o que a mãe está lendo.

(B) faz a mãe perder o encanto pela leitura.

(C) já conhecia o livro que a mãe estava lendo.

(D) está interessada nas leituras da mãe.

(E) deseja que a mãe lhe empreste o livro.

10. De acordo com os quadrinhos, é correto afirmar que a mãe

(A) não desejava a presença da filha.

(B) não queria dizer à filha o nome do livro.

(C) ficou chateada quando a filha se retirou.

(D) apreciou o interesse da filha pelo que estava lendo.

(E) sentiu vontade de emprestar o livro à filha.

11. Assinale a alternativa em que a pontuação está de 
acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

(A) As pessoas mal-humoradas, não costumam ser, 
bem recebidas.

(B) O excesso de mau humor, deve ser tratado por psicó-
logos.

(C) Conforme nos comportamos, somos bem ou mal 
r ecebidos.

(D) Diante, de pessoas indelicadas, ficamos chateados.

(E) As crianças, mal-educadas precisam, ser orientadas.

12. Elas        reconheceram que      mal-edu-
cadas; por isso foram pedir desculpas      moça do 
caixa.

As lacunas do enunciado devem ser preenchidas, correta 
e respectivamente, considerando a norma-padrão da lín-
gua portuguesa, por:

(A) mesma … foi … a

(B) mesmas … foram … à

(C) mesma … foi … à

(D) mesma … foram … a

(E) mesmas … foi … à
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r a s c u n H o16. Um arquiteto representou uma sala retangular, dese-
nhando uma figura de 0,25 m de comprimento e 0,20 m 
de largura. Sendo a área total construída dessa sala igual 
a 20 m2, a razão entre a área da figura e a área total 
construída é de 1 para

(A) 100.

(B) 200.

(C) 300.

(D) 400.

(E) 500.

17. Um grupo teatral é formado por 12 rapazes e 30 moças; 
um terço dos rapazes e um quinto das moças do grupo 
faltaram ao ensaio de uma apresentação. O número de 
moças presentes ao ensaio supera o número de rapazes 
presentes em

(A) 2.

(B) 6.

(C) 10.

(D) 12.

(E) 16.

18. Dois colegas estão treinando para uma competição de 
ciclismo marcada para o mês que vem. A cada dia de trei-
no, eles percorrem 5 km a mais do que percorreram no 
dia anterior. Sabendo-se que, em quatro dias de treino, 
eles percorreram um total de 150 km, é correto afirmar 
que no 4o dia, em km, eles percorreram

(A) 30.

(B) 35.

(C) 45.

(D) 50.

(E) 55.

19. A área do município de Barretos é de, aproximadamen-
te, 1 500 km2. Em 2016, a população da cidade era de  
120 000 habitantes. O número médio de habitantes por 
quilômetro quadrado em 2016, em Barretos, era de

(A) 70.

(B) 80.

(C) 90.

(D) 100.

(E) 125.
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r a s c u n H o20. Em certa papelaria, o preço de uma caneta é igual ao 
preço de quatro lápis, e o preço de cada lápis é igual ao 
preço de 5 borrachas. Conclui-se que o número máxi-
mo de borrachas que é possível comprar, com a mesma 
quantia que se compram duas canetas, é

(A) 10.

(B) 20.

(C) 40.

(D) 45.

(E) 50.

21. No auge do lançamento, um brinquedo custava R$ 50,00. 
Passados alguns meses, esse mesmo brinquedo passou 
a custar R$ 10,00. A redução do preço foi da ordem de:

(A) 25%

(B) 40%

(C) 50%

(D) 75%

(E) 80%

22. O pentágono ABCDE de 58 cm de perímetro tem um ân-
gulo  de 90º, conforme mostra a figura. 

O segmento AC, em centímetros, mede

(A) 17,5.

(B) 20,0.

(C) 22,5.

(D) 24,0.

(E) 28,0.
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26. Os deputados e senadores aprovaram, no fim do pra-
zo estabelecido pela lei eleitoral, a reforma política. As 
novas regras foram sancionadas pelo presidente Michel 
Temer em 07 de outubro e algumas já passarão a valer 
durante as eleições de 2018.

(Último Segundo.IG – goo.gl/pdSEZ9. Acesso em 28.01.2018. Adaptado)

Na reforma política, o financiamento das campanhas po-
líticas será

(A) possível com doações de pessoas físicas e de em-
presas.

(B) proibido para empreiteiras para evitar possível cor-
rupção.

(C) permitido apenas para empresas brasileiras de pe-
queno porte.

(D) mantido pelos partidos que arrecadarão recursos por 
meio de eventos.

(E) realizado por um fundo abastecido com dinheiro pú-
blico.

27. Em um seminário com procuradores na manhã desta 
segunda-feira (30.10), a Procuradora Geral da República 
voltou a chamar a portaria do governo federal que restrin-
giu o conceito de trabalho escravo de “claro retrocesso” e 
sugeriu mudanças na legislação para endurecer as puni-
ções a quem emprega esse tipo de trabalho.

(Folha S.Paulo – goo.gl/k9xHPu. Acesso em 29.01.2018. Adaptado)

A Procuradora-Geral da República é

(A) Rosa Weber.

(B) Raquel Dodge.

(C) Luislinda Valois.

(D) Carmen Lúcia.

(E) Cristiane Brasil.

atuaLidades

23. A “independência” da região foi aprovada em um refe-
rendo em 1o de outubro, que teve participação de menos 
da metade do eleitorado da região – com a maioria dos 
que votaram pedindo pela separação. A votação não foi 
reconhecida pelo governo central. O presidente da região 
chegou declarar a independência e depois suspendeu 
seus efeitos para negociar com o governo central.

(Terra – goo.gl/VuJPSZ. Acesso em 28.01.2018. Adaptado)

A notícia refere-se à tentativa de independência

(A) da Escócia.

(B) da Cashemira.

(C) de Flandres.

(D) da Catalunha.

(E) da Sicília.

24. A decisão do presidente dos Estados Unidos, Donald 
Trump, em 06 de dezembro, de reconhecer oficialmente 
Jerusalém como capital de Israel desagradou muitos go-
vernantes e provocou uma onda de protestos em várias 
partes do mundo.
(Época Negócios – goo.gl/AQR5oH. Acesso em 28.01.2018. Adaptado)

O reconhecimento de Jerusalém, como capital de Israel, 
vai contra os interesses

(A) dos chineses.

(B) dos alemães.

(C) dos palestinos.

(D) dos ingleses.

(E) dos russos.

25. Os dois países concordaram em manter o diálogo para 
reduzir a tensão na região, de acordo com comunicado 
divulgado depois da 1a reunião que aconteceu nesta ter-
ça-feira (09.01), após mais de 2 anos sem diálogo entre 
os países.

O encontro aconteceu em um esforço para apaziguar a 
escalada na tensão ocorrida em 2017 – ano marcado 
pelos seguidos testes de armas de um dos países e o 
tom pouco amistoso do presidente dos Estados Unidos, 
Donald Trump.

(G1 – goo.gl/wYD4bt. Acesso em 28.01.2018. Adaptado)

O encontro ocorreu entre representantes

(A) da Coreia do Norte e da Coreia do Sul.

(B) da China e do Japão.

(C) da Rússia e da China.

(D) do Japão e da Coreia do Sul.

(E) do Japão e da Coreia do Norte.
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30. A economia brasileira fechou no ano passado 20 832 pos-
tos de trabalho formais, ou seja, com carteira assinada, 
informou, nesta sexta-feira (26.01), o Ministério do Tra-
balho. De acordo com os números do governo, cinco dos 
oito setores da economia fecharam vagas no ano pas-
sado.

(G1 – goo.gl/AzERz4. Acesso em 29.01.2018. Adaptado)

O maior número de vagas fechadas foi no setor

(A) comercial devido à redução do crédito ao consumidor.

(B) automobilístico porque o Brasil não exporta mais au-
tomóveis.

(C) agropecuário porque o Brasil deixou de exportar soja 
e feijão.

(D) de construção civil devido à forte crise econômica.

(E) educacional porque inúmeras escolas perderam alunos.

31. Em sua primeira participação em um programa de auditó-
rio, o presidente Michel Temer foi recebido pelo apresen-
tador Silvio Santos para explicar as mudanças propostas 
na reforma. Gravado há cerca de uma semana, a edição 
do programa foi exibida na noite deste domingo [28 jan]. 
Nos 15 minutos de conversa sobre a reforma, o apre-
sentador levantou questões que ainda geram dúvidas na 
população.

(Globo – goo.gl/DSz9dX. Acesso em 29.01.2018. Adaptado)

Nesse programa, Temer defendeu a Reforma

(A) da Constituição.

(B) da Previdência.

(C) Fiscal.

(D) do Judiciário.

(E) Trabalhista.

28. Leia a reportagem de 26 de janeiro de 2018.

Quase 18 mil imigrantes do país vizinho pediram 
refúgio ao Brasil. Preocupados com a situação desses 
imigrantes e de outros que cruzam as fronteiras com o 
Brasil sem observar às formalidades legais, membros do 
Conselho Nacional dos Direitos Humanos(CNDH) visita-
ram cinco cidades do Amazonas, Pará e Roraima, onde 
constataram que o aumento do fluxo migratório sobre-
carregou os serviços públicos de assistência, revelando 
falta de interação entre os governos federal, estaduais e 
municipais.

(Agência Brasil – goo.gl/s2LCrA. Acesso em 28.01.2018. Adaptado)

Os imigrantes citados na notícia saíram

(A) da Venezuela.

(B) da Bolívia.

(C) do Peru.

(D) da Colômbia.

(E) do Paraguai.

29. Leia a reportagem de 19 de janeiro de 2018.

O país investiu 20,9 bilhões de dólares no Brasil em 
2017, maior valor desde 2010, de acordo com o Minis-
tério do Planejamento brasileiro. Os setores de energia, 
logística e agricultura atraíram o maior volume de capi-
tal, incluindo investimentos nos campos de petróleo do 
pré-sal.

(Exame – goo.gl/ZE75Sz. Acesso em 29.01.2018. Adaptado)

O país citado na notícia é

(A) a Alemanha.

(B) a França.

(C) a China.

(D) o Canadá.

(E) a Rússia.
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noções de inforMática

32. Num computador, com a Lixeira inicialmente vazia, no MS-Windows 7, em sua configuração padrão, um usuário abre uma 
pasta contendo 5 arquivos do tipo TXT, 5 do tipo DOC, 5 do tipo XLS e 5 do tipo RTF e, em seguida, seleciona todos os 
arquivos e aperta Shift + Del, confirmando a exclusão na caixa de diálogo que aparece.

Assinale a alternativa que indica quantos arquivos foram para a lixeira, após o procedimento descrito no enunciado.

(A) 0.

(B) 5.

(C) 10.

(D) 15.

(E) 20.

33. A imagem a seguir mostra a Barra de Tarefas em um computador com MS-Windows 7, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de aplicativos acessórios que foram abertos pelo usuário.

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 7.

(E) 8.

34. Ao digitar "---" em uma linha e, em seguida, pressionar a tecla         , uma barra inteira aparecerá no documento do 
MS-Word 2010, em sua configuração padrão, conforme a imagem a seguir.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado.

(A) F1

(B) Alt

(C) Ctrl

(D) Enter

(E) Shift
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38. A imagem a seguir mostra um trecho de um slide do  
MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão. No-
ta-se que há erro de ortografia.

A verificação de ortografia pode ser feita por meio do ata-
lho por teclado:

(A) F1

(B) F2

(C) F7

(D) F8

(E) F11

39. Assinale a alternativa que apresenta o símbolo usado por 
um navegador de internet.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

40. Um usuário que deseja anexar um arquivo a um e-mail 
sendo preparado por meio do MS-Outlook 2010, em sua 
configuração padrão, o faz por meio do seguinte item:

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 

35. Observe a imagem a seguir, que mostra um texto sendo 
editado num documento do MS-Word 2010, em sua con-
figuração padrão.

Assinale a alternativa que contém apenas recursos que 
estão aplicados ao texto exibido na imagem.

(A) Itálico, sobrescrito e negrito.

(B) Sublinhado, inclinado e negrito.

(C) Subscrito, tachado e itálico.

(D) Sobrescrito, negrito e tachado.

(E) Negrito, itálico e sublinhado.

36. Assinale a alternativa que apresenta uma fórmula do  
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão, que realiza 
cálculo envolvendo 7 células.

(A) =SOMA(A1:A3;B5:B8)

(B) =SOMA(A1;A3;B5;B8)

(C) =SOMA(A1-A3;B4-B8)

(D) =SOMA(A1:A3;A7)

(E) =SOMA(A1;A7)

37. A imagem a seguir mostra uma planilha sendo editada 
por meio do MS-Excel 2010, em sua configuração pa-
drão. As células de B2 até B7 estão com formato de data.

O valor exibido na célula B7 após preenchê-la com a 
fórmula =MENOR(B2:B6;5) será:

(A) 01/02/1950

(B) 03/01/1963

(C) 09/04/1990

(D) 23/11/2010

(E) 07/09/2004
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