
concurso público

008. Prova objetiva

oficial administrativo

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 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.

08.09.2019	|	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 11.

Vão-livre do Masp vira casa para crianças e adultos.

Deitado sobre um colchão, Hippierre Freitas, 34, estica 
o pescoço para ver as horas. Da sua cama improvisada 
no meio do vão-livre do Masp, ele avista um dos relógios 
eletrônicos da avenida Paulista e se situa no horário. “É meu 
relógio particular”, diz ele, enfiado debaixo de uma pilha de 
cobertores. O mesmo colchão serve de “habitação” para a 
vira-lata Maloqueira, a única distração capaz de mobilizar 
a atenção do grupo de dez meninos, que também têm 
como casa o espaço entre os famosos pilares vermelhos da 
construção de Lina Bo Bardi.

Em comum, histórias de agressão, de desestruturação 
familiar, conflitos na comunidade onde vivem ou ameaças são 
o que mantém crianças e adultos longe de casa, de acordo 
com a Secretaria de Assistência Social.

Viver nas ruas para fugir de conflitos familiares não é  
exclusividade das crianças. Há 13 anos vivendo nas calçadas 
da Paulista, Thiago Rodrigo Simões, 29, conta que tem casa 
e família no extremo da zona leste da capital, mas mantém a 
rotina de alternar duas semanas dormindo no chão do vão-
-livre do Masp com uma semana em que volta para casa 
“para tomar banho e trocar de roupa.” Eles aqui na rua são 
a minha família de verdade, me sinto mais confortável aqui 
do que na minha casa. Tenho um estilo aventureiro”, diz ele, 
que divide o colchão com Hippierre e a cachorra.

Sobre a escolha do vão-livre para se instalar, Thiago 
cita a segurança como principal atrativo. “Aqui tem muitas 
câmeras. Se eu der alguma coisa na sua mão, os policiais 
ali já ficam ligados”, diz ele apontando uma base da Polícia 
Militar instalada no outro lado da avenida, em frente ao 
Parque Trianon.

Enquanto isso, uma equipe do museu montava um palco 
a poucos metros do colchão para uma atração musical. 
“Agora vou ver um show de graça sem nem sair da minha 
cama”, diz Thiago. “O vão, como o próprio nome diz, é livre, 
e deve ser ocupado.”

(Folha de S. Paulo, 09.06.2019. Adaptado)

01. Após a leitura do texto, conclui-se que

(A) o Masp é um espaço de acolhida de pessoas vulne-
ráveis, instituído legalmente pelas autoridades.

(B) a diretoria do Masp permitiu que moradores de rua 
se instalassem no vão-livre, durante os eventos.

(C) a Polícia Militar e a equipe do museu pertencem a 
uma classe social oposta à de Hippierre e Thiago.

(D) a Secretaria de Assistência Social desconhece as 
dificuldades da vida das crianças que moram na rua.

(E) a convivência entre Hippierre e as crianças, no vão-
-livre do museu, é de conflito e de desavenças.

02. Pode-se afirmar, corretamente, que Hippierre e Thiago

(A) optaram por morar na rua porque seus familiares  
implicavam muito com eles.

(B) tinham dificuldades em estabelecer laços afetivos 
com as crianças da própria família.

(C) preferiram ficar próximos da Secretaria de Assistên-
cia Social.

(D) concluíram que conviver com crianças é melhor que 
se submeter às regras familiares.

(E) escolheram morar na rua para escapar dos desajus-
tes e conflitos familiares.

03. Para as crianças, o vão-livre do Masp representa

(A) a liberdade que elas têm para fazer escolhas.

(B) a oportunidade de viver com mais dignidade.

(C) a preocupação do poder público em relação a elas.

(D) a possibilidade de se livrar de um ambiente de  
opressão.

(E) a variedade de opções que a Assistência Social lhes 
oferece.

04. Para Thiago, o papel da Polícia Militar é

(A) proteger as crianças e deixar que elas brinquem à 
vontade.

(B) fiscalizar o Parque Trianon, o que incomoda os fre-
quentadores.

(C) acompanhar a montagem do palco para as atrações 
musicais.

(D) monitorar o entorno do museu, ficando atenta a ocor-
rências suspeitas.

(E) garantir que os eventos e as atrações do Masp sejam 
bem sucedidos.
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07. Assinale a alternativa em que está correto o emprego das 
vírgulas, de acordo com a norma-padrão da pontuação.

(A) Thiago diz que, tem um estilo aventureiro e se sente, 
muito, confortável na rua.

(B) Maloqueira, a vira-lata, dorme no colchão, ao lado 
de Hippierre.

(C) Thiago sabe, que as câmeras, ajudam na segurança.

(D) Thiago, ora dorme na casa, da família ora, no vão-
-livre.

(E) Lina Bo Bardi arquiteta italiana, criou, os famosos  
pilares, vermelhos do Masp.

08. A frase correta, de acordo com a norma-padrão da con-
cordância verbal, é:

(A) Histórias de agressão e conflitos na comunidade 
obriga os meninos a sair de casa.

(B) A segurança da Paulista atraem os moradores de 
rua.

(C) A direção do Masp promovem com sucesso as ativi-
dades artísticas.

(D) Os moradores de rua se acomoda no espaço entre 
os pilares vermelhos do Masp.

(E) Existem muitas câmeras instaladas ao longo da  
Avenida Paulista.

09. A preposição de na frase – Thiago é morador de rua – 
tem sentido de

(A) causa.

(B) finalidade.

(C) caracterização.

(D) modo.

(E) tempo.

10. Na frase – Viver nas ruas para fugir de conflitos fami-
liares não é exclusividade das crianças. – a palavra 
que substitui o termo em destaque, sem alteração de 
sentido, é:

(A) decisão.

(B) obrigatoriedade.

(C) especificidade.

(D) determinação.

(E) exigência.

Para responder à questão de número 05, considere a foto e 
a legenda.

Concebido para ser aberto para o uso público, o espaço do vão-livre é 
extensão das ruas e praças da cidade. O vão-livre complementa a trans-
parência do edifício no objetivo de aproximar a arte da vida cotidiana.

(www.institutobardi.com.br. Acessado em 23.06.2019)

05. Tomando por base a legenda e as frases de Thiago –  
“Agora vou ver um show sem nem sair da minha cama.  
O vão, como o próprio nome diz, é livre e deve ser ocu-
pado.” – é correto afirmar que a criação do vão-livre

(A) mostra um contraste entre os objetivos da criação do 
museu e as condições sociais do público do entorno.

(B) prova, com a disposição de Thiago em assistir aos 
shows, que os objetivos de sua construção se con-
cretizaram.

(C) defende a ideia de que a arte é para uma elite e não 
para pessoas marginalizadas.

(D) acentua a incompreensão das atividades artísticas 
pela maior parte das pessoas mais simples.

(E) prioriza o projeto arquitetônico e desobriga o museu 
de oferecer uma programação artística ao cidadão.

06. Na frase – Desestruturação familiar, conflitos na comuni-
dade onde vivem são o que mantém crianças e adultos, 
longe de casa. – a expressão que substitui a palavra em 
destaque, de acordo com a norma-padrão, é

(A) na qual.

(B) em qual.

(C) que.

(D) a qual.

(E) da qual.
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Leia o trecho, para responder às questões de números 13  
e 14.

Sucesso de público, a exposição Tarsila Popular, em 
cartaz no Masp, ganhou horário de visitação estendido até 
o final da mostra, em 28 de julho. O enfoque da exposição 
é o ‘popular’, noção tão complexa quanto contestada, e que 
Tarsila explorou de diferentes modos em seus trabalhos ao 
longo de toda a sua carreira. O popular está associado aos 
debates sobre uma arte ou identidade nacional e a invenção 
ou construção de uma brasilidade. Em Tarsila, o popular se 
manifesta através das paisagens do interior ou do subúrbio, 
da fazenda ou da favela, povoadas por indígenas ou negros, 
personagens de lendas e mitos, repletas de animais e plantas, 
reais ou fantásticos.

Além de Tarsila Popular, fica também em cartaz no Masp 
a exposição Lina Bo Bardi: Habitat, que retrata vida, obra e 
legado da arquiteta, designer, curadora, editora, cenógrafa e 
pensadora ítalo-brasileira Lina Bo Bardi (1914-1992).

(O Estado de S. Paulo. 26.05.2019. Adaptado)

13. Quanto ao emprego do acento indicativo de crase,  
assinale a alternativa que completa, correta e respectiva-
mente, as lacunas do texto: 

Tão complexa quanto contestada,      noção de popu-
lar em Tarsila remete      uma identidade nacional e 
     construção de uma brasilidade.

(A) à, à, à

(B) a, a, à

(C) à, à, a

(D) a, à, à

(E) à, a, a

14. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque  
reforça a ação verbal.

(A) O conceito de popular na pintura de Tarsila é debatido 
amplamente.

(B) Lina Bo Bardi, arquiteta que concebeu o Masp, foi 
uma artista italiana polivalente.

(C) A concepção de identidade nacional e de brasilidade 
provoca constante debate na história das ideias do 
país.

(D) Tarsila abordou o popular em sua pintura, a partir de 
um universo temático multifacetado.

(E) Criação emblemática das artes plásticas no Brasil,  
a obra de Tarsila, Abaporu, é conhecida fora das 
fronteiras do país.

11. Assinale a alternativa em que as conjunções em desta-
que mantêm o mesmo sentido nas duas frases.

(A) Thiago fica na rua, porque se sente mais confortável 
que em casa. / Thiago fica na rua, mesmo assim se 
sente mais confortável que em casa.

(B) Assim que a equipe do museu monta o palco, a  
Polícia Militar vigia o entorno./ A Polícia Militar vigia o 
entorno, logo que a equipe do Museu monta o palco.

(C) Lina Bo Bardi concebeu o Masp e depois dirigiu o 
museu./ Lina Bo Bardi concebeu o Masp, a fim de 
que pudesse dirigir o Museu.

(D) Thiago dorme no chão do vão-livre do Masp, mas 
volta para casa para tomar banho e trocar de roupa./ 
Thiago dorme no chão do vão-livre do Masp e volta 
para casa para tomar banho e trocar de roupa.

(E) O vão é livre, deve, pois, ser ocupado./ Já que o vão 
é livre, deve ser ocupado.

Para responder à questão de número 12, considere o gráfico.

(Folha de S. Paulo, 22.06.2019)

12. Pode-se afirmar que a frase que utiliza linguagem figurada 
para interpretar o gráfico é:

(A) O salto no aumento de moradores de rua mostra a 
face cruel das condições sociais da cidade.

(B) São Paulo vem registrando uma diminuição no núme-
ro de pessoas que moram nas ruas.

(C) A Prefeitura de São Paulo, de acordo com as estatís-
ticas, informa que diminuiu o número de moradores 
de rua.

(D) O número de moradores de rua, registrado no banco 
de dados do município, tem recuado ano a ano.

(E) População de rua na cidade de São Paulo decresce 
e não dá mostras de expansão.
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MateMática

16. Sobre uma mesa há determinado número de pastas para 

serem guardadas. Após guardar  dessas pastas, João 

constatou que ainda restavam 21 pastas sobre a mesa.  
O número de pastas que João havia guardado era

(A) 18.

(B) 15.

(C) 12.

(D) 10.

(E) 7.

17. Em um depósito há 30 caixas de tamanho A e 24 caixas 
de tamanho B. Todas essas caixas serão empilhadas, de 
modo que cada pilha fique com o mesmo número de cai-
xas e na maior quantidade possível. Sabendo que cada 
pilha só poderá ter caixas de um mesmo tamanho, então, 
o número total de pilhas que serão feitas será

(A) 10.

(B) 9.

(C) 8.

(D) 7.

(E) 6.

18. Em uma estante há 120 livros, dos quais 40% são didáti-
cos. Entre os livros não didáticos, 75% são livros técnicos 
e os demais são livros de leitura. Em relação ao número 
total de livros, os de leitura correspondem a

(A) 24%.

(B) 21%.

(C) 18%.

(D) 15%.

(E) 12%.

19. Uma loja recebeu um lote com 48 caixas de produtos, e 
após etiquetar algumas delas, constatou que a razão  
entre o número de caixas com etiquetas e o número de 

caixas sem etiquetas era . O número de caixas desse 

lote que ainda estavam sem etiquetas era

(A) 30.

(B) 28.

(C) 25.

(D) 22.

(E) 18.

Observe a reprodução da obra de Tarsila, A Família, para res-
ponder à questão de número 15.

(Enciclopedia.itaucultural.org.br. Acessado em 25.06.2019)

15. Considerando-se o título do quadro – A Família – pode-
-se afirmar, corretamente, que a representação que  
Tarsila faz da família

(A) mostra que os animais são mais importantes que os 
seres humanos.

(B) supervaloriza os elementos masculinos em relação 
aos femininos.

(C) denuncia uma desunião familiar, percebida na expres-
são das crianças.

(D) reúne tipos sociais contrastantes, mas todos com  
expressão de alegria.

(E) seleciona figuras simples e humildes, mas próximas 
umas das outras.
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r a s c u n h o20. Em uma papelaria, 8 lápis iguais custam R$ 10,00. Com 
R$ 25,00, o maior número desses lápis que poderão ser 
comprados é

(A) 16.

(B) 18.

(C) 20.

(D) 22.

(E) 24.

21. Marta comeu  de uma barra de chocolate no período da 

manhã, e no período da tarde comeu  do que havia 

sobrado da barra, restando ainda 25 g de chocolate. A 
massa total dessa barra era de

(A) 160 g.

(B) 170 g.

(C) 180 g.

(D) 190 g.

(E) 200 g.

22. Carlos e Eduardo trabalharam, no total, 21 horas para 
organizar um arquivo. Sabendo que Carlos trabalhou  
3 horas a mais do que Eduardo, então, o número de horas 
trabalhadas por Carlos foi

(A) 13.

(B) 12.

(C) 11.

(D) 10.

(E) 9.

23. Em uma gráfica, determinada impressora, trabalhando 
sem interrupções, foi utilizada para imprimir 3 trabalhos: 
A, B e C. A tabela mostra algumas informações sobre o 
tempo que cada trabalho levou para ser impresso.

Trabalho Tempo de impressão
A 54 minutos
B 1 hora e 7 minutos 
C ?

Sabendo que o tempo total gasto na impressão desses 
3 trabalhos foi de 3 horas e 13 minutos, então, o tempo 
gasto na impressão do trabalho C foi de

(A) 1 hora e 18 minutos.

(B) 1 hora e 15 minutos.

(C) 1 hora e 12 minutos.

(D) 1 hora e 06 minutos.

(E) 1 hora.
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r a s c u n h o24. Um escritório paga à empresa JC, especializada na ma-
nutenção de computadores, uma taxa mensal fixa de  
R$ 300,00 mais R$ 80,00 por hora de serviço prestado. 
No mês de abril, esse escritório pagou à empresa JC o 
valor de R$ 1.500,00, incluindo a taxa fixa mensal. O nú-
mero de horas de serviço que a empresa JC prestou para 
esse escritório foi

(A) 25.

(B) 22.

(C) 20.

(D) 18.

(E) 15.

25. O gráfico mostra o número de reuniões mensais realiza-
das com os funcionários de uma empresa no 1o semestre 
do ano de 2019.

Sabendo que, na média, foram realizadas 3 reuniões por 
mês, o número de reuniões realizadas no 2o trimestre de 
2019 foi

(A) 13.

(B) 12.

(C) 11.

(D) 10.

(E) 9.

26. Uma padaria utiliza a seguinte proporção no preparo de 
um copo de café com leite: 100 mL de café misturados 
em 150 mL de leite. Se em determinado dia essa padaria 
serviu 2 litros dessa mistura (café mais leite), a quantida-
de de litros de leite utilizada foi

(A) 1,2.

(B) 1,1

(C) 1,0.

(D) 0,9.

(E) 0,8.
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r a s c u n h o27. Em um elevador de carga, que suporta no máximo  
900 kg, foram colocadas 30 caixas grandes, cada uma 
delas com 25,6 kg, e ainda sobrou espaço para a colo-
cação de caixas pequenas, cada uma com 900 g. Nesse 
elevador irá subir, junto com as caixas, um funcionário, 
cuja massa corporal é de 82 kg. O número máximo de 
caixas pequenas que podem ser colocadas, sem ultra-
passar o valor da carga máxima suportada por esse ele-
vador, é igual a

(A) 52.

(B) 53.

(C) 54.

(D) 55.

(E) 56.

28. A figura mostra as medidas, em metros, de um espaço 
r etangular ABCD, que possui um banheiro (W) e uma sala.

Sabendo que o perímetro do espaço ABCD supera o 
p erímetro do banheiro em 14 m, então, a medida do lado 

 é igual a

(A) 2,5 m.

(B) 3,0 m.

(C) 3,5 m.

(D) 4,0 m.

(E) 4,5 m.
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r a s c u n h o29. Um terreno retangular ABCD foi dividido em 3 lotes: Ι, ΙΙ e 
ΙΙΙ, todos retangulares, conforme mostra a figura.

Se a área do lote ΙΙ é 100 m2, a área do lote I é

(A) 100 m2.

(B) 150 m2.

(C) 200 m2.

(D) 250 m2.

(E) 300 m2.

30. Um bloco maciço de determinado tipo de material tem a 
forma de um prisma reto de base retangular, conforme 
mostra a figura.

Sabendo que 1 cm3 desse material tem massa de 1,5 g, 
então a massa desse bloco é de

(A) 4,5 kg.

(B) 4,0 kg.

(C) 3,5 kg.

(D) 3,0 kg.

(E) 2,5 kg.
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33. O número de mortes causadas pelo contágio do vírus  
Ebola aumentou para 865 no último fim de semana,  
informou o Ministério da Saúde do país, em 29 de abril. O  
registro de novos casos de contágio do vírus Ébola cres-
ceu na última semana. O país já foi atingido nove vezes 
pelo Ebola, depois da primeira manifestação do vírus no 
país africano, em 1976.

(UOL – https://bit.ly/2NpRPPk – Acesso em 23.jun.2019. Adaptado)

O país novamente atingido pelo Ebola é

(A) Mali.

(B) Congo.

(C) Nigéria.

(D) Sudão.

(E) Tunísia.

34. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje (25.04) decreto 
que extingue a medida, em cerimônia no Palácio do  
Planalto. A decisão foi baseada em recomendação do 
Ministério de Minas e Energia, que apontou pouca efeti-
vidade na medida.

(Folha de S.Paulo – https://bit.ly/2Ye43Mc – Acesso em 23.jun.2019.  
Adaptado)

O decreto extinguiu

(A) o horário de verão nos estados do Sudeste e do Sul.

(B) a cobrança de impostos sobre geradores de energia 
solar.

(C) a proibição de instalação de turbinas eólicas nas  
áreas urbanas.

(D) o aumento das contas de luz durante os meses  
chuvosos.

(E) a substituição da energia hidrelétrica pela termelé-
trica no inverno.

35. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anun-
ciou na noite desta quinta-feira (30.mai) que vai taxar  
todos os produtos importados do México em 5%. A  
medida começa a valer em 10 de junho. De acordo com 
comunicado divulgado pela Casa Branca, essa taxação 
vai aumentar gradualmente.
(G1-Globo – https://glo.bo/31Uydq5 – Acesso em 23.jun.2019. Adaptado)

A taxação dos produtos mexicanos deve permanecer até 
que o país vizinho

(A) prenda os narcotraficantes que controlam o tráfico 
de drogas na região da fronteira.

(B) transfira a embaixada mexicana para Jerusalém, 
como fez o governo Trump.

(C) neutralize a influência dos partidos de centro-esquer-
da no novo governo eleito.

(D) amplie a vacinação da população contra sarampo, 
doença que ameaça os Estados Unidos.

(E) elimine ou reduza drasticamente a entrada de imi-
grantes clandestinos em território norte-americano.

atuaLidades

31. Depois de duas semanas de conversações e dois anos 
de trabalho, quase 200 países superaram, neste sábado 
(15.dez.2018), as divisões políticas para chegar a um 
consenso sobre uma estrutura mais detalhada para o 
Acordo de Paris.

(G1-Globo – https://glo.bo/2J9d7vp – Acesso em 23.jun.2019.  
Adaptado)

O principal consenso obtido na reunião foi

(A) o incentivo à proliferação de ONGs ambientalistas.

(B) a necessidade de criar florestas artificiais em áreas 
populosas.

(C) o auxílio aos países sujeitos a abalos sísmicos e  
tsunamis.

(D) o trabalho conjunto para enfrentar o aquecimento 
global.

(E) a universalização da oferta de água tratada para 
toda a humanidade.

32. O presidente Jair Bolsonaro encerrou seu encontro com 
o líder americano Donald Trump nesta terça-feira (19.03). 
A missão aos EUA coroou o alinhamento ideológico e a 
afinidade entre os dois presidentes e também foram tra-
tados vários assuntos políticos e econômicos.

(Folha de S.Paulo – https://bit.ly/2TifzTp – Acesso em 23.jun.2019. 
Adaptado)

Um dos assuntos tratados pelo presidente nos EUA foi

(A) a entrada do Brasil na OTAN (Organização do Tratado 
do Atlântico Norte).

(B) a ampliação do prazo de validade dos vistos para 
americanos visitarem o Brasil.

(C) o governo Maduro e a crise política e humanitária na 
Venezuela.

(D) a assinatura de acordos multilaterais entre EUA,  
Brasil e Europa.

(E) o esforço brasileiro para assinar o Pacto Global de 
Imigração.
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39. Neste país europeu, a parte mais radical do governo quer 
aprovar medidas mais duras contra a imigração depois 
que dezenas de pessoas resgatadas no Mar Mediter-
râneo desembarcaram, em 19 de maio, no sul do país.  
A campanha dos populistas se torna mais agressiva.  
Às vésperas das eleições europeias, o ministro do Inte-
rior e vice-primeiro-ministro quer deixar ainda mais altas 
as multas para os navios que transportam mais de cem 
imigrantes e vai facilitar ainda mais a repatriação dos que 
chegam.

(G1 – Globo – https://glo.bo/2G8P0Mv – Acesso em 14.jul.2019.  
Adaptado)

A notícia refere-se

(A) à Espanha.

(B) à Holanda.

(C) ao Reino Unido.

(D) a Portugal.

(E) à Itália.

40. No final do mês de junho, o pano de fundo do encontro 
de líderes do G20, que reúne os países com maior eco-
nomia do mundo, é a guerra comercial travada entre a 
China e os Estados Unidos.

(Correio Braziliense – https://bit.ly/2KHGqIu – Acesso em 27.jun.2019.  
Adaptado)

O mais recente encontro de líderes do G20 ocorreu

(A) na França.

(B) no Japão.

(C) na Alemanha.

(D) na Rússia.

(E) no Canadá.

36. O plenário da Câmara dos Deputados concluiu, nesta 
quinta-feira (23.mai), a votação da Medida Provisória 
(MP) 870/19, considerada muito importante para a presi-
dência. A matéria segue agora para o Senado.

(Correio Braziliense – https://bit.ly/2XATx4y – Acesso em 22.jun.2019.  
Adaptado)

Finalmente aprovada em boa parte, a MP 870/19 tratava

(A) da criminalização do aborto.

(B) do retorno do imposto sindical.

(C) da reformulação do Código de Trânsito.

(D) da reforma administrativa do Estado.

(E) da flexibilização do porte de armas.

37. Em 29 de maio, o plenário do Supremo Tribunal Federal 
(STF) derrubou, por 10 votos a 1, um trecho da reforma 
trabalhista de 2017 que dizia respeito às mulheres traba-
lhadoras. Esse foi o primeiro ponto da reforma trabalhista 
derrubado pelo Supremo.

(Folha de S.Paulo – https://bit.ly/2Kd9bMj – Acesso em 18.jun.2019.  
Adaptado)

Com a decisão do STF, ficou proibido que

(A) as mulheres grávidas e lactantes trabalhem em ativi-
dades insalubres em qualquer situação.

(B) as diferenças salariais entre homens e mulheres  
ultrapassem 10%.

(C) as pequenas empresas reduzam a licença materni-
dade por questões econômicas.

(D) as contribuições sindicais sejam descontadas men-
salmente das trabalhadoras.

(E) as horas trabalhadas no período noturno tenham o 
mesmo valor que no horário diurno.

38. Segundo dados do Ministério da Saúde, até o dia 10 de 
junho, o número de mortes pela doença neste ano é mais 
do que o dobro de 2018. Até aqui, foram registradas 366 
mortes, ante 139 no mesmo período do ano passado.

(G1-Globo – https://glo.bo/2ZGEAv2 – Acesso em 22.jun.2019.  
Adaptado)

A notícia trata do aumento dos casos de

(A) febre amarela.

(B) leishmaniose.

(C) sarampo.

(D) zika.

(E) HPV.
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44. Os botões mostrados na figura pertencem às guias do 
programa MS-Word 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que corresponde ao botão que é 
utilizado para inserir um hiperlink no texto que está sendo 
editado com esse programa.

(A) I

(B) II

(C) III

(D) IV

(E) V

45. A figura a seguir mostra as células de uma planilha que 
está sendo elaborada com o MS-Excel 2010, em sua 
configuração padrão.

Se a fórmula =CONT.SE(A1:D4;MAIOR(A1:C3;1)) for 
digitada na célula D5, o valor obtido será

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

(E) 7.

46. Para alterar a altura das linhas ou a largura das colunas 
de uma planilha elaborada com o programa MS-Excel 
2010, em sua configuração padrão, um usuário deve uti-
lizar os recursos do menu Formatar, que pertence a um 
grupo da guia Página Inicial denominado

(A) Alinhamento.

(B) Células.

(C) Edição.

(D) Estilos.

(E) Fonte.

noções de inforMática

41. O programa Windows Explorer, que integra o  
MS-Windows 7 em sua configuração padrão, está sen-
do utilizado para visualização dos arquivos de uma 
pasta do disco rígido de um computador. Desejando 
 visualizar informações como nome, data de modifica-
ção, tamanho e tipo desses  arquivos, o usuário do pro-
grama deverá clicar com o  botão  secundário do mouse 
e, depois de posicionar o cursor  sobre a palavra Exibir 
no menu que se abre, selecionar a opção

(A) Ícones Médios.

(B) Lista.

(C) Detalhes.

(D) Lado a lado.

(E) Conteúdo.

42. Um usuário do MS Windows 7, em sua configuração 
padrão, está utilizando o programa Windows Explorer 
para organizar os arquivos do disco rígido de seu com-
putador. Percebendo que acabou de colar um arquivo 
numa pasta errada, esse usuário poderá desfazer essa 
ação equivocada acionando simultaneamente as teclas 
de atalho CTRL e

(A) A.

(B) C.

(C) D.

(D) W.

(E) Z.

43. Um funcionário público que está elaborando um relató-
rio no programa MS-Word 2010, em sua configuração 
padrão, deseja que um dos parágrafos do texto edita-
do seja apresentado em duas colunas. Para tanto, esse 
funcionário deverá selecionar o parágrafo de interesse e 
escolher a correta opção do menu Colunas, que perten-
ce à guia

(A) Inserir Colunas.

(B) Design de Página.

(C) Exibir Colunas.

(D) Layout de Página.

(E) Revisão de Página.
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47. Durante o intervalo de uma palestra em que está sen-
do feita a exibição de uma apresentação elaborada com 
o MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, o 
 palestrante apaga a tela para ocultar o conteúdo que está 
sendo exibido. Para deixar a tela totalmente em preto, sem 
finalizar a apresentação, o palestrante acionou a tecla

(A) E.

(B) P.

(C) X.

(D) Alt.

(E) Del.

48. Um funcionário está preparando uma apresentação para a 
reunião semanal de seu departamento. Durante a elabo-
ração do trabalho, o usuário acrescentou diversos slides à 
apresentação por meio da opção Novo Slide da guia Pági-
na Inicial ou pelo acionamento das teclas de atalho

(A) Alt + S.

(B) Ctrl + M.

(C) Esc + N.

(D) Del + P.

(E) Shift + X.

49. Em relação ao serviço de Correio Eletrônico, assinale a 
alternativa com termo utilizado para designar as mensa-
gens não solicitadas pelo usuário, que geralmente são 
enviadas para grande número de pessoas e que, na 
maioria dos casos, contém publicidade.

(A) Avatar

(B) Buffer

(C) Podcast

(D) Spam

(E) Tweet

50. Assinale a alternativa que contém a sigla que correspon-
de ao endereço de recurso disponível na Internet e que, 
em português, é conhecido por Localizador Padrão de 
Recursos.

(A) ANS

(B) HTP

(C) PPP

(D) SSL

(E) URL
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