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QUESTÕES 01 A 06 - CONHECIMENTOS GERAIS 

01. A atual Constituição da República Federativa 
do Brasil foi promulgada em 1988, tendo sido 
estabelecida como lei fundamental e suprema do 
país. Antes desse ano, porém, estava em vigor no 
Brasil a Lei Constitucional de:
a) 1937
b) 1946
c) 1964
d) 1967
________________________________________

02. Segundo uma das definições mais convencionais, 
a Internet é conglomerado de redes que permite a 
interconexão descentralizada de computadores. As 
origens históricas dessa tecnologia de informação 
estão relacionadas:
a) Ao término da Primeira Guerra Mundial.
b) Às consequências do aquecimento global.
c) Ao contexto da Guerra Fria.
d) À queda do Muro de Berlim.
________________________________________

03. A crise econômica global que teve início em 
2008, após a falência de importantes instituições 
financeiras nos Estados Unidos, foi comparada por 
diversos analistas com a depressão econômica 
suscitada em 1929 pela quebra da bolsa de valores 
de Nova Iorque. Isso, porque ambas:
a) Tiveram causas muito semelhantes, embora 
consequências distintas.
b) Foram caracterizadas pelo aumento do 
desemprego e pelo prejuízo a investidores externos.
c) Resultaram em quedas à produção industrial, 
mas estímulos ao comércio internacional.
d) Envolveram um único país: os Estados Unidos 
da América.
________________________________________

04. A Faixa de Gaza é um território palestino que 
adquiriu suas atuais fronteiras com o fim da Guerra 
de 1948, relacionada à criação do Estado de Israel. 
Qual dos seguintes partidos políticos governa 
atualmente esse território palestino?
a) Fatah.
b) Hamas.
c) Hizbollah.
d) Al-Qaeda.
________________________________________

05. A sigla PIB diz respeito a Produto Interno Bruto 
e correspondente a uma medida do valor dos 
bens e serviços finais que uma região produz em 
determinado período. Embora o PIB seja ainda 
um dos principais indicadores para quantificar a 
atividade econômica de um país, ele não é isento 
de crítica, pois:

a) Agrega em sua avaliação o mercado informal e 
as transações clandestinas, o que o torna impreciso 
em muitos casos.
b) Considera apenas a qualidade dos bens e 
serviços, sem avaliar com precisão sua quantidade.
c) Não leva em consideração, por exemplo, a má 
distribuição de riquezas entre pobres e ricos.
d) Dá muito valor aos danos econômicos ao meio 
ambiente, o que compromete quase sempre a sua 
exatidão.
________________________________________

06. Assinale a alternativa que melhor define o 
conceito de “globalização”:
a) Processo histórico que afeta determinados 
aspectos da sociedade, como as comunicações e 
o comércio internacional, mas pouco interfere na 
movimentação de pessoas e recursos pelo mundo.
b) É parte integrante de um movimento histórico 
mais amplo: a ampliação da hegemonia econômica, 
política e cultural do Oriente sobre as nações 
ocidentais.
c) Por ser um fenômeno estatal, independe da 
evolução espontânea do mercado capitalista e 
é direcionado por uma única entidade política: o 
governo dos Estados Unidos da América.
d) É um processo histórico, de longa duração, 
caracterizado pelo aprofundamento da integração 
econômica, social, cultural, política entre as diversas 
partes do mundo.

QUESTÕES 07 A 14 - LÍNGUA PORTUGUESA

07. Comer pão torrado é perigoso
Quando alimentos ricos em amido, como pão e 
batata, são expostos a temperaturas altas, acima 
de 120 graus, produzem acrilamida: um composto 
que está relacionado à incidência de câncer. Os 
estudos com a substância foram realizados em 
ratos, e não há provas conclusivas de que ela 
provoque tumores em humanos. Mas a acrilamida 
é considerada uma questão séria pela OMS e 
pelas autoridades de saúde da Europa e dos EUA, 
onde até já surgiu uma solução tecnológica para o 
problema: uma enzima artificial, desenvolvida pela 
empresa de biotecnologia Novozyme, que poderá 
ser adicionada às batatas durante a fritura e reduz 
em 50% a formação de acrilamida. Enquanto ela 
não chega ao mercado, a recomendação é evitar 
que a comida seja exposta a altas temperaturas. 
Regule a torradeira para a potência mínima, e não 
deixe a batata fritar até ficar amarronzada. “Os 
alimentos que adquirem um tom escuro ou que 
queimam durante o preparo têm mais chance de 
conter acrilamida”, diz o médico nutrólogo Maximo 
Asinelli.
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(Superinteressante, Editora Abril, set. 2012. 
Disponível em: <http://super.abril.com.br/
comportamento/25-coisas-que-estao-escondendo-
de-voce>. Acesso em: 16 set. 2015).

De acordo com o texto, é possível afirmar:

I. Acrilamida é um composto químico extremamente 
perigoso encontrado nos pães e na batata. 
II. A empresa de biotecnologia Novozyme inventou 
um composto químico, já testado em ratos, que 
combate o câncer.
III. A acrilamida é um composto que se forma em 
alimentos ricos em amido, quando expostos a 
altas temperaturas. Essa substância pode ser 
responsável pela incidência de câncer, no entanto, 
isso ainda não está cientificamente comprovado.
IV. A OMS e as autoridades de saúde da Europa 
e dos EUA têm se preocupado com a provável 
relação que a acrilamida tem com a incidência de 
câncer, por isso mesmo tem sido proibida a venda 
de alguns produtos, como, por exemplo, a torrada, 
em alguns desses países. 

Estão corretas, respectivamente, as assertivas:
a) V; V; V; F
b) F; V; V; F
c) V; F; V; V
d) F; F; V; F
________________________________________

Leia o texto a seguir para responder as questões 
8, 9 e 10.

História da Bicicleta
Você já andou de bicicleta? Certamente sim. Quase 
todo mundo já deu, pelo menos, uma “voltinha” num 
desses veículos. As estatísticas dizem que eles 
somam 100 milhões no mundo, nos dias de hoje. Há 
muitas razões para essa popularidade da bicicleta. 
É de preço relativamente baixo, não consome 
combustível, ocupa espaço reduzido e quase não 
pede manutenção. Numa rua congestionada pode 
seguir seu caminho através do tráfego, margeando 
a longa fila de carros; fora da cidade, pode passar 
por sendas estreitas e, quando o caminho está 
intransitável, o condutor pode carregá-la sem maior 
sacrifício - pois é muito leve: pesa cerca de 10 
quilos. No entanto, pode suportar cargas até de 100 
quilos.
Uma pessoa, de bicicleta, pode locomover-se 
normalmente à velocidade de 16 a 20 quilômetros 
por hora, o que nunca conseguiria andando a pé.
É veículo que serve para prática esportiva, para 
divertimento e para transporte rural e urbano. 
Neste último caso, no entanto, depende, em grande 
medida, da topografia das cidades. Além disso, o 
ciclismo exige grande disciplina de tráfego: quando 

este é desorganizado, o perigo de acidentes é muito 
grande.
A mais antiga notícia que se tem de um veículo 
semelhante à bicicleta data de 1580. Na janela 
de uma igreja de Buckinghamshire, Inglaterra, 
construída naquele ano; há o desenho de uma 
pessoa sentada num instrumento de rodas e que 
usava os pés para impulsioná-lo. Não se sabe, 
porém, se trata de mera imaginação do artista ou 
da reprodução de um veículo de fato existente na 
época.
No fim do século XVII, um certo Stephan Farfler 
imaginou um sistema de engrenagens movido por 
uma manivela que, segundo ele, poderia andar 
um triciclo. Pelo projeto, o condutor acionaria 
a engrenagem com as mãos e o veículo se 
movimentaria. Mas a ideia não chegou ser posta 
em prática; ficou no papel, como aquela outra de 
um monociclo, de autor desconhecido, projeto 
complicado do qual restam apenas desenhos.
As primeiras experiências vieram em 1770 e 
são devidas a Magurier e Blanchard, com uma 
velocípede. O fato é descrito num jornal parisiense 
da época.

(História da bicicleta. Adaptado. Extraído do site:< 
http://www.educacaotransito.pr.gov.br/modules/
conteudo/conteudo.php?>. Acesso em  17 set. 
2015.
________________________________________

08. De acordo com o texto, é possível afirmar, 
EXCETO:
a) Sabe-se que a bicicleta é um invento brilhante de 
Stephan Farfler, datado do fim do século XVII.
b) No século XVIII um jornal de Paris já havia 
noticiado acerca de uma velocípede.
c) Foi encontrado um desenho que lembra uma 
bicicleta ainda no século XVI.
d) A bicicleta pode servir tanto à prática esportiva, 
divertimento e transporte. 
________________________________________

09. O uso da bicicleta, segundo o texto:

I. É o meio de transporte mais seguro, eficiente e 
econômico em qualquer circunstância, além de 
acessível a praticamente todas as pessoas. 
II. Uma pessoa, usando uma bicicleta, com muito 
esforço pode locomover-se a uma velocidade de 20 
quilômetros por hora. 
III. A bicicleta pode suportar cerca de 10 vezes o 
seu próprio peso. 
IV. Há diversos pontos positivos em utilizar uma 
bicicleta como meio de transporte, devendo seu uso 
estar restringido a áreas rurais. 
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Julgando as assertivas, se falsas ou verdadeiras, 
pode-se classificá-las, respectivamente, como:
a) F; V; V; F
b) F; F; F; V
c) V; V; F; V
d) F; F; V; F
________________________________________

10. A frase: “se trata de mera imaginação do artista”, 
no quarto parágrafo do texto, refere-se a(o): 
a) Magnífica igreja de Buckinghamshire, na 
Inglaterra.
b) Uma pessoa sentada num instrumento de rodas.
c) Trânsito das cidades modernas, nas quais o 
ciclista sofre com a falta de infraestrutura. 
d) Um veículo semelhante à bicicleta.
________________________________________

11. Com relação à regência verbal, assinale abaixo 
a única alternativa que apresenta Verbo Transitivo 
Direto.
a) Naquele tempo, fazíamos coisas inconsequentes.
b) Depois de tudo, saiu.
c) Precisamos de mais atenção a estes problemas.
d) Apreensivo, assistiu ao desfecho.
________________________________________

12. Assinale a alternativa abaixo cuja oração 
coordenada estabelece uma relação adversativa:
a) Ninguém faltou à reunião, pois o assunto era 
sério.
b) Parou defronte à porta, entrou, não havia mais 
ninguém ali.
c) Queríamos muito participar do evento, porém, 
tivemos que considerar a distância.
d) Por gentileza, marque um horário para mim 
quando chegar.
________________________________________

13. Todas as alternativas abaixo apresentam a 
escorreita escrita, de acordo com a norma culta da 
Língua Portuguesa, EXCETO:
a) É proibido entrar neste recinto sem a devida 
identificação.
b) Proibido entrada neste recinto sem a devida 
identificação.
c) Proibido a entrada neste recinto sem a devida 
identificação.
d) Está proibido de entrar neste recinto aquele que 
não se identificar devidamente.
________________________________________

14. Memórias Póstumas de Brás Cubas

“Algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias 
pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro 
lugar o meu nascimento ou a minha morte. Suposto 
o uso vulgar seja começar pelo nascimento, duas 

considerações me levaram a adotar diferente 
método: a primeira é que eu não sou propriamente 
um autor defunto, mas um defunto autor, para quem 
a campa foi outro berço; a segunda é que o escrito 
ficaria assim mais galante e mais novo. Moisés, 
que também contou a sua morte, não a pôs no 
introito, mas no cabo: diferença radical entre este 
livro e o Pentateuco. Dito isto, expirei às duas horas 
da tarde de uma sexta-feira do mês de agosto de 
1869, na minha bela chácara de Catumbi. Tinha 
uns sessenta e quatro anos, rijos e prósperos, era 
solteiro, possuía cerca de trezentos contos e fui 
acompanhado ao cemitério por onze amigos. Onze 
amigos! Verdade é que não houve cartas nem 
anúncios. Acresce que chovia - peneirava - uma 
chuvinha miúda, triste e constante, tão constante 
e tão triste, que levou um daqueles fiéis da última 
hora a intercalar esta engenhosa ideia no discurso 
que proferiu à beira de minha cova: - “Vós, que o 
conhecestes, meus senhores, vós podeis dizer 
comigo que a natureza parece estar chorando a 
perda irreparável de um dos mais belos caracteres 
que têm honrado a humanidade. Este ar sombrio, 
estas gotas do céu, aquelas nuvens escuras que 
cobrem o azul como um crepe funéreo, tudo isso 
é a dor crua e má que lhe rói à natureza as mais 
íntimas entranhas; tudo isso é um sublime louvor ao 
nosso ilustre finado.”

(Machado de Assis. Memórias póstumas de Brás 
Cubas. Rio de Janeiro: Companhia José Aguilar 
Editora, 1971, volume I, p. 513)

É possível afirmar que o texto acima pode ser mais 
adequadamente classificado como:
a) Um gênero textual científico, devido à sua 
linguagem erudita.
b) Um gênero textual religioso, pois, além de citar o 
personagem bíblico Moisés e o Pentateuco (coleção 
dos cinco primeiros livros da Bíblia Sagrada), trata 
também da morte.
c) Um gênero textual filosófico, visto que trata da 
reflexão sobre a morte.
d) Um gênero textual autobiográfico, pois o 
personagem conta, em primeira pessoa, suas 
experiências.

QUESTÕES 15 A 30 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

15. ____________________ é o nome dado à rede 
privada de computadores dentro de uma empresa, 
que pode ser apenas acessada por pessoas que 
façam parte da empresa em questão. O termo que 
completa corretamente a lacuna acima é:
a) Intranet.
b) Firewall.
c) Internet.
d) Roteador de Internet.
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16. ___________________ corresponde a um 
mecanismo de segurança amplamente usado por 
redes de computadores ligados à internet. A lacuna 
pode ser preenchida corretamente pelo termo: 
a) Criptografia.
b) Firewall.
c) Controle de usuário.
d) Assinatura digital.
________________________________________

17. ________________ são pequenos arquivos que 
os sites colocam no seu computador para armazenar 
informações sobre você e suas preferências. Eles 
podem melhorar a sua experiência de navegação, 
permitindo que os sites se lembrem das suas 
preferências ou evitando que você tenha de se 
conectar sempre que visitar determinados sites. No 
entanto, podem também colocar a sua privacidade 
em risco ao rastrear os sites que você visita. O termo 
que completa de forma correta a lacuna acima é:
a) Assinaturas digitais.
b) Favoritos.
c) Roteadores.
d) Cookies.
________________________________________

18. Com base nas disposições estabelecidas no 
Estatuto do Servidor Público, Lei nº 6.677/94, artigo 
175, a única alternativa que NÃO representa um 
dever do servidor público é:
a) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do 
cargo.
b) Atender o público em geral fornecendo em 
quaisquer circunstâncias, todas as informações 
requeridas.
c) Observar as normas legais e regulamentares.
d) Cumprir as ordens superiores, exceto quando 
manifestamente ilegais.
________________________________________

19. Entre as proibições que o Estatuto do Servidor 
Público estabelece ao funcionário público, pode-se 
destacar:
a) Ausentar-se do serviço durante o expediente, 
sem prévia autorização do chefe imediato.
b) Retirar, sem prévia anuência da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição.
c) Opor resistência injustificada à tramitação de 
processo ou exceção do serviço.
d) Todas as alternativas anteriores.

20. A ____________________é a norma pela qual 
se regerá o Município, respeitados os princípios da 
Constituição Federal e da Constituição do respectivo 
Estado. É também denominada “Constituição do 
Município” e é elaborada pela Câmara Municipal. O 
termo que preenche corretamente a lacuna acima 
é:
a) Lei complementar.
b) Lei Ordinária.
c) Lei Delegada.
d) Lei orgânica Municipal.
________________________________________

21. Observe a frase: “Os fluxos de comunicação em 
nosso setor não tem sido dinâmicos”. Nessa frase, 
há um erro de concordância verbal. Para corrigi-lo, 
será preciso:
a) acrescentar um s às palavras nosso e setor.
b) passar o termo comunicação para o plural.
c) passar o termo dinâmicos para o singular.
d) colocar um acento circunflexo na forma têm.
________________________________________

22. Assinale a alternativa que preencha corretamente 
os espaços: 
O gestor não chegou _____ entender a situação, 
como nunca chegou _____ compreensão dos 
demais problemas que atingem _____ todos dentro 
da empresa.
a) à/a/à
b) há/a/à
c) a/à/a
d) a/à/à
________________________________________

23. No desempenho de sua função, o servidor 
público que apresenta comportamento receptivo  
_________ uma melhor resposta por parte do 
cidadão que está atendendo. A forma verbal que 
completa corretamente a lacuna é:
a) teve.
b) tivera.
c) têm.
d) terá.
________________________________________

24. ___________________ representa o conjunto 
de valores e diretrizes da empresa, que ao mesmo 
tempo em que orienta o comportamento dos 
funcionários, também sofre influência dos mesmos. 
O termo que completa corretamente a sentença 
acima é:
a) Recrutamento e Seleção.
b) Retenção de Talentos.
c) Cultura Organizacional.
d) Liderança.
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25. A comunicação dentro das organizações é um 
processo extremamente importante. Ele não se 
resume apenas em passar de forma adequada 
informações, mas fazer com que elas sejam 
devidamente compreendidas. Nesse processo, 
cartas, ofícios e mensagens são chamados de:
a) Canal de comunicação.
b) Código.
c) Canal de emissão.
d) Receptores.
________________________________________

26. Realizando uma análise entre motivação, 
desempenho e cultura organizacional, podemos 
afirmar corretamente que:
a) motivação e cultura organizacional estão 
estreitamente vinculadas e afetam diretamente o 
desempenho do indivíduo.
b) Motivação e clima organizacional estão 
intimamente relacionados, mas não afetam o 
desempenho do indivíduo.
c) O clima organizacional da empresa afeta os 
níveis de desempenho, mas não é fator relevante 
na construção de um alto nível de motivação.
d) Não há relação direta entre os conceitos 
apresentados no enunciado da questão. 
________________________________________

27. A abordagem comportamental utiliza em 
suas bases conceituais a Teoria da Hierarquia 
das Necessidades desenvolvida por Abraham 
Maslow, na qual o comportamento e motivação 
das pessoas dentro de seu ambiente de trabalho 
estão diretamente relacionados à satisfação de 
certas necessidades. As necessidades que surgem 
quando a pessoa procura fazer bem sua atividade 
e ser valorizada e reconhecida por sua contribuição 
à empresa são as:
a) Necessidades Fisiológicas.
b) Necessidades de Segurança.
c) Necessidades Sociais.
d) Necessidades de Estima.

28. “__________________ é o conjunto de medidas 
e rotinas que têm como objetivo à racionalização e 
eficiência na criação, uso, avaliação e arquivamento 
dos documentos em fase corrente e intermediária, 
visando a sua eliminação ou recolhimento para 
guarda permanente”. A afirmativa acima refere-se 
à:
a) Gestão da Informação.
b) Gestão do Conhecimento.
c) Gestão de Documentos.
d) Conservação de Documentos.
________________________________________

29. As ______________________ são aquelas que 
assim tiverem sido nomeadas na Constituição. Têm 
como função complementar o texto constitucional. 
Para serem aprovadas devem obter o voto da 
maioria absoluta dos senadores e dos deputados. 
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) Leis complementares.
b) Leis ordinárias.
c) Leis Delegadas.
d) Medidas Provisórias.
________________________________________

30. ______________________, inovação da Carta 
de 1988, são de autoria exclusiva do Presidente da 
República, que deverá submetê-las ao Congresso 
para sua conversão em lei, no prazo de 60 dias. O 
termo que completa corretamente a lacuna acima é:
a) Leis complementares.
b) Leis ordinárias.
c) Leis Delegadas.
d) Medidas Provisórias.

GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30


