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CADERNO DE PROVAS 
 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas.  

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.6 e no subitem 9.8 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 20 horas 

do dia 09/02/2020, no site  www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 10/02/2020 e 

11/02/2020. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

 

http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 
 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas definitivo 

preenchido e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO.  

(item 9.14 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA  
 
 

 

Leia com atenção o texto a seguir para responder as questões 01 e 02. 

 

 

Viver em sociedade 

Dalmo de Abreu Dallari 

A sociedade humana é um conjunto de pessoas ligadas pela necessidade de se ajudarem umas às outras, 

__________ que possam garantir a continuidade da vida e satisfazer seus interesses e desejos. 

Sem vida em sociedade, as pessoas não conseguiriam sobreviver, pois o ser humano, durante muito tempo, 

necessita de outros para conseguir alimentação e abrigo. E no mundo moderno, com a grande maioria das 

pessoas morando na cidade, com hábitos que tornam necessários muitos bens produzidos pela indústria, não 

_____ quem não necessite dos outros muitas vezes por dia. 

Mas as necessidades dos seres humanos não são apenas de ordem material, como os alimentos, a roupa, a 

moradia, os meios de transporte e os cuidados de saúde. Elas são também de ordem espiritual e psicológica. 

Toda pessoa humana necessita de afeto, precisa amar e sentir-se amada, quer sempre que alguém lhe dê 

atenção e que todos a respeitem. Além disso, todo ser humano tem suas crenças, tem sua fé em alguma coisa, 

que é a base de suas esperanças. 

Os seres humanos não vivem juntos, não vivem em sociedade, apenas __________ escolhem esse modo de 

vida, mas   __________ a vida em sociedade é uma necessidade da natureza humana. Assim, por exemplo, se 

dependesse apenas da vontade, seria possível uma pessoa muito rica isolar-se em algum lugar, onde tivesse 

armazenado grande quantidade de alimentos. Mas essa pessoa estaria, em pouco tempo, sentindo falta de 

companhia, sofrendo a tristeza da solidão, precisando de alguém com quem falar e trocar ideias, necessitada de 

dar e receber afeto. E muito provavelmente ficaria louca se continuasse sozinha por muito tempo. 

Mas, justamente __________ vivendo em sociedade é que a pessoa humana pode satisfazer suas necessidades, 

é preciso que a sociedade seja organizada de tal modo que sirva, realmente, para esse fim. E não basta que a 

vida social permita apenas a satisfação de algumas necessidades da pessoa humana ou de todas as 

necessidades de apenas algumas pessoas. A sociedade organizada com justiça é aquela em que se procura 

fazer com que todas as pessoas possam satisfazer todas as suas necessidades, é aquela em que todos, desde 

o momento em que nascem, têm as mesmas oportunidades, aquela em que os benefícios e encargos são 

repartidos igualmente entre todos. 

Para que essa repartição se faça com justiça, é preciso que todos procurem conhecer seus direitos e exijam que 

eles sejam respeitados, como também devem conhecer e cumprir seus deveres e suas responsabilidades 

sociais. 

 

01.  Analise as seguintes afirmações:  

 

I - A acentuação gráfica das palavras saúde e indústria seguem a mesma regra. 

II - A palavra destacada em “...sofrendo a tristeza da solidão...” classifica-se como substantivo. 

III - De acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras transportes, crença e justiça classificam-se 

como paroxítonas. 

IV - No trecho “...aquela em que se procura fazer” o pronome oblíquo átono encontra-se proclítico ao 

verbo. 

V - Quanto ao gênero, o substantivo “pessoa” classifica-se como comum de dois gêneros. 

 

Estão CORRETAS, apenas: 

 

(A) I e IV. 

(B) I e V. 

(C) II, III e IV. 

(D) II, III e V. 
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02.  Assinale a afirmação INCORRETA.  

 

(A) A tese defendida pelo autor é que não haveria sobrevivência sem vida em sociedade. 

(B) As lacunas serão correta e respectivamente preenchidas por: a fim de, há, porque, porque e porque. 

(C) O autor mostra que os seres humanos vivem em sociedade porque necessitam apenas de apoio espiritual. 

(D) Segundo o texto, não seria possível a sobrevivência se não existisse sociedade, pois os seres humanos 

dependem dos outros para sobreviver. 

 

03. A concordância verbal está INCORRETA na frase da alternativa:  

 

(A) A queda nas vendas e as dívidas complicaram as finanças da empresa.  

(B) Algum de nós contará a verdade a ele?    

(C) Mais de dez automóveis foram levados pela enchente. 

(D) Vossa Excelência sempre sereis lembrado por sua dignidade política. 

 

04.  A oração destacada em: “Cumprimentei-o ao lhe entregar o prêmio” classifica-se como:  

 

(A) Coordenada sindética explicativa. 

(B) Subordinada adverbial causal reduzida de particípio. 

(C) Subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. 

(D) Subordinada substantivo objetiva indireta. 

 

05. A pontuação está CORRETA na frase da alternativa:  

 

(A) A subida até o alto da montanha, deixou o alpinista cansado mas, feliz por poder contemplar a belíssima 

vista. 

(B) Apesar, do Sol de verão faz sempre muito frio, no alto das montanhas. 

(C) Brasília, capital da República foi fundada em 1960. 

(D) Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol, e uma das suas faces é permanentemente voltada para o Astro-

Rei.   

 

06. Assinale a alternativa em que a análise do termo destacado está INCORRETA em:  

 

(A) Libertai-me, Senhor, de todos os males! (= Vocativo) 

(B) O galpão da empresa de fogos de artifício foi destruído pelo fogo. (= Objeto indireto) 

(C) O jogador de tênis tem certeza da vitória. (= Complemento nominal) 

(D) Serena e calma corre a vida. (= Sujeito) 

 

07. Dos termos destacados nas frases abaixo, o único que está INADEQUADO ao contexto ocorre em:  

 

(A) Políticos corruptos desviaram vultuosa quantia de dinheiro público. 

(B) O juiz infligiu pena de um ano de prisão aos pichadores do prédio histórico. 

(C) Houve cessão gratuita de imagens de uma emissora para outra. 

(D) O juiz expediu o mandado de intimação para o empresário do ramo de transportes. 
 

08. Há ERRO de regência nominal em:  

 

(A) O programa é passível em mudanças.     

(B) Provou-nos seu bom gosto em relação à música. 

(C) Toda a equipe está constituída por notáveis cientistas. 

(D) Todos nós somos favoráveis a que você participe da festa. 
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09. Leia as orações:  
 

1) Fomos à cidade. 

2) Aqui, venta bastante. 

3) Roubaram minha carteira.  

 

Os sujeitos das orações acima são, respectivamente:  
 

(A) 1. indeterminado / 2. inexistente / 3. simples.  

(B) 1. simples / 2. implícito / 3. Indeterminado.  

(C) 1. implícito / 2. inexistente / 3. Indeterminado.  

(D) 1. inexistente / 2. implícito / 3. Indeterminado.  

 

10. Identifique a alternativa em que a voz verbal foi classificada de forma INCORRETA.  

 

(A) Diagnosticaram-se os sintomas da doença em pouco tempo. (passiva sintética) 

(B) Logo após o chamado, o SAMU chegou para socorrer a pessoa acidentada. (ativa) 

(C) O desenho do barco foi feito por um desenhista famoso. (passiva analítica) 

(D) Os genes de alguns animais foram congelados por cientistas. (ativa) 

 
 
 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 
 

 
 

11.  Roberto foi a uma doceria e viu a seguinte tabela com os preços de alguns docinhos:  
 

PRODUTO PREÇO 

Brigadeiro R$ 1,20 

Beijinho R$ 1,30 

Cajuzinho R$ 1,20 

Docinho de leite R$ 1,00 

Ninho com Nutella R$ 1,80 

Coco com morango R$ 1,50 

 
Paulo comprou 8 produtos dessa loja. Dentre esses produtos, ele comprou dois docinhos de Ninho com 

Nutella e um Beijinho. Ele pagou sua compra com uma nota de R$ 20,00. Qual é o maior troco possível 

recebido por Paulo? 

 

(A) R$ 16,90. (B) R$ 15,60. (C) R$ 15,10. (D) R$ 13,80. 
 

12. Para conhecer melhor os gostos dos seus clientes, uma sorveteria realizou uma enquete para 

saber quais os sabores de picolés preferidos por eles. O resultado dessa enquete foi: 124 gostam de 

morango, 107 gostam de uva, 139 gostam de coco, 34 gostam de morango e coco, 42 gostam de morango 

e uva, 37 gostam de uva e coco, 12 pessoas gostam dos três sabores e 15 pessoas responderam que não 

gostam de nenhum desses sabores. Qual o número de pessoas que respondeu essa enquete?  
 

(A) 510. (B) 284. (C) 495. (D) 618. 
 

13. Em uma escola, há 15 mulheres a mais do que homens, e o produto entre o número de mulheres 

e o número de homens é 1.350. Podemos afirmar que o número de homens dessa escola:  
 

(A) É um número entre 33 e 38. 

(B) É um quadrado perfeito. 

(C) É um número entre 25 e 32. 

(D) É um número primo. 
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14. A malha quadriculada abaixo possui quadradinhos com lados medindo 3 cm.  
 

 

Qual o perímetro da figura pintada de cinza?   

 

(A) 11 cm   (B) 33 cm (C) 99 cm (D) 6(5 + 7√2) cm 
 

15. Observe as figuras I e II desenhadas sobre a malha quadriculada abaixo.  

 
 
Analisando a imagem acima, podemos afirmar que: 

 
(A) A área da Figura I é o quádruplo da área da Figura II. 

(B) A área da Figura I é o dobro da área da Figura II. 

(C) A área da Figura I é 
8

6
 Da área da Figura II. 

(D) A área da Figura I é o triplo da área da Figura II. 

 

16. O governo de um determinado estado determinou que seja instalado posto policial a cada 75 km 

de uma BR. Essa BR já conta com um posto policial no KM 28 e outro no KM 928. Quantos novos postos 

policiais deverão ser construídos para atender a nova exigência do governo?  

 

(A) 18. (B) 19. (C) 20. (D) 21. 

 

EM BRANCO 
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17. Considere a função 𝒇: ℝ → ℝ cujo o gráfico está esboçado abaixo.  

 
Qual é a lei de formação da função 𝒇?  

 

(A) 𝑦 = log2(𝑥 + 1) 

(B) 𝑦 = log2 𝑥 

(C) 𝑦 = log 𝑥 

(D) 𝑦 = log 𝑥 + 1 

 

18. Um fotógrafo decidiu fotografar uma árvore de 35,7 metros de altura. Ele se posicionou à 20 metros 

de distância, conforme figura abaixo.  

 

 𝐶𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒆: 𝒔𝒆𝒏𝟔𝟎º ≅ 𝟎, 𝟖𝟔;   𝒄𝒐𝒔𝟔𝟎º = 𝟎, 𝟓;   𝒕𝒈𝟔𝟎º ≅ 𝟏, 𝟕. 

 

Qual a altura do fotógrafo? 

 

(A) 1,8 m. 

(B) 1,85 m. 

(C) 1,75 m. 

(D) 1,7 m. 
 

 

 

19. Uma empresa vende bombons no formato de cubos com 4 cm de lado. Essa empresa resolveu 

mudar os formatos dos seus bombons, passando a serem em formato esférico, mas contendo a mesma 

quantidade de chocolate de antes. Qual é a medida do diâmetro desse novo bombom?  

𝑪𝒐𝒏𝒔𝒊𝒅𝒆𝒓𝒆: 𝝅 ≅ 𝟑. 

(A) 2√2 𝑐𝑚. 

(B) 8√2 𝑐𝑚. 

(C) 4√2 𝑐𝑚. 

(D) 6√2 𝑐𝑚. 
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20. Em um condomínio, vivem 40 crianças, com as idades mostradas na tabela abaixo.  
 
 

N° DE CRIANÇAS IDADES 

12 7 anos 

11 8 anos 

8 10 anos 

5 11 anos 

4 12 anos 

 

Quantas crianças de 10 anos devem se mudar para esse condomínio para que a mediana das idades 

dessas crianças seja de 9 anos? 

 

(A) 6. (B) 8. (C) 3. (D) 7.  

 
 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. A pasta individual compõe o arquivo escolar de movimento ou permanente e deve conter 

respectivamente os documentos:  

 
I. Cópia da certidão de nascimento; cópia da carteira de vacinação. 

II. Ficha cadastral contendo registro da matrícula; atestados médicos, quando houver. 

III. Ata final dos diários de classe do ano anterior; calendário escolar do ano letivo em curso. 

IV. Formulário de matrícula do ano anterior; legislação do ensino atualizada. 

V. Cópia do regimento escolar; cópia da ata final dos diários de classe. 

 
Estão CORRETAS apenas: 
 
(A) I e II. (B) II, IV e V. (C) I, IV e V. (D) I, II, III e IV. 

 

22. A secretaria escolar é responsável pela produção e organização de informações da escola e 

também pelo procedimento de matrícula dos alunos. A Escola Municipal Miguel Arcanjo, recebeu pela   

primeira vez, uma criança de nacionalidade brasileira, na faixa etária de nove anos com impossibilidade 

total de comprovação da escolaridade cursada. Nesse caso, é INCORRETO afirmar que a matrícula 

poderá ser realizada por intermédio da:  

 
(A) Aprovação da aluna em avaliação realizada na escola por comissão de professores, habilitados na forma da 

lei. 

(B) Classificação da aluna, na impossibilidade justificada de comprovar a vida escolar anterior.  

(C) Classificação da criança de acordo com a faixa etária e a dependência em até dois componentes curriculares 

no contra turno. 

(D) Enturmação da criança no período adequado após realização da avaliação proposta pela escola.  

 

23. A existência de um arquivo é uma condição exigida para a autorização do funcionamento de 

unidades escolares. Os documentos escolares devem ser arquivados de acordo com os métodos de 

arquivamento. O método de arquivamento utilizado pelo secretário da Escola Municipal Henriqueta 

Lisboa, é o método ideográfico, apresenta ordenação por, EXCETO:  

 
(A) Assunto podendo ser alfabético ou numérico.  

(B) Eixo das letras do alfabeto e por cores diferentes. 

(C) Assunto de forma alfabética ou numérica. 

(D) Método enciclopédico ou dicionário.  
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24. A matrícula escolar é o ato formal que vincula o estudante a uma instituição educacional. Em 

relação a matrícula escolar, marque (V) para as afirmativas verdadeiras e (F) para as falsas.    

 

⃣ A matrícula do estudante em situação de itinerância, como ciganos, circenses e povos nômades 

deve ser facultativa a escola. 

⃣ A matrícula da criança na Educação Infantil é efetuada mediante a apresentação do histórico escolar.  

⃣ A efetuação da matrícula das crianças na educação básica a partir dos quatro anos de idade é dever 

dos pais ou responsáveis. 

⃣ A regularidade e a autenticidade da documentação para a matrícula devem ser atestadas pelo 

secretário. 

⃣ A matrícula inicial do aluno no Ensino Fundamental deve obedecer a idade mínima de seis anos.  

 
A sequência CORRETA de cima para baixo é: 
 
(A) V- F- V- F- V. (B) F- V- F- V- V. (C) V- V- V- V- F. (D) F- F- V- V- V. 

 

25. Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº 9.394/96, atualizada, o ensino 

fundamental obrigatório, com duração de nove anos, gratuito na escola pública, tem como objetivo:  

 

(A) O fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em 

que se assenta a vida social. 

(B) A compreensão dos fundamentos científico-tecnológicos dos processos produtivos, relacionando a teoria 

com a prática, no ensino de cada disciplina.  

(C) A preparação básica para o trabalho e a cidadania do educando, para continuar aprendendo.  

(D) A integração dos diferentes níveis e modalidades de educação e às dimensões do trabalho, da ciência e da 

tecnologia.    

 

26. O Power Point/2010 é um aplicativo visual e gráfico, utilizado para desenvolver apresentações. Ao 

inserir na apresentação do Power Point, uma imagem do computador no slide, é necessário:  

 
I. Clicar no local em que deseja inserir o Slide. 

II. Na guia Inserir, no grupo Imagens, clicar em Fotos. 

III. Na caixa de diálogo exibida, procurar a imagem que deseja inserir e clicar em Imagem e clicar 

em Inserir. 

IV. Garantir que o Bing esteja sendo exibido à esquerda na lista suspensa de fontes para pesquisar. Na 

caixa, digitar o que você procura e pressionar Enter. 

 
Estão CORRETAS apenas: 
 
(A) I e II. (B) I, II e IV. (C) I, II, III e IV. (D) I, II e III.  

 

27. Na Lei Orgânica do Município de Areal é uma atribuição do prefeito, representar o Município como 

pessoa jurídica de direito público interno e como entidade político-administrativa integrante da 

organização nacional e do território do Estado.   

Leia as alternativas abaixo e assinale a alternativa que apresenta uma competência do prefeito. 

 
(A) Dirigir, executar e disciplinar os trabalhos legislativos e administrativos da Câmara Municipal. 

(B) Administrar os serviços da Câmara Municipal, fazendo lavrar os atos pertinentes a essa área de gestão. 

(C) Encaminhar à Câmara projeto de lei de sua iniciativa e outros de interesse da administração. 

(D) Conceder audiências públicas na Câmara Municipal, pelo menos uma vez a cada quinze dias. 
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28. Observe a tabela a seguir elaborada no Excel 2010, em sua configuração padrão português do 

Brasil e responda:  
 

 
 

Qual fórmula deverá ser digitada na célula C7 para que seja exibido o 2° menor salário dentre todos os 

funcionários da tabela? 

 

(A) =ORDEM.EQ(C2:C6; 2) 

(B) =MENOR(C2:C6; 2) 

(C) =MIN(C2:C6; 2) 

(D) =MINIMO(C2:C6; 2) 

29. Na adaptação/complementação de estudos, o secretário escolar deve realizar os seguintes 

procedimentos:  

 
I. Analisar o Histórico Escolar apresentado pelo estudante. 

II. Registrar em ata o cumprimento das adaptações. 

III. Encaminhar o aluno para a renovação externa. 

IV. Arquivar na pasta/dossiê, os registros referentes ao cumprimento das adaptações.  

V. Garantir ao aluno uma vaga no ano/série subsequente, quando aprovado. 

 
Estão CORRETAS apenas: 
 
(A) I, II e III. (B) I, II e IV. (C) III, IV e V. (D) II, III, IV e V. 

 

30. Na estrutura do padrão ofício, é CORRETO afirmar que:    

 
(A) O cabeçalho é utilizado em todas as páginas do documento.  

(B) Na introdução do texto é necessário usar: “Tenho a honra de”. 

(C) Os textos devem ser impressos na cor preta em papel branco. 

(D) A palavra, ASSUNTO deve ser excluída do documento. 

 

31.  Assinale a alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do texto:  

 

______________ é procedimento legal de reconhecimento de estudos realizados, de forma integral ou 

parcial, no estrangeiro, e que confere ao estudante o mesmo nível de ensino equivalente aos do Sistema 

de Ensino Brasileiro. 

 
(A) Adaptação curricular. 

(B) Equivalência de estudos. 

(C) Certidão educacional. 

(D) Verificação de rendimentos. 
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32. “Nele se encontram os documentos que perderam o valor administrativo e cujo uso deixou de ser 

frequente, é esporádico. Eles são conservados somente por causa de seu valor histórico, informativo 

para comprovar algo para fins de pesquisa em geral, permitindo que se conheça como os fatos evoluíram. 

Esse tipo de arquivo é o que denominamos arquivo propriamente dito.”   

 
O texto discorre sobre: 
 
(A) Arquivo corrente. 

(B) Arquivo intermediário. 

(C) Arquivo permanente. 

(D) Arquivo de segunda idade. 

 

33. Sobre os preceitos para a redação de textos claros, considere a alternativa INCORRETA:  

 
(A) Utilizar, preferencialmente, a ordem direta ou lógica (sujeito, verbo, complementos); às vezes essa ordem 

precisa ser alterada em benefício da própria clareza. 

(B) Usar as palavras e as expressões em seu sentido mais comum. 

(C) Nunca utilizar períodos com negativas. 

(D) Escolher com cuidado o vocabulário, evitando o jargão técnico. 

 

34.  Analise os excertos abaixo sobre Redação Oficial:  

 

I. Consiste em expressar com um mínimo de palavras um máximo de informações, desde que não se 

abuse da síntese a tal ponto que a ideia se torne incompreensível. 

II. É aquele em que as palavras, as orações, os períodos e os parágrafos estão interligados e 

coerentemente dispostos. 

 
Os itens acima discorrem sobre: 
 
(A) Coesão (I) e Clareza (II). 

(B) Concisão (I) e Clareza (II). 

(C) Concisão (I) e Coesão (II). 

(D) Coesão (I) e Concisão (II). 

 

35. É CORRETO afirmar que um texto Polido revela:   

 
(A) Civilidade e cortesia. 

(B) Repetição excessiva de palavras. 

(C) Emenda clara de vogais. 

(D) Aliteração e cacofonia. 

 

36.  No processo de arquivamento, se enquadram como Tipologias documentais e suportes físicos, 

EXCETO:  

 
(A) Microfilmagens. 

(B) Preservação e conservação documental. 

(C) Restauração de documentos. 

(D) Protocolos e avaliação de documentos. 
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37.  De acordo com a extensão da atenção, definimos arquivo setorial como aquele que:   

 
(A) É estabelecido junto aos órgãos operacionais, cumprindo as funções de um arquivo corrente. 

(B) Destina-se a receber os documentos correntes provenientes dos diversos órgãos que integram a estrutura 

de uma instituição. 

(C) Guarda documentos de variadas formas físicas como discos, fitas, disquetes, fotografias, microformas (fichas 

microfilmadas), slides, filmes, entre outros. 

(D) Guarda os documentos de um determinado assunto, de um campo específico, como o escolar, o da 

coordenação, educação infantil, publicidade, entre outros. 

 

38.  Qual dos indicados abaixo não se classifica como Navegador para Internet?  

 
(A) Opera. 

(B) Pinterest. 

(C) Comodo Dragon. 

(D) Aurora Browser. 

 

39. Em relação ao Microsoft Word 2010, avalie se são verdadeiras (V) ou falsas (F) as afirmativas a 

seguir:  
 

I. Por padrão o Word verifica a ortografia de seu documento enquanto você digita, e sublinha em 

vermelho quaisquer palavras que não estejam presentes no dicionário de seu verificador ortográfico. 
 

II. Se você adicionou uma palavra errada ao dicionário, o Word continuará a identificá-la como um erro, 

orientando a correção da mesma. 
 

III. Quando você seleciona Criptografar com Senha, a caixa de diálogo Criptografar Documento é exibida, 

em seguida na caixa Senha, você digita uma senha.  

 

As afirmativas I, II e III são respectivamente: 

 

(A) V - V - V.     

(B) F - V - V.     

(C) V - F - F.     

(D) V - F - V.     

 

40.  Com relação ao Histórico do Ensino Fundamental, considere a alternativa INCORRETA: 

 
(A) Registrar as disciplinas sem abreviações, em ordem alfabética, conforme a Matriz Curricular. 

(B) Transcrever os estudos, respeitando a Organização Curricular da escola de origem. 

(C) O registro de ciclos no Histórico Escolar do Ensino Fundamental de 09 anos deverá obedecer à Proposta 

Pedagógica e ao Regimento Escolar. 

(D) Registrar a data de expedição atual, no verso do Histórico Escolar e no anverso do Certificado. 
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