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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifi que-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 esferográfi ca 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 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 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.

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

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 05 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

O texto a seguir foi extraído de uma biografia de Dom 
Pedro II, Imperador do Brasil, escrito em 1889. Leia-o 
atentamente para responder as próximas questões.

“Confesso francamente que não ousaria jamais narrar, 
mesmo sumariamente, a vida de D. Pedro II, impera-
dor constitucional do Brasil, se ele não me houvesse 
aparecido, não como soberano, mas como filósofo; 
não como senhor de seu povo – pois não é um rei ab-
soluto, um autocrata – mas como filantropo, amigo da 
humanidade, benfeitor de sua pátria. Não vou falar de 
um monarca, mas do chefe de uma ‘democracia coroa-
da’, como a denominou recentemente o presidente da 
República Argentina, referindo-se à nação brasileira. 
Vou falar a respeito do primeiro cidadão desse grande 
e belo país, onde reina um sentimento de democracia, 
de nivelamento das classes sociais, de independência 
em todas as manifestações do livre arbítrio, diferente 
de muitos outros Estados, mesmo os de forma repu-
blicana. Além disso, D. Pedro II é o mais puro modelo 
do verdadeiro patriotismo, do desinteresse, do amor à 
liberdade, da dedicação ao progresso. Darei a conhe-
cer esse príncipe ilustre que soube conquistar o amor 
de seu povo, como o respeito e a admiração de toda a 
Europa, dirigindo, há cinquenta anos, a surpreendente 
evolução de sua pátria, presidindo a uma das maiores 
obras de transformação social realizadas no presente 
século”. 

(Trecho com adaptações).

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se afir-
mar que o seu autor:

a) se sentiu constrangido a escrever uma biografia do 
imperador, a despeito de sua opinião pessoal sobre o 
assunto.
b) apresenta uma visão extremamente positiva sobre 
o seu biografado, bem como a respeito da monarquia 
brasileira.
c) faz um elogio à figura do imperador, mas não deixa 
de pontuar sua insatisfação com as formas monárqui-
cas de governo.
d) concorda com a visão expressa pelo presidente da 
Argentina, segundo o qual não podem coexistir demo-
cracia e monarquia.
___________________________________________

02. No início do texto, o autor faz referência ao desafio 
de “narrar, mesmo sumariamente, a vida de D. Pedro 
II”. Em relação ao advérbio “sumariamente”, marque a 
alternativa que contém um termo que poderia substi-
tuí-lo no texto, sem prejuízo ao sentido pretendo pelo 
autor.

a) formalmente
b) rigorosamente
c) sinteticamente
d) detalhadamente
___________________________________________
03. Dentre as qualidades atribuídas pelo autor à per-
sonalidade de Dom Pedro II, está a de ser um filantro-
po, termo cujo significado aparece explicitamente no 
texto. Marque a alternativa que indica esse significado.

a) Amigo da humanidade.
b) Príncipe ilustre.
c) Senhor de seu povo.
d) Verdadeiro patriota.
___________________________________________
04. No trecho em que se refere ao modo como Dom 
Pedro II lhe apareceu, o autor do texto utiliza o sinal de 
pontuação denominado travessão. Nesse caso, esse 
sinal de pontuação serviu no texto para:

a) destacar uma explicação.
b) introduzir um discurso direto.
c) introduzir um discurso indireto.
d) apresentar um substantivo composto.
___________________________________________
05. Analise as alternativas a seguir e marque a que 
NÃO indica uma qualidade atribuída pelo autor do tex-
to ao seu biografado.

a) Amante da liberdade.
b) Benfeitor de sua pátria.
c) Modelo de patriotismo.
d) Senhor de seu povo.
___________________________________________

QUESTÕES DE 06 A 10 - 
MATEMÁTICA 

06. Um produto que custava R$ 250,00 sofreu um des-
conto de 20% em uma promoção. Em seguida, seu 
novo valor sofreu um desconto de 10%. Após os dois 
descontos, o novo valor representa qual porcentagem 
do valor original do produto?

a) 30%
b) 22%
c) 70%
d) 72%
___________________________________________
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07. Sabendo que 2 é uma das raízes de                                              
x2 + p . x - 6 = 0 , assinale a alternativa que apresenta 
a outra raiz da equação.

a) -3
b) -1
c) 1
d) 3
___________________________________________
08. Assinale a sequência de números que é uma Pro-
gressão Aritmética e, ao mesmo tempo, uma Progres-
são Geométrica.

a) { 1; 2; 3; 4; 5}
b) { 1; -1; 1; -1; 1}
c) { 0; 0; 0; 0; 0}
d) { 1; 2; 4; 8; 16} 
___________________________________________
09. Em uma urna, há cem bolas azuis enumeradas 
de 1 a 100 e cem bolas vermelhas enumeradas de 
101 a 200. Sorteando aleatoriamente uma bola, qual a 
probabilidade de sair uma bola azul ou uma bola com 
número par?

a) 25%
b) 50%
c) 75%
d) 100%
___________________________________________
10. Julio pegou R$ 2500,00 emprestados de um co-
lega para devolver em 10 meses, pagando, além do 
capital emprestado, uma quantia sob o regime de Ju-
ros Simples. Sabendo que depois dos 10 meses, Julio 
precisou devolver o dobro do que pegou emprestado, 
qual foi a taxa que seu colega cobrou pelo emprésti-
mo?

a) 1% am.
b) 10% am.
c) 12% am.
d) 15% am.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 E 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

11. Em seu primeiro ano na Presidência da República, 
Jair Bolsonaro publicou um conjunto de medidas pro-
visórias, algumas das quais foram transformadas em 
leis. Marque a alternativa que indica uma das medidas 
provisórias do atual governo que NÃO foi transforma-
da em lei.

a) Instituição da Declaração de Direitos de Liberdade 
Econômica.
b) Facilitação da venda de bens apreendidos de trafi-
cantes de drogas.
c) Proibição de desconto de contribuição sindical por 
meio de contracheque.
d) Criação do programa Médicos pelo Brasil, em subs-
tituição ao Mais Médicos.

12. Em relação à doença COVID-19, causada por um 
coronavírus identificado recentemente, marque a afir-
mação INCORRETA.

a) A maior parte dos infectados se recupera sem qual-
quer tratamento médico especial.
b) Dentre os mais propensos a desenvolver sintomas 
graves estão as mulheres.
c) Existem outros tipos de coronavírus que podem 
causar doenças em humanos.
d) Uma das medidas recomendadas para se prevenir 
o contágio é lavar bem as mãos.
___________________________________________
13. Leia a matéria jornalística, a respeito de uma le-
gislação aprovada recentemente no Brasil, e marque 
a alternativa que contém o termo que preenche COR-
RETAMENTE a lacuna.

“Após uma série de idas e vindas, a Câmara dos De-
putados aprovou ___________ do ministro Sergio 
Moro. Mas o texto só conseguiu passar na Casa após 
ter sido desidratado em quase 30%. Ao todo, onze 
pontos foram retirados da proposta original. Duas das 
principais alterações na proposta original envolveram 
o chamado ‘excludente de ilicitude’ e a prisão após 
condenação em segunda instância”. 

(BBC Brasil, 05/12/19, com adaptações).

a) o Pacote Anticrime
b) o Orçamento da União
c) a Reforma da Previdência
d) a Reestruturação dos Ministérios
___________________________________________
14. Considere a crítica a seguir, a respeito de uma fi-
gura importante para a história da música brasileira, e 
marque a alternativa que indica de quem se trata.

“Ele não foi um artista convencional no cenário musi-
cal brasileiro. Pioneiro na arte de misturar o rock com 
ritmos nordestinos, era ainda muito jovem quando, na 
Bahia, fazia relativo sucesso liderando uma banda ins-
pirada em Elvis Presley. Sabendo aproveitar o vigor 
melódico dos pioneiros do rock em terras brasileiras, 
junto de letras ácidas e arranjos bem trabalhados, ele 
acabou se colocando como figura antagônica ao que 
se convencionou chamar de MPB. Se deparar com 
suas músicas é adentrar num universo particular onde 
humor, crítica social, provocações e reflexões existen-
cialistas caminham lado a lado. Suas canções citam 
de Platão a Hemingway, numa crítica quase sempre 
ao comodismo e ao pensamento simplista, e transcen-
dem o âmbito musical, nos ajudando a compreender o 
período histórico que o Brasil vivia”. 

(Portal Medium, com adaptações).

a) Ary Barroso.
b) João Gilberto.
c) Raul Seixas.
d) Tom Jobim.
_________________________________________
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15. Em relação a aspectos geográficos do território 
brasileiro, identifique a afirmativa INCORRETA.

a) O território brasileiro se encontra em três hemisfé-
rios diferentes.
b) Em termos territoriais, o Brasil é considerado o quin-
to maior país do mundo.
c) O território brasileiro é dividido em vinte e sete uni-
dades federativas.
d) A Linha do Equador e o Trópico de Câncer atraves-
sam o território brasileiro.
___________________________________________
16. Leia atentamente a explicação a seguir, a respeito 
de uma importante tecnologia da atualidade, e marque 
a alternativa que indica o nome do equipamento a que 
se refere.

“A associação mais simples para entender o que são 
esses equipamentos, e para que servem, é lembrar de 
brinquedos de controle remoto. O conceito é simples: 
com um controle via rádio, você pode manobrar um 
aparelho desses sem tocar nele. No geral, eles são 
concebidos para realizar tarefas arriscadas ao ser hu-
mano. Essas características ajudam a entender como 
esses equipamentos se tornaram muito comuns entre 
aparatos militares e de vigilância”. 

(TechTudo, 18/05/15, com adaptações).

a) Drone.
b) GPS.
c) Uber.
d) Waze.
___________________________________________
17. As fontes de energia podem ser classificadas como 
renováveis ou não renováveis. Marque a alternativa 
que NÃO indica um exemplo de energia considerada 
renovável.

a) Eólica.
b) Fóssil.
c) Hidrelétrica.
d) Solar.
___________________________________________

18. Analise o texto a seguir, a respeito de uma recente 
transformação no mercado fonográfico, e marque a al-
ternativa que indica o nome do arquivo de que se trata.

“A música sofreu com a digitalização. E não somente 
pela pirataria, que estrangulou as gravadoras e rein-
ventou o mercado fonográfico. As inovações represen-
taram, sim, uma extraordinária melhora na distribuição 
de discos, mas houve substancial perda de qualidade 
sonora quando se passou do vinil para o CD e, depois, 
para o hoje onipresente _____. Esses arquivos surgi-
ram na década de 1990 como a solução para possi-
bilitar o rápido download de músicas pela Internet e 
também armazenar dezenas de milhares de faixas em 
tocadores que chegam a ter o tamanho de uma caixa 

de fósforos. Um disco inteiro nesse formato pode ser 
baixado em menos de seis minutos por uma conexão 
on-line mediana. A busca de leveza do arquivo, contu-
do, impõe danos, pois esse formato retira a intensida-
de dos sons fortes e remove nuances”.

 (Revista Veja, 10/12/2018, com adaptações).

a) GIF
b) JPG
c) MP3
d) PDF
___________________________________________

19. O mosquito Aedes aegypti é vetor de diversas do-
enças virais. Marque a alternativa que NÃO indica um 
exemplo dessas doenças.

a) Chikungunya.
b) Dengue.
c) Esquistossomose.
d) Zika.
___________________________________________

20. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adoles-
cente, na interpretação dessa lei devem ser levados 
em conta alguns aspectos. Marque a alternativa que 
NÃO indica um desses aspectos.

a) As exigências do bem comum.
b) Os fins sociais a que a lei se dirige.
c) Os direitos e deveres individuais e coletivos.
d) A condição da criança como ser independente.
___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21.  Observe com atenção os seguintes indicadores 
organizacionais:

I – Redução de erros e problemas internos
II – Otimização de processos
III – Aumento na eficiência do trabalho realizado
IV – Melhoria dos níveis de qualidade obtidos

A alternativa que traz, de forma correta e completa, 
todos indicadores que podem ser alcançados por meio 
de um bem estruturado programa de Gestão e Plane-
jamento de Atividades é:

a) Apenas I
b) Apenas II e III
c) Apenas I e IV
d) I, II, III e IV
___________________________________________
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22. _______________________ é o termo que repre-
senta e estabelece os imperativos de uma boa conduta 
e integridade profissional de um indivíduo no exercício 
de sua função. A lacuna acima pode ser CORRETA-
MENTE preenchida pela alternativa:

a) Autoritarismo
b) Improbidade Administrativa
c) Ética Profissional 
d) Comunicação Empresarial
e) Higiene e Segurança no Trabalho
___________________________________________

23.  Analise com atenção as seguintes competências 
comportamentais:

I – Ética 
II – Comprometimento
III – Empatia
IV – Responsabilidade
V - Profissionalismo

A alternativa que traz, de forma correta e completa, 
todas as competências que contribuem para a cons-
trução de um ambiente equilibrado e produtivo em ter-
mos de relações humanas é:

a) Apenas I e V
b) Apenas II e III
c) Apenas I e IV
d) I, II, III, IV e V
__________________________________________

24. _________________ é o termo usado para des-
crever a manutenção de segredo ou informação cujo 
domínio de divulgação deva ser restrito. O termo que 
completa CORRETAMENTE a lacuna acima é:

a) Sigilo Profissional
b) Improbidade
c) Autocracia
d) Burocracia
___________________________________________

25. Programas de documentação trazem diversos be-
nefícios organizacionais. Todas as alternativas abaixo 
trazem características assim, COM EXCEÇÃO de: 

a) Construção de um sistema de identificação organi-
zado;
b) Padronização dos métodos de arquivamento;
c) Mais velocidade na consulta de documentos;
d) Aumento na ocorrência de erros.
___________________________________________

26.  Em relação à gestão de arquivos e recebimento e 
transmissão de informações, coloque V para verdadei-
ro e F para falso:

(      ) Possibilitam a preservação adequada de docu-
mentos e arquivos importantes.
(      ) Possibilitam a otimização do processo de busca 
por informações.
(      ) Possibilitam a redução do acúmulo desnecessá-
rio de dados digitais e também de papel.

A alternativa que apresenta de forma CORRETA a 
classificação das afirmações acima é:

a) V,F,F
b) F,F,V
c) F,F,F
d) V,V,V
___________________________________________

27. No que se refere a sistemas e métodos de arqui-
vamento, o método usado quando se deseja separar 
e organizar arquivos conforme a região da repartição 
pública recebe o nome de:

a) Método Geográfico 
b) Método Numérico
c) Método Alfabético
d) Método Assunto 
___________________________________________

28.  ______________________é um recurso interes-
sante porque permite guardar dados na internet por 
meio de um servidor online sempre disponível. Nele, o 
usuário pode armazenar arquivos, documentos e ou-
tras informações sem precisar de um HD no seu com-
putador. 

Qual das alternativas preenche CORRETAMENTE a 
lacuna acima?

a) Armazenamento de dados em Nuvem
b) Desktop Windows
c) Pacote Office
d) Hardware Interno
_________________________________________

29.   Uma característica que define os 
_________________ é o fato de que eles precisam de 
um navegador, como, por exemplo, Mozilla Firefox ou 
Microsoft Edge para serem devidamente utilizados. O 
termo que completa CORRETAMENTE a lacuna aci-
ma é:

a) Aplicativos Web
b) Aplicativos Word
c) Aplicativos Excel
d) Aplicativos BackOffice
___________________________________________
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas, 1 (um) dia útil após a aplicação da prova. 5

30.  Em termos de documentação e suas fases, o uso 
e tramitação de documentos ocorre na fase de:

a) Descarte 
b) Confecção 
c) Utilização
d) Destinação
___________________________________________


