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Leia o fragmento a seguir apresentado, para responder às 
questões de 1 a 4. 
 

No dia seguinte, com efeito, ali pelas sete da 
manhã, quando o cortiço fervia já na costumada labutação, 
Jerônimo apresentou-se junto com ___ mulher, para 
tomarem conta da casinha alugada na véspera.  

A mulher chamava-se Piedade de Jesus; teria 
trinta anos, boa estatura, carne ampla e rija, cabelos fortes 
de um castanho fulvo, dentes pouco alvos, mas sólidos e 
perfeitos, cara cheia, fisionomia aberta; um todo de 
bonomia toleirona, desabotoando-lhe pelos olhos e pela 
boca numa simpática expressão de honestidade simples e 
natural.  

Vieram ambos ___ boleia da andorinha que lhes 
carregou os trens. Ela trazia uma saia de sarja roxa, 
cabeção branco de paninho de algodão e na cabeça um 
lenço vermelho de alcobaça. 

E os dois apearam-se muito atrapalhados com os 
objetos que não confiaram dos homens da carroça; 
Jerônimo abraçado a duas formidáveis mangas de vidro, 
das primitivas, dessas em que se podia ___ vontade enfiar 
uma perna; e a Piedade atracada com um velho relógio de 
parede e com uma grande trouxa de santos e palmas 
bentas. E assim atravessaram o pátio da estalagem, entre 
os comentários e os olhares curiosos dos antigos 
moradores, que nunca viam sem uma pontinha de 
desconfiança os inquilinos novos que surgiam. 

 
(Aluisio Azevedo. “O cortiço”.) 

 
1. Considerando o emprego da crase, qual alternativa 

preenche, correta e respectivamente, as lacunas do texto?  

a) à; à; à.  
b) a; a; à.  
c) à; a; a. 
d) a; à; à.  

 
2. Com base nas ideias do texto, leia as assertivas:  

I. A personagem Piedade de Jesus é amplamente 
caracterizada com uma série de adjetivos.  

II. O texto é narrado em primeira pessoa.  
III. Os novos inquilinos sempre eram bem vistos pelos 

antigos moradores do cortiço.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas a assertiva I está correta.  
b) Apenas a assertiva II está correta.  
c) Apenas as assertivas I e III estão incorretas.  
d) As assertivas I, II e III estão corretas.  

 
3. Considerando as classes gramaticais de vocábulos do 

texto, leia as assertivas:  

I. Em “E os dois apearam-se muito atrapalhados”, o 
termo sublinhado é classificado como advérbio. 

II. Em “Jerônimo abraçado a duas formidáveis 
mangas de vidro”, o termo sublinhado é classificado 
como substantivo próprio.  

III. Em “dentes pouco alvos, mas sólidos e perfeitos”, o 
termo sublinhado é classificado como conjunção 
adversativa.  

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva I está correta.  
b) As assertivas I, II e III estão corretas.  
c) Apenas a assertiva III está incorreta.  
d) Apenas as assertivas II e III estão incorretas.  

4. Assinale a alternativa que apresenta um verbo conjugado 
no pretérito imperfeito do indicativo.  

a) Ela trazia uma saia de sarja roxa.  
b) E assim atravessaram o pátio da estalagem. 
c) E os dois apearam-se muito atrapalhados.  
d) Teria trinta anos.  

 
5. A voz passiva é uma construção em que o objeto direto 

passa a ocupar a função de sujeito. Nesse sentido, há voz 
passiva analítica em:  

a) Assim que terminou a prova, levantou-se.  
b) O candidato foi visto colando pelo fiscal.  
c) Vi meu colega na sala. 
d) Já se fez a prova.  

 
Leia o texto a seguir para responder às questões de 6 a 8.  
 

IA TENTA PREVER MUTAÇÕES DO SARS-COV-2 
 

Cientistas testaram uma ferramenta incomum para 
mapear mutações do coronavírus: um algoritmo do MIT 
criado para analisar a gramática humana.  

A ideia dele é pensar na sequência genética dos 
vírus como um tipo de linguagem escrita. As informações 
genéticas que servem como receita de bolo para criar uma 
nova variante, afinal, podem ser traduzidas como um 
amontoado de letras.  

Quando aparecem letras estranhas no vocabulário 
viral, é porque algo está errado. A tentativa do algoritmo é 
exatamente essa — procurar por “erros” na sequência 
genética que indiquem potenciais mutações nocivas.  

Em testes feitos no MIT, o modelo acusou 
corretamente a maioria das sequências mutantes — mas 
também indicou vários falsos positivos. A expectativa é que, 
após refinada, a ferramenta possa ser uma técnica acessória 
para mapear mutações virais.  
 

Fonte: https://super.abril.com.br (adaptado).  
 
6. Conforme o texto, NÃO se pode afirmar que:  

a) Está claro que a ferramenta se constitui como uma 
técnica relevante para o estudo das mutações virais.  

b) O modelo acusou corretamente todas as sequências 
mutantes.  

c) Algo está inadequado quando aparecem letras 
estranhas no vocabulário viral.  

d) A ferramenta para mapear mutações do coronavírus 
foi testada por cientistas.  

 
7. Acerca dos aspectos gramaticais e ortográficos do texto, 

leia as assertivas:  

I. O vocábulo “dele”, no segundo parágrafo do texto, 
possui como referência o vocábulo “coronavírus”.  

II. Na primeira ocorrência de travessão, este poderia ser 
substituído por dois pontos.  

III. No primeiro parágrafo do texto não há pronomes.  
IV. Os vocábulos “ideia” e “acessória” tiveram suas 

grafias alteradas pelo Novo Acordo Ortográfico.  

Pode-se afirmar que: 

a) Apenas a assertiva II está incorreta.  
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas.  
c) Apenas as assertivas I e IV estão incorretas.  
d) Apenas a assertiva III está correta.  
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8. O vocábulo “nocivas” é classificado, gramaticalmente, 
como ____, e NÃO poderia ser substituído, sob pena de 
alterar o sentido expresso no texto, por _____.  

a) adjetivo; profícuas.  
b) substantivo; favoráveis.  
c) substantivo; benéficas.  
d) adjetivo; danosas.  

 
9. No campo semântico, em “Para o sucesso do concerto, 

foi necessário o conserto do piano”, os vocábulos 
destacados são classificados como: 

a) Homógrafos.  
b) Antônimos.  
c) Parônimos.  
d) Homófonos.  

 
10. Sobre emprego, classificação e colocação de pronomes, 

assinale a alternativa INCORRETA.  

a) Em “falaram-me”, “abraçar-lhe-ei” e “me diga”, tem-
se, respectivamente, próclise, mesóclise e ênclise.  

b) Há pronome relativo em “Este candidato, cujo nome 
desconheço, tem uma dúvida sobre a prova”. 

c) Um pronome acompanha ou substitui o substantivo 
e dá indicações sobre aquilo que este expressa, 
limitando ou concretizando o seu significado.  

d) Os pronomes demonstrativos indicam a posição dos 
seres e das coisas no espaço e no tempo em 
relação às pessoas gramaticais.  

 
11. Qual é o princípio administrativo que se resume no 

conceito de uma boa administração, oferecendo o 
melhor serviço possível sem desperdícios e respeitando 
o orçamento público?  

a) Eficiência. 
b) Impessoalidade. 
c) Moralidade. 
d) Publicidade. 

 
12. Complete a frase:  O ______________ pode ser 

definido como a representação gráfica da estrutura 
administrativa de uma empresa. Nele, é possível 
apresentar os níveis hierárquicos e a distribuição dos 
cargos existentes. 

a) Fluxograma. 
b) Cronograma. 
c) Organograma. 
d) Estratograma. 

 
13. Os corretos pronomes de tratamento a serem usados 

para Cardeais, Ministros de Estado e Reitores de 
universidades são respectivamente: 

a) Vossa Santidade, Vossa Magnificência e Vossa 
Reverendíssima. 

b) Vossa Eminência, Vossa Excelência e Vossa 
Magnificência. 

c) Vossa Magnificência, Vossa Santidade e Vossa 
Excelência 

d) Vossa Reverendíssima, Vossa Alteza e Vossa 
Magnificência 

 
 
 
 
 

14. Qual é o princípio da administração pública que obriga 
à atividade administrativa ser pautada não só pela lei, 
mas também pela boa-fé, lealdade e probidade? 

a) O princípio da impessoalidade. 
b) O princípio da moralidade. 
c) O princípio da legalidade. 
d) O princípio da publicidade. 

  
15. Um dos conceitos mais básicos da administração 

consiste na divisão de tarefas que foi preconizada e 
enfatizada pelos seguintes autores: 

a) Frederick Taylor e Henri Fayol. 
b) Elton Mayo e Frederick Taylor. 
c) Max Weber e Elton Mayo. 
d) Henri Fayol e Elton Mayo. 

 
16. São atributos da organização informal, EXCETO: 

a) Os colaboradores se relacionam não apenas com 
sua equipe, mas com os demais profissionais de 
outros setores da empresa. 

b) Nesta organização cada funcionário busca um status 
onde seja reconhecido e respeitado por seu grupo e 
torne-se pertencente a ele. 

c) Mesmo quando não têm empatia pelos colegas, os 
colaboradores precisam aprender a coexistir num 
mesmo ambiente e a trabalhar em equipe. 

d) O grupo define seus padrões de comportamentos e 
as atitudes consideradas positivas e negativas. 

 
17. Qual é a função administrativa que define o modo de 

execução de um projeto e sua distribuição entre os 
departamentos e profissionais correspondentes? 

a) Organizar. 
b) Dirigir. 
c) Planejar. 
d) Controlar. 

 
18. A função administrativa que se preocupa com as 

possíveis ações corretivas para redirecionar os 
esforços no caminho dos objetivos inicialmente 
traçados é denominada: 

a) Planejar. 
b) Organizar. 
c) Controlar. 
d) Dirigir. 

 
19. Na pirâmide das necessidades humanas proposta por 

Maslow aquela que ocupa o nível mais elevado onde o 
indivíduo realiza seu próprio potencial incluindo-se o 
trabalho criativo desafiante e a participação no 
processo decisório é a: 

a) Necessidade de estima. 
b) Necessidade de autorrealização. 
c) Necessidade primária. 
d) Necessidade de segurança. 

 
20.  O lucro obtido por uma empresa com suas relações 

operacionais em relação ao capital investido é chamado 
de: 

a) Liquidez. 
b) Solvência. 
c) Rentabilidade. 
d) Lucratividade. 
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21. São atributos da função administrativa de organizar, 
EXCETO: 

a) Permitir o alcance dos objetivos traçados da melhor 
maneira a possível.  

b) Agrupar e estruturar todos os recursos da empresa. 
c) Promover o eficiente trabalho em conjunto das 

pessoas. 
d) Comparar padrões de desempenhos que estão 

sendo alcançados com os planejados. 
 

22. Qual dos ativos abaixo, presentes no balanço 
patrimonial, apresenta maior grau de liquidez: 

a) Bancos. 
b) Caixa. 
c) Contas a receber no curto prazo. 
d) Patrimônio líquido. 

 
23. Assinale a alternativa que melhor completa a frase.  A 

área de __________________________ executa as 
atividades de levantamento, análise, elaboração e 
implementação de sistemas administrativos na 
empresa. O objetivo é o de criar ou aprimorar o 
trabalho, agilizar a execução das atividades, eliminar 
atividades em duplicidade, padronizar, melhorar o 
controle, fazer o gerenciamento dos processos e 
solucionar problemas, também chamados 
de patologias organizacionais. 

a) Tesouraria. 
b) Marketing. 
c) Controladoria. 
d) Organização e métodos. 

 
24. Assinale a alternativa que melhor completa a frase.  A 

organização ______________________ apresenta 
relações interpessoais que se dão de forma espontânea, 
ou seja, os próprios colaboradores as constroem. 

a) Privada. 
b) Pública. 
c) Informal. 
d) Formal. 

 
25. Como é chamado o procedimento administrativo formal 

pelo qual um poder público convoca empresas 
interessadas para que apresentem suas propostas de 
fornecimento de bens e serviços. 

a) Licitação. 
b) Custódia. 
c) Contrato. 
d) Filantropia. 

 
26. A chamada Lei do Pregão foi instituída pela lei 

federal 10.520/2002 e foi regulamentada na forma de 
Pregão Eletrônico pelo decreto 5.450/2005. São 
características do pregão eletrônico, EXCETO. 

a) Facilita a entrada de vários fornecedores. 
b) Há a obrigatoriedade de ser estipulado no edital o 

horário de Brasília. 
c) Difere da licitação na característica da 

transparência. 
d) Como forma de segurança são usados mecanismos 

de criptografia e de autenticação. 
 
 
 

27. São modalidades de licitação, EXCETO: 

a) Tomada de preços. 
b) Convite. 
c) Leilão. 
d) Pagamento. 

 
28. O documento oficial com redação objetiva, linguagem 

simples e de fácil leitura, cujo objetivo é servir de 
comunicação interna dentro de uma instituição é 
denominado: 

a) Memorando. 
b) Edital. 
c) Ofício. 
d) Requerimento. 

 
29. O documento de comunicação oficial que deve ser 

utilizada de um órgão público para o mundo externo. 
Ou seja, de um órgão público para qualquer instituição 
(pública/particular) ou pessoa física é o: 

a) Memorando. 
b) Requerimento. 
c) Edital. 
d) Ofício. 

 
30. Como é chamado o termo que traduz o gradual 

abatimento de uma dívida, realizado geralmente por 
meio de pagamentos periódicos, sendo igual à parcela 
da dívida menos os juros da parcela? 

a) Flexibilização. 
b) Alavancagem. 
c) Depreciação. 
d) Amortização. 

 


