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Agente Administrativo      
  
 

NÍVEL MÉDIO/TÉCNICO

CARGO:

EXAME GRAFOTÉCNICO:
(Transcreva a frase abaixo no local indicado na sua Folha de Respostas)

“Salve Areial cidade hospitaleira tuas areias nos deram a inspiração”.

01

       Observe se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas. Caso existam, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala.
02

      Verifique se os dados existentes na Folha de Respostas conferem com os dados do Cartão de Inscrição.03

       Esta Prova tem duração de 4 (quatro) horas. Não é permitida a saída do candidato antes de esgotado o tempo mínimo de 2 
(duas) horas.
04

      É vetado, durante a prova, o intercâmbio ou empréstimo de material de qualquer natureza entre os candidatos, bem como o 
uso de celulares, calculadoras e/ou qualquer outro tipo de equipamento eletrônico. A fraude, ou tentativa, a indisciplina e o 
desrespeito às autoridades encarregadas dos trabalhos são faltas que eliminam o candidato.
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      Assine, ao sair da sala, a Lista de Presença e entregue o seu Caderno de Prova e a Folha de Respostas, devidamente 
assinados, ao Fiscal de Sala. O Candidato poderá destacar o gabarito rascunho da última folha da prova, e levá-lo para sua 
conferência.
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INSTRUÇÕES:

 
 
 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE AREIAL - PB 
 

      Verifique se este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha, sendo Português de 01 a 15, 
Informática de 16 a 25 e Conhecimentos Específicos de 26 a 40.





Com base no excerto abaixo, da matéria exposta na revista , Ano 3, no.  Alarme desregulado, Segredos da mente - o poder do cérebro
4, 2019), responda ao que se pede nas questões (1) e (2). 

1ª QUESTÃO
Julgue a validade das afirmações feitas com relação aos aspectos de regência e de concordância, sinalizando (V) para verdadeiro e (F) 
para falso.

(    ) Em: “visando a sobrevivência... (L.1)”, o verbo VISAR, no sentido de “ter como objetivo”, é transitivo indireto, mas há uma 
tendência de uso como transitivo direto, dispensando a preposição, razão de não ser necessário o emprego da crase nesse 
contexto.

(    ) O verbo ATINGIR só pode ser empregado como transitivo indireto, de modo que ocorre uma falha em: “contingências que podem 
atingir qualquer um (L.6)”, devido à ausência da preposição.

(    ) O verbo HAVER foi empregado corretamente no singular em: “haveria erros de funcionamento neuroquímico (L.9)”, pois, sendo 
impessoal, não requer sujeito com o qual concordar.

(    ) Em: “Isso serve para que sejam produzidas uma reação de defesa e comportamento associados à ansiedade (L.13) e (L.14)”, a 
concordância não foi estabelecida corretamente com o adjetivo, cuja forma deveria ser “produzidos”.  

A sequência CORRETA de preenchimento é:

a)  c) F, F, F e V.    e) F, V, F e F.V, V, F e F.   

b)  d) V, F, V e V.F, F, V e V.   

2ª QUESTÃO 
O QUE é um item de natureza relacional (ou coesivo) a que são atribuídas diversas funções conforme disposto na coluna I. Dito isso, 
indique a classificação deste item nos contextos relacionados na coluna II e as respectivas exemplificações de uso no segundo.

A sequência CORRETA de associação é:

a)  c) 2, 2, 3, 1 e 3.      e) 1, 1, 4, 1 e 2.1, 2, 4, 1 e 1.     

b) 1, 1, 4, 1 e 3.     d) 2, 1, 4, 1 e 3.  

 Visando a sobrevivência, durante a evolução do ser humano, a natureza soube adaptar seu desenvolvimento para que 

ele se preparasse para as mais diversas situações que viria a encarar, como o perigo. A ansiedade e o medo, por exemplo, são 

gatilhos natos e muito importantes para a proteção do indivíduo. “Se estivermos em um local diferente, pouco iluminado e 

vermos um vulto, a ansiedade funciona como um sinal de alarme que pode servir para uma reação de fuga, para evitar sermos 

pegos de surpresa ou até reconhecer se há um perigo real”, exemplifica o psiquiatra Bernard Miodownik.

     [...] “A ansiedade é uma reação humana e suas alterações são contingências que podem atingir qualquer um, 

dependendo das vulnerabilidades subjetivas de cada pessoa”, explica Miodownik.

       Algumas pesquisas indicam que exista uma base genética que justifica o transtorno de ansiedade. Na formação das 

estruturas cerebrais ligadas aos estados de vigilância, haveria erros de funcionamento neuroquímico, que desencadeariam as 

sensações de ansiedade exagerada. [...]

       O hipocampo ventral é acionado ao mesmo tempo em que a área medial do córtex pré-frontal entra em ação. Assim, o 

cérebro irá reconhecer ou não a situação como ameaça. É no hipocampo que a memória e as emoções são processadas.

       De acordo com a interpretação do sistema nervoso, a área medial formula a resposta de outras áreas. Isso serve para 

que sejam produzidas uma reação de defesa e comportamento associados à ansiedade.
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Coluna I Coluna II 

(1) Pronome relativo                               (    ) “[...] a ansiedade funciona como um sinal de alarme QUE pode 
servir para uma reação de fuga [...]”. 

(2) Conjunção adverbial  (    ) “A ansiedade é uma reação humana e suas alterações são 
contingências QUE podem atingir qualquer um [...]”. 

(3) Partícula de realce                             (    ) “Algumas pesquisas indicam QUE exista uma base genética 
[...]”. 

(4) Conjunção integrante    (    ) “O hipocampo ventral é acionado ao mesmo tempo em QUE a 
área medial do córtex pré-frontal entra em ação.” 

 (    )  “É no hipocampo QUE a memória e as emoções são 
processadas”. 

 



No texto abaixo, identificamos variados recursos de coesão referencial e sequencial. Leia-o com atenção e responda às questões (3) e 
(4): 

3ª QUESTÃO 
Analise as proposições com relação ao emprego das formas referenciais e avalie a sua veracidade.

I- lo laOs pronomes oblíquos “O” e “A”, presentes em: “combatê-  é decisão sensata” (L.1)  e “ganhá-  não é, no entanto, tarefa fácil” 

(L.3), retomam os conteúdos “desperdício das grifes de luxo” e “batalha contra o desperdício”.

II- As expressões “esse setor” (L.3) e “nessa guerra” (L.5) recuperam respectivamente os seguintes conteúdos: “mercado de grife de 

luxo” e “luta contra o desperdício”.

III- Em: “prática usada para evitar que eles se desvalorizem”, (L.12) o referente do pronome pessoal “ELES” é “estoques”.

IV- Em: “característica que lhes confere valor alto de venda”, (L.12) e (L.13) o referente do pronome oblíquo “LHES” é “números 

exorbitantes”.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) d) II e IV.      III e IV.

b) e) I e III.      I.

c) I e II.

4ª QUESTÃO 
Avalie as afirmações a seguir quanto ao emprego dos elementos de sequenciação, responsáveis por estabelecer relações semânticas 
entre as ideias, e assinale (V) para verdadeiro e (F) para falso.

(    ) Em: “Combatê-lo é decisão sensata, uma vez que a produção fashion tem significativo impacto ambiental no planeta”, 
depreende-se da combinação das orações uma relação de consequência. 

(    ) Em: “[...] a francesa já é chamada de “ministra da moda”, não pelo bom gosto ao se vestir, mas principalmente porque resolveu 
enfrentar esse setor gigante”, tem-se a indicação de duas razões para a atribuição do título à ministra, dando-se destaque à 
segunda.

(    ) Em: “Desde que assumiu o cargo, há três anos, Brune vem elaborando medidas para isso, como o texto da 'lei de desperdício 
zero'”, que deduz-se uma relação de condição entre as orações.

(    ) Em: “[...] Mas a proposta da secretária vai além: prevê eliminar a utilização de plásticos descartáveis depois de 2021 e [...],” a 
informação introduzida pelo MAS ao mesmo tempo nega a limitação da proposta e introduz uma ressalva, estabelecendo um 
nexo retrospectivo e prospectivo.

A sequência CORRETA de preenchimento é:

a) F, V, F e V.

b) V, V, F e V.

c) V, F, V e F.

d) F, F, V e V.

e) V, V, V e F.

O LUXO NÃO É LIXO

Uma batalha contra o desperdício das grifes de luxo está sendo travada na França. Combatê-lo é decisão sensata, 

uma vez que a produção fashion tem significativo impacto ambiental no planeta: é responsável por aproximadamente 8% das 

emissões de gases de efeito estufa no planeta. Ganhá-la não é, no entanto, tarefa fácil, porque esse setor movimenta bilhões de 

euros anualmente e é o segundo mais lucrativo do país. Influente, essa indústria produz objetos desejados em todo o mundo e 

modifica-la, portanto, significa incomodar muita gente, e de peso. Apesar das dificuldades, um nome se destaca nessa guerra: 

Brune Poirson, de 37 anos. Oficialmente chefe de uma Secretaria do Estado dentro do Ministério da Ecologia, a francesa já é 

chamada de “ministra da moda”, não pelo bom gosto ao se vestir, mas principalmente porque resolveu enfrentar esse setor 

gigante.

 Desde que assumiu o cargo, há três anos, Brune vem elaborando medidas para isso, como o texto da “lei de desperdício 

zero”, que visa implantar uma economia circular. A ideia é proibir que produtos não vendidos sejam incinerados, como ocorre 

hoje no país. Os números são exorbitantes: anualmente as marcas destroem 650 milhões de euros em artigos de luxo que sobram 

nos estoques, prática usada para evitar que eles se desvalorizem e assim garantir sua exclusividade, principal característica que 

lhes confere valor alto de venda. Mas a proposta da secretária vai além: prevê eliminar a utilização de plásticos descartáveis 

depois de 2021 e microplásticos em cosméticos, e obrigar que máquinas de lavar industriais usem filtros.  (Isto É - 05/02/2020)
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5ª QUESTÃO 

Atente para a pontuação empregada no texto abaixo, no que diz respeito ao uso das vírgulas sinalizadas entre parênteses. Analise os 

contextos de ocorrência e, em seguida, avalie as explicações oferecidas para tais usos, de modo a estabelecer uma associação entre 

esses usos e as justificativas oferecidas.

(    ) Separa uma expressão explicativa (aposto).

(    ) Separa adjuntos adverbiais que estão numa sequência.

(    ) Separa uma oração adverbial com noção de contraste.

(    ) Separa um adjunto adverbial de causa.

(    ) Separa um aposto deslocado.

(    ) Separa um adjunto adverbial de tempo.

A sequência CORRETA de associação é:

a) 3, 1, 4, 6, 2 e 5.

b) 6, 1, 5, 2, 3 e 4.

c) 4, 3, 6, 1, 5 e 2.

d) 4, 3, 5, 2, 1 e 6.

e) 3, 1, 6, 2, 5 e 4.

6ª QUESTÃO 

Na sequência, estão enumerados alguns excertos* dos quais foram retirados os pronomes responsáveis por retomar conteúdos 

precedentes. Assim, para restabelecer o sentido do texto, preencha as lacunas com os pronomes relativos que se adequem ao contexto. 

(*Fonte: Isto É, 05/02/20).

I- A rapidez ____ a evolução tecnológica modifica o cotidiano da humanidade impõe a governos e empresas ações concatenadas e 

igualmente ágeis para formar trabalhadores aptos a atuar em um cenário em constante transformação.

II- Engana-se ainda quem pensa que a indústria 4.0 é um conceito que serve apenas para grandes empresas. Em 2018, o SENAI 

lançou um teste online e gratuito _____ qualquer empresa pode conhecer seu grau de maturidade nesse requisito.

III- Necessidade de formação sólida em matemática e física – disciplinas _____ o estudante apresenta deficiência – distancia 

potenciais interessados e é uma das causas da grande evasão nesses cursos.

IV- Nesse contexto, ganha força a chamada educação Steam, movimento que propõe um ensino baseado em cinco disciplinas 

específicas (ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática, _____ iniciais em inglês compõem a sigla Steam), integradas 

em uma abordagem interdisciplinar. 

A sequência CORRETA de preenchimento das lacunas é:

a) que – através do qual – na qual – em que

b) na qual – que – nos quais – que

c) com que – do qual –de que – cuja

d) em que –  que – nas quais – cujas

e) com a qual – pelo qual – em que – cujas 

Brasil se destaca em olimpíadas de profissões técnicas

� O país conquistou o terceiro lugar na edição da WorldSkills ocorrida em agosto de 2019 em Kazan (,) 1 na Rússia. Com 

o resultado (,) 2 está há sete edições consecutivas entre os cinco melhores do mundo. Participaram da competição 1.354 jovens 

de 63 países. [...] Sede do próximo evento(,) 3 em 2021(,) 4 a China levou o primeiro lugar (,) 5 enquanto os anfitriões da edição 

2019 ficaram com o segundo.

� Algumas das conquistas do Brasil se deram em áreas estratégicas para a indústria 4.0, como computação em nuvem, 

mecatrônica e cibersegurança (,) 6 uma demonstração de que o país tem conhecimento nesses ramos, mas precisa disseminá-lo 

para formar mão de obra. (Isto É - 05/02/2020)
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PÁGINA 06

7ª QUESTÃO 
Da leitura da charge abaixo, depreende-se uma reflexão, particularmente, sobre:

(https://i2.wp.com/www.humorpolitico.com.br/wp-content/uploads/2019/06/genildo-2.jpg?w=640&ssl)

I- A emergência de medidas, por meio de leis, da criação de emprego, acesso à educação, visando a dar melhor qualidade de vida às 

pessoas.

II- A necessidade de todas as pessoas se engajarem nas causas sociais, sendo solidárias para diminuir o problema da pobreza e da 

fome.

III- A importância da criação de creches, para evitar que as crianças sejam levadas desde cedo às ruas e lá busquem o seu sustento e o 

da sua família.

Está CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I.

b) I e II.

c) II e III.

d) I e III.

e) III.

Com base no excerto abaixo, da matéria , exposta na revista , Ano 3, Conhecer para cuidar Segredos da mente - o poder do cérebro
no. 4, 2019), responda ao que se pede nas questões (8) e (9). 
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 Lidar com algum distúrbio da mente pode parecer uma jornada solitária, já que a falta de conhecimento é fonte de 

preconceito e exclusão. Entretanto, existem caminhos que podem oferecer amparo a quem enfrenta essa situação.[...]

� Uma das formas de prevenir os danos ligados à depressão é buscar informação sobre o assunto. Compreender como a 

doença se manifesta e seus efeitos sobre o paciente é importante para saber lidar com o ente querido, bem como apoiá-lo nas 

situações diárias. Sem conhecimento sobre o assunto, muitos erros podem ser cometidos e, com isso, causar danos a quem 

convive com o transtorno.

 Um ambiente emocional equilibrado é uma forma eficiente de auxílio. Contar com um núcleo familiar acolhedor é 

essencial, já que “parentes e amigos têm um papel fundamental no tratamento e no processo de cura, pois trata-se de um 

transtorno incapacitante que afeta todas as áreas da vida da pessoa”, como explica a psicóloga Mary Scabora.

� Outro aspecto fundamental é o diálogo. Em alguns quadros, a pessoa que tem o distúrbio pode não expor seus 

sentimentos. Portanto, é preciso conversar abertamente nesses casos, sem julgamento nem ideias pré-concebidas. [...]

� Algo que pode ocorrer com frequência e deve ser evitado são as críticas e as cobranças. Apontar problemas no 

comportamento de alguém em estado emocional deprimido não ajuda em sua melhora, pelo contrário, pode tornar o indivíduo 

mais retraído. Cobrar melhoras, empenho no tratamento ou que tenha positividade também são ações ineficientes. Lidar com o 

transtorno emocional é dolorido e requer esforço, por isso, as exigências podem gerar bloqueios.

� Ao notar os sinais de depressão, a primeira coisa a ser feita é buscar ajuda profissional. O paciente precisa de 

psicoterapia para aprender a ressignificar os sentimentos, lidar com os problemas diários e aprender mecanismos de prevenção. 

[...] Além disso, será necessário auxílio de psiquiatras que indicarão a medicação mais adequada para o quadro. Os remédios 

inibem sintomas e colaboram com os efeitos da terapia psicológica. [...]
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8ª QUESTÃO 

Analise as afirmações a seguir, a respeito da estruturação do texto e assinale (V) para as verdadeiras ou (F) para as falsas.

(    ) O texto destaca a importância de ter uma clara percepção sobre o quadro da depressão para que se criem condições favoráveis 

para enfrentar o problema e viabilizar o tratamento da doença.

(    ) O texto apresenta o diálogo como forma de tratar e curar a doença, pois seria um meio de o paciente aliviar as dores emocionais.

(    ) A organização do texto é típica de uma reportagem, mesclando sequências expositivas e argumentativas.

(    ) As estruturas linguísticas nas quais o predicado é formado de verbo SER + predicativo (é essencial; é preciso; etc.) são pistas de 

subjetividade muito recorrentes no texto; apesar disso, o texto é predominantemente objetivo.

A CORRETA avaliação é:

a) V, F, V e V.

b) F, V, F e F.

c) F, V, V e V.

d) F, F, V e V.

e) V, V, F e V.

9ª QUESTÃO

Indique, dentre os períodos abaixo relacionados, aquele em que o sujeito da oração só vem explicitamente expresso em relação à 

primeira forma verbal, estando não-expresso nas demais, ou seja, é classificado como oculto.

a) existem podem oferecer enfrenta“[...] Entretanto,  caminhos que  amparo a quem  essa situação.

b) Lidar pode parecer é“  com algum distúrbio da mente  uma jornada solitária, já que a falta de conhecimento  fonte de preconceito e 

exclusão”.

c) “O paciente precisa de psicoterapia para aprender a ressignificar os sentimentos, lidar com os problemas diários e aprender 

mecanismos de prevenção”. 

d)  com o transtorno emocional  dolorido”.Lidar é

e) será indicarão“[...]  necessário auxílio de psiquiatras que  a medicação mais adequada para o quadro”.

Após a leitura do texto abaixo, exposto em Carta Capital, (05/02/20), responda às questões (10) e (11)
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Talento e compromisso

Kobe Bryant era um gênio nas quadras de basquete. Fora delas mostrou-se um cidadão engajado e talentoso

A tristeza espalhou-se pelo mundo após o desastre que vitimou o genial astro do basquete Kobe Bryant, sua filha e seus 

companheiros no voo de helicóptero que deveria levá-los ao centro de formação de base no qual trabalhavam.

Muito se tem falado sobre a carreira e a vida do craque, que durante 20 anos defendeu um único clube, o Los Angeles Lakers. 

Este fato por si só destaca o atleta em um tempo em que o esporte é marcado por transferências milionárias.

Uma curiosidade marcante entre diferentes jogadores de todos os esportes também foi sua característica: Bryant destacou-se 

pelas suas qualidades técnicas no confronto com adversários fabulosos que tinham na força física sua marca principal.

Muito corretamente ele era comparado a Michael Jordan, para mim o melhor atleta da década de 1990, desde que iniciou sua 

trajetória na NBA ao lado de Shaquille O'Neal, um nome único entre jogadores com físico agigantado. Juntos, eles ganharam 

um tricampeonato da NBA. Mais adiante, Bryant levantaria outras duas vezes o troféu, além de conquistar duas medalhas de 

ouro em Olimpíadas, sem falar em uma infinidade de vitórias individuais.

De todo modo, é grandioso o reconhecimento da contribuição do craque para o desenvolvimento do espetacular basquete 

americano e dos seus exemplos de responsabilidade social e humana, atestados pelas amizades que angariou em muitas áreas de 

atividade além do esporte. Consternação geral.



PÁGINA 08

10ª QUESTÃO 
Dentre os períodos abaixo listados, indique aquele em que se apresenta oração adjetiva explicativa:

a) Este fato por si só destaca o atleta em um tempo em que o esporte é marcado por transferências milionárias.

b) A tristeza espalhou-se pelo mundo após o desastre que vitimou o genial astro do basquete Kobe Bryant, sua filha e seus 

companheiros no voo de helicóptero que deveria levá-los ao centro de formação de base no qual trabalhavam.

c) Muito se tem falado sobre a carreira e a vida do craque, que durante 20 anos defendeu um único clube, o Los Angeles Lakers. 

d) Bryant destacou-se pelas suas qualidades técnicas no confronto com adversários fabulosos que tinham na força física sua marca 

principal.

e) É grandioso o reconhecimento da contribuição do craque para o desenvolvimento do espetacular basquete americano e dos seus 

exemplos de responsabilidade social e humana, atestados pelas amizades que angariou em muitas áreas de atividade além do 

esporte. Consternação geral.

11ª QUESTÃO 
Avalie a veracidade das informações abaixo com relação a algumas estruturas linguísticas presentes no texto.

I- objeto diretoNa oração “Fora delas (das quadras) Bryant mostrou-se um cidadão engajado e talentoso”, o verbo pede , 

representado pelo “se” e , representado por “um cidadão engajado e talentoso”.predicativo

II- Em: “Muito se tem falado sobre a carreira e a vida do craque”, o item “SE” classifica-se como partícula apassivadora.

III- Na oração “A tristeza espalhou-se pelo mundo após o desastre que vitimou o genial astro do basquete”, que se apresenta na voz 

passiva, a preposição “por” introduz o agente da passiva.

IV- destaca destacou-seEnquanto na oração “Este fato por si só  o atleta” o verbo “destacar” pede objeto direto, na oração “Bryant  

pelas suas qualidades técnicas”, o verbo é pronominal e pede objeto indireto, introduzido pela preposição “por”.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) c) e) I e II.      III.     III e IV.

b) I e IV.     d) IV.

Com base na leitura do texto abaixo, exposto em Carta Capital, (05/02/20), responda às questões (12) (13) e (14).
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Golpistas impunes

Brigar contra os ladrões e vigaristas da internet é como enxugar gelo

 As informações que chegam pela internet trazem o melhor e o pior dos mundos.

 É desnecessário falar da revolução que a rede trouxe ao universo da cultura, da ciência e da tecnologia. Com poucos 

toques no teclado consigo ver as coleções do Louvre e do Metropolitan, acessar os avanços do tratamento do câncer, [....]

 Em contrapartida, no esgoto da rede corre tudo o que não presta: exploração sexual de crianças, pornografia que afronta a 

dignidade feminina, calúnias que destroem reputações e desequilibram processos eleitorais, além de um mundo de mentiras, 

besteiras e cretinices antes ouvidas apenas por meia dúzia de desocupados, nos botequins. A internet, de fato, deu voz aos 

imbecis.

 E aos estelionatários, também. Ladrões que clonam cartões de crédito, roubam senhas de contas bancárias e promovem 

vendas fictícias, lesam um número incalculável de incautos.

 No meu caso particular, caí na mira de falsários que anunciam, em meu nome, produtos “revolucionários” que apregoam 

realizar curas milagrosas. Invariavelmente, os anúncios trazem minha fotografia montada ao lado do remédio à venda. [...]

 É evidente que, por razões éticas, nunca fiz nem farei propaganda de qualquer remédio ou medicamento. Pouco tem 

adiantado deixar uma luz piscando o tempo todo no topo da página principal do meu site, com os dizeres: “O Dr. Drauzio não faz 

propaganda de remédio. Não compre”. O golpe maior é que anuncia cápsulas para dores nas juntas, que os estelionatários 

afirmam repor o colágeno desgastado nas cartilagens com o passar dos anos. [...]

 Como denunciamos a farsa no próprio programa, os falsários mudaram o nome do produto, e continuam veiculando o 

anúncio impunemente.

 Os amigos me perguntam por que não processo essa gente. Eu gostaria de vê-los na cadeia, são ladrões, mas não há como. 

Porque a autoria vem de perfis falsos e sites ancorados no exterior.

 Quando consigo que o Facebook tire do ar (tarefa que não é fácil), no dia seguinte é publicado outro perfil tão falso 

quanto o anterior. É enxugar gelo.
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12ª QUESTÃO 

Dispomos, a seguir, novas formas de escritura para os parágrafos 2, 3 e 4 do texto. Avalie se o conteúdo dessas versões tem ou não 

equivalência com a informação do texto base, indicando (V), em caso afirmativo ou (F), em caso negativo. 

(    ) No esgoto da rede correm não só exploração sexual de crianças, pornografia que afronta a dignidade feminina, calúnias que 

destroem reputações e desequilibram processos eleitorais, mas também um mundo de mentiras, besteiras e cretinices antes 

ouvidas apenas por meia dúzia de desocupados, nos botequins. Ou seja, tudo o que não presta. Com certeza, a internet deu voz aos 

imbecis.

(    ) Da mesma forma, (a internet) deu voz aos estelionatários, que clonam cartões de crédito, roubam senhas de contas bancárias e 

promovem vendas fictícias, lesando um número incalculável de incautos.

(    ) No meu caso especificamente, caí na mira de falsários, que anunciam produtos “revolucionários” em meu nome, e apregoam 

realizar curas milagrosas. Os anúncios apresentam a minha fotografia montada ao lado do remédio à venda, infelizmente. [...]

A avaliação CORRETA está disposta na alternativa:

a) V, V e V.   

b) V, F e V.   

c) F, V e V.

d) V, V e F.

e) V, F e F.

13ª QUESTÃO 

Analise as afirmações a seguir, a respeito da construção de determinadas estruturas oracionais que formam o texto.

I- Na oração: “A internet, de fato, deu voz aos imbecis”, o uso da expressão “de fato” imprime à frase um tom de certeza, 

evidenciando a atitude do sujeito-autor em relação ao seu dizer.

II- Na oração: “E aos estelionatários, também”, houve a elipse do verbo “dar”, seja porque este apareceu no contexto anterior, seja 

devido à presença do advérbio “também”, que permite a recuperação da informação.

III- A informação que aparece em parêntese, estando intercalada, no último parágrafo é uma estratégia usada para inserir uma 

avaliação/ressalva do sujeito-autor; por meio dela, o autor atribui toda responsabilidade dos golpes ao facebook.

IV- tem adiantadoEm: “Pouco  deixar uma luz piscando o tempo todo no topo da página principal do meu site, com os dizeres:”, seria 

possível substituir a forma verbal “tem adiantado” por “adiantou” sem que acarretasse prejuízo quanto à informação ou à 

intenção comunicativa.

É CORRETO o que se afirma em:

a) I e IV.   

b) II e IV.   

c) II e III.

d) I e II.

e) III e IV. 
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14ª QUESTÃO 

Após a análise do emprego das palavras gramaticais “como” e “por que”, em negrito, no fragmento abaixo, é CORRETO afirmar que 

têm as seguintes características:

“Como denunciamos a farsa no próprio programa, os falsários mudaram o nome do produto, e continuam veiculando o anúncio 

impunemente.

Os amigos me perguntam por que não processo essa gente. Eu gostaria de vê-los na cadeia, são ladrões, mas não há como. Porque a 

autoria vem de perfis falsos e sites ancorados no exterior”.

a) O item conjuncional “como” estabelece relação de condição entre as orações; quanto ao “por que”, relação de explicação.

b) No contexto em que ocorre, o item “como” se classifica como um advérbio de modo.

c) No contexto em que ocorre, o item “por que” se classifica como uma conjunção adverbial de causa.

d) No contexto em que ocorre, o item “como” se classifica como um advérbio interrogativo.

e) São palavras relacionais, pois estabelecem nexos entre as orações; e são de natureza subordinativa. 

15ª QUESTÃO 

Após a leitura da matéria abaixo, extraída do Jornal Correio da Paraíba (23/02/20), aponte qual dos tópicos temáticos elencados nas 

alternativas NÃO é contemplado no texto.

a) A resistência das pessoas para entender realidades novas contribui para a manutenção dessa prática.

b) Temas polêmicos e comportamento radical favorecem a adesão a essa prática nociva.

c) A forte presença da expressão “Fake News” nos dias atuais passa a impressão de se tratar de um fenômeno novo, mas há evidências 

de que tenha surgido em período muito anterior à internet.

d) As redes sociais tornaram mais viável a divulgação de notícias inverídicas, principalmente na esfera política, devido à rapidez 

propiciada pelas ferramentas tecnológicas.

e) A prática de compartilhar notícias falsas com rapidez, quando não tem fins lucrativos, é uma estratégia para influenciar a opinião de 

um maior número de pessoas.

 De acordo com a pesquisadora e jornalista Silvana Torquato, as fake News são criadas para parecerem reais. E ao 

contrário do que se pensa, a prática não é nova. “Fake News é uma informação falsa disseminada sob a ótica de uma notícia 

verdadeira. É um termo tão onipresente hoje, que muitas vezes não entendemos de onde surgiu a prática. A expressão se 

generalizou em novembro de 2016 com a eleição presidencial norte-americana, mas a prática de espalhar notícias falsas, 

segundo historiadores, surgiu no século VI, quando um historiador famoso da Idade Antiga escreveu notícias falsas sobre o 

imperador Justiniano”, explica.

� Segundo ela, pessoas com pouco interesse em entender outras realidades, podem ser mais facilmente envolvidas 

nestas histórias. “As Fake News não surgiram com as redes sociais na internet, apenas as novas tecnologias alteraram a forma 

com que essa prática dissemine mais rápido. Como estamos vivenciando uma polarização, principalmente em temas 

polêmicos, como política, as notícias consideradas falsas são mais propícias de serem disseminadas, porque as pessoas vivem 

em uma bolha e preferem acreditar e compartilhar o que lhes convêm. Assim, sua bolha contribui para essa disseminação de 

notícias inverídicas”, afirma.
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16ª QUESTÃO

Um professor ministrará suas aulas de forma remota e, para tanto, pretende armazenar o calendário letivo, o planejamento das aulas e as 

provas dos alunos em um servidor online acessível em qualquer computador, por meio da Computação em Nuvem. Diante deste 

cenário, assinale a alternativa que representa ações que poderão ser realizadas a partir do uso da Computação em Nuvem. 

a) O professor e os alunos deverão, obrigatoriamente, pagar pelo serviço oferecido.

b) O professor poderá armazenar apenas arquivos de texto, planilhas eletrônicas e apresentações.

c) Não é necessário o professor dispor de conexão com a internet para que as informações sejam disponibilizadas para os alunos.

d) Os alunos não precisam se conectar à internet para que possam acessar as informações disponibilizadas pelo professor.

e) O professor poderá armazenar arquivos eletrônicos como textos, planilhas, tabelas, apresentações, vídeos, músicas, fotos, figuras e 

até programas. 

17ª QUESTÃO

Na hierarquia de memória de um sistema computacional, um tipo de memória bastante relevante para o bom funcionamento do 

computador é a memória CACHE. Em relação a este tipo de memória, assinale a alternativa CORRETA. 

a) A cache L3, também denominada cache primária, tem velocidade de acesso igual a do processador.

b) Quando o processador deseja realizar a leitura de uma palavra da memória, primeiro verifica se o bloco que a contém está na 

memória principal R/W e, em seguida, na memória cache L1.

c) No mapeamento direto, cada bloco da memória principal R/W é mapeado em uma única linha da cache.

d) A memória cache de nível mais baixo (L1) possui menor velocidade (e menor custo) em relação à cache L2.

e) Toda vez que um novo bloco é trazido para a cache, se não existe espaço, ou seja, existe um conflito, um outro bloco deve sair da 

cache. A partir do algoritmo de substituição FIFO ( ,  – Primeiro a entrar, Primeiro a sair), o bloco a ser substituído é First In First Out

aquele que há mais tempo não é referenciado.

18ª QUESTÃO

Um estudante utilizou a calculadora do seu computador para realizar uma operação aritmética de soma dos operandos A e B. Sabendo 

que A = 1D e B = 21, representados em hexadecimal, qual a alternativa que apresenta, CORRETAMENTE, o resultado da operação em 

hexadecimal, binário e decimal, respectivamente? 

a) 2C, 00011110, 56.     

b) 3E, 00111110, 62.     

c) 3E, 00111111, 61.

d) 2C, 00101101, 55.

e) 32, 00111101, 60.

19ª QUESTÃO

Um desenvolvedor de software decidiu que, na construção de um jogo online, as informações serão enviadas entre os jogadores, sem a 

exigência de que essas sejam sempre recebidas corretamente. Em caso de erros, ocorre, simplesmente, o envio do próximo pacote 

programado pelo sistema, e os anteriores não podem ser recuperados. Considerando esta decisão de projeto, qual o protocolo de rede a 

ser utilizado no jogo? 

a) UDP (User Datagram Protocol).   

b) Transmission Control ProtocolTCP ( ).   

c) Stream Control Transmission ProtocolSCTP ( ).

d) FTP (File Transfer Protocol).

e) IMAP (Internet Message Access Protocol).
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20ª QUESTÃO

Muitas empresas possuem diversas informações que precisam ser organizadas e armazenadas para pesquisas futuras, o que pode ser 

resolvido a partir da utilização de um sistema de gerenciamento de banco de dados (SGBD). Em relação aos bancos de dados e SGBD, 

selecione a alternativa CORRETA. 

a) Em um banco de dados não relacional, as informações são armazenadas em tabelas. Cada tabela terá atributos e linhas ou registros 

responsáveis por organizar essas informações.

b) Um banco de dados não relacional é adequado para tratar dados mistos, onde se misturam tabelas, imagens e mapas, por exemplo, 

que não poderão ser tabulados em colunas e linhas de tabela.

c) São exemplos de SGBD: Oracle, MySQL, SQL Server, PostgreSQL, MongoDB e Google Chrome.

d) O MongoDB e o MySQL são exemplos de bancos de dados relacionais.

e) Os dados podem ser armazenados em diferentes tipos, o tipo define as operações que poder ser executadas com determinado dado. 

No SQL, são permitidos apenas os seguintes tipos de dados: Inteiros e Reais.

21ª QUESTÃO

No mundo atual, se torna cada vez mais relevante a preocupação com a segurança da informação. As empresas precisam priorizar 

aspectos como a integridade, a disponibilidade e a confiabilidade de suas informações. Em relação a esses aspectos, selecione a 

alternativa CORRETA.  

a) A confidencialidade se refere à limitação de acesso à informação apenas às pessoas e/ou entidades autorizadas por aqueles que 

detêm os direitos da informação. 

b) A confidencialidade diz respeito à garantia de que as informações manipuladas conservarão todas as suas características originais.

c) A integridade consiste em garantir que as informações estarão sempre disponíveis para o uso.

d) A disponibilidade corresponde à preservação da precisão, consistência e confiabilidade das informações.

e) A integridade dos dados tem a ver com o sigilo dos dados da empresa, a confidencialidade se refere à consistência desses e a 

disponibilidade se refere à manutenção do acesso aos dados de modo constante, evitando interrupções.

22ª QUESTÃO

Editores de texto fazem parte do dia a dia de muitos profissionais. Em relação ao editor de texto Microsoft Word 2016, avalie as 

proposições com (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas. 

(    ) O editor de texto salva automaticamente um documento no formato de arquivo .docx e não permite salvar arquivos em outros 

formatos.

(    ) Ao ativar a opção “Controlar Alterações” na edição de um documento, o Word marca todas as adições, exclusões, movimentações 

e mudanças de formatação.

(    ) A função chamada "Estatística de legibilidade" indica números como: média da quantidade de frases por parágrafo, palavras por 

frases e caracteres por palavras.

(    ) O editor de texto possui uma funcionalidade que permite compartilhar os documentos, planilhas e até apresentações com outras 

pessoas.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) V, V, F e V.

b) V, F, F e V.

c) F, V, V e F.

d) F, F, F e V.

e) F, V, V e V.
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23ª QUESTÃO

Uma determinada empresa utiliza uma planilha eletrônica para calcular as horas trabalhadas dos seus funcionários, apresentada na 

figura abaixo. 

Neste contexto, avalie as proposições com (V) para verdadeiro e (F) para as falso 

(    ) O total de horas de trabalho em um dia, para o funcionário, será calculado corretamente pela equação: G5 = (D5 - C5) + (F5 - E5).

(    ) O total de horas de trabalho em um dia, para o funcionário, será calculado corretamente pela equação: G5 = (D5 + C5) - (F5 + E5).

(    ) Uma forma de cálculo das horas extras consiste em inserir uma coluna com as horas do expediente diário e, em outra coluna, 

diminuir a quantidade de horas trabalhadas do número de horas desse expediente.

(    ) Uma forma de cálculo das horas extras consiste em inserir uma coluna com as horas do expediente diário e, em outra coluna, 

adicionar a quantidade de horas trabalhadas do número de horas desse expediente.

A sequência CORRETA de preenchimento dos parênteses é:

a) V, V, V e F.

b) V, F, F e V.

c) V, F, V e F.

d) F, F, V e F.

e) F, V, V e F.

24ª QUESTÃO

Um sistema operacional é um dos softwares mais importantes de um sistema computacional. Assinale a alternativa CORRETA 

relacionada a conceitos básicos sobre recursos comuns nos sistemas operacionais. 

a) São exemplos de sistemas operacionais: Microsoft Windows, Linux Ubuntu, Mac OS X e Microsoft Edge.

b) Todos os sistemas operacionais executam um único processo ou tarefa, que consiste em uma porção de um programa em alguma 

fase de execução.

c) Open SourceO Microsoft Windows e o Linux Ubuntu são sistemas operacionais de código aberto ( ).

d) São exemplos de funções de um sistema operacional: inicializar o hardware do computador; fornecer rotinas básicas para controle 

de dispositivos e fornecer gerência, escalonamento e interação de tarefas.

e) Um sistema operacional multiusuário compartilha o computador entre mais de um usuário e nunca adota técnicas de 

escalonamento.

25ª QUESTÃO

Atualmente, navegar na web se tornou fundamental para realização de diversas atividades. Para tanto, estão disponíveis vários tipos de 

navegadores. Sobre os navegadores, assinale a alternativa CORRETA. 

a) Os cookies de um navegador são dispositivos ou instrumentos por meio dos quais o navegador salva dados, como imagens e 

HTML, que são necessários para exibir um website.

b) Um navegador se comunica com servidores hospedados na internet usando diversos tipos de protocolos de rede. Um dos mais 

conhecidos é o protocolo FTP ( ), que transfere dados binários na comunicação entre a máquina, o navegador File Transfer Protocol

e os servidores.

c) Cache de navegadores são pequenas peças de dados, como nomes e endereços de e-mail, que um site salva em seu computador.

d) O protocolo de transferência de hipertexto (HTTP – HyperText Transfer Protocol) é o protocolo padrão para a Web. A partir do 

HTTP, os navegadores requisitam as páginas da Web e as recebem. Com o uso do HTTPS (HTTP seguro), adicionam-se alguns 

princípios de segurança, como confidencialidade, integridade e autenticação.

e) O navegador Chrome só pode ser executado em computadores com sistema operacional Microsoft Windows.
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26ª QUESTÃO
Sobre a linguagem das redações oficiais, pode-se observar que apresenta

I- vocabulário claro, preciso, uniforme a fim de que seja compreendida por todos os cidadãos independente do cargo que ocupam na 
sociedade e da classe social a que pertencem.

II- registro de impressões pessoais quando a situação ocorre entre pessoas que ocupam cargos de mesma hierarquia.
III- escrita sem opinião de quem a redige, sem espaço para intimidades.

Analise as proposições acima e marque a alternativa CORRETA.

a) I e II apenas.
b) II e III apenas. 
c) I apenas. 
d) I, II e III.
e) I e III apenas.

27ª QUESTÃO 
 O Padrão Ofício de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2018), corresponde a três gêneros de documentos 
com diagramação e nomenclatura únicas, que são

a) e-mailmemorando, ofício e .
b) memorando, ofício e mensagem.
c) ofício, memorando e ata.
d) ofício, memorando e aviso. 
e) ofício, mensagem e aviso.

28ª QUESTÃO 
 O registro sucinto de fatos, ocorrências, resoluções e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião, pode ser encontrado na escrita de 
um/uma

a) memorando.
b) ata.
c) aviso.
d) mensagem.
e) fax.

29ª QUESTÃO 
Analise as situações respeitantes ao emprego dos pronomes de tratamento nas Redações Oficiais e, em seguida coloque (V) para as 
verdadeiras e (F) para as falsas, sabendo que se pode asseverar que esses termos:

(    ) Auxiliam na padronização dos textos oficiais, quando usados adequadamente.
(    ) Mesmo sendo de segunda pessoa, os verbos e os outros pronomes empregados em relação a eles devem ficar em terceira pessoa 

para precisar a concordância.
(    ) São usados indiscriminadamente sem nenhuma recomendação específica.
(    ) Seguem regras específicas, diferentes das adotadas pela gramática normativa.

Marque a alternativa que preenche a sequência CORRETA.

a) F, V, F e V.
b) V, V, V e F. 
c) V, V, F e F.
d) V, V, F e V.
e) F, F, V e V.

30ª QUESTÃO 
Uma das características a seguir NÃO condiz com as características de uma correspondência oficial ditadas pelo Manual de Redação 
da Presidência da República (2018), identifique-a.

a) Ter como objetivo o interesse geral dos cidadãos.
b) Ser clara, acessível, não demonstrar as impressões pessoais de quem a redige.
c) Adequar-se ao padrão linguístico do destinatário, pois no serviço público circulam pessoas que usam as diversas variações 

linguísticas que a língua portuguesa oferece.
d) Pautar-se pelos princípios da administração pública, sob pena de nulidade.
e) Ter um conteúdo claro, objetivo e uniforme para possibilitar o entendimento de todos os cidadãos.
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31ª QUESTÃO
O correio eletrônico (e-mail) pode ser utilizado nas correspondências oficiais. Nesse sentido, pode-se afirmar que:

I- Em função de sua praticidade, baixo custo e amplo uso, a legislação vigente permite o uso do e-mail como documento oficial sem 
certificação digital.

II- Uma das vantagens do e-mail é anexar planilhas, imagens, documentos de diversos formatos que, em situação de dúvida, poderão 
ser consultados posteriormente.

III- Para que o e-mail tenha valor documental é necessário existir a certificação digital que prove a identidade do remetente seguindo 
os parâmetros definidos por lei.

IV- Apesar de haver uma flexibilidade estrutural, no e-mail deve-se respeitar uma linguagem compatível com a que determina o 
Manual de Redação da Presidência da República.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) II, III e IV.
b) I e III.
c) I e IV.
d) II e III.
e) III e IV.

32ª QUESTÃO 
O princípio de um atendimento dispensado ao público por um servidor é essencial para funcionamento adequado de uma instituição 
pública. Nesse sentido, é atribuição do agente administrativo:

I- Prestar informações corretas, claras e completas independente das circunstâncias, transmitindo uma sensação de segurança para o 
público.

II- Corresponder às expectativas da pessoa que procura a informação e compreender que quando se trabalha em um órgão público, o 
agente está, de fato, a serviço da comunidade. 

III- atentar para as necessidades dos idosos e das pessoas com deficiência, que muitas vezes precisam ser atendidos com um olhar 
especial.

É CORRETO o que se afirma em:

a) I e II apenas.
b) II e III apenas.
c) I e III apenas.
d) I, II e III. 
e) II apenas.

33ª QUESTÃO 
O texto oficial, pelas suas características de imparcialidade, clareza e precisão, deve ser de fácil compreensão. Assim, na redação 
oficial é inadmissível um texto ambíguo. Nos enunciados a seguir, indique o item que NÃO contém ambiguidade.

a) Andrea pediu a Fabiano que pegasse sua mochila.
b) O deputado cumprimentou o Presidente em seu discurso.
c) Meu terapeuta disse: “escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime.”
d) O povo cumprimentou o Presidente e solicitou providências quanto à violência no país.
e) Nesse momento João está na sala com sua namorada.

34ª QUESTÃO 
O sucesso do trabalho em equipe é de fundamental importância no cotidiano dos funcionários públicos. Nesse sentido, Leia as 
proposições a seguir sobre essa modalidade de trabalho e coloque (V) para as verdadeiras e (F) para as falsas.
 
(    ) É necessário criar uma cultura de feedbacks construtivos para ajudar a fortificar o trabalho em equipe.  
(    ) O trabalho em equipe é, muitas vezes, motivo de discórdia entre seus participantes, por isso deve ser evitado no serviço público.
(    ) Um bom relacionamento interpessoal é um dos aspectos mais importantes que contribuem para a eficácia do trabalho em equipe. 
(    ) Esse tipo de trabalho exige que seus membros tenham empatia, postura profissional participativa, capacidade de comunicação e 

respeito à individualidade do outro.

Marque a alternativa que contém a sequência CORRETA do preenchimento dos parênteses.

a) V, V, V e F. 
b) V, V, F e F. 
c) F, F, V e V.
d) F, V, F e V. 
e) V, F, V e V.  
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35ª QUESTÃO 
O instrumento de Comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente o que é enviado pelo Chefe do Poder 
Executivo ao Legislativo, é denominado de 

a) Mensagem.     d)   Memorando.
b) e)   E-mail.Ofício.    
c) Aviso.

36ª QUESTÃO  
A linguagem usada nos documentos oficiais deve estar de acordo com a norma culta da língua. Nesse sentido, marque a alternativa em 
que a concordância verbal esteja DE ACORDO com a norma culta vigente na Língua Portuguesa e recomendada pelo Manual de 
Redação da Presidência da República (2018).

a) Antigamente, haviam inúmeras árvores seculares nestas florestas.
b) Precisa-se de profissionais da área da saúde para enfrentar a pandemia.
c) Nos debates, discutia-se os problemas do desmatamento no Brasil e no mundo.
d) A polícia deteve dois rapazes que participou das manifestações.
e) Já fazem seis meses que o primeiro caso de COVID19 aconteceu no Brasil.

37ª QUESTÃO 
O domínio da ortografia é requisito básico de qualquer texto, e ainda mais importante quando se trata de documentos oficiais. Temos a 
seguir um e-mail oficial (fictício). Analise os enunciados a seguir e assinale a alternativa CORRETA quanto às normas da ortografia das 
palavras retiradas desse documento.

( h t t p s : / / w w w . g o o g l e . c o m / s e a r c h ? s o u r c e = u n i v & t b m = i s c h & q = e x e m p l o s + d e + e m a i l & s a = X & v e d = 2 a h U K E w j y -
ujPn8PtAhUJILkGHbpBBSMQ7Al6BAgBECY#imgrc=kzqurErIY-sVtM) Acesso em: 02/12/2020

�
a) divulga...”, G gorgetaEm: “.  o vocábulo grifado escreve-se com , como também deve ser ' ' (2º “G”). 
b)  Pesquisa SEm: “A Pró-Reitoria de  divulga..”, o vocábulo destacado é grafado com , da mesma forma que 'analizar'. 
c)  interessados  Em: “... e convida os  a submeter proposta em consonância com o edital..”, o termo em destaque possui sua escrita com

SS, como também, a palavra 'expanssão'. 
d) sanduíche CH 'enchofre'Em: “Bolsas ...”, o vocábulo destacado grafa-se com , assim, também é grafado  . 
e) Em: “Prezado(a) pesquisador(a)” a palavra destacada escreve-se com Z, da mesma forma que 'juízo'. 

38ª QUESTÃO 
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2018), o padrão ofício (Ofício, Memorando e Aviso):

I- Segue nomenclatura e diagramação únicas.
II- Não tem estrutura determinada pelo Manual.
III-  O item “assunto” deve estar em negrito.

É CORRETO o que se afirma apenas em:

a) I e III.    d)   III.
b) I.    e)   I e II.
c) II e III.
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39ª QUESTÃO 
Analise as afirmações a seguir sobre “Exposição de motivos”. 

I- Principal modalidade de comunicação dirigida ao Presidente da República pelos Ministros.
II- Principal modalidade de comunicação dirigida a um Governador de Estado pelos Deputados.
III- Não tem forma nem estrutura fixas obrigatoriamente.

É CORRETO o que se afirma em:

a) II e III apenas.
b) II apenas.
c) I, II e III.
d) I e III apenas.
e) III apenas. 

40ª QUESTÃO 
Em relação à redação dos documentos oficiais, são deveres de um servidor público:

I- Respeitar as determinações do Manual de Redação da Presidência da República na íntegra.
II- Adaptar as determinações do Manual de Redação da Presidência da República de acordo com as necessidades de cada órgão 

público.
III- Estar atento não só à configuração de cada modalidade de documento, mas também às técnicas de comunicação escrita e aos 

aspectos gramaticais normativos.

É CORRETO o que se afirma em:

a) I e II apenas.
b) I, II e III. 
c) I e III apenas.
d) II apenas.
e) III apenas.






