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LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 

I. Nesta prova, você encontrará 10 (dez) páginas numeradas sequencialmente, contendo 60 (sessenta) questões 
objetivas correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa 20 (vinte) questões, Raciocínio Lógico 
10 (dez) questões, Noções de Informática 10 (dez) questões e Conhecimentos Específicos 20 (vinte) 
questões. 

II. Verifique se seu nome e número de inscrição estão corretos na Folha de Respostas. Se houver erro, notifique 
o fiscal. 

III. Verifique se o Caderno de Questões se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja 
divergente, solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas 
reclamações posteriores nesse sentido. 

IV. Assine e preencha a Folha de Respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta. 

V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 
erro, notifique o fiscal. 

VI. Marque a Folha de Respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme 
o exemplo na própria Folha de Respostas. 

VII. O sistema de leitura e processamento das Folhas de Respostas não registrará a resposta em que houver falta 
de nitidez na marcação e/ou marcação de mais de uma alternativa. 

VIII. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou manchada. Exceto sua assinatura, 
nada deve ser escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas. 

IX. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e este Caderno. As observações ou marcações 
registradas neste caderno não serão levadas em consideração. 

X. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar 
a Folha de Respostas. 

XI. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 03 (três) horas após seu início. 

XII O candidato poderá levar seu Caderno de Questões após transcorridas 03 (três) horas a partir do início 
da prova. Em hipótese alguma o candidato poderá levar o Caderno de Questões antes do horário permitido. 

XIII. É terminantemente proibido o uso de telefone celular, e demais aparelhos eletrônicos. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
TEXTO  01 

Dez entre dez americanos preferem hambúrguer 
O hambúrguer foi introduzido pelos alemães na 

Feira Mundial de St. Louis, Missouri, em 1904, 
recebeu o nome do porto de Hamburgo, na 
Alemanha. O nome "hambúrguer" vem de "carne no 
pão", ao contrário do que se acredita, não há (i) 
__________ (presuntu / prezunto / presunto) nele. 

Hoje o hambúrguer é o fast-food mais popular do 
mundo e doze mil pessoas pedem um a cada 
minuto nos Estados Unidos! Há diversos estilos de 
(ii) __________ (hambúrgueris / hambúrgueres / 
hambúrgeres) ou se pode pedir outras coisas em 
um pão. Da próxima vez, experimente um 
hambúrguer de peixe, um hambúrguer de frango ou 
até mesmo um hambúrguer vegetariano. 

O sucesso do hambúrguer tradicional servido em 
fast-foods foi tão grande que a moda agora é o 
hambúrguer gourmet, que é feito artesanalmente 
com (iii) ____ (ingredientes / ingredrientes / 
ingridientes) simples, porém muito mais saborosos. 
Quando já dominar o preparo do hambúrguer 
tradicional, experimente variar com cordeiro, carne 
de caça, peixes e até mesmo com cogumelos. 

Adaptado de 

www.ac.gov.br/educacao/apostilasprovao/ensinomedio/Apostil...Ingl

ês%20Ens-%20Medio.doc e 

https://www.confeiteiradesucesso.com/hamburguer-gourmet-

preparar-casa/. Acesso em 15/set/2022.  

 
1) Em relação ao texto 01, assinale a alternativa 

que preencha os espaços devidamente.  
a) (i) presuntu; (ii) hambúrgueres; (iii) ingredientes. 
b) (i) prezunto; (ii) hambúrgueris; (iii) ingredientes. 
c) (i) presunto; (ii) hamburguers; (iii) ingredrientes.  
d) (i) presunto; (ii) hambúrgueres; (iii) ingredientes. 
 

2) Segundo Bechara (2019, p.616), “(...) 
interpretação de texto consiste em saber o que 
se infere (conclui) do que está escrito”. Assim 
sendo, compare as alternativas a seguir com o 
conteúdo do texto 01. Assinale a alternativa que 
apresenta a conclusão que não está correta a 
partir das informações contidas no texto.  
a) O hambúrguer não é uma comida originalmente 

americana. 
b) Recebeu o nome de um porto alemão. 
c) A denominação hambúrguer remete à carne e 

ao pão. 
d) O hambúrguer é o segundo fast-food mais 

popular do mundo, perde apenas para o hot dog 
(cachorro-quente). 

3) Contraste as alternativas a seguir com o 
conteúdo do texto 01. Assinale a alternativa que 
apresenta informações verdadeiras, segundo o 
conteúdo do texto.  
a) Apesar de doze mil pessoas pedirem um 

hambúrguer a cada minuto nos Estados Unidos, 
o hot dog (cachorro-quente) ainda é o fast-food 
mais popular do mundo. 

b) O autor atesta que só existe hambúrguer de 
carne 100% bovina nos Estados Unidos. 

c) Segundo o autor do texto, doze mil pessoas 
pedem um hambúrguer no mundo a cada 
minuto. 

d) O hambúrguer é o fast-food mais popular do 
mundo.  

 
4) Sobre o conteúdo “Tipologia Textual”, analise 

as afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta. 
I. Pode-se afirmar que existem quatro tipos 

textuais: narrativo, descritivo, dissertativo e 
explicativo. 

II. Os textos dissertativos podem ser classificados 
em: dissertativos expositivos e dissertativos 
argumentativos. 

III. Os textos explicativos podem ser classificados 
em: explicativos injuntivos e explicativos 
prescritivos. 

a) Apenas a afirmativa I está correta. 
b) Apenas a afirmativa II está correta. 
c) Apenas a afirmativa III está correta. 
d) As afirmativas I, II e III estão corretas. 
 

5) Segundo Bezerra (2005, p. 153), os AFIXOS: são 
elementos que se acrescentam aos radicais 
com a finalidade de formar palavras novas. De 
posse dessa explanação, Assinale a única 
alternativa que apresenta uma palavra sufixada. 
a) Infeliz. 
b) Felizmente. 
c) Desleal. 
d) Anfiteatro. 
 

6) Sabe-se que a crase é o fenômeno da contração 
da preposição “a” com o artigo “a”, ela também 
pode ocorrer com alguns pronomes iniciados 
pela letra “a”. Diante do exposto, leia o texto 
abaixo. 
“O jovem não sabia o que fazer primeiro, estava 
______ toa no começo da tarde, mas depois da 
ligação daquela linda jovem, ele começou ______ 
pensar e decidiu ______ pressas oferecer 
hambúrguer na brasa com cheddar, bacon e alface 
no pão australiano para ela. Ele correu até ______ 
mercearia da esquina e comprou o que precisava. 
Foi uma noite maravilhosa, regada ______ vinho e 
petiscos, dentre eles, o hambúrguer”. 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) à / a / às / à / a. 
b) à / à / às / à / à. 
c) à / a / as / à / à. 
d) a / a / as / a / a. 
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7) Observe a pontuação de exclamação utilizada 
nesse excerto: “Hoje o hambúrguer é o fast-
food mais popular do mundo e doze mil 
pessoas pedem um a cada minuto nos Estados 
Unidos!” Analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
I. A exclamação ocorre para finalizar as 

proposições declarativas, simples ou 
compostas, de sentido incompleto. 

II. A exclamação é usada para indicar a supressão 
de um pensamento ou de uma ideia. Também é 
usada em citações ou transcrições para 
distingui-las de outras partes do texto.   

III. A exclamação é empregada depois de 
interjeições, palavras ou frases com o intuito de 
expressar uma das opções: admiração, 
espanto, surpresa, afeto, cólera, ou seja, para 
expressar um estado emotivo. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas.  
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I, II e III. 

 

8) Sabe-se que a concordância verbal é a 
harmonia sintática entre o verbo e o seu sujeito, 
assim sendo, analise as afirmativas a seguir em 
relação à concordância verbal. 
I. “doze mil pessoas pedem um hamburguer a 

cada minuto nos Estados Unidos!” 
II. “O nome ‘hambúrguer’ vêm de ‘carne no pão’ 

(...)”. 
III. “O sucesso do hambúrguer tradicional servido 

em fast-foods foi tão grande que a moda agora 
é o hambúrguer gourmet (...)” 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas.  
b) II apenas.  
c) I e III apenas.  
d) II e III apenas. 
 

9) A partir da Sintaxe, assinale a alternativa que 
apresenta a formação do modo verbal na 
sentença dada: “experimente um hambúrguer 
de peixe, um hambúrguer de frango ou até 
mesmo um hambúrguer vegetariano”.  
a) Modo imperativo. 
b) Modo subjuntivo. 
c) Modo indicativo. 
d) Modo superlativo. 

10) Segundo Bezerra (2015, p. 61.): “Além das 
letras, nossa língua usa uma série de sinais 
auxiliares a fim de indicar alguns fonemas 
especiais. (...). Esses sinais acessórios da 
escrita são os seguintes: acentos (agudo, 
circunflexo e grave), til, apóstrofo, cedilha e 
hífen”. Diante do exposto, analise as afirmativas 
a seguir. 
I. A palavra café é uma palavra paroxítona e foi 

acentuada com o acento grave. 
II. A palavra àquela é uma palavra oxítona e foi 

acentuada com o acento agudo. 
III. A palavra quilômetro é uma palavra 

proparoxítona e foi acentuada com o acento 
circunflexo. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I e II apenas. 
 

11) A sintaxe é uma área muito ampla. Ela pode 
estudar as relações de concordância, de 
subordinação e de ordem. Assinale a alternativa 
em que a oração retirada do texto é formada 
pela voz passiva.  
a) O hambúrguer foi introduzido pelos alemães na 

Feira Mundial de St. Louis, Missouri, em 1904. 
b) Hambúrguer recebeu o nome do porto de 

Hamburgo. 
c) O nome "hambúrguer" vem de "carne no pão". 
d) Quando já dominar o preparo do hambúrguer 

tradicional. 
 

12) Em relação ao conteúdo programático, mais 
especificamente ao tópico “Emprego das 
classes de palavras”, analise os conceitos 
abaixo e os relacione respectivamente com as 
suas denominações.  

 

______ é uma classe de palavras, a qual, 
geralmente, vem acompanhada de outras palavras, 
as quais a determinam. Daí dizermos que ela 
frequentemente se encontra acompanhado de 
determinantes.  
______ é a classe de palavra variável que interfere 
na extensão semântica de outra classe de palavras.  
Pode-se afirmar que ela serve para destacar de 
uma classe um ou mais indivíduos. 
______ é a palavra variável que, acompanhando ou 
substituindo uma outra classe de palavras, 
transmite uma noção de quantidade ou de ordem 
numérica. 
______ pode ser flexionado em modo, tempo, 
número e pessoa, isto é, a palavra variável que 
apresenta o maior número de flexões na língua 
portuguesa. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) substantivo / artigo / numeral / verbo. 
b) verbo / artigo / numeral / substantivo. 
c) substantivo / numeral / artigo / verbo. 
d) verbo / substantivo / numeral / artigo. 
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TEXTO  02 – PARTE A 

 

Vikings, Normandos, Bárbaros: três termos, 
um mesmo povo 

 
Os vikings são uma civilização antiga originária 

da região da Escandinávia, que nos dias atuais 
compreende o território de três países europeus: a 
Suécia, a Dinamarca e a Noruega. Também 
conhecidos como nórdicos ou normandos, eles 
constituíram uma rica cultura que se desenvolveu 
devido à atividade agrícola, ao artesanato e a um 
notável comércio marítimo. 
 

13) Analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa que justifica o uso do sinal indicativo 
de crase no excerto: “(...) devido à atividade 
agrícola”. 

 

I. o termo ‘devido’ exige a preposição “a” e o artigo 
“a” está colocado antes de um substantivo 
masculino.  

II. o termo ‘devido’ exige a preposição “a” e o artigo 
“a” está colocado antes do verbo. 

III. o termo ‘devido’ exige a preposição “a” e o artigo 
“a” está colocado antes de um substantivo 
feminino. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) I e II apenas. 
 

14) No parágrafo inicial do texto, pode-se ler 
“notável comércio marítimo”. Diante das regras 
de concordância nominal, assinale a alternativa 
correta, a partir das assertivas.  
a) A palavra “comércio” é um substantivo. 
b) As palavras “notável” e “comércio” são ambas 

adjetivos. 
c) As palavras “notável” e “marítimo” são ambas 

substantivos. 
d) A palavras “comércio” é um adjetivo. 

TEXTO  02 – PARTE B 

 

O apogeu da civilização viking ocorreu entre os 
séculos VIII e XI. A vida desses bárbaros era 
voltada basicamente para os mares, isso também 
colaborou para que a pirataria se tornasse outra 
importante atividade econômica. Em várias 
invasões realizadas pela Europa Continental, esse 
povo saqueou e conquistou terras, especialmente 
na região da Bretanha, que hoje abriga o Reino 
Unido.  

 

15) Leia o fragmento “(...) isso também colaborou”. 
Agora assinale a alternativa que apresenta o 
significado do termo ‘isso’ no texto lido.  
 
a) “O apogeu da civilização viking ocorreu entre os 

séculos VIII e XI”. 
b) “A vida desses bárbaros era voltada 

basicamente para os mares”. 
c) “Várias invasões realizadas pela Europa 

Continental”. 
d) “Esse povo saqueou e conquistou terras”. 
 

16) Observe a palavra em destaque, o pronome 
relativo “que”. Assinale a alternativa que 
apresenta sua significação no excerto: “esse 
povo saqueou e conquistou terras, 
especialmente na região da Bretanha, que hoje 
abriga o Reino Unido”.  
a) Que = o qual.  
b) Que = isso.  
c) Que = a qual. 
d) Que = aquilo.  
 

TEXTO  02 – PARTE C 
A invasão à Bretanha ocorreu no final do século 

VIII. No ano de 865, um potente exército de vikings 
dinamarqueses deu início a uma guerra que teve 
como resultado a conquista de grande parte das 
terras britânicas. Em razão disso, ocorreu a 
consolidação do Danelaw, um extenso território 
viking que incluía as regiões centro-norte e Leste da 
Bretanha. Neste mesmo período, os vikings 
prosseguiram com a expansão por terras 
escocesas. 

 

17) Assinale a alternativa correta em relação à 
função dos termos acessórios das estruturas 
em destaque: “no final do século VIII”;  “No ano 
de 865”; “Neste mesmo período”.  
a) Todos são adjuntos adnominais de modo. 
b) Todos são adjuntos adverbiais de quantidade. 
c) Todos são adjuntos adverbiais de tempo. 
d) Todos são complementos nominais. 
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18) Observe o excerto “um potente exército de 
vikings dinamarqueses deu início a uma 
guerra”. Note que o núcleo do sujeito (exército) 
incide sobre o verbo (deu) mantendo-o no 
singular, isso é um exemplo da sintaxe de 
concordância “que se preocupa com a perfeita 
harmonização das palavras dentro de um 
período” (Bezerra, 2015, p. 544). A concordância 
verbal é a harmonia entre o sujeito e o verbo da 
oração. Analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta em relação à 
concordância verbal. 
 
I. Inúmeros clãs vikings tem sido estudado 

atualmente.  
II. Deve haver várias máscaras mortuárias nos 

cemitérios vikings. 
III. Perto de dois terços da vida dos vikings foram 

perdidos em disputas de terras.  
 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I e II apenas. 
b) II apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I e III apenas. 
 

TEXTO  02 – PARTE D 
A principal autoridade política entre os vikings era 

o rei. Em seguida, os condes e chefes tribais que, 
por sua vez, também desfrutavam de grande 
prestígio e poder de comando entre a população. 
Na área religiosa, aos vikings é atribuída rica 
mitologia povoada por vários deuses. Essas formas 
de constituir o mundo não foram aceitas por outros 
povos, como os habitantes da Inglaterra. Diante de 
inúmeros conflitos contra os nobres da Normandia 
e os ingleses, acaba-se por (i) ______, ou seja, por 
exterminar esta civilização, ______ (ii), ainda há 
vestígios dela em algumas manifestações na 
cultura (iii) ______.  
 

19) Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas.  
a) (i) - segar / (ii) - também / (iii) - européia. 
b) (i) - segar / (ii) - entretanto / (iii) - europeia. 
c) (i) - cegar / (ii) - conforme / (iii) - européia. 
d) (i) - cegar / (ii) - consequentemente / (iii) - europeia. 
 

20) Analise as afirmativas referentes ao Texto 02 - 
Parte D a partir da análise sintática em “Os 
condes e os chefes tribais (...) desfrutavam de 
grande prestígio e poder de comando entre a 
população.” 
 
I. ‘desfrutavam’ = verbo de ligação. 
II. ‘condes’ e ‘chefes’ = núcleo do sujeito composto. 
III. ‘de grande prestígio e poder de comando’ = 

predicativo do sujeito. 
Estão corretas as afirmativas: 
a) I apenas. 
b) II apenas. 
c) III apenas. 
d) II e III apenas. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
21) Uma urna contém 10 bolas do mesmo tamanho, 

sendo que 4 são pretas e 6 são azuis. O 
experimento consiste em retirar três bolas ao 
acaso, sucessivamente, sem reposição.  Dessa 
forma, a probabilidade de se retirar três bolas 
pretas corresponde a: 
a) 1/2 
b) 1/30 
c) 1/15 
d) 1/4 
 

22) Uma frase que representa uma negação da 
proposição lógica “Maria comentou sobre os 
problemas de saúde existentes ou cantou uma 
música bastante conhecida entre todos” 
corresponde a: 
a) Maria não comentou sobre os problemas de 

saúde existentes  e não cantou uma música 
bastante conhecida entre todos 

b) Maria comentou sobre os problemas de saúde 
existentes ou  não cantou uma música bastante 
conhecida entre todos 

c) Maria não comentou sobre os problemas de 
saúde existentes  ou não cantou uma música 
bastante conhecida entre todos 

d) Maria não comentou sobre os problemas de 
saúde existentes  e cantou uma música bastante 
conhecida entre todos 

 
23) Sejam as proposições lógicas simples: 

 
p: O Brasil é um dos maiores exportadores de café.  
q: A cafeína faz parte de diversos alimentos. 
 
A proposição lógica composta (p ^ ~q) 
corresponde a: 
a) O Brasil não é um dos maiores exportadores 

de café ou a cafeína faz parte de diversos 
alimentos 

b) O Brasil é um dos maiores exportadores de 
café e a cafeína não faz parte de diversos 
alimentos 

c) O Brasil é um dos maiores exportadores de 
café e a cafeína faz parte de diversos 
alimentos 

d) Se o Brasil é um dos maiores exportadores de 
café, então a cafeína faz parte de diversos 
alimentos 

 
24) Sejam os conjuntos A = {0,1,3,5,6,7,8,9} e B = 

{0,1,2,3,4,7}, dessa forma a diferença de A em 
relação a B, nessa ordem, corresponde a: 
  a) {2,3,5,6,8,9} 
b) {0,1} 
c) {0,1,4,7} 
d) {5,6,8,9} 
 

25) De acordo com a palavra BATERIA, a 
quantidade de possíveis anagramas (palavras 
com ou sem sentido) dessa palavra 
corresponde a: 
a) 5040 
b) 1080 
c) 2520 
d) 7560 
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26) Informações da cidade de São Paulo indicam 
que ela foi fundada no dia 25 de janeiro de 1554, 
que caiu em uma quinta-feira. Após 96 dias, no 
dia 01 de maio, a data comemorou o  dia do 
trabalhador. Dessa forma, esse dia caiu em 
uma: 
a) terça-feira 
b) quarta-feira 
c) quinta-feira 
d) sexta-feira 
 

27) A figura evidencia a planificação de um         Cubo 
 

 

Figura 1. Planificação de um cubo 

Com a construção do cubo, obtido a partir 
dessa planificação da Figura 1, a face oposta à 
face E corresponde a: 
a) A 
b) B 
c) C 
d) D 
 

28) Seja a afirmação “Todos os estudantes do 
Colégio Pedro II foram aprovados no concurso 
da Receita Federal”, então a negação dessa 
afirmação corresponde a: 
a) Todos os estudantes do Colégio Pedro II não 

foram aprovados no concurso da Receita Federal 
b) Existem estudantes do Colégio Pedro II que não 

foram aprovados no concurso da Receita Federal 
c) Existem estudantes do Colégio Pedro II que foram 

aprovados no concurso da Receita Federal 
d) Nenhum dos estudantes do Colégio Pedro II foram 

aprovados no concurso da Receita Federal 
 

29) De acordo com a afirmação: “Se hoje é sexta-
feira, então amanhã estarei de folga.” Dessa 
forma, a equivalência dessa afirmação 
corresponde a: 
a) Hoje é sexta-feira e amanhã estarei de folga 
b) Hoje não é sexta-feira e amanhã estarei de folga 
c) Hoje não é sexta-feira ou amanhã estarei de 

folga 
d) Se hoje não é sexta-feira, então amanhã não 

estarei de folga 
 

30) De acordo com a palavra SOFTWARE, a 
quantidade de anagramas (palavras com ou 
sem sentido) que apresentam as letras FTW 
juntas e em qualquer ordem corresponde a: 
a) 720 
b) 3600 
c) 540 
d) 4320 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

31) Quanto às extensões de arquivo dos principais 
aplicativos do pacote da Microsoft Office, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. 
1. Os arquivos do Microsoft PowerPoint possuem 

a extensão .xlsx como padrão.  
2. A extensão .accdb é o padrão atual para os 

arquivos do Microsoft Access. 
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
 

32) Quanto aos principais navegadores (browser) 
do mercado, analise as afirmativas a seguir e 
assinale a alternativa correta. 
I. O browser Safari é um típico navegador dos 

sistemas operacionais da Apple. 
II. O navegador da internet Edge da Microsoft veio 

substituir o Internet Explorer. 
III. O Mozilla Firefox é um browser que não está 

disponível para o ambiente Windows. 
As afirmativas: 
a) I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

33) Com base na planilha eletrônica genérica 
abaixo, assinale a alternativa que apresenta a 
única fórmula correta que está embutida na 
célula C2: 

 A B C 

1 9 7 5 

2 8 6 4 

 
a) =MÁXIMO(A1:C1)+MÍNIMO(A2:B2)-A2+B1 
b) =MÁXIMO(A1:C1)-MÍNIMO(A2:B2)+A2-B1 
c) =MÁXIMO(A1:C1)-MÍNIMO(A2:B2)+A2+B1 
d) =MÁXIMO(A1:C1)+MÍNIMO(A2:B2)-A2-B1 
 

34) As últimas versões do Microsoft Word inclui 
vários tipos diferentes de guias tais como: 
1. Exibição. 
2. Layout da Página. 
3. Revisão. 
 
Da relação apresentada: 
a) existem somente o 1 e 2 
b) existem somente o 1 e 3 
c) existem somente o 2 e 3 
d) existem todas 
 

35) No Pacote Microsoft Office existem vários tipos 
de aplicativos. Assinale, das alternativas 
abaixo, a única que identifica corretamente o 
aplicativo específico de Correio Eletrônico do 
pacote da Microsoft. 
a) Microsoft OneNote 
b) Microsoft Publisher 
c) Microsoft Access 
d) Microsoft Outlook 
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36) Quanto aos programas de Antivírus e o Firewall, 
analise as afirmativas a seguir e dê valores 
Verdadeiro (V) ou Falso (F). 
(  ) É comum o antivírus colocar em quarentena os 

vírus que foram detectados. 
(  ) Trojans e o worms não são possíveis de serem 

bloqueados com os antivírus.  
(  ) O firewall é somente considerado como 

hardware, e nunca como software. 
Assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta de cima para baixo. 
a) V - F - F 
b) V - V - F 
c) F - V - V 
d) F - F - V 
 

37) Quanto às teclas de atalho do editor de 
apresentação PowerPoint, analise as 
afirmativas a seguir e assinale a alternativa 
correta. 
1. Com a tecla "page down" posso ir para o 

próximo slide no PowerPoint. 
2. Para ir para o slide anterior no PowerPoint posso 

usar a tecla "page up".  
 
a) As afirmativas 1 e 2 são verdadeiras 
b) A afirmativa 1 é verdadeira e a 2 é falsa 
c) A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa 
d) As afirmativas 1 e 2 são falsas 
 

38) A Microsoft disponibilizou vários aplicativos do 
pacote Office na internet. A versão online atual 
do Pacote Microsoft Office denomina-se 
oficialmente por: 
a) Microsoft Online 
b) Office na Web 
c) Microsoft 365 
d) Office Online 
 

39) Quanto ao Sistema Operacional Windows 10, 
analise as afirmativas a seguir e assinale a 
alternativa correta. 
I. Essa versão do Sistema Operacional da 

Microsoft pode ser usada em tablets. 
II. O Microsoft Edge é o navegador padrão de 

internet (browser) do Windows 10. 
III. Um dos principais acessórios desse Sistema 

Operacional é o Windows Explorer. 
As afirmativas: 
a) I e II são tecnicamente verdadeiras 
b) II e III são tecnicamente verdadeiras 
c) I e III são tecnicamente verdadeiras 
d) I, II e III são tecnicamente verdadeiras 
 

40) Leia a frase a seguir referente às ferramentas de 
busca. 
 
"A maior ferramenta de busca, também chamada 
tecnicamente de ______, é o ______, mas a 
Microsoft criou a sua própria ferramenta de busca 
denominada _____"  
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Web Search / Yahoo / Bing 
b) Motor de Busca / Google / Bing 
c) Web Search / Google / Edge 
d) Motor de Busca / Google / Edge 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
41) Os proprietários e os moradores são 

responsáveis, perante as autoridades 
municipais, pela manutenção da habitação em 
perfeitas condições de higiene e bom estado de 
pintura e utilização do prédio, dos jardins, 
quintais, terrenos e áreas livres. A Lei nº 1.067 
de 28 de dezembro de 1979, Código de Posturas 
do Município de Dourados, artigo 11, 
regulamenta sobre preservação e manutenção 
da higiene das habitações e neste código, é 
proibido: 
I. A introdução direta ou indireta de águas pluviais ou 

resultantes de drenagens, nos esgotos sanitários, 
assim como a utilização de galerias pluviais para 
despejo de esgoto sanitário. 

II. Conservar águas estagnadas nos pátios, quintais, 
terrenos e áreas livres abertas ou fechadas. 

III. A existência de terrenos cobertos de mato, 
pantanosos ou servindo de depósitos de lixo, 
dentro dos limites urbanos. 

IV. Tomar as medidas necessárias para que não haja 
formação de poças, águas estagnadas, áreas 
pantanosas ou infiltrações líquidas. 

V. A conservação de plantas venenosas em jardins, 
vasos, tapumes, cercas-vivas ou qualquer outro 
meio. 

VI. A abertura de cisterna em prédio provido da rede 
de abastecimento de água. 

VII. Habitar prédio, situado em via pública dotada de 
rede de água e esgotos, sem que disponha dessas 
utilidades e seja provido de instalação sanitária. 

VIII. Construir instalações sanitárias sobre rios, riachos, 
córregos ou qualquer curso de água. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, III, IV e VIII apenas 
b) I, II, III, e IV apenas 
c) I, II, III, V, VI, VII e VIII apenas 
d) I, II, IV, V e VII apenas 
 

42) Na Lei Complementar nº 39, de 31 de julho de 
2001, que dispõe sobre alteração do Código de 
Posturas do Município de Dourados, em seu 
Artigo 16, define que: “Nas áreas desprovidas 
de rede coletora de esgoto, as construções 
consideradas habitáveis devem utilizar fossas 
sépticas e sumidouros” e complementa em §2º: 
a) As águas provenientes de pias de cozinhas e de 

copas deverão passar por uma caixa de gordura antes 
de serem lançadas no sumidouro ou no ramal que as 
deva conduzir à rede coletora 

b) As águas provenientes de pias de cozinhas e de 
copas não são obrigadas a passar por uma caixa de 
gordura antes de serem lançadas no sumidouro ou 
rede coletora 

c) As águas provenientes de pias de cozinhas, de copas 
e rede de esgotos sanitários obedecerão às normas 
fixadas pelo órgão específico do Governo Federal 

d) As águas provenientes de pias de cozinhas e de 
copas, deverão passar por uma caixa de gordura, 
apenas quando a edificação ultrapassar a metragem 
de 50m² (cinquenta metros quadrados) antes de 
serem lançadas no sumidouro 
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43) Segundo o Código de Obras e Edificações - 
(COE), regido pela Lei nº. 1.391, de 11 de 
setembro de 1986, Art. 3°, para fins de aplicação 
das disposições deste Código, fica adotada a 
seguinte definição para Coeficiente de 
Aproveitamento: 
a) A soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos 

ou não, de todos os pavimentos de uma 
edificação 

b) A projeção, em plano horizontal, da área 
construída situada acima do nível do solo 

c) A relação entre a soma das áreas construídas 
sobre um terreno e a área desse mesmo terreno 

d) A relação entre a soma das áreas dos pisos 
utilizáveis, de todos os pavimentos de uma 
edificação condição de utilização 

 

44) De acordo com o Código de Obras e Edificações 
(COE), regido pela Lei nº. 1.391, de 11 de 
setembro de 1986, para fins de aplicação das 
disposições deste Código, fica adotada a 
seguinte definição para Área Construída: 
a) a soma das áreas dos pisos utilizáveis dos 

pavimentos de uma edificação e condição de 
utilização, exceto porão e ático 

b) a soma da projeção, em plano horizontal, da 
área construída situada acima do nível do solo 

c) a soma das áreas construídas sobre um terreno 
e a área desse mesmo terreno 

d) a soma das áreas dos pisos utilizáveis, cobertos 
ou não, de todos os pavimentos de uma 
edificação 

 

45) De acordo com o COE (Código de Obras e 
Edificações do Município), define-se, ______: 
Ato administrativo que concede licença e prazo 
para início e término de uma obra e ______: 
Diligência efetuada pela Prefeitura, tendo por 
fim verificar as condições de uma construção 
ou obra. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) licenciamento de obras / vistoria 
b) vistoria / licenciamento de obras 
c) alvará provisório / licenciamento de obras 
d) licenciamento de obras / embargo 

46) Sobre a Lei nº 1.391 Municipal de Dourados, 
Artigo 6, “O licenciamento da obra será 
concedido mediante o encaminhamento, à 
Prefeitura, dos Seguintes elementos:”  
Analise as afirmativas abaixo 
I. Requerimento solicitando licenciamento da obra.  
II. Projeto aprovado há menos de um ano com área 

não superior a 25 m2. 
III. Projeto aprovado há menos de um ano. 
IV. Recibos de pagamento das taxas 

correspondentes. 
V. Contrato representativo da relação jurídica 

existente entre o proprietário e o possuidor ou 
detentor do imóvel. 

VI. A. R. T. do Responsável Técnico. 
VII. Compromisso ou promessa de compra e venda, 

registrado ou averbado no Cartório de Registro de 
Imóveis. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, II, IV, V e VII apenas 
b) I, III, IV e VI apenas 
c) I, II, III, IV, V, VI e VII 
d) II e IV apenas 
 

47) De acordo com o COE Lei nº 1.391/86, Artigo 4º 
- “Para a execução de toda e qualquer obra, 
construção, reforma ou ampliação, será 
necessário requerer à Prefeitura o respectivo 
licenciamento.” Em Parágrafo Único: Os ______ 
de terrenos decorrentes de projetos ______ de 
duas ou mais edificações, ______ ou não, são 
implicitamente aprovadas ______ com as 
licenças para a construção. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) desmembramentos / únicos / germinadas / separadas 
b) desmembramentos / conjunto / germinadas / 

separadas 
c) desmembramentos / únicos / germinadas / junto  
d) desmembramentos / conjunto / germinadas / junto 
 

48) O Município tem, em sua legislação, o COE que 
dispõe do código de obras e, em seu Artigo 18, 
fica definido que as portas de acesso às 
edificações, bem como passagens ou 
corredores, devem ter largura suficiente para o 
escoamento dos compartimentos ou setores da 
edificação a que dão acesso. Sobre esta 
legislação, assinale a alternativa correta. 
a) Quando de uso privativo, a largura mínima será de 

0,60 m (sessenta centímetros) e quando de uso 
comum, a largura mínima será de 1,20 m (um metro 
e vinte centímetros) 

b) Quando de uso comum, a largura mínima será de 
0,80 m (oitenta centímetros) e quando de uso 
privativo, a largura mínima será de 1,20 m (um metro 
e vinte centímetros) 

c) Quando de uso privativo, a largura mínima será de 
0,60 m (sessenta centímetros) e quando de uso 
comum, a largura mínima será de 0,80 m (oitenta 
centímetros) 

d) Quando de uso privativo, a largura mínima será de 
0,80 m (oitenta centímetros) e quando de uso 
comum, a largura mínima será de 1,20 m (um metro 
e vinte centímetros) 
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49) Na legislação vigente de Dourados da presente 
Lei, em edificações em geral, que define os 
compartimentos são classificados em: 
Compartimentos de permanência prolongada e 
Compartimento de utilização transitória. Sobre 
os componentes, assinale a alternativa que 
apresenta a definição. 
a) São compartimentos de permanência 

prolongada aqueles locais de uso definido 
caracterizando espaços habitáveis, permitindo a 
permanência confortável por tempo longo e 
indeterminado e compartimentos de 
permanência transitória aqueles locais de uso 
definido, ocasional ou temporário, 
caracterizando espaços habitáveis de 
permanência confortável por tempo 
determinado 

b) São compartimentos de permanência 
prolongada aqueles locais de uso indefinido e 
caracterizando habitáveis, tolhendo a 
permanência por tempo indeterminado e 
compartimentos de permanência transitória 
aqueles locais de uso definido caracterizando 
espaços habitáveis de permanência confortável 

c) São compartimentos de permanência 
prolongada aqueles locais de uso definido e 
caracterizando confortável, adjurando a 
permanência por tempo indeterminado e 
compartimentos de permanência transitória 
aqueles locais de uso definido caracterizando 
espaços habitáveis de permanência 

d) São compartimentos de permanência 
prolongada aqueles locais de uso definido 
caracterizando espaços habitáveis, tolhendo a 
permanência por tempo indeterminado e 
compartimentos de permanência transitória 
aqueles locais de uso indefinido, ocasional ou 
temporário, caracterizando espaços habitáveis 
de permanência por tempo determinado 

 
50) O canteiro de obras, segundo a Norma 

Regulamentadora (NR) 18, consiste em uma 
área de trabalho fixa e temporária, onde são 
desenvolvidas ações de apoio e execução de 
uma obra. No Código de Obras do Município de 
Dourados, Seção V, Art. 48: “Sempre que se 
faça qualquer construção, reforma ou 
demolição, no alinhamento da via pública é 
obrigatória a construção dos tapumes antes de 
iniciar as obras.” Sobre as dimensões do 
Tapume, assinale a alternativa correta. 
a) Os tapumes terão altura máxima de 2,20m (dois 

metros e vinte centímetros) 
b) Os tapumes ocuparão 2/3 (dois terços) dos 

passeios e altura terá no máximo 2m (dois 
metros) 

c) Os tapumes ocuparão 1/3 (um terço) dos 
passeios e altura terá no máximo 2,20m (dois 
metros e vinte centímetros) 

d) Os tapumes ocuparão 2/3 (dois terços) dos 
passeios e altura mínima 2m (dois metros) 

51) De acordo com a Lei nº 1.391 do COE, sobre 
edificações residenciais: “Entende-se por 
residência ou habitação a destinada 
exclusivamente à moradia, constituída apenas 
por um ou mais dormitórios, salas, cozinhas, 
banheiros, circulações e dependências de 
serviço.” Para efeito da presente Lei, as 
edificações residenciais classificam-se em:  
I. ______: abrangendo as edificações para uso 

residencial unifamiliar, destinadas 
exclusivamente à moradia própria e constituídas 
de unidades independentes construtivamente e 
como tal aprovadas e executadas. 

II. ______: abrangendo as edificações desde duas 
habitações em uma única edificação 
(habitações germinadas) até qualquer número 
de habitações inclusive prédios de 
apartamentos, aprovados e executados 
conjuntamente. 

Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Conjuntos habitacionais / Habitações conjuntas 
b) Habitações em geral / Conjuntos 
c) Conjuntos habitacionais / Apartamentos  
d) Habitações individuais / Conjuntos habitacionais 
 

52) Conforme consta no Código de Obras do 
município - a fim de comprovar o licenciamento 
da obra, o documento hábil à comprovação da 
regularidade é o Alvará. Assinale a alternativa 
que apresenta quais documentos devem-se ser 
mantidos, caso ocorra uma fiscalização. 
a) Com o proprietário ou responsável técnico, 

independentemente do local, com o projeto 
b) No local da obra, com projeto de obra 
c) No local da obra, sem necessidade do projeto 
d) No local da obra, juntamente com o projeto 

aprovado 
 

53) A Lei Complementar n° 205 de 19 de Outubro de 
2012 “Dispõe sobre o Zoneamento, Uso e 
Ocupação do Solo e o Sistema Viário no 
Município de Dourados, e dá outras 
providências.” Em seção VII, das vias locais, 
Art. 58. define-se por Vias Locais (VL): 
a) são vias de uso prioritariamente residencial, 

podendo haver uso não-residencial de baixo 
impacto com clientela que envolva reduzida 
demanda de veículos e pessoas 

b) são vias que pertencem a loteamentos sociais, 
geralmente com largura de 12m (doze metros), 
inferior às demais ruas da cidade, onde o uso 
não-habitacional é restrito 

c) são aquelas vias internas da malha urbana que 
fazem ligação com outras vias de igual ou maior 
porte, facilitando o escoamento e o fluxo de 
veículos da cidade 

d) são vias de uso prioritariamente residencial, não 
podendo haver uso não-residencial que envolva 
demanda de veículos e pessoas 



 

 IBFC_04 9 

54) Sobre a Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT/NBR n° 5.671 - Participação 
dos intervenientes em serviços e obras de 
engenharia e arquitetura, no item 5.7 (Do fiscal), 
“É de responsabilidade do fiscal, em sentido 
geral:” 
I. Comprovar perante o executante: sua condição 

de fiscal e a abrangência de sua atividade; sua 
habilitação legal e competência nas áreas de 
suas atribuições. 

II. Recusar a aprovação do loteamento, quando o 
número excessivo de lotes tenha como 
consequência investimentos subutilizados em 
obras de infraestrutura pala Prefeitura 
Municipal. 

III. Notificar, a quem de direito, as inadimplências 
contratuais ou infringências da legislação das 
partes e as penalidades respectivas, quando 
previstas no contrato. 

IV. Responder pelos prejuízos decorrentes da sua 
atuação quando for comprovada sua 
impropriedade. 

V. Agir no sentido de que todos os seus direitos 
sejam respeitados e cumpridos, na forma 
estabelecida em contrato particular. 

Estão corretas as afirmativas: 
a) I, III e V apenas 
b) I, III e IV apenas 
c) I, II, IV e V apenas 
d) I, II, III, IV e V 
 

55) De acordo com a NR 6 - Norma 
Regulamentadora - NR, “considera-se 
Equipamento de Proteção Individual - EPI, todo 
dispositivo ou produto, de uso individual 
utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção 
de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e 
a saúde no trabalho”. No item 6.3 desta, fica 
definido: 
a) a empresa não é obrigada a fornecer aos 

empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 
risco; é de obrigação do empregado a 
manutenção e conservação do EPI utilizado 

b) a empresa é obrigada a fornecer aos 
empregadores, EPI adequado ao risco 

c) a empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 
risco, em perfeito estado de conservação e 
funcionamento 

d) a empresa é obrigada a fornecer aos 
empregados, gratuitamente, EPI adequado ao 
risco; é de obrigação do empregado a 
manutenção e conservação do EPI utilizado 

56) No Livro de Fiscalização, que corresponderá às 
placas de identificação prevista no artigo 16, da Lei 
nº 5.194/66, “Enquanto durar a execução de obras, 
instalações e serviços de qualquer natureza, é 
obrigatória a colocação e manutenção de placas 
visíveis e legíveis ao público, contendo o nome do 
autor e coautores do projeto, em todos os seus 
aspectos técnicos e artísticos, assim como os dos 
responsáveis pela execução dos trabalhos”. O 
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e 
Agronomia de Mato Grosso do Sul (CREA/MS), em 
Ato Normativo nº16, define “Em caso de rescisão 
de contrato, o profissional ou a empresa 
contratada deverá proceder a baixa da 
responsabilidade técnica no prazo de ______”. 
Assinale a alternativa que preencha 
corretamente a lacuna.  
a) 30 (trinta) dias 
b) 60 (sessenta) dias 
c) 10 (dez) dias 
d) 15 (quinze) dias 
 

57) A Lei Nacional de Licitações N° 8.666/93 estabelece 
normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos pertinentes a obras, serviços, 
inclusive de publicidade, compras, alienações e 
locações no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
define-se: Administração Pública - a administração 
direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive as 
entidades com personalidade jurídica de direito 
______ sob controle do ______ e das fundações 
por ele instituídas ou mantidas.” 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) público / poder público 
b) privado / poder legislativo 
c) público / poder privado 
d) privado / poder público 
 

58) Lei nº 3.494, de 21 de Novembro de 2011, institui 
a Política Municipal de Resíduos Sólidos, 
dispondo sobre seus princípios, objetivos e 
instrumentos, bem como sobre as diretrizes 
relativas à gestão integrada e ao gerenciamento 
de resíduos sólidos, incluídos os perigosos, às 
responsabilidades dos geradores e do poder 
público e aos instrumentos econômicos 
aplicáveis. Para os efeitos desta Lei, entende-se 
por Ciclo de vida do produto: 
a) Série de etapas que envolvem o 

desenvolvimento do produto, a obtenção de 
matérias-primas e insumos, o processo 
produtivo, o consumo e a disposição final 

b) Conjunto de mecanismos e procedimentos que 
garantam o processo produtivo, o consumo e a 
sua disposição final 

c) Série de distribuição ordenada de rejeitos em 
aterros, observando normas operacionais 
específicas que envolvem o desenvolvimento do 
produto e a disposição final 

d) Série de etapas ordenada de rejeitos em aterros 
que envolvem o desenvolvimento do produto e a 
sua disposição final 
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59) Em virtude da Lei 1.391 do COE, em 
INTERDIÇÃO, Parágrafo Único: “A Prefeitura 
Municipal tomará as providências cabíveis se 
não for atendida a interdição ou, não for 
interposto recurso contra ela.” Assinale a 
alternativa que apresenta os efeitos desta Lei. 
a) A interdição será imposta pela Prefeitura 

Municipal por escrito, após vistoria técnica 
efetuada por elemento especificamente 
designado 

b) Uma edificação ou qualquer de suas 
dependências não poderá ser interditada em 
qualquer tempo, com o impedimento de sua 
ocupação 

c) A interdição será imposta pela Prefeitura 
Municipal, no instante da vistoria técnica por 
elemento designado 

d) Uma edificação ou qualquer de suas 
dependências poderá ser interditada em tempo 
pré-determinado, sem o impedimento de sua 
ocupação, quando oferecer perigo de caráter 
público 

 
60) O município de Dourados, tem em sua 

legislação o LUOS - Lei de Uso e Ocupação do 
Solo, Anexo I - Glossário LUOS, define os 
conceitos básicos. Para os efeitos deste anexo: 
 
______: é a soma das áreas construídas de uma 
edificação, consideradas relevantes para efetuação 
de cálculos como: porte da edificação, coeficiente 
de aproveitamento e taxa de ocupação. 
 
_______: é a soma das áreas construídas de uma 
edificação consideradas não-relevantes para 
cálculos como: porte da edificação, coeficiente de 
aproveitamento e taxa de ocupação. 
 
Assinale a alternativa que preencha correta e 
respectivamente as lacunas. 
a) Área Construída Líquida / Área Construída Bruta 
b) Área Construída Computável / Área Construída 

Não Computável 
c) Área Construída total / Área Ocupada 
d) Área Construída Bruta / Área Construída Líquida 

 


