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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Preso vai à delegacia no RS para registrar roubo de celular 
 

LUCAS AZEVEDO - ESPECIAL PARA O ESTADO  

PORTO ALEGRE - Reclamando de ameaças e do roubo de seu 

celular, um preso do regime fechado procurou a delegacia de 

polícia para registrar ocorrência. O episódio ocorreu na última 

sexta-feira, 7, na cidade de Júlio de Castilhos, na região central 

do Rio Grande do Sul.    

O fato chamou a atenção das autoridades. O detento, que não 

teve a identidade revelada, cumpre pena no Presídio Estadual 

de Julio de Castilhos. Ele foi conduzido até a delegacia local 

por agentes para que pudesse fazer o registro.    

À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito para 

apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido por 

dois colegas de cela que o teriam roubado. Entre os pertences 

que foram tomados, estaria seu aparelho de telefone celular, o 

qual ele usava frequentemente dentro da casa prisional.    

Um processo administrativo foi aberto para apurar o uso do 

telefone. A Superintendência dos Serviços Penitenciários 

(Susepe) realizou uma revista na cela, mas nada encontrou.     
 

01- O fato noticiado pode ser considerado, entre outras coisas: 

 

A. Insignificante 

B. Normal 

C. Inusitado 

D. Fictício 

E. Mentiroso 

 

02- A notícia trata do uso de celulares em presídios, algo que se 

tornou comum no país. Apesar disso, um aspecto chama a 

nossa atenção. Que aspecto é esse? 

 

A. O fato de o detento prestar queixa do roubo. 

B. A imprensa não ter revelado a identidade do detento. 

C. A desunião entre presos na mesma cela. 

D. A prática de ameaças entre presos.  

E. O dia em que ocorreu o episódio. 

 

03- ―À delegada Alessandra Padula, que instalou um inquérito 

para apurar as ameaças, ele informou que estava sendo coagido 

por dois colegas de cela que o teriam roubado.‖ Em qual das 

alternativas abaixo a reescrita do período NÃO comprometeu o 

sentido original do texto na frase? 

 

A. Alessandra Padula, a delegada, informou que ao apurar 

as ameaças, dois colegas do preso furtaram seu celular. 

B. A delegada Alessandra Padula instalou um inquérito para 

apurar ameaças a um preso, mas além de denunciar a 

coação ele afirmou que teve um celular roubado por eles. 

C. Dois colegas de cela roubaram um detento e a delegada 

Alessandra Padula instalou um inquérito para averiguar o 

roubo de um celular. 

D. O preso informou que foi roubado, mas ao ser coagido, 

revelou à delegada que tinha um celular e ela instalou um 

inquérito para apurar o caso. 

E. A delegada Alessandra Padula, ao descobrir o roubo do 

celular, instalou um inquérito para apurar as ameaças 

sofridas por uma preso por parte de seus companheiros 

de cela. 

04- Qual dos pares de termos abaixo pode ser considerado 

sinônimo no texto? 
 

A. Preso e detento. 

B. Ocorrência e episódio. 

C. Presídio Estadual e Cadeia Local. 

D. Aparelho e Celular. 

E. Nenhuma das alternativas. 

 

05-―O detento, que não teve a identidade revelada, cumpre pena 

no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ O trecho 

sublinhado tem no texto a função de: 
 

A. Especificar 

B. Explicar 

C. Revelar 

D. Ocultar 

E. Comparar 

 

06- Qual dos trechos abaixo indica finalidade? 
 

A. ―Reclamando de ameaças e do roubo de seu celular‖. 

B. ―Ele foi conduzido até a delegacia local por agentes. 

C. ―que estava sendo coagido por dois colegas de cela‖. 

D. ―para apurar o uso do telefone‖. 

E. ―mas nada encontrou‖. 

 

07- Em ―que o teriam roubado‖, o termo destacado refere-se a: 

 

A. Inquérito 

B. Ele 

C. Dois  

D. Colegas  

E. Teriam 

 

08- ―cumpre pena no Presídio Estadual de Julio de Castilhos.‖ 

Em qual das frases abaixo há uma frase em que pena tem o 

mesmo sentido do texto? 

 

A. ―Será que dessa vez vai valer a pena atualizar o iPhone 

4s para o iOS 8.1.1?‖ 

B. ―O duelo principal será entre o número dois e três da 

divisão pena.‖  

C. ―Chegou ontem à Assembleia Legislativa mensagem do 

governador Cid Gomes que prevê redução de penas por 

meio da leitura de livros.‖ 

D. "Alguns jogadores estão se arrastando para jogar. A 

gente até ficou com pena do nosso time, porque a gente 

não aguenta mais.‖ 

E. ―Sem previsão de retorno, pivô brasileiro dos Spurs pena 

para tratar dor muscular que o afeta desde setembro.‖ 

 

09- Os trechos da notícia reproduzida abaixo tiveram sua ordem 

alterada. Ordene-os e depois marque a alternativa que 

corresponde à sequência correta. 

 

I. ―O cérebro consegue assimilar uma perda de, no 

máximo, 1 quilo por semana‖, diz. Caso o ponteiro da 

balança diminua mais do que isso, o organismo provoca 

uma série de alterações hormonais. Por essa razão, a 

perda de peso gradual ajuda a manter o peso a longo 

prazo e a afastar o efeito sanfona.  
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II. A essa alimentação, que deve ser pobre em gorduras e 

açúcares, é preciso associar exercícios físicos. Caso a 

pessoa seja sedentária, a recomendação é escolher uma 

modalidade que lhe agrade — ciclismo, corrida, 

caminhada, musculação, tanto faz. Desse modo, ela terá 

mais motivação para se exercitar pelo menos 30 minutos 

por dia, o mínimo necessário para começar a perder 

peso.  

III. Não precisa ser assim. Até o réveillon — isto é, em seis 

semanas — é possível emagrecer 6 quilos de maneira 

saudável. Um dos segredos é seguir uma dieta 

balanceada, que não seja restritiva demais. De acordo 

com o endocrinologista Izidoro Flumignan, do Centro de 

Tratamento da Obesidade da Rede D’Or São Luiz, em 

São Paulo, o organismo tende sempre a voltar ao peso ao 

qual está acostumado. 

IV. Um corpo magro e tonificado deve ser conquistado 

pouco a pouco, por meio de hábitos de vida saudáveis. 

Com a aproximação do verão, entretanto, muitas pessoas 

que estão acima do peso desejado tentam compensar o 

tempo perdido com dietas malucas e uma rotina de 

exercícios exagerada. 

 

A. III- I-II-IV. 

B. II-III-IV-I. 

C. I- II- IV- III. 

D. I- III- II- IV. 

E. IV- III- I- II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10- O comentário do jornalista à notícia contém: 

 

A. Uma constatação baseada em fatos verdadeiros. 

B. Uma ironia gerada a partir de uma situação amplamente 

noticiada. 

C. Um erro crasso de interpretação de uma recente notícia. 

D. Uma afirmação baseada nos ditames da legislação 

vigente. 

E. Uma heresia que desrespeita as bases religiosas da 

sociedade. 

 

11- Acerca da linguagem do texto e do que ditam as regras da 

norma padrão, assinale a alternativa correta: 

 

A. ―mantêm‖ é uma forma verbal e está no plural, cuja 

marca é o acento circunflexo. 

B. ―por‖  é uma forma verbal infinitiva que perdeu o acento 

na última reforma ortográfica. 

C. ―blasfêmia‖ é acentuada pela mesma regra que ―lábaro‖. 

D. Se ―agente‖ fosse substituída por ―policial‖, a preposição 

―a‖ receberia o acento grave indicativo de crase. 

E. ―trânsito‖ e ―tráfico‖ são sinônimos. 

 

12- Assinale a alternativa em que NÃO houve erro no emprego 

de nenhuma palavra no trecho reproduzido: 

 

A. Trazia um ar meio triste, meia cansada. "Acho que vou 

cansar de descansar", reclamava.  

B. A Polícia Militar (PM) flagrou um furto na madrugada 

desta quinta-feira (13), por volta das 3h, em um salão 

de cabeleireiro na Vila Falcão 

C. Friboi encerra campanha com Roberto Carlos: segundo 

jornal O Estado de S. Paulo, o rei não teria trago o 

retorno esperado pela fabricante de carnes que teria 

investido cerca de R$ 45 milhões. 

D. Carla Prata quase mostra demais com blusa degotada em 

noite de funk. 

E. O gráfico do jogo é interessante, e a aventura mantém 

qualquer um entertido durante horas, mas também serve 

apenas para passar o tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13- O texto: 

 

A. É preconceituoso, pois leva o leitor a crer que só os 

nordestinos devem sofrer as agruras da estiagem. 

B. É bem humorado, pois exagera ao retratar a seca em São 

Paulo, que nada mais é do que um volume menor de 

chuvas e não a falta de água. 

C. Alerta os nordestinos a procurarem proteger sua terra, 

pois a migração já é uma realidade e pode prejudicar a 

vida daqueles que fugiram da seca. 

D. Ironiza prevendo que um dos resultados da seca no 

estado seria uma migração inversa, na qual paulistas 

iriam para o Nordeste fugindo da escassez de água. 

E. Cria uma imagem mais leve do que realmente é 

consequência da estiagem presente em todos os estados 

do Brasil. 
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14- A expressão ― tentar a sorte‖, no texto significa: 

 

A. Arriscar 

B. Voltar 

C. Viajar 

D. Trabalhar 

E. Migrar 

 

15- Em qual das alternativas a seguir houve a ocorrência da 

crase, mas o acento grave NÃO foi empregado? 

 

A. Nesta quinta-feira, dia 20, acontecerá a edição 2014 

do World’s Biggest Liar, competição realizada na 

Inglaterra para eleger o maior contador de mentiras da 

galáxia.  

B. O torneio acontece em uma hospedagem em Cumbria, 

em homenagem a Will Ritson, um dono de bar que se 

tornou lenda local por suas mentiradas.  

C. Uma das mais famosas dizia que os nabos de Lake 

District, uma região no noroeste da Inglaterra, cresciam 

tanto que as pessoas os esculpiam para transformá-los em 

estábulos. 

D. As regras da competição são bastante simples. Cada 

participante tem exatos cinco minutos para contar a 

melhor e mais convincente mentira que conseguir. 

E. Pode participar qualquer pessoa, a exceção de políticos e 

advogados. Segundo os organizadores, eles são 

considerados qualificados demais para mentiras. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16- Para acionar a mesma função do aplicativo 

da imagem posso utilizar como atalho: 

 

A. F2 

B. F5 

C. F7 

D. Ctrl + G 

E. Ctrl + P 

 

19- No Word, para inserirmos ® é preciso pressionar: 

 

A. Alt + Shift + R 

B. Alt + Ctrl + R 

C. Alt + R 

D. Alt + 169 

E. Alt + 184 

 

18- É uma tecla de atalho do Outlook Express utilizada para 

Localizar uma mensagem: 

 

A. Ctrl + R 

B. Ctrl + L 

C. Ctrl + Shift + F 

D. Ctrl + Shift + S 

E. Ctrl + D 

 

19- No PowerPoint durante a exibição de slides o mouse 

normalmente tem a forma de uma seta, mas pode transformar o 

mouse em caneta 

rapidamente pressionando as teclas: 

 

A. Ctrl+I 

B. Ctrl+B 

C. Ctrl+C 

D. Ctrl+D 

E. Ctrl+F 

 

20- Recomenda-se realizar desfragmentação de disco deve ser 

feita: 

 

A. Diariamente 

B. Semanalmente 

C. Mensalmente 

D. Semestralmente 

E. Anualmente 

 

21- O art. 37 da Constituição Federal de 1988 menciona 

princípios, destes, há um princípio que também deve ser 

seguido na administração pública, mas que não conta na 

Constituição, Indique-o: 

 

A. Legalidade 

B. Moralidade 

C. Impessoalidade 

D. Publicidade e eficiência. 

E. Supremacia do interesse público. 

 

22- O Desenvolvimento Organizacional surgiu com o objetivo 

de conseguir implantar mudanças de forma eficaz. São seus 

principais pressupostos, EXCETO: 

 

A. Constante e lenta mutação do ambiente. 

B. Necessidade de contínua adaptação. 

C. Integração entre indivíduo e organização. 

D. A mudança deve ser planejada. 

E. Variedade de modelos e estratégias. 

 

23- Referente ao uso do E-mail como comunicação em uma 

empresa é INCORRETO afirmar: 

 

A. O e-mail deve manter a formalidade, ser bem estruturado 

e manter a legibilidade. 

B.  Deve-se utilizar linhas em branco entre a saudação, os 

parágrafos e a assinatura.  

C. Utilizar apenas caixa-alta na escrita das mensagens. 

D. Conclua sua mensagem simplesmente com 

Atenciosamente ou Respeitosamente ou Saudações. 

E. Apesar de parecer informal, pode ser utilizada saudação 

como ―Senhor Diretor‖ para confirmar ao destinatário 

que a mensagem é realmente encaminhada a ele.  
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24- Para efetuar as organizações, os estruturalistas utilizaram 

uma análise organizacional mais ampla do que qualquer outra 

anterior. A análise das organizações do ponto de vista 

estruturalista é feita a partir de uma abordagem múltipla que 

leva em conta os fundamentos da Teoria Clássica, da Teoria das 

relações humanas e da teoria da burocracia. Essa abordagem 

múltipla envolve, EXCETO: 

 

A. Tanto a organização formal como a informal. 

B. Tanto as recompensas salariais e materiais como as 

recompensas sociais e simbólicas. 

C. Todos os diferentes níveis hierárquicos de uma 

organização. 

D. Todos os diferentes tipos de organizações. 

E. Apenas a análise interorganizacional. 

 

25- Administração por objetivos (APO) é um processo pelo 

qual gerentes e subordinados identificam objetivos comuns, 

definem as áreas de responsabilidade de cada um em termos de 

resultados esperados e utilizam esses objetivos como guias para 

sua atividade. A APO apresenta as seguintes características, 

EXCETO: 

 

A. Estabelecimento conjunto de objetivos entre o gerente e 

seu superior. 

B. Estabelecimento de objetivos únicos para todos os 

departamentos. 

C. Interligação entre os vários objetivos departamentais. 

D. Ênfase na mensuração e no controle de resultados. 

E. Contínua avaliação, revisão e reciclagem dos planos. 

 

26- Da Teoria clássica da administração, Para Fayol, seis são as 

funções básicas de qualquer empresa, das citadas abaixo, 

indique a INCORRETA: 

 

A. Funções técnicas – relacionadas com a produção de bens 

ou de serviços empresa. 

B. Funções comerciais – relacionadas com a compra, venda 

e permutação. 

C. Funções financeiras – relacionadas com a procura e 

gerência de capitais. 

D. Funções de segurança – relacionadas com a proteção e 

preservação dos bens e das pessoas. 

E. Funções contábeis – relacionadas com a integração das 

outras cinco funções. Coordenam as demais funções da 

empresa, pairando acima delas. 

 

27- São características da Administração Pública Gerencial 

(paradigma pós-burocrático, do cliente ou da qualidade), 

EXCETO: 

 

A. Estruturas tornam-se verticais e centralizadas, pelo 

trabalho interfuncional. 

B. As decisões são baseadas em fatos, porque busca-se 

conhecer detalhadamente cada processo. 

C. Busca-se minimizar o número de fornecedores, exigindo-

se deles a certificação em qualidade. 

D. Tolerância zero a erros, defeitos ou falhas, porque adota-

se a prevenção aos problemas. 

E. Ênfase no trabalho em equipe, inclusive entre 

fornecedores e instituições interligadas. 

28- Na administração pública, os administradores precisam 

desenvolver habilidades sistêmicas, técnicas e humanas. As 

habilidades humanas são, EXCETO:  

 

A. Liderança 

B. Motivação 

C. Domínio de campo especializado 

D. A comunicação 

E. As relações interpessoais 

 

29- Na Administração Pública, suas decisões, objetivos e 

funções envolvem função estratégica, relacionada a objetivos e 

decisões de natureza sistêmica, a longo prazo, que incluem, 

EXCETO: 

 

A. Avaliação do ambiente interno e externo, propostas e 

planos estratégicos sobre os Recursos Humanos, 

planejando e visando mudanças. 

B. Planejar as necessidades da organização, em termos de 

provimento de cargos e carreira. 

C. Atrair apenas pessoas internas para compor o quadro de 

funcionários da administração. 

D. Alocá-las nos cargos designados, acompanhando e 

avaliando seu desempenho de acordo as normas ou 

estratégias. 

E. Propor sistemas de saúde, higiene, segurança e 

ergonomia, para assegurar sua integridade física e 

mental. 

 

30- No Excel, para deslocar o cursor uma tela acima se utiliza: 

 

A. Ctrl + PgDn 

B. Ctrl + PgUp 

C. Tab 

D. PgUp 

E. Shift + Tab 

 

31- De acordo com pesquisadores do assunto, existem sete 

características básicas que, em conjunto, capturam a essência 

da cultura de uma organização. Indique o que se refere ao grau, 

em que as decisões dos dirigentes levam em consideração o 

efeito dos resultados sobre as pessoas dentro da organização: 

 

A. Orientação para os resultados. 

B. Orientação para as pessoas. 

C. Orientação para as equipes. 

D. Estabilidade. 

E. Inovação e assunção de riscos. 

 

32- Atualmente, em uma correspondência oficial a forma de 

tratamento que deve ser utilizado para reitores de 

Universidades é: 

 

A. Excelentíssimo Senhor Reitor.  

B. Vossa Magnificência. 

C. Doutor. 

D. Digníssimo Doutor. 

E. Ilustríssimo Senhor Doutor. 
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33- Em correspondência oficial, indique a datação dos 

expedientes que está INCORRETA: 

 

A. Manaus, 15 de janeiro de 2014. 

B. Em 1º de janeiro de 2014. 

C. 01 de janeiro de 2014. 

D. Em 4 de novembro de 2014. 

E. Vitória, 1º de novembro de 2014. 

 

34- Na Lei Nº 8.666/93, Art. 7
o
  As licitações para a execução 

de obras e para a prestação de serviços obedecerão ao disposto 

neste artigo e, em particular, à seguinte seqüência: 

 

A. I - execução das obras e serviços II - projeto básico; III -

 projeto executivo. 

B. I - projeto executivo; II - projeto básico;  III - execução 

das obras e serviços. 

C. I - projeto executivo; II - execução das obras e serviços. 

D. I - projeto básico; II - projeto executivo; III - execução 

das obras e serviços. 

E. I - projeto básico; II -  execução das obras e serviços III -

 projeto executivo. 

 

35- É o processo de assegurar a realização dos objetivos e 

identificar a necessidade de modificá-los. 

 

Esta é a definição de: 

 

A. Controle 

B. Execução 

C. Organização 

D. Planejamento 

E. Direção 

 

36- Direção é o processo administrativo de condução e 

coordenação das execuções de tarefas que foram planejadas 

anteriormente.  Ela é dividida em 5 meios de direção 

empresarial. Indique: são atos de transmitir decisões aos 

subordinados que deverão cumprir o que lhes foi determinado: 

 

A. Motivação 

B. Comunicação 

C. Liderança 

D. Ordem ou instruções 

E. Processo decisório 

  

37- No WindowsXP, quando usamos o método de exibição do 

Painel de controle por categorias, usando a categoria Aparência 

e temas, teremos acesso a quatro tarefas comuns que inclui, 

EXCETO: 

 

A. Alterar o tema do computador. 

B. Alterar a cor do plano de fundo e da área de trabalho. 

C. Escolher um protetor de tela. 

D. Alterar a resolução da tela. 

E. Limpar a área de trabalho. 

  

 

 

 

 

38- São etapas do processo decisório estruturado, EXCETO: 

 

A. Identificação de Sintomas e Sinais.  

B. Análise do Tipo de Problemas ou da Oportunidade 

Existente.  

C. Identificação de Soluções alternativas.  

D. Análise das Soluções, Alternativas e Considerações sobre 

suas Conseqüências.  

E. Apuração e publicação de resultados. 

 

39- O setor de Administração de pessoal executa algumas 

funções básicas para o andamento das atividades de uma 

empresa: 

 

A. Admissão de funcionários. 

B. Controle de presença. 

C. Contabilização de custo material. 

D. Treinamento e orientação. 

E. Compensação. 

 

40- Referente a princípios éticos e morais é INCORRETO 

afirmar: 

 

A. Ética é a ciência do comportamento moral dos homens 

em sociedade. 

B. Ética é uma ciência que tem objeto próprio, leis próprias 

e método próprio. 

C. A moral é um dos aspectos do comportamento humano. 

D. O objeto da ética é a moral, mais especificamente a 

moralidade positiva, ou seja, o conjunto de regras de 

comportamento e formas de vida através das quais tende 

o homem a realizar o valor do bem. 

E. Toda regra de conduta é uma norma, mas nem todo juízo 

normativo é regra de conduta. 

 


