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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

Antigamente uma família estruturada era uma garantia de que 

os filhos desenvolveriam uma personalidade saudável. Hoje, 

bons pais estão produzindo filhos ansiosos, alienados, 

autoritários, angustiados. Por que pais inteligentes e saudáveis 

têm assistido seus filhos adoecerem? Porque a sociedade se 

tornou uma fábrica de estresse.  

Não temos controle sobre o processo de formação da 

personalidade dos nossos filhos. Eles têm contato diariamente 

com milhares de estímulos sedutores que se infiltram nas 

matrizes de sua memória. Por exemplo, os pais ensinam os 

filhos a ser solidários e a consumir o necessário, mas o sistema 

ensina o individualismo e a consumir sem necessidade. Quem 

ganha essa disputa? O sistema social.  

A quantidade de estímulos e a pressão emocional que o sistema 

exerce no âmago dos jovens são intensas. Quase não há 

liberdade de escolha. (Augusto Cury. Pais brilhantes - 

Professores Fascinantes. Rio de Janeiro: Sextante. 2003) 

 

01- Segundo o autor: 

 

A. As famílias do passado eram mais estruturadas que as de 

hoje. 

B. Filhos saudáveis só podem ser fruto de famílias bem 

estruturadas desde o seu início. 

C. Hoje, as famílias estruturadas são „fábricas de estresse‟ 

ao contrário das de antigamente. 

D. É contraditório que famílias bem formadas tenham filhos 

ansiosos e autoritários. 

E.  A saúde dos filhos está diretamente ligada à boa 

estrutura familiar que os pais proporcionam. 

 

02- No segundo parágrafo o autor destaca: 

 

A. Que os pais não criam nos filhos memórias positivas de 

si mesmos. 

B. Que a personalidade dos filhos é dependente 

exclusivamente dos pais. 

C. Que os pais expõem os filhos a toda sorte de influências 

externas. 

D. Que individualismo e consumismo são comportamentos 

que influenciam a personalidade dos filhos 

independentemente dos valores que os pais tentem 

incutir. 

E. Que disputando a preferência dos filhos, encontram-se o 

sistema social e a família, sendo que esta última leva a 

melhor. 

 

03 -“quase não há liberdade de escolha” resume a ideia de que: 

 

A. Os jovens têm sempre a possibilidade de optar entre o 

que os pais dizem e o que a sociedade dita. 

B. Devido aos valores da sociedade em que estão inseridos, 

os jovens sequer refletem sobre quais deles seguir e em 

geral adotam posturas predeterminadas.  

C. Os jovens emocionalmente enfermos não têm estrutura 

física para combater  a pressão que sofrem. 

 

 

D. A intensidade experimentada pelos jovens dentro do seio 

familiar impede que eles estejam preparados para 

assimilar o que a sociedade ensina em termos de 

convivência pacífica. 

E. Os jovens não se preparam pra viver em sociedade e por 

isso interpretam como falta de liberdade as regras que 

devem seguir. 

 

04- “Porque a sociedade se tornou uma fábrica de estresse” 

O grifo foi feito para destacar um termo que tem a mesma 

função sintática que o que está sublinhado em: 

 

A. “Antigamente uma família estruturada era uma 

garantia...” 

B. “Hoje, bons pais estão produzindo filhos ansiosos, 

alienados, autoritários, angustiados.” 

C.  “Eles têm contato diariamente com milhares de 

estímulos sedutores...” 

D. “Quem ganha essa disputa?” 

E. “Quase não há liberdade de escolha” 

 

05- “...mas o sistema ensina o individualismo e a consumir sem 

necessidade.” O trecho, de acordo com o contexto, expressa a 

ideia de: 

 

A. Consequência 

B. Causa 

C. Contraste 

D. Compensação 

E. Concessão 

 

 
 

06 - São formadas pelo mesmo processo de formação de 

palavras que „alcoolteceu‟: 

 

A. Passatempo e planalto 

B. Vinagre e aguardente 

C. Embora e automóvel 

D. Feito e fidalgo 

E. Cromossomo e pernalta 
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07- “Por que” no primeiro quadrinho poderia ser substituído 

por qual palavra ou expressão abaixo sem mudança no sentido 

da frase nem prejuízo da correção gramatical? 

 

A. Uma vez que 

B. Para que 

C. Pois 

D. Por qual razão 

E. E o motivo 

 

08- Marque a única alternativa em que a omissão do acento 

grave está correta porque não ocorreu crase. 

 

A. Fotógrafa faz ensaio fotográfica a la Vogue com cães 

abandonados. 

B. Há trinta e dois anos a frente da bateria do Simpatia, 

Mestre Penha exibia as cores do bloco no cabelo. 

C. Oposição síria vai a Suíça. 

D. Napoli responde a Juve e segue na ponta com mais um 

gol. 

E. Instituto Lula voltou a negar que o ex-presidente seja 

dono de tríplex. 

 

 

   A liberdade para brincar com estereótipos de todo o tipo é 

marca indissociável do carnaval pernambucano. Entre confetes 

e serpentinas (ou entre jatos de água e espuma, para soar mais 

contemporâneo), a ordem é, digamos, subverter a ordem. O 

clima de algazarra foliã está expresso nos estandartes, nas 

fantasias, nas brincadeiras carnavalescas. Não raro, no entanto, 

a jocosidade extrapola limites e descamba para o desrespeito, a 

intolerância e o preconceito.  

   Os principais alvos das atitudes de mau gosto, maliciosas (ou 

até mesmo inocentes, mas ainda assim reprováveis pela carga 

negativa) são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.   

A própria natureza do carnaval, por seu caráter “profano”, é um 

catalisador da objetificação do corpo feminino, do machismo e 

de comportamentos agressivos. 

   Se aos olhos do turista o carnaval pernambucano encanta 

justamente por ser inclusivo, sem a rigorosidade dos cordões de 

isolamento e abadás baianos (por ora, vamos ignorar os 

gigantescos camarotes reservados aos mais abonados), engana-

se quem acredita na convivência pacífica e respeitosa com 

homossexuais, pessoas com deficiência, obesas, pobres, negras.  

   Para a socióloga Sílvia Camurça, militante do Instituto 

Feminista para a Democracia e do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco, os nomes de blocos e as letras das músicas, por 

exemplo, expressam o que está na cultura, na crença da 

população em geral e, por isso, possibilita fazer uma leitura do 

cotidiano. “Todo o machismo e preconceito vai estar expresso 

durante o carnaval, assim como o que houver de repúdio a esses 

comportamentos também vai aparecer. Afinal, todo ano surgem 

novas troças que fazem críticas sociais e políticas”. 

(http://www.diariodepernambuco.com.br/app/noticia/viver/201

6/01/31/internas_viver,624452/carnaval-2016-quando-a-folia-

confunde-brincadeira-e-liberdade-com-pre.shtml) 

 

 

 

 

09- É o tema do texto: 

 

A. A linha tênue entre a brincadeira e a discriminação 

durante o carnaval. 

B. O machismo e o preconceito que todos os blocos revelam 

contra as minorias no carnaval. 

C. O surgimento do preconceito no Brasil devido às 

brincadeiras no carnaval pernambucano. 

D. A diferença entre o carnaval da Bahia e o de 

Pernambuco. 

E. A visão deturpada que o turista tem do carnaval de 

Pernambuco. 

 

10- No trecho: “a ordem é, digamos, subverter a ordem” , a 

palavra ordem foi repetida tendo o significado, respectivamente 

de: 

 

A. Disposição – mandado 

B. Determinação – estrutura 

C. Sucessão – sucessão 

D. Procedimento – técnica 

E. Categoria – desmando 

 

11- Em qual das alternativas abaixo o termo sublinhado se for 

retirado da frase não causará prejuízo na compreensão do texto? 

 

A. “A liberdade para brincar com estereótipos de todo o 

tipo...” 

B. “Não raro, no entanto, a jocosidade extrapola limites...” 

C. “...são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.”   

D. “A própria natureza do carnaval, por seu caráter 

“profano”...” 

E. “...os nomes de blocos e as letras das músicas, por 

exemplo, expressam o que está na cultura...” 

 

12- Qual dos trechos abaixo expressa a ideia de causa: 

 

A. “A liberdade para brincar com estereótipos de todo o tipo 

é marca indissociável do carnaval pernambucano.” 

B. “... são aquelas pessoas já calejadas, pois sofrem desses 

mesmos estigmas em outras épocas do ano.” 

C. “A própria natureza do carnaval, por seu caráter 

“profano”, é um catalisador...” 

D. “   Se aos olhos do turista o carnaval pernambucano 

encanta justamente por ser inclusivo, sem a rigorosidade 

dos cordões de isolamento...” 

E. “Para a socióloga Sílvia Camurça, militante do Instituto 

Feminista para a Democracia e do Fórum de Mulheres de 

Pernambuco...” 

 

13- Em qual dos trechos a seguir houve respeito às regras de 

concordância verbal previstas pela norma padrão da língua? 

 

A.  “...alegrias da geração que começa, nem as tristezas da 

que termina, miséria ou guerra de classes, crises da arte e 

da política, nada valem, para ele, um par de botas.” 

(Machado de Assis) 
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B. “...conquista do solo para a habitação e cultura, estradas e 

edifícios, canaviais e cafezais, a casa do senhor e a 

senzala dos escravos, igrejas e escolas, alfândegas e 

correios, telégrafos e caminhos de ferro, academias e 

hospitais, tudo que existem no país...” (Machado de 

Assis) 

 

C. “...o chapéu é a integração do homem, um 

prolongamento da cabeça, um complemento decretado ao 

eterno; ninguém o pode trocar sem mutilação.” (Machado 

de Assis) 

 

D. “Era homem insuportável, estúrdio, exigente, ninguém os 

aturava, nem os próprios amigos.” (Machado de Assis) 

 

E. “Corri a casa toda, a senzala, tudo, nada, ninguém, um 

molequinho que fossem.” (Machado de Assis) 

 

 

14- Em qual das alternativas NÃO houve erro na grafia de 

nenhuma palavra ou expressão? 

 

A. “Porque se a gente fala apartir de ser criança, a gente faz 

comunhão: de um orvalho e sua aranha, de uma tarde e 

suas garças, de um pássaro e sua árvore.” (Manoel de 

Barros) 

 

B. “ e cavalguem 

 em passeio pelo céu 

que inventam ao seu 

modo de fábrica vazia 

a nos extender 

asas em desuso” (Manoel de Barros) 

 

C. “És a serpente  

Que me envolve e me devora  

Que me seduz com a sua voz macia em baixo tom” (Ivan 

Hauptman) 

 

D. “Agente se acostuma a morar em apartamentos de fundos 

e a não ter outra vista que não as janelas ao redor.” 

(Marina Colasanti) 

 

E. Onde quem tem razão passa a servis; 

E maltratam o negro e a mulher; 

Pode ser o país de quem quiser; 

Mas não é, concerteza, o meu país. (João de 

Almeida Neto) 

 

15- Em qual trecho uma regra relativa à regência dos verbos e 

nomes foi desobedecida? 

 

A. “Sobre os carros, prefiro aos do ano passado, mas ainda 

é cedo para dizer algo.” 

B. "Prefiro ter celulite a tomar shake de batata doce" 

C. “Na verdade eu prefiro a qualidade à quantidade”.  

D. “Lembrei-me das muitas manifestações de apoio que 

recebi no final do ano.” 

E. Tudo na casa lembrava a mãe. 

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 – Sobre as recomendações para uma boa administração de 

conflitos é INCORRETO afirmar: 

  

A. Procurar soluções e principalmente culpados para que 

haja correção. 

B. Analisar a situação. 

C. Aperfeiçoar a habilidade de ouvir e falar. 

D. Ser construtivo ao fazer uma crítica.  

E. Agir sempre no sentido de eliminar os conflitos. 

 

17 - Por tal princípio temos a imposição exigível à 

Administração Pública de manter ou ampliar a qualidade dos 

serviços que presta ou põe à disposição dos administrados, 

evitando desperdícios e buscando a excelência na prestação dos 

serviços.  

Tem o objetivo principal de atingir as metas, buscando boa 

prestação de serviço, da maneira mais simples, mais célere e 

mais econômica, melhorando o custo-benefício da atividade da 

administração pública.  

 

O texto relata qual princípio da Administração Pública?   

 

A. Princípio da Eficiência. 

B. Princípio da Moralidade. 

C. Princípio da Legalidade. 

D. Princípio da Publicidade. 

E. Princípio da Efetividade. 

 

18 – O Comportamento Micro-organizacional: 

 

A. Por meio dele, os estudiosos procuraram compreender o 

comportamento das pessoas que trabalham em equipes e 

grupos. 

B. São grupo em que as pessoas, além de estarem 

comprometidas com um objetivo comum, atuam de 

forma bastante interdependente, procurando colocar os 

objetivos do grupo acima dos seus interesses pessoais.  

C. É uma equipe exclusivamente caracterizada pela sua 

motivação, coesão e pelo seu espírito de equipe.  

D. Estuda o comportamento humano individual dentro de 

uma organização envolvendo questões sobre a habilidade 

individual, a motivação e a satisfação. 

E. É um nível de análise examina questões como a estrutura 

e o status social, o conflito, a negociação, a competição, a 

eficiência e as influências culturais e ambientais. 

 

19 – Quando os fatores motivacionais no comportamento 

organizacional são precários, provocam insatisfação, por isso 

são chamados de fatores Satisfacientes, e incluem, EXCETO: 

 

A. Delegação de responsabilidade. 

B. Segurança no cargo. 

C. Liberdade de decisão. 

D. Promoção. 

E. Uso pleno de Habilidades Pessoais. 
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20 – No Guia Inserir do PowerPoint temos como ferramenta, 

EXCETO: 

 

A. Tabelas. 

B. Diagramas. 

C. Gráficos.  

D. Som. 

E. Verificador ortográfico. 

 

21 - O comportamento no trabalho está sujeito a regras de 

conduta – precisa ser adaptado, ajustado à vida profissional. 

Faz parte deste comportamento, EXCETO: 

 

A. Pontualidade. 

B. Boa vontade. 

C. Colaboração. 

D. Rigidez das regras. 

E. Organização dos serviços. 

 

22 - Sobre as atitudes num ambiente de trabalho, é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Tenha humildade e capacidade de assumir os erros. 

B. Não usar linguagem imprópria, contar piadas ou fazer 

perguntas indiscretas. 

C. Não ler revistas e jornais ou fazer trabalhos escolares em 

horário de trabalho. 

D. Levar o trabalho com brincadeiras em seu ambiente de 

trabalho para proporcionar um ambiente mais tranquilo. 

E. Não apresentar-se com mau humor ou falta de respeito 

com as pessoas. 

 

23 - É um grupo de dados trocados entre o navegador e o 

servidor de páginas, colocado num arquivo criado no 

computador do usuário. A sua função principal é manter as 

sessões HTTP (do inglês, Protocolo de Transferência de 

Hipertexto).  

 

Esta é a definição de: 

 

A. Book 

B. Look 

C. Pront 

D. Spyware 

E. Cookie 

 

24 - Referente ao uso da correspondência por E-mail é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Procure responder a todas as mensagens pessoais.  

B. Ao responder mensagens, especialmente em listas e 

grupos, deixe claro que mensagem e quais questões está 

respondendo.  

C. Ao responder um e-mail, inclua todo o conteúdo da 

mensagem respondida, para deixar claro o e-mail de 

origem.  

D. Ao organizar a resposta, procure fazer com que os 

leitores de sua mensagem vejam primeiro a mensagem a 

que você está respondendo e logo abaixo sua resposta.  

 

E. Utilize o comando de resposta (reply) quando for 

responder a uma mensagem e o comando de 

encaminhamento (forward) quando estiver somente 

passando adiante um e-mail. 

 

25 - São módulos da barra de menu do Word, EXCETO: 

 

A. Inserir. 

B. Título. 

C. Layout da página. 

D. Exibição. 

E. Referências. 

 

26 - No Excel, a potenciação é representada pelo: 

 

A. Crase 

B. Aspas 

C. Cifrão 

D. Acento agudo 

E. Acento circunflexo 

 

27 - São dicas úteis para um atendimento adequado, EXCETO: 

 

A. Procurar dar a informação completa, não importando 

quanto tempo leve para coletar e repassar. 

B. Estar sempre disponível para sanar possíveis dúvidas. 

C. Ouvir com atenção ao que os outros estão dizendo antes 

de julgar ou mesmo responder. 

D. Sempre manter a calma, por mais que as pessoas a sua 

volta não estejam calmas. 

E. Prezar pela qualidade no atendimento atendendo com 

atenção aos que lhe procuram. 

 

28 - São características desejáveis para ser um bom 

recepcionista, EXCETO: 

 

A. Baixa fluência verbal 

B. Boa dicção 

C. Metodologia 

D. Dinamismo 

E. Conhecimento de assuntos gerais 

 

29 - A tecla Insert no teclado de um computador: 

 

A. É usada principalmente em programas editores de texto. 

Define tabulação. 

B. Gera comandos especiais quando utilizada em conjunto 

com outra tecla. Esses comandos dependem do programa 

em uso. 

C. Apaga o caractere do lado esquerdo em textos 

D. É um modo de inserção de linhas, caracteres ou palavras 

no texto. 

E. Leva o cursor para o começo da linha. 

 

30 - São objetivos de uma carta comercial, EXCETO: 

 

A. Recebimento de produtos. 

B. Ofício circular. 

C. Cobranças. 

D. Reclamações. 

E. Informações. 
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31 - Para ser um programa Acess tem-se que tipo extensão? 

 

A. .ces 

B. .acs 

C. .mdb 

D. .dot 

E. .tab 

 

32 - No envelope, o endereçamento das comunicações dirigidas 

às autoridades tratadas por Vossa Excelência, terá a seguinte 

forma: 

 

Ex.1:  

A Sua Excelência o Senhor 

Severino José 

Ministro de Estado da Justiça 

33.000-000 – Brasília - DF  

 

Ex. 2: A Sua Excelência o Senhor 

Antonio José 

Juiz de Direito da 10ª Vara Cível 

Rua Vilela, no 12345-0-000 – Rio de Janeiro – RJ 

 

Ex.3: A Sua Excelência Digníssima Senhor 

José Severino 

Senador Federal 

Senado Federal 

22.000-000 – Brasília – DF 

 

Estão adequadamente endereçados: 

 

A. Apenas o exemplo 1 

B. Apenas os exemplos 1 e 2 

C. Apenas os exemplos 1 e 3 

D. Apenas os exemplos 2 e 3 

E. Os exemplos 1, 2 e 3 

 

33 - Sobre os componentes de cartas comerciais é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Timbre: Símbolo ou marca que identifica uma 

instituição, normalmente composto do nome e endereço 

da empresa. 

B. Índice ou número: Iniciais do departamento expedidor e 

número do documento. 

C. Localidade e data: Escreve-se sempre na parte superior 

direita e a sua parte final deve estar alinhada com a 

margem direita do texto da carta.  

D. Signatário (Assinatura): Vem sempre acompanhada da 

especificação do cargo do remetente na empresa, 

dispensa-se em qualquer documento o uso do traço para 

assinatura. 

E. Vocativo ou Invocação: Usar, de preferência o nome do 

destinatário: Sr. José da Silva, Sra. Maria Pereira e é 

seguido de dois pontos. 

 

34 – São partes principais de um relatório, EXCETO: 

 

A. Folha de rosto (título, autor, destinatário). 

B. Localizadores temporais: data, mês, ano, hora da reunião 

(sempre por extenso). 

C. Introdução. 

D. Desenvolvimento. 

E. Conclusão. 

 

35 – Referente às características e configurações próprias dos 

objetos do Access é INCORRETO afirmar:  

 

A. Tabela - Principal objeto do Access, através dele é que se 

começa efetivamente a criar o Banco de Dados. Tendo a 

função de armazenar todos os dados que mais para frente 

serão cadastrados. 

B. Consulta - Permite uma melhor visualização dos dados 

cadastrados nas tabelas. Podem-se criar pesquisas, 

definindo a sequência que uma informação poderá ser 

exibida. 

C. Formulários - É a parte da formatação do Access, com 

este objeto podemos personalizar o layout das tabelas e 

consultas criadas. Este objeto é voltado à Internet, 

diferenciando-se da página.  

D. Relatórios - Permite configurar os dados das tabelas, 

consultas e formulários para impressão de uma maneira 

bem simples, pois conta-se com o auxílio de um 

assistente. 

E. Macros - É a parte que define ações. Utilizada para 

dinamizar o BD, as macros permitem criarmos funções 

diversas como impressão ou navegação de registros. 

 

36 - De acordo com a extensão da atenção os arquivos se 

dividem em: 

 

A. Arquivo setorial e central. 

B. Arquivo especial e setorial. 

C. Arquivo matriz e arquivo setorial. 

D. Arquivo morto e ativo. 

E. Arquivo central e periférico. 

 

37 – Quanto à organização de material pelo método alfabético é 

INCORRETO afirmar: 

 

A. Consiste na organização do material tendo por base o 

nome de uma pessoa ou empresa, constante do 

documento ou material que será registrado e depois 

colocado em sequência alfabética. 

B. As pastas ou fichas são dispostas no arquivo segundo as 

determinações das normas de alfabetação, separadas 

pelas guias alfabéticas que orientam a consulta.  

C. O número e o tipo de guias a serem utilizadas dependerão 

do volume de documentos a serem organizados. 

D. A confecção do arquivo inicia-se com a abertura de 

pastas individuais, dentro das quais os documentos 

devem ser ordenados cronologicamente. 

E. Utilizam-se também as pastas miscelâneas, para agrupar 

correspondentes avulsos, onde a ordenação interna de 

correspondentes de uma miscelânea deve ser feita pela 

ordem cronológica. 
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38 – Referente às regras da organização de material pelo 

método alfabético é INCORRETO afirmar: 

 

A. Os títulos honoríficos, pronomes de tratamento e artigos 

são colocados entre parênteses depois do nome e não são 

considerados na alfabetação. 

B. Os nomes de órgãos governamentais ou instituições de 

países estrangeiros devem ser precedidos do nome do 

país, em língua portuguesa. 

C. As diversas filiais de uma empresa são alfabetadas pelo 

nome da empresa, seguido dos Estados em que se 

encontram as filiais e, finalmente, dos nomes das cidades. 

Se estiverem localizadas em uma mesma cidade, são 

colocados os endereços. 

D. Os nomes ligados por apóstrofo devem ser lidos e 

arquivados como uma só palavra. 

E. Os nomes que exprimem grau de parentesco são 

considerados na ordenação alfabética. 

 

39 – A questão relata alguns dos direitos sociais dos servidores 

ocupantes de cargos públicos, dentre estes, indique a alternativa 

FALSA: 

 

A. Duração do trabalho normal não superior a oito horas 

diárias e quarenta e quatro semanais, facultada a 

compensação de horários e a redução da jornada, 

mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. 

B. Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos 

domingos. 

C. Remuneração do serviço extraordinário superior, no 

mínimo, em trinta por cento à do normal. 

D. Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um 

terço a mais do que o salário normal. 

E. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. 

 

40 – Das etapas de transição nas equipes de trabalho, denomine 

a fase em que surgem conflitos. Os estilos pessoais entram em 

conflito com os estilos de liderança, com as normas pré-

estabelecidas e com os papéis atribuídos: 

 

A. Formação. 

B. Erupção. 

C. Normalização. 

D. Realização. 

E. Finalização. 

 

 

 

 

 


