
Língua Portuguesa / Leitura e interpretação de diversos tipos de textos (literários e não literários)

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q1.

(Malika. Em tempo. http://d.emtempo.com.br/charges. 07.10.2017)

A charge tem como assunto principal

• A) o uso excessivo de dispositivos tecnológicos.

• B) as limitações da comunicação via internet.

• C) o acesso limitado aos meios de comunicação.

• D) a interação estabelecida nas redes sociais.

• E) a evolução dos aparelhos de comunicação.
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Língua Portuguesa / Sinônimos e antônimos

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q2.

Pela primeira vez, vício em games é considerado distúrbio mental pela OMS

A 11a Classificação Internacional de Doenças (CID) irá

incluir a condição sob o nome de “distúrbio de games”. O

documento descreve o problema como padrão de comporta-

mento frequente ou persistente de vício em games, tão grave

que leva “a preferir os jogos a qualquer outro interesse na

vida”. A última versão da CID foi finalizada em 1992, e a nova

versão do guia será publicada neste ano. Ele traz códigos

para as doenças, sinais ou sintomas e é usado por médicos

e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença.

O documento irá sugerir que comportamentos típicos dos

viciados em games devem ser observados por um período

de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Mas

a nova CID irá reforçar que esse período pode ser diminuído

se os sintomas forem muito graves. Os sintomas do distúrbio

incluem: não ter controle de frequência, intensidade e dura-

ção com que joga video game; priorizar jogar video game a

outras atividades.

Richard Graham, especialista em vícios em tecnologia no

Hospital Nightingale em Londres, reconhece os benefícios da

decisão. “É muito significativo, porque cria a oportunidade de

termos serviços mais especializados.” Mas para ele é preciso

tomar cuidado para não se cair na ideia de que todo mundo

precisa ser tratado e medicado. “Pode levar pais confusos a

pensar que seus filhos têm problemas quando eles são ape-

nas ‘empolgados’ jogadores de video game”, afirmou.

(Jane Wakefield. BBC Brasil. www.bbc.com/portuguese. 02.01.2018. Adaptado)

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, sinônimos para os vocábulos “persistente” (1º

parágrafo) e “típicos” (2º parágrafo).



• A) Consistente e eventuais.

• B) Insistente e característicos.

• C) Intermitente e específicos.

• D) Contínuo e excepcionais.

• E) Eventual e comuns.
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Língua Portuguesa / Sentido próprio e figurado das palavras

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q3.

O trabalho dignifica o homem. O lazer dignifica a vida

“Escolha um trabalho que você ame e não terá que traba-

lhar um único dia em sua vida.” A frase do pensador Confúcio

tem sido o mantra de muitos que, embalados pela concepção

de que ofício e prazer não precisam se opor, buscam um es-

tilo de vida no qual a fonte de renda seja também fonte de

alegria e satisfação pessoal. A questão é: trabalho é sem-

pre trabalho. Pode ser bom, pode ser até divertido, mas não

substitui a capacidade que só o lazer possui de tirar o peso

de um cotidiano regido por prazos, horários, metas.

Não são poucas as pessoas que eu conheço que negli-

genciam o descanso em prol da produção desenfreada, da

busca frenética por resultado, ascensão, status, dinheiro.

Algo de errado em querer tudo isso? A meu ver, não. E sim.

Não, porque é digna a recusa à estagnação. Sim, quando

ela compromete momentos de entretenimento, minando, aos

poucos, a saúde física e mental de quem acha que sombra e

água fresca são luxo e não merecimento.

Recentemente, um construtor com o qual eu conversava

me disse que estava havia nove anos sem férias, e lamentou

o pouco tempo passado com os netos. O patrimônio veio de

dedicação e empenho, mas custou caro também. Na hora me

perguntei se era realmente preciso escolher entre sucesso e

diversão.

Poucas coisas são tão eficazes na função de honrar al-

guém quanto o ofício que se exerce. Momentos de pausa,

porém, honram o próprio ofício. A vida se equilibra justamente

na possibilidade de converter o dinheiro advindo do esforço

em ingressos para o show da banda preferida, passeios no

parque, pipoca quentinha e viagens de barco.

(Larissa Bittar. Revista Bula. www.revistabula.com. Adaptado)

Há palavras empregadas com sentido figurado em:

• A) “um construtor com o qual eu conversava me disse”

(3º parágrafo).

• B) “me perguntei se era realmente preciso escolher”

(3º parágrafo).

• C) “Não são poucas as pessoas que eu conheço que

negligenciam o descanso” (2º parágrafo).

• D) “quem acha que sombra e água fresca são luxo e

não merecimento” (2º parágrafo).

• E) “lamentou o pouco tempo passado com os netos”

(3º parágrafo).
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Língua Portuguesa / Pontuação

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q4.



Pela primeira vez, vício em games é considerado distúrbio mental pela OMS

A 11a Classificação Internacional de Doenças (CID) irá

incluir a condição sob o nome de “distúrbio de games”. O

documento descreve o problema como padrão de comporta-

mento frequente ou persistente de vício em games, tão grave

que leva “a preferir os jogos a qualquer outro interesse na

vida”. A última versão da CID foi finalizada em 1992, e a nova

versão do guia será publicada neste ano. Ele traz códigos

para as doenças, sinais ou sintomas e é usado por médicos

e pesquisadores para rastrear e diagnosticar uma doença.

O documento irá sugerir que comportamentos típicos dos

viciados em games devem ser observados por um período

de mais de 12 meses para que um diagnóstico seja feito. Mas

a nova CID irá reforçar que esse período pode ser diminuído

se os sintomas forem muito graves. Os sintomas do distúrbio

incluem: não ter controle de frequência, intensidade e dura-

ção com que joga video game; priorizar jogar video game a

outras atividades.

Richard Graham, especialista em vícios em tecnologia no

Hospital Nightingale em Londres, reconhece os benefícios da

decisão. “É muito significativo, porque cria a oportunidade de

termos serviços mais especializados.” Mas para ele é preciso

tomar cuidado para não se cair na ideia de que todo mundo

precisa ser tratado e medicado. “Pode levar pais confusos a

pensar que seus filhos têm problemas quando eles são ape-

nas ‘empolgados’ jogadores de video game”, afirmou.

(Jane Wakefield. BBC Brasil. www.bbc.com/portuguese. 02.01.2018. Adaptado)

A frase “Mas para ele é preciso tomar cuidado para não

se cair na ideia de que todo mundo precisa ser tratado e

medicado.” (3º parágrafo) permanecerá correta caso seja

apresentado entre vírgulas o seguinte trecho:

• A) todo mundo

• B) na ideia de

• C) cuidado

• D) para ele

• E) para não se cair
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Língua Portuguesa / Classes de palavras: substantivo, artigo, adjetivo, numeral, pronome, verbo, advérbio, preposição e conjunção: emprego e

sentido que imprimem às relações que estabelecem

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q5.



(Bill Watterson, Calvin e Haroldo. http://cultura.estadao.com.br/galerias)

6PCSP1704/001-PapiloscopistaPolicial

No 3º quadrinho, nas três ocorrências, o sentido da preposição “sem” e o das expressões que ela forma são,

respectivamente, de

• A) negação e causa.

• B) adição e condição.

• C) ausência e modo.

• D) falta e consequência.

• E) exceção e intensidade.
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Língua Portuguesa / Concordância verbal e nominal

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q6.

A concordância nominal está de acordo com a norma-padrão em:

• A) A combinação entre sucesso profissional e lazer

deve ser transformada em propósito de vida.

• B) Sucesso e diversão são compatível; aliás, trabalho

sem diversão pode levar ao adoecimento.

• C) Preocupado em conquistar estabilidade financeira,

nós acabamos não dando atenção ao lazer.

• D) É extremamente necessário a dedicação de algumas

horas na semana ao convívio social.

• E) Ainda são muito escasso, em comparação com o

tempo de trabalho, os momentos de diversão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Língua Portuguesa / Regência verbal e nominal

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP



Q7.

O Clube dos Suicidas

A senhora – o que foi que tomou mesmo? Comprimi-

dos. Não sabe que comprimidos? Gardenal. Tomou Gar-

denal. Muitos? Cuidado, não pise no fio do microfone. Dez

comprimidos. E o que foi que sentiu? Uma tontura gostosa!

Vejam só, uma tontura gostosa! Não é notável? Uma tontura

gostosa. E foi por causa de quem? Olha o fio. Do marido. O

marido bebia. Batia também? Batia. Voltava bêbado e batia.

Quebrava toda a louça. Agora prometeu se regenerar. E ela

não vai mais tomar Gardenal. Palmas. Olha o fio. Fica ali, à

esquerda. Ali, junto com as outras. Depois recebe o brinde.

Aproveito este breve intervalo para anunciar que a moça loi-

ra da semana passada – lembram, aquela que tomou ri-do-

-rato ? Morreu. Morreu ontem. A família veio aqui me avisar.

Foi uma dura lição, infelizmente ela não poderá aproveitar.

Outros o farão. E a senhora? Ah, não foi a senhora, foi a

menina. Que idade tem ela? Dez. Tomou querosene? Por que

a senhora bateu nela? A senhora não bate mais, ouviu? E tu

não toma mais querosene, menina. A propósito, que tal o gos-

to? Ruim. Não tomou com guaraná? Ontem esteve aqui uma

que tomou com guaraná. Diz que melhorou o gosto. Não sei,

nunca provei. De qualquer modo, bem-vinda ao nosso Clube.

Fica ali, junto com as outras. Cuidado com o fio. Olha um

homem! Homem é raro aqui. O que foi que houve? A mulher

lhe deixou? Miserável. Ah, não foi a mulher. Perdeu o empre-

go. Também não é isto. Fala mais alto! Está desenganado. É

câncer? Não sabe o que é. Quem foi que desenganou? Os

doutores às vezes se enganam. Fica ali à esquerda e aguar-

de o brinde. E esta moça? Foi Flit? Tu pensas que é barata,

minha filha? Vai ali para a esquerda. Olha o fio, olha o fio. E

esta senhora, tão velhinha – já me disseram que a senhora

quis se enforcar. É verdade? Com o fio do ferro elétrico, quem

diria! E dá? Mostra para nós como é que foi. Pode usar o fio

do microfone.

(Moacyr Scliar, Os melhores contos, 1996)

Assinale a alternativa que atende à norma-padrão de

regência.

• A) A família da moça que tomou ri-do-rato avisou o

apresentador que ela morreu.

• B) A mulher discordava com a atitude do marido, que a

agredia quando bebia.

• C) O homem confiou do diagnóstico dos médicos e, assim, nem anseia mais de se curar.

• D) As pessoas que vão ao Clube dão seu depoimento e

estão aptas a ganhar um brinde.

• E) O apresentador está convicto que a menina tomou

querosene porque apanhou sem razão.
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Língua Portuguesa / Colocação pronominal

Fonte: TéCNICO EM INFORMáTICA / Câmara de Descalvado/SP / 2015 / VUNESP

Q8.

O despertar da ambição

Até pouco tempo atrás, apontar alguém como ambicio- 

so era quase uma ofensa no Brasil. A palavra, carregada de 

conotação negativa, era praticamente um pecado. A má im- 

pressão nasceu da confusão que as pessoas fazem com a 

ganância – sentimento que faz o indivíduo passar por cima de



tudo e de todos. Hoje, porém, a ambição está sendo redimida 

e seu verdadeiro significado resgatado. 

A palavra vem do latim ambi dire, que significa “entre dois 

caminhos”. Basicamente, escolher para alcançar um objetivo. 

É um adjetivo positivo, que define as pessoas determinadas. 

É o combustível daqueles que vão atrás de desejos pes- 

soais e profissionais. E o brasileiro está mais afinado com 

essas ideias do que o senso comum supõe. Uma pesquisa 

da International Stress Management Association no Brasil 

(Isma-BR), de 2009, concluiu que 41% da população se defi- 

ne como ambiciosa. 

Essa visão mais moderna, que eleva a ambição a uma 

espécie de força motriz do sucesso, transformou-a também 

em objeto de curiosidade científica mundo afora. É possível 

medi-la? Podemos turbiná-la? Ela tem explicação biológica? 

Já há respostas para algumas dessas perguntas. Estudos 

mostram, por exemplo, que a ambição, essa mistura de ener- 

gia com determinação, se manifesta no sistema límbico, área 

do cérebro relacionada às emoções e aos hábitos. Pesquisa- 

dores da Universidade de Washington usaram imagens ce- 

rebrais para investigar a persistência – a habilidade de focar 

em uma tarefa até terminá-la –, considerada a mola propul- 

sora da ambição. Eles recrutaram um grupo de estudantes e 

deram a cada um deles questionários elaborados para men- 

surar o nível de perseverança por meio de um aparelho de 

ressonância magnética, que registrava o que se passava na 

cabeça dos alunos. Em geral, os estudantes com as maiores 

pontuações (os mais persistentes) apresentaram maior ativi- 

dade na região límbica. 

Mas não há consenso entre os especialistas sobre em 

que medida a ambição está dentro de todos. Para uns, a 

educação é a maior influência. Para outros, é um sentimento 

inerente ao ser humano e depende apenas de autoconheci- 

mento para vir à tona. A única certeza é que quem opta por 

ficar numa zona de conforto, sem enfrentar desafios, acaba 

jogado de um lado para o outro, sem tomar as rédeas da 

própria vida. As circunstâncias acabam por definir o futuro. E 

aí é mais cômodo culpar o destino, a sorte ou terceiros pelas 

mazelas. 

“Quem pensa assim desconsidera que os vencedores 

estudaram muito, foram atrás, deram a cara para bater”, diz 

a psicóloga Maria de Lurdes Damião, mestre em gestão de 

pessoas. O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os 

acomodados, que, em vez de se mexerem, preferem criticar.

(Suzane G. Frutuoso. www.istoe.com.br. 12.02.2010. Adaptado)

No terceiro parágrafo, em – Pesquisadores da Universidade de Washington usaram imagens cerebrais para investigar a persistência – a habilidade de

focar em uma tarefa

até terminá -la...–, o pronome destacado evita a repetição

do termo “tarefa”, o que contribui para dar coesão ao texto.

Pensando nisso, assinale a alternativa em que o emprego do pronome mantém o sentido do texto e está correto

de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.

• A) Basicamente, escolher para alcançar um objetivo.

→ alcançar-lhe

• B) ... e deram a cada um deles questionários... → deram-nos

• C) ... elaborados para mensurar o nível de perseverança... → mensurá-lo

• D) ... apresentaram maior atividade na região límbica. → apresentaram-lhe

• E) O ambicioso incomoda, antes de mais nada, os acomodados... → incomoda-nos
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Língua Portuguesa / Crase

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q9.



Nas minhas pesquisas, tenho constatado que muitas

mulheres brasileiras reproduzem e fortalecem, consciente

ou inconscientemente, a lógica da dominação masculina. É

verdade que o discurso hegemônico atual é o de libertação

dos papéis que aprisionam a maioria das mulheres. No en-

tanto, os comportamentos femininos não são tão livres assim;

muitos valores mais tradicionais permanecem internalizados.

Existe uma enorme distância entre o discurso libertário das

brasileiras e seu comportamento e valores conservadores.

Não pretendo alimentar a ideia de que as mulheres são

as piores inimigas das mulheres, mas provocar uma reflexão

sobre os mecanismos que fazem com que a lógica da domi-

nação masculina seja reproduzida também pelas mulheres.

Nessa lógica, como argumentou Pierre Bordieu, os homens

devem ser sempre superiores: mais velhos, mais altos, mais

fortes, mais poderosos, mais ricos, mais escolarizados. Essa

lógica constitui as mulheres como objetos, e tem como efeito

colocá-las em um permanente estado de insegurança e de-

pendência. Delas se espera que sejam submissas, contidas,

discretas, apagadas, inferiores, invisíveis.

Em O Segundo Sexo, Simone de Beauvoir escreveu que

não definiria as mulheres em termos de felicidade, e sim de

liberdade. Ela acreditava que, para muitas, seria mais confor-

tável suportar uma escravidão cega do que trabalhar para se

libertar. A filósofa francesa afirmou que a liberdade é assus-

tadora, e que, por isso, muitas mulheres preferem a prisão

à sua possível libertação. No entanto, ela acreditava que só

existiria uma saída para as mulheres: recusar os limites que

lhes são impostos e procurar abrir para si e para todas as

outras o caminho da libertação.

(Miriam Goldenberg, O inferno são as outras. Veja, 07.03.2018)

Assinale a alternativa em que a passagem – Ela acreditava que, para muitas, seria mais confortável suportar uma

escravidão cega do que trabalhar para se libertar. – está

reescrita de acordo com a norma-padrão de regência e

de emprego do sinal de crase.

• A) Ela desconfiava de que, para muitas, suportar uma

escravidão cega valeria mais à pena do que optar

por trabalho que às levasse a libertação.

• B) Ela desconfiava em que, para muitas, suportar uma

escravidão cega valeria mais à pena do que optar

por trabalho que as levasse a libertação.

• C) Ela confiava de que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena do que optar por

trabalho que às levasse à libertação.

• D) Ela confiava em que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais a pena do que optar por

trabalho que as levasse à libertação.

• E) Ela confiava em que, para muitas, suportar uma escravidão cega valeria mais à pena do que optar por

trabalho que as levasse a libertação.
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Matemática / Operações com números reais

Fonte: MOTORISTA D / Pref. Alumínio/SP / 2016 / VUNESP

Q10.

Veja as seguintes ofertas de uma loja de eletrodomésticos.



(Google imagens)

Paula tem o valor exato de 1 500 reais e comprará os três eletrodomésticos mostrados nas figuras.

Sendo assim, ela receberá de troco o valor de

• A) 92 reais.

• B) 88 reais.

• C) 82 reais.

• D) 72 reais.
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Matemática / Mínimo múltiplo comum; máximo divisor comum

Fonte: ESCRITURáRIO / Câmara de Sumaré/SP / 2017 / VUNESP

Q11.

Se, numa divisão, o divisor e o quociente são iguais, e

o resto é 10, sendo esse resto o maior possível, então o

dividendo é

• A) 131.

• B) 121.

• C) 120.

• D) 110.

• E) 101.
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Matemática / Porcentagem; Potências e raízes; Razão e proporção

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q12.

Um produto que era vendido a R$ 15,00 passou a ser vendido a R$ 12,50. Logo, das alternativas a seguir, a que

mais se aproxima do desconto dado sobre os R$ 15,00 é:

• A) 9%

• B) 11%

• C) 13%

• D) 15%

• E) 17%
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Matemática / Regra de três simples e composta



Fonte: CONTROLADOR INTERNO / Câmara de Indaiatuba/SP / 2018 / VUNESP

Q13.

Na situação a seguir, considere que os ralos de escoamento apresentam sempre a mesma vazão.

Uma piscina pode ter seu volume total esvaziado com o

uso de dois ralos de escoamento e, para isso, o tempo

necessário é de 34 horas. O tempo a menos que se

gastaria para esvaziar a mesma piscina utilizando cinco

ralos de escoamento é igual a

• A) 13h 6min

• B) 15h 12min

• C) 16h 36min

• D) 18h 4min

• E) 20h 24min
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Matemática / Equação do 1.º e 2.º graus; Sistema de equações do 1.º grau

Fonte: ESCREVENTE TéCNICO JUDICIáRIO (INTERIOR) / TJ/SP / 2018 / VUNESP

Q14.

No posto Alfa, o custo, para o consumidor, de um litro de

gasolina é R$ 3,90, e o de um litro de etanol é R$ 2,70.

Se o custo de um litro de uma mistura de quantidades determinadas desses dois combustíveis é igual a R$ 3,06,

então o número de litros de gasolina necessários para

compor 40 litros dessa mistura é igual a

• A) 12.

• B) 24.

• C) 28.

• D) 20.

• E) 16.
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Matemática / Grandezas e medidas – quantidade, tempo, comprimento, superfície, capacidade e massa; Relação entre grandezas – tabela ou gráfico

Fonte: AGENTE PREVIDENCIáRIO / IPRESB/ SP / 2017 / VUNESP

Q15.

Dois recipientes, A e B, totalmente cheios, continham,

juntos, 508 mililitros de certo líquido. Foram utilizados 4/5 do líquido contido em A e 5/6 do líquido contido em B, e

a quantidade de líquido restante nos dois recipientes,

juntos, ficou igual a 92 mililitros. Desse modo, é correto

afirmar que a capacidade total, em litros, do recipiente

A é igual a

• A) 0,22.

• B) 0,28.

• C) 0,36.

• D) 0,48.

• E) 0,54.
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Matemática / Noções de Geometria: forma, perímetro, área, volume, ângulo, teorema de Pitágoras ou de Tales

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q16.



Um terreno tem 0,50 quilômetro quadrado de área. Em

metros quadrados, a área desse terreno corresponde a

• A) 5 000 000.

• B) 500 000.

• C) 50 000.

• D) 5 000.

• E) 500.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / MS-Windows 7

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q17.

Observe os objetos da pasta Papiloscopista na biblioteca Documentos de um computador instalado com

MS-Windows 7, na sua configuração padrão.

O comando de pesquisa tipo:="Documento de Texto"

digitado no canto superior direito, na barra de pesquisa,

trará como resultado o(s) seguinte(s) objeto(s):

• A) Relatório e Deserto.

• B) Militar, Segurança e Perito.

• C) Civil e Polícia.

• D) Material.

• E) Perícia e Relatório.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / MS-Office 2010 / MS-Word 2010

Fonte: AUXILIAR DE APOIO ADMINISTRATIVO / Pref. Mogi das Cruzes/SP / 2018 / VUNESP

Q18.

O MS-Word 2010, em sua configuração padrão, permite

trabalhar com documentos de texto de várias extensões,

entre elas, DOC, DOCX e

• A) XLS.

• B) XLSX.

• C) ODT.

• D) PPTX.

• E) ODS.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Noções de Informática / MS-Office 2010 / MS-Excel 2010

Fonte: PAPILOSCOPISTA / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q19.

Considere a planilha do MS-Excel 2010, na sua configuração padrão, exibida na figura I, e a visualização de

impressão da mesma planilha, na figura II.

Para que o cabeçalho das colunas seja impresso na

página 2, como visualizado na figura II, foi utilizada a

opção

• A) Layout da Página do grupo Modos de Exibição de

Pasta de Trabalho, guia Arquivo.

• B) Imprimir Títulos do grupo Configurar Página, guia

Layout da Página.

• C) Quebras do grupo Configurar Página, guia Layout da

Página.



• D) Margens do grupo Imprimir Página, guia Layout da

Página.

• E) Cabeçalho e Rodapé do grupo Texto, guia Inserir.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / MS-Office 2010 / MS-PowerPoint 2010

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q20.

João abriu uma apresentação de 5 slides feita anteriormente por Ricardo, usando o Microsoft PowerPoint 2010,

em sua configuração original. Ao iniciar o modo de apresentação e avançar os slides, João notou que o slide 3

não foi exibido. Isso aconteceu porque esse slide

• A) não tem uma transição configurada.

• B) foi apagado.

• C) está oculto.

• D) não tem nenhuma animação configurada.

• E) tem anotações registradas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Correio Eletrônico

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q21.

Ao se preparar uma mensagem para envio por meio de

um correio eletrônico, é correto afirmar que

• A) os campos Cc e Cco são ambos obrigatórios.

• B) o campo Assunto é obrigatório, e o campo Cco é

opcional.

• C) os campos Para e Cco são ambos obrigatórios.

• D) pelo menos um dos campos Para, Cc ou Cco deve

ser especificado.

• E) o campo Cco é obrigatório, e o campo Assunto é

opcional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Noções de Informática / Internet

Fonte: AGENTE POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q22.

Utilizando um navegador típico de Internet, o usuário digitou o seguinte endereço: www.carlos.cim.br. De

acordo com o endereço digitado, é correto afirmar que o

usuário está acessando um site web de um profissional

liberal da classe

• A) contador.

• B) instrutor.

• C) impressor.

• D) corretor.

• E) importador.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Funções Administrativas: planejamento, organização, direção e controle



Fonte: ANALISTA EM GESTãO MUNICIPAL - ADMINISTRAçãO DE EMPRESAS / Pref. São José dos Campos/SP / 2012 / VUNESP

Q23.

O levantamento de informações é responsável por possibilitar o delineamento do perfil das políticas públicas, subsidiando e racionalizando os trabalhos de

planejamento e, consequentemente, a execução das ações de controle. Os levantamentos de informações visando ao controle interno do Poder Executivo

Federal, têm o propósito de, entre outros,

• A) conhecer as áreas e os aspectos abordados na execução de planos de ação implementados pelos órgãos do sistema de planejamento estratégico e

operacional.

• B) determinar quais programas e ações de governo, a organização, os sistemas, as operações na elaboração das atividades identificadas no planejamento

estratégico-operacional.

• C) determinar as áreas específicas e os aspectos a serem subordinados no planejamento das áreas quando da elaboração dos controles internos e externos.

• D) verificar o cumprimento das ações efetivadas sem divulgação dos órgãos ligados respectivamente à esfera Estadual e Municipal.

• E) verificar o cumprimento das recomendações e determinações dos órgãos do Sistema de Controle Interno e do Controle Externo, respectivamente.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Introdução à administração pública: contorno institucional e organizacional

Fonte: GESTOR DE CONTRATOS / Pref. Suzano/SP / 2016 / VUNESP

Q24.

São princípios constitucionais da administração pública:

• A) isonomia, publicidade, iniciativa popular, adstrição e

eficiência.

• B) proporcionalidade, razoabilidade, devido processo

legal, isonomia e discricionariedade.

• C) moralidade, impessoalidade, racionalidade, modicidade e legalidade.

• D) impessoalidade, moralidade, legalidade, publicidade

e eficiência.

• E) probidade, discricionariedade, razoabilidade, modicidade e impessoalidade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Regime jurídico dos servidores públicos - Lei Complementar nº 68, de 03/07/2006, com alterações subsequentes

Fonte: AGENTE DE TELECOMUNICAçõES POLICIAL / Polícia Civil/SP / 2018 / VUNESP

Q25.

Com relação à estabilidade prevista na Lei no 10.261, de

28 de outubro de 1968, assinale a alternativa correta.

• A) É assegurada a estabilidade somente ao funcionário

que, nomeado por concurso, contar mais de 1 (um)

ano de efetivo exercício.

• B) O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de processo administrativo, assegurada ampla

defesa.

• C) A estabilidade diz respeito ao serviço público e não

ao cargo, ressalvando-se à Administração o direito

de aproveitar o funcionário em outro cargo de igual

padrão, de acordo com as suas aptidões.

• D) O funcionário estável só poderá ser demitido em virtude de sentença judicial, assegurada ampla defesa.

• E) A estabilidade diz respeito ao serviço público e ao

cargo, sendo vedado à Administração aproveitar o

funcionário em outro cargo de igual padrão.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos humanos / Os servidores públicos nas administrações direta e indireta

Fonte: ANALISTA DE SERVIçO ADMINISTRATIVO - GERAL / FAMERP / 2012 / VUNESP



Q26.

Genericamente, a “porta de entrada” para o serviço público é o concurso público, equivalente aos processos de recrutamento e seleção no setor privado. A

Constituição Federal de 1988, art. 37, inciso II, estabelece: “...a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de

provas ou de provas e títulos...”. Emprego público refere-se apenas a funcionário:

• A) da administração direta, autárquica e fundacional, cujo regime de trabalho é regido pela CLT.

• B) da administração direta, exclusivamente, cujo regime de trabalho é regido pela CLT.

• C) da administração direta, autárquica e fundacional, cujo regime de trabalho é regido estatutariamente.

• D) de fundação e empresa pública, cujo regime de trabalho é regido estatutariamente.

• E) terceirizado, que presta serviços em fundação e empresa pública.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos humanos / Cargos de carreira e comissão: celetista e estatutário

Fonte: TéCNICO LEGISLATIVO / Câmara de São José dos Campos/SP / 2018 / VUNESP

Q27.

O lugar dentro da organização funcional da Administração Direta e de suas autarquias e fundações públicas

que, ocupado por servidor público, tem funções específicas e remuneração fixadas em lei ou diploma a ela equivalente é denominado

• A) função delegada.

• B) emprego público.

• C) função gratificada.

• D) atividade comissionada.

• E) cargo público.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos humanos / Planejamento de recursos humanos: dimensionamento, competências essenciais

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / UNESP / 2012 / VUNESP

Q28.

Uma das etapas do Planejamento Estratégico de RH é:

• A) a definição do perfil qualitativo e quantitativo necessário para o alcance dos objetivos organizacionais.

• B) a alocação das pessoas disponíveis nas vagas existentes.

• C) o mapeamento, apenas, das habilidades técnicas necessárias para a execução das tarefas atuais.

• D) o mapeamento dos desejos e das ansiedades do quadro de pessoal para alocação em vagas existentes.

• E) a consolidação dos instrumentos de promoção, avaliação e remuneração para atendimento dos anseios do quadro de pessoal.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos humanos / Recrutamento e seleção no setor público

Fonte: ANALISTA DE SERVIçOS ADMINISTRATIVOS - ADMINISTRAçãO DE PESSOAL / SAEG / 2015 / VUNESP

Q29.

Uma importante característica das técnicas de seleção

é o fato delas possibilitarem prever antecipadamente o

comportamento do candidato, no desempenho futuro do

cargo, em função dos resultados que ele alcançou quando foi submetido àquelas técnicas. O nome dessa característica é

• A) exame.

• B) observação.

• C) preditor.

• D) ponderação.

• E) análise.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administrador / Recursos humanos / Treinamento e desenvolvimento: conceitos; autodesenvolvimento; organizações do aprendizado;

Desenvolvimento e treinamento de pessoal: levantamento de necessidades, programação, execução e avaliação

Fonte: AGENTE DE ADMINISTRAçãO / Câmara de Jaboticabal/SP / 2015 / VUNESP

Q30.

Entre as funções gerais que permitem o suprimento ou

a provisão de pessoas para a organização, há uma que

representa a opção por indivíduos que melhor se adaptem

a um determinado posto, que é a função de

• A) avaliação.

• B) recrutamento.

• C) previsão.

• D) desenvolvimento.

• E) seleção.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos humanos / Gestão por competências

Fonte: INVESTIGADOR / Polícia Civil/BA / 2018 / VUNESP

Q31.

Os modelos de excelência em gestão colocam como um

dos mais importantes objetivos a valorização das pessoas

que compõem a organização. Uma das formas de praticar

essa valorização é por meio da utilização de uma forma de

gestão que contribua para o aprimoramento de habilidades técnicas, operacionais e comportamentais dos funcionários, a fim de cumprir com os objetivos e os

resultados

organizacionais. O nome desse modelo é Gestão

• A) Compartilhada.

• B) por Desenvolvimento Organizacional.

• C) Participativa.

• D) por Resultados.

• E) por Competências.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos humanos / Avaliação de Desempenho: objetivos, métodos, vantagens e desvantagens

Fonte: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS / Câmara de Itatiba/SP / 2015 / VUNESP

Q32.

O conceito de equipe de alto desempenho refere-se, entre outras coisas, a

• A) grupos que se comunicam exclusivamente à distância, por meios eletrônicos, utilizando-se das facilidades da tecnologia da informação.

• B) equipes que têm por função cumprir ou executar

uma tarefa específica, que tão logo seja cumprida,

são desfeitas.

• C) grupos já definidos em um organograma, com relações formais de autoridade, necessitando sempre da

inclusão de um gerente.

• D) equipes que têm a capacidade de se autoavaliarem,

de forma objetiva, buscando a compreensão de si

mesmas, de seus pontos fortes e fracos.

• E) equipes que são caracterizadas também como força-tarefa para resolução específica de um problema

por meio de um plano de prazo definido.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Sistemas e métodos / Teoria das organizações



Fonte: ANALISTA DE RECURSOS HUMANOS / Câmara de Registro/SP / 2016 / VUNESP

Q33.

Um dos resultados do princípio da divisão do trabalho

na estrutura organizacional diz respeito à diferenciação

vertical na organização. As funções gerenciais são desdobradas de maneira hierárquica, do primeiro ao último

nível organizacional. Dessa forma, a autoridade vem do

topo até a base identificando quem responde a quem. O

nome desse elemento é

• A) Especialização horizontal.

• B) Amplitude de controle.

• C) Especialização funcional.

• D) Cadeia de comando.

• E) Formalização das funções.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Sistemas e métodos / Desenho de organizações: tipos e forma de configurações organizacionais

Fonte: TéCNICO EM GESTãO 01 / SABESP / 2018 / FCC

Q34.

As organizações modernas passaram a adotar a visão de trabalho em forma de processos, denotando evolução em relação a

modelos anteriores, como o funcional, onde predominava a fragmentação em departamentos por especialização de atividades.

Nesse contexto, constitui característica de um processo

• A) inovação associada ao uso intensivo da tecnologia, com gerenciamento de tempo por meio do uso de ferramentas como

benchmarking.

• B) singularidade associada à temporalidade, não englobando atividades rotineiras da organização.

• C) ordenação específica de atividades, para transformar insumos em bens ou serviços, com identificação de inputs

(entradas) e outputs (saídas).

• D) escopo claro, passível de subdivisão em tarefas ou pacotes de trabalho com responsáveis identificados.

• E) sequência lógica de decisões no âmbito da organização, representada pelo seu organograma funcional.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Sistemas e métodos / Metodologia para redesenho de processos e organizações

Fonte: ESPECIALISTA EM REGULAçãO DE TRANSPORTE I - GESTãO PúBLICA / ARTESP / 2017 / FCC

Q35.

A prática da inovação constante, como eixo central para a diferenciação no mercado, leva empresas de sucesso a apresentarem

soluções criativas constantemente. Todavia essa estratégia não se efetiva sem um estilo gerencial pautado em

• A) baixa tolerância ao erro e estilo coercitivo.

• B) baixa tolerância ao erro e estilo controlador.

• C) alta tolerância ao erro e estilo autocrático.

• D) alta tolerância ao erro e estilo democrático.

• E) baixa tolerância ao erro e estilo perfeccionista.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Planejamento socioeconômico na administração pública: planejamento orçamentário financeiro / O Plano Plurianual

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP

Q36.

Toda ação do Governo está estruturada em programas

orientados à realização dos objetivos estratégicos para o

período de quatro anos definido



• A) no plano estratégico do Governo – PEG.

• B) no orçamento-programa.

• C) na lei de diretrizes orçamentárias.

• D) no plano plurianual.

• E) no orçamento base zero.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Planejamento socioeconômico na administração pública: planejamento orçamentário financeiro / A Lei de Diretrizes Orçamentárias

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP

Q37.

A Constituição de 1988, em seu art. 165, na seção

denominada “Dos Orçamentos”, introduziu o que se

pode chamar de um processo integrado de alocação de

recursos, compreendendo as atividades de planejamento

e orçamento. Assinale a alternativa cujo instrumento irá

dispor sobre alterações na legislação tributária.

• A) Plano Plurianual.

• B) Lei de Diretrizes Orçamentárias.

• C) Lei Orçamentária Anual.

• D) Lei de Responsabilidade Fiscal.

• E) Lei de Litações Públicas.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Planejamento socioeconômico na administração pública: planejamento orçamentário financeiro / A Lei Orçamentária Anual

Fonte: TéCNICO EM CONTABILIDADE / IPSMI - Pref. Itaquequecetuba/SP / 2016 / VUNESP

Q38.

O projeto de Lei Orçamentária Anual (LOA) para União,

Estados, Distrito Federal e Municípios deverá ser elaborado respeitando as diretrizes e prioridades estabelecidas:

• A) no PPA.

• B) no orçamento- programa.

• C) na LRF.

• D) no plano estratégico de governo.

• E) na LDO.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Planejamento socioeconômico na administração pública: planejamento orçamentário financeiro / Lei nº 4.320/1964

Fonte: CONTROLADOR INTERNO / Câmara de Indaiatuba/SP / 2018 / VUNESP

Q39.

Do ponto de vista da Lei nº 4.320/64, o controle da execução orçamentária abrange

• A) o cumprimento do programa de trabalho expresso

em termos monetários apenas.

• B) a legalidade dos atos de que resultem a arrecadação

da receita ou a realização da despesa, o nascimento

ou a extinção de direitos e obrigações.

• C) a fixação das receitas públicas do período.

• D) a definição de normas para o controle interno, a verificação da legalidade dos atos de execução orçamentária, que se dará de forma subsequente, na

prestação de contas ao Tribunal de Contas pertinente.

• E) várias entidades, como agências reguladoras e supervisoras, entidades de auditoria, comissões do 

poder legislativo, que são tidas como responsáveis 

pelo controle da execução orçamentária, conforme



esta lei.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Planejamento socioeconômico na administração pública: planejamento orçamentário financeiro / Lei Complementar nº 101/2000

Fonte: CONTROLADOR INTERNO / Câmara de Indaiatuba/SP / 2018 / VUNESP

Q40.

Considerando-se a Lei nº 101/2000, é correto dizer

que um orçamento para uma entidade do setor público com Receitas Orçamentárias Previstas no valor de

R$ 16 trilhões e com Despesas Orçamentárias Fixadas em

R$ 16,15 trilhões

• A) independe da aprovação do Legislativo para atender

aos aspectos legais incorporados a este documento.

• B) não causa preocupação. Como as receitas são previstas, deverá ser feito um esforço durante o período

para o seu acréscimo.

• C) não causa preocupação. Das despesas, R$ 15 bilhões irão para restos a pagar e serão pagos no período seguinte.

• D) fere o aspecto legal da anualidade.

• E) não seria considerado adequado. As despesas não

seriam consideradas adequadas com lei orçamentária anual, de acordo com a Lei citada.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos patrimoniais e materiais / Introdução à administração patrimonial e de materiais

Fonte: AGENTE PREVIDENCIáRIO / IPRESB/ SP / 2017 / VUNESP

Q41.

O principal objetivo do processo de movimentação de

estoque é a

• A) segurança na movimentação dos materiais.

• B) otimização do espaço destinado aos materiais.

• C) redução do risco de perda de estoque.

• D) minimização dos acidentes de trabalho.

• E) redução de custos operacionais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Recursos patrimoniais e materiais / Suprimentos: Lei Federal nº 8.666/93. Lei nº 10.520/2002

Fonte: DIRETOR CONTáBIL LEGISLATIVO / Câmara de Dois Córregos/SP / 2018 / VUNESP

Q42.

Em janeiro de 2017, o gestor de uma entidade pública municipal decidiu que iniciaria os procedimentos necessários

para a construção de uma escola. Para tanto, verificou que

a dotação orçamentária era suficiente e que o valor estimado da obra a ser contratada era de R$ 1.650.000,00.

Assim, de acordo com a Lei no 8.666/1993, para executar

a obra, o gestor teve que utilizar a modalidade de licitação

denominada

• A) leilão.

• B) concurso.

• C) convite.

• D) concorrência.

• E) tomada de preços.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br



Administrador / Controladoria / Conceitos básicos; Financeira x controladoria estratégica; O papel da controladoria estratégica como suporte à

gestão de políticas públicas, com ênfase na eficácia da governança das organizações do setor público

Fonte: AGENTE DE FISCALIZAçãO - ADMINISTRAçãO / TCE/SP / 2017 / VUNESP

Q43.

A respeito do controle da Administração Pública, é correto

afirmar que

• A) o Tribunal de Contas, por meio de sua função fiscalizadora, pode aplicar sanções em casos de ilegalidades ou irregularidades de contas, exceto multas,

que

devem ser aplicadas pelo Judiciário.

• B) os atos administrativos discricionários sujeitam-se

à apreciação do controle judicial, exceto quanto ao

mérito, não podendo o juiz, portanto, apreciar os motivos que precedem a elaboração do ato.

• C) os atos políticos e os atos interna corporis dos três

Poderes não se sujeitam ao controle externo ou

judicial.

• D) uma das formas do controle externo, exercido com

o auxílio do Tribunal de Contas, em função do seu

poder jurisdicional, é o julgamento das contas dos

administradores.

• E) o controle político pode ser exercido a priori ou a

posteriori, inclusive sob o aspecto da discricionariedade.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Formas de organização do Estado: público e privado / O papel do Estado e as parcerias na realização de políticas públicas:

formulação, delegação, autonomia e controle

Fonte: INVESTIGADOR / Polícia Civil/BA / 2018 / VUNESP

Q44.

Os serviços públicos que, por sua natureza ou pelo fato

de assim dispor o ordenamento jurídico, comportam ser

executados pelo Estado ou por particulares colaboradores, são classificados como

• A) coletivos.

• B) singulares.

• C) delegáveis.

• D) indelegáveis.

• E) sociais.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Gestão de projetos

Fonte: ASSISTENTE TéCNICO ADMINISTRATIVO / UNESP / 2012 / VUNESP

Q45.

Projeto, para o Project Management Institute – PMI®, é definido como:

• A) um esforço contínuo e repetitivo, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado.

• B) um grupo de atividades, não necessariamente relacionadas e articuladas entre si.

• C) um meio ou forma de procedimento, especialmente uma maneira regular e sistemática de realizar alguma coisa.

• D) um esforço temporário, empreendido para criar um produto, serviço ou resultado exclusivo.

• E) uma sucessão encadeada de dados, ordenados logicamente, destinados à obtenção de um resultado final.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Juros simples e composto, descontos

Fonte: CONTROLADOR INTERNO / Câmara de Indaiatuba/SP / 2018 / VUNESP



Q46.

Na loja A, uma camiseta que custava R$ 80,00 passou

a R$ 70,80 após um desconto no preço de X %. Na loja

B, essa mesma camiseta, que custava R$ 59,00, passou

a custar R$ 70,80, após um reajuste no preço de Y %.

O valor de X + Y é

• A) 40,0.

• B) 35,8.

• C) 31,5.

• D) 29,7.

• E) 23,0.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Raciocínio lógico e estatística / Probabilidade

Fonte: SOLDADO PM DE 2ª CLASSE / Polícia Militar/SP / 2017 / VUNESP

Q47.

Um comerciante possui uma caixa com várias canetas

e irá colocá-las em pacotinhos, cada um deles com o

mesmo número de canetas. É possível colocar, em cada

pacotinho, ou 6 canetas, ou 8 canetas ou 9 canetas e,

em qualquer dessas opções, não restará caneta alguma

na caixa. Desse modo, o menor número de canetas que

pode haver nessa caixa é

• A) 70.

• B) 66.

• C) 64.

• D) 72.

• E) 68.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br

Administrador / Raciocínio lógico e estatística / Medidas de posição – média, mediana e moda; Tratamento da informação – médias aritméticas

Fonte: DIRETOR CONTáBIL LEGISLATIVO / Câmara de Dois Córregos/SP / 2018 / VUNESP

Q48.

Em uma empresa na qual são comercializados produtos

natalinos, a média aritmética das receitas mensais do

4º trimestre de 2016 foi igual ao triplo da média aritmética

das receitas mensais do trimestre imediatamente anterior.

Se a receita total do segundo semestre de 2016 foi igual

a 9 milhões de reais, então a receita total do 3º trimestre

desse mesmo ano foi, em milhões de reais, igual a

• A) 2,0.

• B) 2,25.

• C) 2,75.

• D) 3,0.

• E) 3,25.

Esse material nao podera ser comercializado ou redistribuido sem autorizacao http://concursoprepara.com.br
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