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Conhecimentos Gerais (15 questões)

Português (5 questões)

Texto

Pode haver discussões burras sobre inteligência? Sim. 
Elas são mais comuns que discussões profanas sobre 
religião. Recentemente, quem levantou mais uma 
dessas tertúlias estéreis foi James Watson, um dos 
ganhadores do Nobel de medicina em 1962, quando 
afirmou: “A inteligência dos africanos não é a mesma 
que a nossa.” Depois desculpou-se, mas era tarde. Foi 
aposentado compulsoriamente da instituição de pes-
quisa a que pertencia.

Seguiu-se então o falso debate sobre se uma raça é 
mais inteligente do que outra, quando tudo o que se 
queria discutir era se ainda era possível, no mundo 
politicamente correto de hoje, fazer esse tipo de 
comparação. Não é. Até porque não se chega a lugar 
algum. Como e em que direção podem avançar as 
discussões sobre inteligência? As mais ponderadas e 
surpreendentes respostas vêm dos neodarwinistas, os 
sucessores intelectuais de Charles Darwin (1809-1882).

Eles avançam porque superaram a questão de quem é 
mais inteligente para se dedicar a mapear por que as 
inteligências diferem entre si. Os neodarwinistas par-
tem do pressuposto correto de que pode haver maior 
variação entre pessoas de uma mesma raça do que 
entre pessoas de raças diferentes.

Enterrada a comparação entre raças, pode-se tranqüi-
lamente focar em comparar como povos diferentes 
desenvolveram inteligências diferentes. Para os neo-
darwinistas, isso significa estudar como a evolução 
humana trabalhou sobre propriedades físicas e quí-
micas do cérebro humano em cada etapa e em cada 
nicho onde populações se isolaram através de eras. 
Nesse contexto puramente científico, a frase de Watson 
não deveria causar nenhum furor. Mas, como se sabe, 
as discussões sobre inteligência tendem a ser burras.

Adaptado de: Pense bem antes… Veja (São Paulo): n. 45, p. 124, 14 
nov. 2007.

Numere os termos (sublinhados no primeiro pará-1. 
grafo do texto) de acordo com a classificação sintática.

Classificação sintática

SujeitoI. 
Predicado nominalII. 
Objeto diretoIII. 
Complemento nominalIV. 

Termos

( ) de pesquisa
( ) mais uma dessas tertúlias estéreis
( ) a inteligência dos africanos
( ) são mais comuns que discussões profanas 

sobre religião

Assinale a alternativa que apresenta a seqüência 
 correta de cima para baixo.

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

Assinale a alternativa 2. correta quanto à regência 
verbal e nominal, segundo a norma culta da Língua 
Portuguesa.

( ) O Nobel é um prêmio que todos os cientistas a. 
aspiram.

( ) O problema – discussão sobre inteligência – b. 
resultou na polêmica que o texto se referiu.

( ) Sabendo que afirmações racistas implicam na c. 
rejeição das pessoas que lhes emitem, alguns 
cientistas se recusam a comparar raças.

( ) Em contextos científicos, prefere-se mais a d. 
estudar as causas do que a fazer discussões 
estéreis.

( X ) Os estudos dos neodarwinistas visam a des-e. 
cobrir por que as inteligências diferem tanto 
entre pessoas da mesma raça.



Secretaria de Administração

Página 4

Considere as afirmativas abaixo sobre a grafia das 3. 
palavras destacadas na oração:

“Eles avançam porque superaram a questão de quem 
é mais inteligente para se dedicar a mapear por que 
as inteligências diferem entre si.”

O vocábulo I. porque (escrito junto e sem 
acento) é uma conjunção explicativa que liga 
a segunda oração à primeira, expressando 
idéia de explicação.
Em II. por que (escrito separado e sem acento) o 
por é preposição e o que é pronome relativo, 
substituindo a palavra “questão”.
O vocábulo III. por que (escrito separado e sem 
acento) introduz uma oração interrogativa 
indireta que, no exemplo acima, significa: Por 
que as inteligências diferem entre si?

Assinale a alternativa que indique todas as afirmativas 
corretas.

( ) Somente I está correta.a. 
( ) Somente I e II estão corretas.b. 
( X ) Somente I e III estão corretas.c. 
( ) Somente II e III estão corretas.d. 
( ) As afirmativas I, II e III estão corretas.e. 

Dada a frase abaixo, assinale a alternativa 4. correta.

“Os neodarwinistas partem do pressuposto correto de 
que pode haver maior variação entre pessoas de uma 
mesma raça do que entre pessoas de raças diferentes.”

A palavra destacada pode ser substituída, sem alterar 
o sentido do texto, por:

( X ) princípioa. 
( ) regulamentob. 
( ) condicionamentoc. 
( ) teoremad. 
( ) ditadoe. 

Assinale a alternativa 5. correta quanto à concor-
dância verbal e nominal em relação aos pronomes de 
tratamento empregados na redação oficial.

( ) Recebei Vossa Magnificência nosso protesto a. 
de consideração.

( X ) Vossa Senhoria não entendeu minha declara-b. 
ção sobre os diferentes tipos de inteligência.

( ) Vossa Excelência tendes sido mal informa-c. 
dos sobre as pesquisas desenvolvidas na 
instituição.

( ) Informo a V. Sa. de que vossas observações d. 
serão levadas em consideração no relatório 
final.

( ) Vossa Eminência sereis oportunamente infor-e. 
mado dos resultados.

Atualidades (5 questões)

Assinale a alternativa que indica o fato histórico 6. 
que pode ser apontado entre as conseqüências da 
Segunda Guerra Mundial.

( X ) A “Guerra Fria”.a. 
( ) A “Guerra do Ópio”.b. 
( ) O surgimento da “Liga das Nações”.c. 
( ) A invasão da Polônia pelas tropas alemãs.d. 
( ) A fundação do partido nacional dos trabalha-e. 

dores alemães (nazista).

Mahatma Gandhi, na luta contra o domínio inglês, 7. 
adotou como estratégia a desobediência, o não paga-
mento de impostos e o boicote aos produtos ingleses.

Gandhi é o grande herói da independência do(a):

( ) Israel.a. 
( ) Butão.b. 
( X ) Índia.c. 
( ) Indonésia.d. 
( ) Afeganistão.e. 
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Em 2 de dezembro de 1945, realizaram-se eleições 8. 
no Brasil. Assinale a alternativa que indica o candidato 
eleito, o primeiro após o longo governo de Getúlio 
Vargas.

( ) Plínio Salgado.a. 
( ) Carlos Lacerda.b. 
( ) Jânio da Silva Quadros.c. 
( ) Brigadeiro Eduardo Gomes.d. 
( X ) General Eurico Gaspar Dutra.e. 

O grito de “Diretas Já” ecoou em um famoso comí-9. 
cio ocorrido em São Paulo em 1985. O objetivo dos 
líderes que participaram deste comício era:

( ) A renúncia do Presidente Jânio Quadros.a. 
( ) A renúncia do Presidente Fernando Collor de b. 

Mello.
( X ) A realização de eleições diretas para presi-c. 

dente da República, uma vez que os presiden-
tes eram eleitos indiretamente.

( ) A deposição do Marechal Humberto de d. 
Alencar Castello Branco e a eleição de um 
novo presidente.

( ) A volta do sistema de eleições para os cargos e. 
do executivo e legislativo, até então escolhi-
dos – de acordo com o critério de antiguidade- 
por uma junta militar.

Assinale a alternativa que completa a frase.10. 

Em 1985, Gorbachev assumiu o poder na URSS com 
o firme objetivo de reformar para recuperar o país. As 
reformas de Gorbachev iniciaram um processo liberali-
zante, cuja conseqüência foi:

( ) O início da Guerra Fria.a. 
( ) A invasão do Afeganistão pelas tropas b. 

soviéticas.
( ) O fortalecimento da União Soviética e do c. 

Pacto de Varsóvia.
( ) A invasão da Mongólia pela URSS para estan-d. 

car o nacionalismo local.
( X ) Os movimentos autonomistas de países que e. 

formavam o bloco soviético e o fim da URSS.

Informática (3 questões)

Assinale a alternativa que contém exclusivamente 11. 
tipos de memória não-voláteis, ou seja, que não pre-
cisam estar energizadas para manter o seu conteúdo 
armazenado.

( ) Memória ROM; memória a. cache; disco rígido.
( ) Memória RAM; memória ROM; disco rígido.b. 
( ) Memória RAM; disco flexível (disquete); c. 

CD-ROM.
( X ) Memória d. flash; memória ROM; disco flexível 

(disquete).
( ) Memória e. flash; memória cache; CD-ROM.

A respeito dos campos presentes em mensagens 12. 
de e-mail, é correto afirmar:

( ) O campo de assunto (a. subject) de uma men-
sagem de e-mail pode conter no máximo 32 
caracteres.

( X ) O campo ‘CCO’ de uma mensagem de e-mail b. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem, sem que sejam revelados para os 
demais destinatários da mensagem.

( ) O campo de assunto (c. subject) de uma mensa-
gem de e-mail não pode conter caracteres de 
pontuação.

( ) O campo ‘CC’ de uma mensagem de e-mail d. 
indica endereços que receberão cópia da 
mensagem e das respostas enviadas a esta 
mensagem.

( ) O campo ‘Para’ (‘To’) de uma mensagem e. 
de e-mail pode conter no máximo oito 
destinatários.
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Assinale a alternativa 13. correta.

Suponha que você deseja selecionar toda uma linha 
de texto de um documento do Microsoft Word, e que 
o cursor está posicionado no início da linha. Quais as 
teclas de um teclado padrão ABNT que efetuam essa 
seleção?

Nas alternativas, considere que o sinal ‘+’ indica que as 
teclas serão pressionadas simultaneamente.

( X ) [Shift] + [End].a. 
( ) [Ctrl] + [End].b. 
( ) [Shift] + seta para a direita.c. 
( ) [Ctrl] + seta para a direita.d. 
( ) [Ctrl] + [Shift] + [End]. e. 

Legislação (2 questões)

Nos termos da Constituição Federal de 1988, é 14. 
considerado um direito político:

( ) A moradia.a. 
( ) O trabalho.b. 
( ) A Nacionalidade.c. 
( X ) O alistamento eleitoral.d. 
( ) Direito de resposta, proporcional ao agravo. e. 

De acordo com a Lei municipal 1.069/1991, o 15. 
reingresso no serviço público de funcionário, com res-
sarcimento dos prejuízos resultantes do afastamento, 
em decorrência de decisão administrativa ou judicial, 
denomina-se:

( ) Transferência.a. 
( X ) Reintegração.b. 
( ) Recondução.c. 
( ) Remoção.d. 
( ) Reversão.e. 
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Conhecimentos Específicos (15 questões)

Analise as afirmações abaixo:16. 

O processo de avaliação deve, na visão atual, 1. 
dar notas ou conceitos para classificar e, por-
tanto, aprovar ou reprovar o aluno.
A avaliação deve ser contínua, diagnóstica, 2. 
transparente e integral.
O modelo avaliativo ideal é aquele em que 3. 
predomina a cobrança de uma aprendizagem 
mecânica voltada exclusivamente para a 
memorização.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) 
correta(s).

( X ) Somente a afirmação 2.a. 
( ) Somente a afirmação 3.b. 
( ) Somente as afirmações 1 e 3.c. 
( ) Somente as afirmações 2 e 3.d. 
( ) As afirmações 1, 2 e 3.e. 

Analise as afirmações abaixo em relação aos obje-17. 
tivos do ensino da História:

Possibilitar que o aluno compreenda seu 1. 
papel como sujeito e produto da História.
Desenvolver as noções de diferenças e seme-2. 
lhanças, continuidades, permanências e 
rupturas.
Compreender os fatos históricos como ações 3. 
humanas significativas em determinado 
perío do histórico.

Assinale a alternativa que indica a(s) afirmação(ões) 
correta(s).

( ) Somente a afirmação 1.a. 
( ) Somente as afirmações 1 e 2.b. 
( ) Somente as afirmações 1 e 3.c. 
( ) Somente as afirmações 2 e 3.d. 
( X ) As afirmações 1, 2 e 3.e. 

Assinale a alternativa que completa a afirmação:18. 

A Grécia continental possui um relevo acidentado. 
Grande parte do seu território é formado por monta-
nhas. A maior parte do solo é pouco propício para a 
agricultura. O litoral, por sua vez, é bastante recortado, 
possuindo inúmeras baías e portos naturais.

As condições do meio-ambiente da Antiga Grécia 
foram, em grande parte, responsáveis pelo(a)…

( ) produção agrícola em larga escala.a. 
( ) desaparecimento das cidades-estados.b. 
( ) decadência da atividade mercantil nas cida-c. 

des gregas do litoral.
( X ) desenvolvimento da navegação e do comér-d. 

cio marítimo.
( ) facilidade de comunicação entre as cidades e. 

da Grécia continental.

Assinale a alternativa que completa a afirmação:19. 

Uma economia com base em uma agricultura de sub-
sistência, relações servis de produção e descentraliza-
ção do poder são características do(a):

( X ) Feudalismo.a. 
( ) Comunidade Primitiva.b. 
( ) Capitalismo comercial.c. 
( ) Capitalismo industrial e financeiro.d. 
( ) Modo de produção asiático.e. 

Nasceu com as transformações econômicas ocor-20. 
ridas com o desenvolvimento do comércio e da vida 
urbana:

( ) Alto clero.a. 
( ) Baixo clero.b. 
( ) Proletariado urbano.c. 
( X ) Burguesia.d. 
( ) Nobreza.e. 
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Assinale a alternativa que identifica o movimento 23. 
filosófico e científico cujas idéias combatiam o absolu-
tismo e os privilégios da nobreza e que no século XVIII 
se espalhou pela França e Inglaterra e mais tarde por 
toda a Europa.

( ) Niilismo.a. 
( ) Socialismo.b. 
( ) Marcatismo.c. 
( X ) Iluminismo.d. 
( ) Mercantilismo.e. 

Leia o texto:24. 

“O mercado ficou inteiramente abarrotado; tão grande 
e inesperado foi o fluxo de manufaturas inglesas no 
Rio [...] que os aluguéis das casas para armazená-las 
elevaram-se vertiginosamente. A baía estava coalhada 
de navios, e em breve a Alfândega transbordou com o 
volume de mercadorias”.

MAWE, John. Apud KOSHIBA, Luiz. História do Brasil. São Paulo: Atual, 
1996, p. 90.

O fato descrito no texto é uma conseqüência do(a):

( ) Bill Aberdeen.a. 
( ) Revolução Praieira de 1817.b. 
( ) Decreto de 1822, elevando o Brasil a Reino c. 

Unido de Portugal e Algarves.
( ) Alvará de 1d. o de abril de 1808, que revogou a 

proibição de instalação de manufaturas no 
Brasil.

( X ) Carta Régia de 1808, que permitiu a “Abertura e. 
dos Portos”, acabando com o monopólio.

Leia e analise o 21. texto:

A terra do Brasil, que está na América, uma das quatro 
partes do mundo, não se descobriu de propósito, e de 
principal intento; mas acaso indo Pedro Álvares Cabral, 
por mandado de el-rei d. Manuel, no ano de 1500 para 
as Índias, por capitão-mor de 12 naus, afastando-se da 
costa de Guiné, que já era descoberta ao Oriente, achou 
estoutra ao Ocidente, da qual não havia notícia alguma, 
foi costeando alguns dias com tormenta até chegar a 
um porto seguro, do qual a terra vizinha ficou com o 
mesmo nome.

SALVADOR, Frei Vicente do. História do Brasil. Bahia: 1627. Arquivo 
eletrônico. Livro Primeiro.

Assinale a alternativa correta, de acordo com o texto.

( X ) A descoberta do Brasil foi casual.a. 
( ) A terra do Brasil já era conhecida dos portu-b. 

gueses antes da chegada de Cabral.
( ) Pedro Álvares Cabral, aproximando-se da c. 

costa da Guiné, chegou, sem assim o desejar, 
ao litoral brasileiro.

( ) Apesar da existência de inúmeras informações d. 
acerca do Brasil, a descoberta foi casual.

( ) A descoberta do Brasil foi intencional, ser-e. 
vindo aos interesses de D. Manuel, rei de 
Portugal.

Assinale a alternativa que identifica as característi-22. 
cas da lavoura de cana-de-açúcar, no período colonial.

( ) Latifúndio, policultura, produção destinada a. 
unicamente ao mercado interno.

( X ) Latifúndio, mão-de-obra escrava, produção b. 
destinada ao mercado externo.

( ) Latifúndio, mão-de-obra escrava, produ-c. 
ção destinada exclusivamente ao mercado 
interno.

( ) Latifúndio, mão-de-obra predominantemente d. 
livre, produção destinada ao mercado interno.

( ) Minifúndio, monocultura, mão-de-obra livre, e. 
produção destinada ao mercado externo.
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No século XIX, no período regencial, eclodiu no 27. 
Rio Grande do Sul a Revolução Farroupilha. Os revol-
tosos gaúchos invadiram Santa Catarina e dominaram 
a vila de Laguna. Assinale a alternativa que identifica 
uma das conseqüências da tomada de Laguna pelos 
Farroupilhas.

( ) Revolta do Maneta.a. 
( ) Guerra dos Balaios.b. 
( ) Fim da República dos Cabanos.c. 
( ) Proclamação da República dos Verdes Mares.d. 
( X ) Criação da República Catarinense ou Juliana.e. 

Analise as afirmações abaixo sobre a Guerra do 28. 
Contestado:

Ocorreu na região disputada pelos Estados do I. 
Paraná e de Santa Catarina, conhecida como 

“Região do Contestado”.
Entre as suas causas está a concessão de ter-II. 
ras à Brazil Railway Company, que construía a 
estrada de ferro São Paulo- Rio Grande.
A rebelião também teve um caráter religioso. III. 
Entre os seus líderes esteve o beato chamado 
de José Maria, tido como curador.
A revolta camponesa ocorrida no sul teve IV. 
entre as suas conseqüências a Guerra dos 
Canudos.

Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas.

( ) Somente as afirmações I e II.a. 
( ) Somente as afirmações II e III.b. 
( X ) Somente as afirmações I, II e III.c. 
( ) Somente as afirmações I, II e IV.d. 
( ) As afirmações I, II, III e IV.e. 

Leia o texto abaixo para  
responder as questões 25 e 26

“A escravidão é um cancro que rói o Brasil; posto isto 
é mister extingui-la. Esta extinção [...] há de ser mal 
olhada; mas por aqueles que tiverem dois dedos de 
juízo, seguramente não. Ao primeiro golpe de vista, 
saltam aos olhos os imensos e incalculáveis males que 
a escravatura traz consigo. Estes males são justo prê-
mio de um direito por vós arrogado, e não adquirido, 
porque não me consta que haja direito algum dos 
homens se escravizarem uns aos outros.”

Carta de José Bonifácio de Andrada e Silva. Apud MOCELLIN, Renato 
e Rosiane Camargo. Passaporte para a História. São Paulo: Editora do 
Brasil, 2004, p. 213.

Assinale a alternativa que indica os personagens 25. 
que o autor identifica como aqueles para os quais 

“Esta extinção [...] há de ser mal olhada”.

( ) Intelectuais que se opunham à abolição, entre a. 
os quais se notabilizou Castro Alves.

( ) A burguesia industrial de São Paulo e os b. 
plantadores de café do Paraíba e do oeste do 
Paraná.

( X ) Os grandes proprietários de terras, principal-c. 
mente os que se dedicavam à lavoura tradicio-
nal (cana-de-açúcar, algodão, tabaco).

( ) Os políticos liberais do Parlamento, entre d. 
os quais se destacavam José do Patrocínio, 
Joaquim Nabuco e Rui Barbosa.

( ) Setores do exército, principalmente os mili-e. 
tares que se recusaram a cumprir o papel de 
capitão-do-mato, soldados que alforriavam 
escravos fugidos.

Considerando que esta carta foi redigida em um 26. 
momento da nossa história em que o missivista exercia 
grande influência no cenário político brasileiro, assi-
nale a alternativa que localiza, no tempo, o período em 
que o documento foi escrito.

( ) Século XX.a. 
( X ) Século XIX.b. 
( ) Século XVIII.c. 
( ) Século XVII.d. 
( ) Século XVI.e. 
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Leia o texto:30. 

“25 de janeiro de 1984”

“O cenário é a Praça da Sé, centro da cidade de São 
Paulo. O Brasil ansiava pela democratização [...]. 
Movimentos se espalhavam por todo o país, mas a 
campanha [...] somente conquista as ruas depois do 
histórico comício de 25 de janeiro.

Participavam diversos partidos políticos de oposi-
ção, além de lideranças sindicais, civis e estudantis. 
A expectativa era das mais tensas. [...] O dia estava 
chuvoso. Aos poucos, a praça foi lotando e, no final, 
cerca de 300 mil pessoas gritavam [...]”.

“Me perguntaram se aqui estão 300 ou 400 mil pes-
soas. Mas a resposta é outra: aqui estão presentes as 
esperanças de 130 milhões de brasileiros”. (Franco 
Montoro)

Apud MOCELLIN, Renato e Rosiane Camargo. Passaporte para a 
História. São Paulo: Editora do Brasil, 2004, p. 363.

Assinale a alternativa que identifica o fato histórico a 
que o texto faz referências.

( ) Dia do Fico.a. 
( ) Campanha do “Não”.b. 
( X ) Campanha das “Diretas Já”.c. 
( ) Campanha contra o Parlamentarismo.d. 
( ) Luta contra o “Estado Novo”.e. 

Analise as afirmações abaixo.29. 

Os Estados Unidos da América e a União I. 
Soviética, apesar de adotarem sistemas polí-
ticos e econômicos diferentes, se uniram 
durante a Segunda Guerra Mundial, contra as 
nações do Eixo.
Os Estados Unidos da América, durante a II. 
Segunda Guerra Mundial, combateram a 
União Soviética, uma das nações do Eixo.
Os Estados Unidos e União Soviética foram III. 
os grandes vencedores da Segunda Guerra 
Mundial. Terminado o conflito, foram divi-
dindo o mundo entre si.
Entre as conseqüências da Segunda Guerra IV. 
Mundial podemos apontar o fortalecimento 
dos movimentos nacionalistas na Ásia e na 
África.

Assinale a alternativa que indica as afirmações corretas.

( ) Somente as afirmações I e II.a. 
( ) Somente as afirmações II e III.b. 
( ) Somente as afirmações I, II e III.c. 
( X ) Somente as afirmações I, III e IV.d. 
( ) As afirmações I, II, III e IV.e. 
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