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LEIA  ATENTAMENTE  AS  INSTRUÇÕES  ABAIXO.

01    - Você recebeu do fiscal o seguinte material:

a) este caderno, com o enunciado das 40 questões das Provas Objetivas, sem repetição ou falha, assim distribuídas:

b) um CARTÃO-RESPOSTA destinado às respostas das questões objetivas formuladas nas provas.

02    - Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO.
Caso contrário, notifique IMEDIATAMENTE o fiscal.

03    - Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do CARTÃO-RESPOSTA, preferivelmente a caneta
esferográfica de tinta na cor preta. No CARTÃO-RESPOSTA, o candidato deverá assinalar também, no espaço próprio, o gabarito
correspondente às suas provas:   1   AMARELA  ,   2    BRANCA  ,   3   CREME    ou   4   VERDE  . Se assinalar um gabarito que
não corresponda ao de suas provas ou deixar de assinalá-lo, será eliminado.

04    - No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita cobrindo a letra e
preenchendo todo o espaço compreendido pelos círculos, a caneta esferográfica de tinta  na cor preta, de forma
contínua e densa. A LEITORA ÓTICA é sensível a marcas escuras; portanto, preencha os campos de marcação
completamente, sem deixar claros.

Exemplo: A B C D E

05    - Tenha muito cuidado com o CARTÃO-RESPOSTA, para não o  DOBRAR,  AMASSAR ou  MANCHAR.
O CARTÃO-RESPOSTA SOMENTE poderá ser substituído caso esteja danificado em suas margens superior e/ou inferior
- BARRA DE RECONHECIMENTO PARA LEITURA ÓTICA.

06    - Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 opções classificadas com as letras (A), (B), (C), (D) e (E); só
uma responde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar UMA RESPOSTA: a marcação em mais de uma
opção anula a questão, MESMO QUE UMA DAS RESPOSTAS ESTEJA CORRETA.

07    - SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que:
a) se utilizar, durante a realização das provas, de máquinas e/ou relógios de calcular, bem como de rádios gravadores,

headphones, telefones celulares, pagers ou fontes de consulta de qualquer espécie;
b) se ausentar da sala em que se realizam as provas levando consigo o Caderno de Questões e/ou o CARTÃO-RESPOSTA.

08    - Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. Os rascunhos e as marcações assinaladas
no Caderno de Questões NÃO SERÃO LEVADOS EM CONTA.

09    - Quando terminar, entregue ao  fiscal  O CADERNO DE QUESTÕES E O CARTÃO-RESPOSTA,  ASSINE A LISTA DE PRESENÇA
E ASSINALE O NÚMERO DO GABARITO CORRESPONDENTE À SUA PROVA.

10    - O TEMPO DISPONÍVEL PARA ESTAS PROVAS DE QUESTÕES OBJETIVAS É DE 3 (TRÊS) HORAS.

11    - O candidato só poderá ausentar-se do recinto das provas após uma hora contada a partir do início das mesmas.
Para poder levar o Caderno de Questões, deverá permanecer até 30 (trinta) minutos antes do horário
estabelecido para o encerramento.
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LÍNGUA PORTUGUESA II

Devo avisar que detesto saudosismos, do tipo “No
meu tempo era tudo melhor”. Primeiro, porque quase
sempre é engano: antigamente as coisas eram, em vários
aspectos, bem piores. Não havia ar-condicionado, nem
penicilina, nem avião, nem computador, nem a
possibilidade de discutir abertamente assuntos graves,
nem terapia para endireitar a cabeça quando ela entorta
demais. A verdade era escondida debaixo do tapete, as
relações humanas debaixo dos panos, e a sem-gracice
devia ser bastante grande... Não havia um milhão de
coisas que facilitam, ampliam, iluminam nossa vida.

Também não havia tanta violência, concordo: ou,
antes, havia outro tipo e outra dose de violência. Guerra?
Sim, ela ocorria mais ou menos constantemente, e
bastante cruel. Nas cruzadas a carnificina era, como a
Inquisição, em nome de Deus.

Relatos históricos são arrepiantes. E na guerra
não se apertava um botão lançando bomba: o inimigo
era decapitado ou estripado, cara a cara. A média de
idade das pessoas (falo das que viviam acima da miséria
absoluta, mais absoluta que a nossa) era de 20 e poucos
anos: morriam cedo, desdentadas, podres, malcheirosas.
Tinha-se quinze filhos para que sobrevivessem cinco no
meio da imundície e da ignorância.

Seja como for, não sou saudosista. Também acho
esquisito falar “no meu tempo”, porque nosso tempo deve
ser sempre hoje. Somos tão despossuídos, tão fixados
no mito da eterna juventude que depois dos 30 nem o
tempo é mais nosso, somos exilados da própria vida?

Mas algumas coisas atuais eu confesso
contemplar com grande susto, e não é só corrupção,
confusão, violência e drogas, ou falta de vergonha. Se,
conforme alguns filósofos, a capacidade de espanto é
essencial, estou bem, aliás. Porque, por mais que se
viva, cada dia descubro novidades: deliciosas ou
assustadoras.

LUFT, Lya, Revista Veja, 9 fev.2005 (adaptado)

1
No 1º parágrafo, a autora destaca como um traço da
sociedade de antigamente o(a):
(A) respeito.
(B) usura.
(C) hipocrisia.
(D) vaidade.
(E) solidariedade.

2
“Porque, por mais que se viva, cada dia descubro novidades:
deliciosas ou assustadoras.” (l. 34 - 36)
A idéia expressa pela oração sublinhada é de:
(A) tempo. (B) causa.
(C) concessão. (D) condição.
(E) comparação.

3
“Devo avisar que detesto saudosismos, do tipo ‘No meu tempo
era tudo melhor’.” (l. 1 - 2)

“Mas algumas coisas atuais eu confesso contemplar com
grande susto,” (l. 30 - 31)

Existe entre as duas passagens acima uma interligação. A
segunda expressa, em relação à primeira, uma:

(A) conseqüência.
(B) comparação.
(C) conclusão.
(D) ressalva.
(E) explicação.

4
“Não havia um milhão de coisas que facilitam, ampliam,
iluminam nossa vida.” (l. 10 - 11)

As coisas que facilitam e ampliam nossa vida resultaram
do(a):

(A) acelerado crescimento urbano.
(B) progresso científico e tecnológico.
(C) valorização da sociedade de consumo.
(D) possibilidade de aquisição de bens perecíveis.
(E) ação solidária do povo.

5
___________ tu mesmo um modo de enriquecer a tua vida.

Assinale a opção cuja forma verbal apresentada no imperativo
completa corretamente a frase.

(A) Descobre.
(B) Descobres.
(C) Descubras.
(D) Descubra.
(E) Descobri.

6
Marque a opção em que o termo em destaque exerce a função
de sujeito.
(A) “No meu tempo era tudo melhor”. (l. 1 - 2)
(B) “Também não havia tanta violência,” (l. 12 )
(C) “Relatos históricos são arrepiantes.” (l. 17)
(D) “...para que sobrevivessem cinco...” (l. 23)
(E) “Somos tão despossuídos,” (l. 27)
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7
Observe:

O tempo _____ vivemos pode ser o melhor de nossas vidas.

Os recursos _____ a medicina hoje dispõe são imensos.

A opção que completa corretamente as frases, de acordo
com a norma culta da língua, é:

(A) que – que
(B) em que – de que
(C) em que – com que
(D) de que – de que
(E) com que – de que

8
Considere as frases:

I - Apesar de declarar-se avessa a saudosismos, a autora
constata que era mais fácil viver no passado.

II - Houve tempo em que não existia tratamento para
distúrbios mentais ou psicológicos.

III - Antigamente, a expectativa de vida das pessoas era muito
pequena.

De acordo com o texto, é (são) verdadeira(s) a(s) frase(s):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) II e III, apenas.

9
“somos exilados da própria vida?” (l. 29)
De acordo com o texto, ser exilado da própria vida é:
(A) aceitar o hoje da mesma forma que o ontem.
(B) viver as surpresas de cada dia.
(C) procurar integrar passado e presente.
(D) desistir do passado em função do presente.
(E) abdicar do presente, através de uma atitude saudosista.

10
Coloque C ou I nos parênteses, conforme estejam corretas
ou incorretas as frases quanto à concordância nominal, de
acordo com a norma culta (ou com a língua padrão).

(    ) Tenho um aparelho de ar-condicionado e uma geladeira
antigos.

(    ) Às vezes nos sentimos sós diante das dificuldades.
(    ) Descubro novidades meias assustadoras.

A seqüência correta é:
(A) C – C – I
(B) C – I – I
(C) C – I – C
(D) I – C – C
(E) I – I – C

MATEMÁTICA II

11
Se 1 kg de refeição em um restaurante custa R$ 20,00,
quanto pagarei, em reais, por 250 g?
(A) 10,00 (B) 8,00
(C) 6,00 (D) 5,00
(E) 4,00

12
Comprei duas camisetas de mesmo preço, paguei com uma
nota de R$ 50,00 e recebi R$ 12,00 de troco. O preço de
cada camiseta, em reais, foi:
(A) 6,00 (B) 11,00
(C) 14,00 (D) 16,00
(E) 19,00

13
A distância entre duas árvores vizinhas é sempre a mesma.

Observe a figura                                             . Se de  A

até F são 35 metros, qual a distância, em metros, de C a E?
(A) 12 (B) 14
(C) 15 (D) 16
(E) 18

14
Em uma indústria, uma máquina produz 3.240 parafusos por
hora. Quantos parafusos ela produz em um minuto?
(A) 45 (B) 52
(C) 54 (D) 60
(E) 65

15
Em uma empresa, 1/3 do total de funcionários é do setor de
serviços gerais e os outros 36 trabalham no Departamento
de Pessoal. Quantos são os funcionários dessa empresa?
(A)   44 (B)   52
(C)   54 (D)   56
(E) 108

16
Um restaurante popular oferece dois tipos de refeição: a
comum e a especial. Certo dia, foram servidas 35 refeições
comuns e 14 especiais, e o restaurante arrecadou R$ 238,00.
Se a refeição comum custa R$ 4,00, qual o preço, em reais,
da especial?
(A)   7,00 (B)   8,00
(C)   9,00 (D) 10,00
(E) 11,00

A B C D E F
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17
Em seis dias, 3 pedreiros terminam uma certa obra. Em
quantos dias 2 pedreiros fariam o mesmo serviço?
(A)   4
(B)   5
(C)   7
(D)   9
(E) 10

18
Em um bazar trabalham dois funcionários, um há 4 anos e
outro há 6 anos. O dono do bazar resolveu gratificar esses
funcionários no fim do ano, dividindo entre eles a quantia de
R$ 600,00 em partes proporcionais ao tempo de serviço de
cada um. A gratificação do funcionário mais antigo, em reais, foi
de:
(A) 360,00
(B) 340,00
(C) 250,00
(D) 230,00
(E) 120,00

19
Um funcionário recebeu uma tarefa para cumprir. Pela manhã,

ele fez 
1

3
 da tarefa e à tarde 

1

4
 do total. A fração da tarefa

que ainda precisa ser feita é:

(A)
2

7

(B)
5

12

(C)
3

7

(D)
4

7

(E)
7

12

20
No mês de maio, um funcionário faltou seis vezes ao trabalho,
só no período da tarde. Por cada período de falta é feito um
desconto de meio dia de serviço. Quantos dias de serviço
foram descontados do salário desse funcionário, em maio?
(A)   2 (B)   3 (C)   4 (D)   6 (E) 12

NOÇÕES DE INFORMÁTICA I

21

O botão  da barra de Ferramentas Padrão do Word

2000 permite:
(A) imprimir um documento aberto.
(B) criar uma lista numerada em um documento.
(C) recortar um texto selecionado em um documento.
(D) salvar um documento aberto.
(E) desenhar um retângulo em um documento.

22
Para copiar um texto selecionado em um documento que
está sendo editado no Word 2000 podemos pressionar
simultaneamente as teclas:
(A) Alt + C
(B) Ctrl + C
(C) Esc + C
(D) Shift + C
(E) PageUp + C

23
Para desfazer a última ação realizada no Word 2000 o usuário
pode pressionar, na barra de Ferramentas Padrão, o botão:

(A) (B) 

(C)  (D) A

(E) 

24
Para o Word 2000 são feitas as seguintes afirmativas:

I - o recurso formatação de parágrafos permite definir o
espaçamento entre as linhas do texto dentro do
parágrafo;

II - o Word 2000 permite verificar a ortografia e a gramática
dos documentos;

III - o Word 2000 permite inserir imagens, som e vídeo nos
seus documentos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I, apenas.
(B) II, apenas.
(C) III, apenas.
(D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.
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25
Considere os seguintes tipos de alinhamento:

I - alinhamento à esquerda;
II - alinhamento à direita;
III - centralizado;
IV - justificado.

O(s) alinhamento(s) acima relacionado(s) que pode(m) ser
aplicado(s) a um parágrafo no Word 2000 é (são):
(A) I, apenas.
(B) II e III, apenas.
(C) III e IV, apenas.
(D) I, II e III, apenas.
(E) I, II, III e IV.

26
No Windows 2000 o ícone Opções de Acessibilidade do Painel
de Controle é utilizado para:
(A) definir as configurações da Internet.
(B) controlar como as pastas se comportam e sua aparência.
(C) ajudar deficientes físicos ou pessoas fisicamente

incapacitadas a utilizar o Windows.
(D) adicionar, remover e/ou configurar joysticks e gamepads.
(E) configurar as opções de economia de energia para o

computador.

27
No Windows Explorer do Windows 2000, ao se excluir um
arquivo através da tecla “delete”, ele pode ser enviado para
um local a partir do qual pode ser restaurado futuramente,
caso seja necessário. Este local é:
(A) Barra de ferramentas.
(B) Meus documentos.
(C) Meus locais de rede.
(D) Lixeira.
(E) Backspace.

28
No Windows 2000 a tecla de atalho padrão utilizada para
chamar o recurso Ajuda é:
(A) F1. (B) F2. (C) F3. (D) F4. (E) F5.

29
Um utilitário que pode ser instalado no Windows 2000 e que
permite compactar e descompactar arquivos é o:
(A) Paint.
(B) Bloco de Notas.
(C) Mapa de Caracteres.
(D) Verificar Discos.
(E) WinZip.

30
Para o Windows 2000 são feitas as seguintes afirmativas:

I - o Windows 2000 permite compartilhar unidades de disco
e impressoras através de uma rede;

II - o Windows 2000 permite criar na Área de Trabalho atalhos
para programas instalados;

III - o WordPad é um pequeno processador de texto instalado
com o Windows 2000.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):
(A) I, apenas. (B) II, apenas.
(C) III, apenas. (D) I e II, apenas.
(E) I, II e III.

31

O botão  da barra de Ferramentas Padrão do Excel

2000 permite:
(A) criar uma nova pasta.
(B) fechar pastas abertas.
(C) colar uma célula.
(D) apagar uma célula selecionada.
(E) inserir um comentário.

32
Qual dos caracteres abaixo pode ser utilizado em uma fórmula
do Excel 2000 para verificar se duas células são diferentes?
(A) ! (B) ? (C) <> (D) # (E) @

33
Qual das expressões abaixo representa uma sintaxe correta
para somar o intervalo de células de A1 até A10 no Excel
2000?
(A) soma(A1-A10)
(B) =soma(A1:A10)
(C) =soma[A1/A10]
(D) total(A1/A10)
(E) =total[A1:A10]

34
Se a célula A1 de uma planilha do Excel 2000 contiver a
fórmula =2*3^2-1, então o valor da célula A1 será:
(A) 6 (B) 9 (C) 17 (D) 23 (E) 35

35
Um arquivo enviado junto com a mensagem de correio
eletrônico é chamado de:
(A) anexo. (B) clips.
(C) hipertexto. (D) nota.
(E) spam.
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36

O ícone X  da barra de ferramentas do Internet Explorer
6.0 permite:
(A) apresentar a lista de favoritos.
(B) atualizar a página exibida.
(C) carregar a página definida como inicial.
(D) cancelar uma ação em execução.
(E) pesquisar na Internet.

37
A respeito do Internet Explorer 6.0, assinale a afirmativa
INCORRETA:
(A) As páginas da Web podem ser salvas localmente no

computador através do Internet Explorer 6.0.
(B) A versão em português do Internet Explorer 6.0 somente

permite navegar em páginas escritas em inglês, português
e espanhol.

(C) O histórico do Internet Explorer 6.0 armazena a lista de
sites visitados anteriormente.

(D) O supervisor de conteúdo do Intenet Explorer 6.0 permite
bloquear tipos de conteúdo usando uma classificação
padrão.

(E) O Internet Explorer 6.0 pode ser instalado no Windows
2000.

38
Assinale a opção que apresenta um formato de áudio muito
utilizado para armazenar músicas em arquivos que podem
ficar armazenados no disco rígido.
(A) GIF. (B) HTML.
(C) JPG. (D) MP3.
(E) TXT.

39

No Outlook 2000 o ícone ao lado de uma mensagem

indica que a mesma:
(A) ainda não foi lida.
(B) foi lida e respondida.
(C) possui mais de um arquivo anexo.
(D) foi enviada para o endereço errado.
(E) está com o campo assunto em branco.

40
No Outlook 2000, se nenhuma regra ou filtro for definido, as
mensagens de correio eletrônico recebidas são enviadas para
a pasta:
(A) anotações.
(B) calendário.
(C) caixa de entrada.
(D) contatos.
(E) tarefas.


