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PORTUGUÊS 
 
As questões de 01 a 05 dizem respeito ao TEXTO. Lei-
a-o atentamente antes de respondê-las. 
 

TEXTO 
 

 
 

01. Analise as afirmativas abaixo: 
 

I- A palavra “associá-la” (linha 2) está incorreta, de-
vendo ser substituída por “associa-la”; 
II- O termo “à” (linha 21) poderia ser corretamente 
substituída por “a”, mantendo a correção e o sentido 
original do texto; 
III- A palavra “engarrafada” (linha 1) exerce função 
sintática de adjunto adnominal na oração a que perten-
ce. 
 
Dos itens acima: 
 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Apenas o item III está correto. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
 
02. Em relação à pontuação, assinale a opção de reescri-
ta CORRETA do trecho abaixo retirado do Texto: 
 
“O primeiro estudo do tipo em escala mundial testou a 
presença de microplásticos em 11 marcas, adquiridas 
em 19 locais de nove países.” (linhas 10 a 13) 

 
A) O primeiro estudo do tipo em escala mundial 

testou a presença de microplásticos em 11 mar-
cas – adquiridas em 19 locais de nove países. 

B) (O primeiro estudo) do tipo em escala mundial 
testou a presença de microplásticos em 11 mar-
cas, adquiridas em 19 locais de nove países. 

C) O primeiro estudo do tipo em escala mundial 
testou a presença de microplásticos (em 11 
marcas), adquiridas em (19 locais) de nove paí-
ses. 

D) O primeiro estudo do tipo – em escala mundial 
– testou a presença de microplásticos em (11 
marcas), adquiridas em 19 locais de nove paí-
ses. 

E) O primeiro “estudo” do tipo em escala mundial, 
testou a presença de microplásticos em 11 mar-
cas (adquiridas em 19 locais de nove países). 

 
 
03. Em relação à pontuação do Texto, assinale a alterna-
tiva CORRETA: 
 

A) Os dois pontos (:) imediatamente após “é” (li-
nha 16) são utilizados pelo autor a fim de sepa-
rar expressões que explicam ou completam o 
que foi dito anteriormente. 

B) A vírgula que isola a expressão “Desde 2012” 
(linha 5) é utilizada para separar um vocativo. 

C) Manteria o sentido original do texto se adicio-
nássemos uma vírgula imediatamente após a pa-
lavra “poluente” (linha 13). 

D) A vírgula utilizada imediatamente após “Desde 
2012” (linha 5) indica uma pausa mais longa 
que se utilizássemos apenas um ponto e vírgula 
(;). 

E) Manteria o sentido original do texto se adicio-
nássemos uma vírgula imediatamente após a pa-
lavra “que” (linha 16). 

 
 
04. “Apesar da grande presença de microplásticos no 
meio ambiente, toxicologistas ainda estão nos estágios 
iniciais da avaliação dos potenciais riscos à saúde hu-
mana.” (linhas 18 a 21). A crase utilizada na frase é 
justificada pela seguinte regra gramatical: 
 

A) É obrigatório o uso de crase em locuções adver-
biais formadas por preposição e palavra femini-
na. 

B) Há a contração entre preposição “a” exigida pe-
la regência nominal e artigo definido. 

C) Há a contração entre preposição “a” exigida pe-
la regência verbal e artigo definido. 

D) É obrigatório o uso de crase em algumas locu-
ções conjuntivas. 

E) É obrigatório o uso de crase em locuções prepo-
sitivas formadas por preposição e palavra femi-
nina. 
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05. “Comerciais de água engarrafada costumam asso-
ciá-la a pureza e vida saudável e, se vendas servem de 
referência, parece que funciona.” (linhas 1 a 3). É cor-
reto afirmar que a partícula “que” destacada introduz 
uma oração subordinada: 
 

A) Adjetiva restritiva. 
B) Substantiva subjetiva. 
C) Substantiva objetiva direta. 
D) Substantiva predicativa. 
E) Substantiva completiva nominal. 

 
 
06. Assinale a alternativa CORRETA acerca da concor-
dância nominal. 
 

A) Paris é uma cidade muito cara para quem dispõe 
de poucos recursos. 

B) Havia bastantes questões bastantes difíceis na 
prova de Português. 

C) Aquelas frutas custavam cara. Em feira livre, 
geralmente compro frutas baratas. 

D) Todos os soldados permaneceram alerto. 
E) Havia menas pessoas do que se esperava. 

 
 
07. “Ele fez duas intervenções médico-cirúrgicas.”. 
Assinale a regra de concordância nominal que rege tal 
frase: 
 

A) Quando um único adjetivo, na função de adjun-
to adnominal, refere-se a mais de um substanti-
vo, há de se observar uma vertente: se o adjeti-
vo vier anteposto, concordará obrigatoriamente 
com o substantivo mais próximo. 

B) O particípio passivo concorda com o seu sujeito 
passivo em gênero e número. 

C) Quando o substantivo vem acompanhado de 
numerais ordinais, ele pode ficar tanto no singu-
lar quanto no plural desde que os numerais ve-
nham acompanhados de artigo. 

D) Quando o adjetivo estiver na função de predica-
tivo do objeto, O adjetivo predicativo concorda-
rá normalmente em gênero e número com o ob-
jeto quando este for simples. 

E) Com os adjetivos compostos, somente o último 
elemento varia para concordar com o substanti-
vo a que se refere. 

 
 
08. Assinale a alternativa que é acentuada pela seguinte 
regra de acentuação: 
 
“Em português, acentuam-se com agudo ou circunflexo 
se a sílaba for aberta ou fechada respectivamente, os 
vocábulos paroxítonos terminados em ditongos orais.” 
 

A) Médium. 
B) Páscoa. 

C) Açúcar. 
D) Táxi. 
E) Dólmã. 

 
 
09. “Tenha cuidado, meu amor, teremos um longo ca-
minho pela frente.”. O termo destacado exerce função 
sintática de: 
 

A) Adjunto adverbial. 
B) Adjunto adnominal. 
C) Vocativo. 
D) Aposto. 
E) Complemento verbal. 

 
 
10. “É o termo acessório da oração que, com ou sem 
preposição, refere-se a um verbo, a um adjetivo ou a 
um advérbio atribuindo-lhes alguma circunstância.”. 
Trata-se do: 
 

A) Adjunto adverbial. 
B) Adjunto adnominal. 
C) Vocativo. 
D) Aposto. 
E) Complemento nominal. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
11. Leia o fragmento textual a seguir:  
 
Governo arrecada R$ 12,13 bilhões com leilão de 4 
(quatro) usinas hidrelétricas. Todas as usinas foram 
vendidas por valor 9,73% acima do lance inicial; grupo 
chinês levou usina de São Simão, o maior negócio, por 
R$ 7,18 bilhões. 
(fonte adaptada: g1.com>acesso 15 de março de 2018)  
 

Assinale a alternativa CORRETA em relação as usinas 
hidrelétricas.  
 

A) É gerada a partir de coletores solares que ao 
captar a energia provinda do Sol. 

B) Tem como fonte de produção a força da água 
em movimento. 

C) É resultante da combustão de materiais de fon-
tes não renováveis, por exemplo, carvão, petró-
leo e gás natural, e também outros de fontes re-
nováveis como a lenha e o bagaço de cana. 

D) Tem como fonte de produção a força dos ventos 
para movimentar enormes aerogeradores que 
são conectados a turbinas para a geração da e-
nergia elétrica. 

E) É gerada a partir da fissão do núcleo do átomo 
de urânio, que se divide em duas ou mais partí-
culas, liberando uma grande quantidade de e-
nergia. 
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12. Analise os itens acerca dos aspectos Geográficos do 
Brasil.  
 

I- A capital de Paraíba é João pessoa e fica na Região 
Nordeste.  
II- A capital de Roraima é Porto Velho e fica na Região 
Norte.  
III- A capital de Maranhão é São Luís e fica na Região 
Centro-oeste.  
 
Dos itens acima: 
 

A) Apenas o item I está correto.  
B) Apenas o item II está correto. 
C) Apenas os itens I e II estão corretos.  
D) Apenas os itens I e III estão corretos.  
E) Todos os itens estão corretos.  

 
 
13. Compositor, cantor, violonista e pianista, um dos 
maiores expoentes da música brasileira, foi também um 
dos principais responsáveis pela internacionalização da 
bossa nova, estilo e movimento musical com influências 
jazzísticas, iniciado por volta de 1958 no Rio de Janei-
ro, que introduziu invenções melódicas e harmônicas no 
samba. Junto com o poeta Vinicius de Moraes, elaborou 
a música da peça teatral "Orfeu da Conceição" (no ci-
nema, "Orfeu negro").  Trata-se do: 
 

A) Toquinho.  
B) Tom Jobim. 
C) Chico Buarque.  
D) Milton Nascimento.  
E) João Gilberto. 

 
 
14. Uma capital é a cidade onde reside o governo cen-
tral e toda a sede administrativa do Estado. Aracaju é a 
capital de qual Estado brasileiro? 
 

A) Pernambuco.  
B) Piauí.  
C) Ceará.  
D) Sergipe.  
E) Paraíba.  

 
 
15. Leia o fragmento textual a seguir: 
 
Foi uma poetisa e contista brasileira contemporânea, e 
sua primeira obra “Poemas dos Becos de Goiás e Estó-
rias Mais” foi publicada quando tinha mais de 70 (se-
tenta) anos. Após sua morte, a casa onde viveu os últi-
mos anos de vida foi transformada em Museu e reco-
nhecida pela UNESCO como Patrimônio Histórico da 
Humanidade. 
 

O trecho acima faz referência a: 
 

A) Clarice Lispector.  
B) Elisa Lucinda. 
C) Adélia Prado.  
D) Cecília Meireles.  
E) Cora Coralina. 

 
 
16. Analise o trecho e assinale a alternativa que comple-
ta CORRETAMENTE a lacuna: 
 

O __________, criado em fevereiro de 2004 por Mark 
Zuckerberg, Dustin Moskovitz e Chris Hughes, alunos 
da Universidade de Harvard, é uma rede social que 
desde o início tem o objetivo de configurar um espaço 
no qual as pessoas possam encontrar umas às outras, 
dividindo opiniões e fotografias. 
 

A) Instagram.  
B) Whatsapp.  
C) Facebook 
D) Telegram.   
E) Twitter.  

 
 
17. Responda (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso. 
São países que fazem fronteira com o Brasil: 
 
(__)- Suriname; 
(__)- Chile; 
(__)- Guiana Francesa. 

 
A sequência CORRETA corresponde a: 
 

A) F-V-V.  
B) V-F-F. 
C) V-F-V. 
D) F-F-F. 
E) V-V-V. 

 
 
18. Leia o fragmento textual a seguir: 
 
 Justiça Federal em Pernambuco suspende parte de 
Medida Provisória que autoriza privatização da Eletro-
bras. Decisão liminar do juiz federal da 6ª Vara, Cláu-
dio Kitner, suspende artigo que incluía estatal e suas 
subsidiárias no Programa Nacional de Desestatização. 

 
(fonte adaptada: g1.com>acesso 15 de março de 2018)  
 

Em relação a Eletrobras, assinale a alternativa INCOR-
RETA: 
 

A) Dá suporte a programas estratégicos do gover-
no, como o Proinfa, programa que visa à diver-
sificação da matriz energética brasileira. 

B) Foi proposta em 1954, pelo presidente Getúlio 
Vargas. 
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C) O Governo Federal possui todas as ações ordi-
nárias e preferenciais da Eletrobrás. 

D) Criada em 1962 para promover estudos e proje-
tos de construção e operação de usinas gerado-
ras, linhas de transmissão e subestações, desti-
nadas ao suprimento de energia elétrica do País.  

E) É uma empresa de economia mista e de capital 
aberto. 

 
19. Todos os estados citados abaixo fazem fronteira 
com a Bolívia, EXCETO: 
 

A) Mato Grosso do Sul. 
B) Mato Grosso. 
C) Acre. 
D) Rondônia. 
E) Tocantins.  

 
 
20. Com a denominação de Brejão de Santa Cruz, o 
município de Brejão - PE, foi criado integrando o terri-
tório do município de Garanhuns em: 
 

A) 1899. 
B) 1908. 
C) 1928. 
D) 1888. 
E) 1919. 

 
 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 
21. De acordo com a Constituição Federal, são conside-
rados brasileiros natos: 
 

I- Os nascidos na República Federativa do Brasil, ain-
da que de pais estrangeiros, desde que estes não este-
jam a serviço de seu país; 
II- Os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de língua 
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto 
e idoneidade moral; 
III- Os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou 
mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a servi-
ço da República Federativa do Brasil. 
 
Dos itens acima:  
 

A) Apenas o item III está correto. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
D) Apenas os itens I e III estão corretos. 
E) Todos os itens estão corretos. 

 
 
22. Leia o fragmento textual a seguir:  
 
Ocorre sempre que o agente público, que tenha o dever 
de guarda sobre o bem de propriedade da administra-

ção, aja de forma descuidada, oportunizando a subtra-
ção ou apropriação do bem por terceiro, funcionário 
público ou não. Um exemplo seria no caso do funcioná-
rio que, por negligência, esquece de trancar porta de 
um estabelecimento em que são guardados bens públi-
cos e, consequentemente, estes são furtados.  
 
O crime descrito é denominado: 
 

A) Peculato magistrado.  
B) Peculato de imprensa.  
C) Peculato interno. 
D) Peculato inferior.  
E) Peculato culposo. 

 
 
23. O Poder Legislativo é exercido pelo Congresso Na-
cional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do: 
 

A) Agente de Primeira Instância.  
B) Senado Federal.  
C) Vice-presidente da República.  
D) Secretário Estadual.  
E) Governador do Estado.  

 
 
24. De acordo com a Constituição Federal. O alistamen-
to eleitoral e o voto são: 
 

A) Facultativos para todos.  
B) Obrigatórios para os maiores de dezoito anos.  
C) Facultativos para os maiores de 55 (cinquenta e 

cinco) anos.  
D) Obrigatórios para os maiores de 14 (quatorze) 

anos.  
E) Facultativos para os maiores de 60 (sessenta) 

anos.  
 

 
25. Segundo disposto no Decreto-Lei nº 2.848/40, ilu-
dir, no todo ou em parte, o pagamento de direito ou 
imposto devido pela entrada, pela saída ou pelo consu-
mo de mercadoria é considerado crime de: 
 

A) Tráfico de Influência.  
B) Corrupção ativa.  
C) Descaminho. 
D) Desacato.  
E) Desobediência. 

 
 
26. Ocorre quando o sujeito ativo, funcionário público, 
abusa das facilidades que o cargo propicia, oferece para 
subtrair bens da administração pública: 
 

A) Peculato externo.  
B) Peculato-hacker.  
C) Peculato furto. 
D) Peculato de soma.  
E) Peculato doloso.  
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27. Responda (V) para Verdadeiro ou (F) para Falso, 
segundo a Constituição Federal: 
 
(__)- É vedado ao servidor público civil o direito à 
associação sindical; 
(__)- Durante o prazo improrrogável previsto no edital 
de convocação, aquele aprovado em concurso público 
de provas ou de provas e títulos será convocado com 
prioridade sobre novos concursados para assumir car-
go ou emprego, na carreira; 
(__)- Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessida-
de, o servidor estável ficará em disponibilidade, com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 
 

A sequência CORRETA corresponde a: 
 

A) V-V-F. 
B) F-V-F.  
C) V-V-V. 
D) V-F-V. 
E) F-V-V. 

 
 
28. Analise o trecho e assinale a alternativa que comple-
ta CORRETAMENTE a lacuna: 
 

Esse crime é conhecido como ________. As ações nu-
cleares consubstanciam-se nos verbos modificar ou 
alterar, no caso, sistema de informações ou programa 
de informática. As condutas devem ser praticadas “sem 
autorização ou solicitação da autoridade competente”. 
 

A) Peculato doloso.  
B) Peculato privado.  
C) Peculato eletrônico.  
D) Peculato cômodo.  
E) Peculato de rombo.  

 
 
29. A República Federativa do Brasil rege-se nas suas 
relações internacionais pelos seguintes princípios, EX-
CETO: 
 

A) Prevalência dos direitos humanos. 
B) Dependência nacional. 
C) Não-intervenção. 
D) Solução pacífica dos conflitos. 
E) Igualdade entre os estados. 

 
 
30. Leia o fragmento a seguir: 
 
Trata-se de um crime em que o funcionário público se 
apropria de um bem no exercício do cargo; contudo, a 
posse do agente, agora, decorre de erro de outrem, por 
exemplo: pagar o valor de uma taxa municipal a fun-
cionário incompetente para recebê-la, o qual, ao per-

ceber o erro em que incidiu o contribuinte, silencia, 
apoderando-se do valor pago.  
 

O trecho acima faz referência ao: 
 

A) Peculato externo. 
B) Peculato próprio. 
C) Peculato impróprio.  
D) Peculato culposo. 
E) Peculato mediante erro de outrem. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31. O princípio teórico-metodológico fundamental da 
teoria arquivística em que os arquivos devem ser orga-
nizados por fundos de documentos é denominado: 
 

A) Organicidade. 
B) Indivisibilidade. 
C) Proveniência. 
D) Unicidade. 
E) Cumulatividade. 

 
 
32. O ciclo de vida dos documentos arquivísticos é tra-
tado pela teoria das três idades. Dentre as atividades 
realizadas nesta fase, podem ser destacadas as de proto-
colo, arquivamento, consulta, expedição e empréstimo 
de documentos. Trata-se da fase: 
 

A) Arquivo corrente. 
B) Arquivo intermediário. 
C) Arquivo permanente.  
D) Arquivo de terceira idade. 
E) Arquivo médio. 

 
 
33. Pode-se definir arquivamento como o conjunto das 
operações destinadas ao acondicionamento e ao arma-
zenamento de documentos. O método de arquivamento 
corresponderá à forma em que os documentos serão 
armazenados, visando a sua localização futura. O méto-
do utilizado quando o elemento principal a ser resgatado 
é o assunto tratado pelo documento é conhecido como: 
 

A) Alfabético. 
B) Ideográfico. 
C) Geográfico. 
D) Numérico.  
E) Dígito-terminal. 

 
 
34. Acerca das formas de tratamento utilizadas nas re-
dações oficiais, é CORRETO afirmar que o pronome de 
tratamento a ser empregado em comunicações dirigidas 
às(aos): 
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A) Chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor, se-
guido do cargo respectivo. 

B) Altas autoridades do poder judiciário é Vossa 
Excelência Reverendíssima. 

C) Prefeitos é Vossa Excelência. 
D) Deputados Federais e Senadores é Senhor, se-

guido do cargo respectivo. 
E) Reitores de universidade é Magnífico Reitor. 

 
 
35. Considerando os documentos oficiais, o documento 
de comunicação formal entre agentes administrativos e 
o documento pelo qual autoridades transmitem ordens 
uniformes são, respectivamente: 
 

A) Portaria e ofício. 
B) Ofício e comunicado.  
C) Memorando e circular. 
D) Portaria e despacho. 
E) Ofício e circular. 

 
 
36. Há três tipos de expedientes que se diferenciam 
antes pela finalidade do que pela forma: o ofício, o avi-
so e o memorando. Com o fito de uniformizá-los, pode-
se adotar uma diagramação única, que siga o que cha-
mamos de padrão ofício. São partes do documento no 
Padrão Ofício: 
 

A) Texto: ainda que nos casos de mero encami-
nhamento de documentos, identificação do sig-
natário e apresentação de testemunhas. 

B) Tipo e número do expediente, seguido da sigla 
do órgão que o expede e margens laterais de 
acordo com o tamanho do documento. 

C) Assunto: resumo do teor do documento, fecho e 
assinatura de testemunhas. 

D) Identificação do signatário, assinatura do autor 
da comunicação e fecho. 

E) Local e data em que foi assinado, por extenso, 
com alinhamento à esquerda, margens laterais 
de acordo com o tamanho do documento e iden-
tificação do signatário. 

 
 
37. Marque a alternativa CORRETA.  
 
Acerca dos dispositivos de hardware,  
 

A) O pen drive pode ser classificado como um dis-
positivo de memória secundária. 

B) O No-Break é responsável pela codificação e 
decodificação de sinais. 

C) São equipamentos periféricos de armazenamen-
to o disquete, o modem e impressora. 

D) Memória Flash é um tipo de memória não volá-
til que permite apenas leitura. 

E) O disco óptico ou o disco rígido são exemplos 
de memória primária. 

38. Sobre o editor de textos Word 2013, é CORRETO 
afirmar que: 
 

A) A funcionalidade "capitular" serve para definir 
padrões de bordas para uma tabela. 

B) O conjunto de teclas de atalho utilizado para 
criar uma nova linha em branco é CTRL+L. 

C) O “pincel de formatação” é utilizado para for-
matar valores monetários. 

D) O botão com o símbolo "¶" é utilizado para cor-
rigir alguns erros de espaçamento e melhorar a 
formatação. 

E) O conjunto de teclas de atalho utilizado para 
remover a formatação manual de um texto sele-
cionado é CTRL + F. 

 
 
39. Considerando o Word 2013, analise os itens a se-
guir: 
 
I- Caixa de texto e o wordart são recursos disponíveis 
no grupo texto da guia Inserir; 
II- Régua, linhas de Grade e painel de navegação são 
recursos disponíveis no grupo mostrar da guia Exibi-
ção; 
III- Negrito, itálico e sublinhado são recursos disponí-
veis no grupo fonte da guia Inserir. 
 

A) Apenas o item I está correto. 
B) Os itens I e II estão corretos, apenas. 
C) Os itens II e III estão corretos, apenas. 
D) Todos os itens estão corretos. 
E) Todos os itens estão incorretos. 

 
 
40. Considerando o Excel 2013, analise a figura a se-
guir: 
 

 
 

Considerando a planilha mostrada acima, o resultado da 
fórmula =MÉDIA(A1:A3)/SOMA(C1;C2;B2) é igual a: 
 

A) 0,25 
B) 0,50 
C) 0,75 
D) 1,00 
E) 1,25 


