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ORIENTAÇÕES IMPORTANTES 
 

01 - Este caderno contém questões do tipo múltipla escolha. 

02 - Verifique se o caderno contém falhas: folhas em branco, má impressão, páginas trocadas, numeração 
errada, etc. Encontrando falhas, levante a mão. O Fiscal o atenderá e trocará o seu caderno. 

03 - Não marque mais de uma resposta para a mesma questão, nem deixe nenhuma delas sem resposta. Se 
isso acontecer, a resposta não será computada. 

04 - Para marcar as respostas, use preferencialmente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. NÃO 
utilize caneta com tinta vermelha. Assinale a resposta certa, preenchendo toda a área da bolinha      . 

05 - Tenha cuidado na marcação da Folha de Respostas, pois ela não será substituída em hipótese alguma. 

06 - Confira e assine a Folha de Respostas, antes de entregá-la ao Fiscal. NA FALTA DA ASSINATURA, A 
SUA PROVA SERÁ ANULADA. 

07 - Não se esqueça de assinar a Lista de Presenças. 

08  Após UMA HORA, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, SEM levar este caderno. 

09 - Após DUAS HORAS, a partir do início das provas, você poderá retirar-se da sala, levando este caderno. 

 

 
DURAÇÃO DESTAS PROVAS: TRÊS HORAS 

 
OBS.: Candidatos com cabelos longos deverão deixar as orelhas totalmente descobertas durante a realização das 

provas. É proibido o uso de boné. 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
Questões numeradas de 01 a 10 

 
QUESTÃO 01 
José das Couves, servidor público efetivo do município de Unaí (MG), foi demitido a bem do serviço público, após 
processo administrativo, em que foi respeitado o contraditório e a ampla defesa. Inconformado com a demissão, José 
das Couves ajuíza ação junto ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Comarca de Unaí, para voltar ao seu cargo. 
O juiz da Comarca de Unaí, convencido de que José das Couves teria sido vítima de perseguição política, decide 
deferir o pedido de José, determinando ao município de Unaí que tomasse as providências necessárias para que 
José voltasse aos quadros de servidores do município. 
 

Ao ser cumprida a decisão pelo município de Unaí, ocorrerá  
A) readaptação. 
B) reversão. 
C) recondução. 
D) reintegração. 
E) reaproveitamento.    
QUESTÃO 02 
Maria Flor e José das Couves, ambos do quadro de servidores do município de Unaí (MG), contraíram matrimônio 
em maio de 2018. Com o objetivo de constituírem uma família numerosa, resolvem programar o nascimento do 
primeiro filho, porém se encontram atormentados pelas dúvidas quanto às licenças que teriam direito para melhor 
cuidar da família.  
 

Para sanar as dúvidas quantos às licenças, Maria Flor e José das Couves procuram o setor de Recursos Humanos 
do município de Unaí e obtêm as seguintes informações:  
A) Para Maria Flor, pode ser concedida licença por seis meses, sem prejuízo da remuneração, podendo ter início no 

primeiro dia do oitavo mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Além da referida licença, para 
amamentar o próprio filho, Maria Flor tem direito a 1 (uma) hora, que pode ser parcelada em 2 (dois) períodos de 
meia hora, durante a jornada de trabalho. Quanto a José das Couves, pelo nascimento de filho, ele tem direito à 
licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.   

B) Para Maria Flor, pode ser concedida licença por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da 
remuneração, podendo ter início no primeiro dia do oitavo mês de gestação, salvo antecipação por prescrição 
médica. Além da referida licença, para amamentar o próprio filho, Maria Flor tem direito a 1 (uma) hora, que pode 
ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia hora, durante a jornada de trabalho. Quanto a José das Couves, pelo 
nascimento de filho, ele tem direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.   

C) Para Maria Flor, pode ser concedida licença por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da 
remuneração, podendo ter início no primeiro dia do oitavo mês de gestação, salvo antecipação por prescrição 
médica. Além da referida licença, para amamentar o próprio filho, Maria Flor tem direito a 1 (uma) hora, que pode 
ser parcelada em 2 (dois) períodos de meia hora, durante a jornada de trabalho. Quanto a José das Couves, pelo 
nascimento de filho, ele tem direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias úteis.   

D) Para Maria Flor, pode ser concedida licença por 120 (cento e vinte) dias consecutivos, sem prejuízo da 
remuneração, podendo ter início no primeiro dia do oitavo mês de gestação, salvo antecipação por prescrição 
médica. Além da referida licença, para amamentar o próprio filho, Maria Flor tem direito a 2 (dois) períodos de 50 
minutos, durante a jornada de trabalho. Quanto a José das Couves, pelo nascimento de filho, ele tem direito à 
licença-paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos.   

E) Para Maria Flor pode ser concedida licença por seis meses, sem prejuízo da remuneração, podendo ter início no 
primeiro dia do oitavo mês de gestação, salvo antecipação por prescrição médica. Além da referida licença, para 
amamentar o próprio filho, Maria Flor tem direito a 2 (dois) períodos de 50 minutos, durante a jornada de trabalho. 
Quanto a José das Couves, pelo nascimento de filho, ele tem direito à licença-paternidade de 5 (cinco) dias úteis.   

 

QUESTÃO 03 
Antônio dos Alfaces, auxiliar administrativo do município de Unaí, tem passado por vários problemas pessoais e, em 
razão disso, tem acumulado faltas injustificadas durante sua trajetória laboral. Necessitando muito de férias para 
colocar sua vida pessoal em ordem, procura o setor de Recursos Humanos do município de Unaí, para 
esclarecimentos quanto à repercussão de suas faltas injustificadas sobre suas férias.  
 

Em resposta aos seus questionamentos, Antônio dos Alfaces recebe a informação de que, caso obtenha de  
A) 9 a 17 faltas injustificadas no período aquisitivo, gozará de 20 dias corridos de férias. 
B) 1 a 5 faltas injustificadas no período aquisitivo, gozará de 28 dias corridos de férias. 
C) 6 a 14 faltas injustificadas no período aquisitivo, gozará de 24 dias corridos de férias. 
D) 15 a 23 faltas injustificadas no período aquisitivo, gozará de 18 dias corridos de férias. 
E) 24 a 32 faltas injustificadas no período aquisitivo, gozará de 12 dias corridos de férias. 
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QUESTÃO 04 
José das Couves, auxiliar administrativo dos quadros dos servidores públicos do município de Unaí, desde 2016, foi 
aprovado, em 2018, em novo concurso público para o cargo de professor de educação básica do mesmo município. 
Ao se apresentar para a posse, foi informado pelo setor de recursos humanos de que   
A) não precisa exonerar o primeiro cargo, tendo em vista que o acúmulo de cargos, permitido pela Constituição, 

seria na hipótese de um cargo de professor com outro, técnico ou científico, estando seu caso abrangido pela 
Constituição Federal.  

B) não pode acumular o cargo de auxiliar administrativo com o de professor de educação básica, tendo em vista que 
não se trata de cargos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas, única hipótese de 
acúmulo de cargos permitida pela Constituição Federal. 

C) deve exonerar o primeiro cargo, tendo em vista que o acúmulo de cargos, permitido pela Constituição, seria na 
hipótese de um cargo de professor com outro, técnico ou científico, mas a situação de José das Couves não se 
enquadra na hipótese permitida pela Constituição Federal.  

D) não pode acumular o cargo de auxiliar administrativo com o de professor de educação básica, tendo em vista que 
não se trata de dois cargos de professor, única hipótese de acúmulo permitida pela Constituição Federal.  

E) deve exonerar o primeiro cargo, tendo em vista que o acúmulo de cargos, permitido pela Constituição, seria na 
hipótese de um cargo de professor com outro cargo privativo da área da saúde, mas a situação de José das 
Couves não se enquadra na hipótese permitida pela Constituição Federal.   

QUESTÃO 05 
Segundo a Lei Municipal n.º 3.159/2018, a promoção é a passagem do servidor público estável e em efetivo 
exercício de uma classe para outra imediatamente subsequente e dentro do mesmo padrão alfabético. Para 
concorrer à promoção, o servidor deve, cumulativamente, 
A) cumprir o interstício mínimo de 4 (quatro) anos de efetivo exercício na classe em que se encontra; ter obtido, pelo 

menos, o grau mínimo na média de suas cinco últimas avaliações de desempenho funcional; e estar no efetivo 
exercício do seu cargo. 

B) ter cumprido o estágio probatório; cumprir o interstício mínimo de 4 (quatro) anos de efetivo exercício no padrão 
de vencimento em que se encontra; e ter obtido, pelo menos, o grau mínimo na média das cinco últimas 
avaliações de desempenho funcional.  

C) ter cumprido o estágio probatório; cumprir o interstício mínimo de 4 (quatro) anos de efetivo exercício no padrão 
de vencimento em que se encontra; ter obtido, pelo menos, 60% (sessenta por cento) do total de pontos em sua 
avaliação de desempenho funcional.  

D) cumprir o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe em que se encontra; ter obtido, pelo 
menos, 60% (sessenta por cento) do total de pontos em sua avaliação de desempenho funcional.  

E) cumprir o interstício mínimo de 5 (cinco) anos de efetivo exercício na classe em que se encontra; ter obtido, pelo 
menos, o grau mínimo na média de suas cinco últimas avaliações de desempenho funcional; e estar no efetivo 
exercício do seu cargo. 

 

QUESTÃO 06 
No âmbito do município de Unaí (MG), os processos de evolução funcional e de avaliação de desempenho do 
servidor municipal competem à Comissão de Desenvolvimento Funcional, que é constituída por   
A) 5 (cinco) membros: 1 (um) indicado pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Unaí (Sindsmaiu) e 4 

(quatro) designados pelo prefeito municipal de Unaí, dos quais 1 (um) é integrante da Superintendência 
Administrativa de Recursos Humanos (Sarh), 1 (um) é representante da Procuradoria Geral do Município (Projur), 
1 (um) é representante da Secretária de Administração (Semad) e 1 (um) é representante da Secretaria de Saúde 
(Sesau).  

B) 7 (sete) membros: 3 (três) indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município de Unaí (Sindsmaiu) e 4 
(quatro) designados pelo prefeito municipal de Unaí, dos quais 1 (um) é integrante da Superintendência 
Administrativa de Recursos Humanos (Sarh), 1 (um) é representante da Procuradoria Geral do Município (Projur), 
1 (um) é representante da Secretária de Administração (Semad) e 1 (um) é representante da Secretaria de Saúde 
(Sesau).  

C) 6 (seis) membros: 2 (dois) indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Unaí (Sindsmaiu) e 
4 (quatro) designados pelo prefeito municipal de Unaí, dos quais 1 (um) é integrante da Superintendência 
Administrativa de Recursos Humanos (Sarh), 1 (um) é representante da Procuradoria Geral do Município (Projur), 
1 (um) é representante da Secretária de Administração (Semad) e 1 (um) é representante da Secretaria de Saúde 
(Sesau). 

D) 8 (oito) membros: 4 (quatro) indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Unaí (Sindsmaiu) 
e 4 (quatro) designados pelo prefeito municipal de Unaí, dos quais 1 (um) é integrante da Superintendência 
Administrativa de Recursos Humanos (Sarh), 1 (um) é representante da Procuradoria Geral do Município (Projur), 
1 (um) é representante da Secretária de Administração (Semad) e 1 (um) é representante da Secretaria de Saúde 
(Sesau).  

E) 9 (nove) membros: 4 (quatro) indicados pelo Sindicato dos Servidores Públicos do Município de Unaí (Sindsmaiu) 
e 5 (cinco) designados pelo prefeito municipal de Unaí, dos quais 2 (dois) são integrantes da Superintendência 
Administrativa de Recursos Humanos (Sarh), 1 (um) é representante da Procuradoria Geral do Município (Projur), 
1 (um) é representante da Secretária de Administração (Semad) e 1 (um) é representante da Secretaria de Saúde 
(Sesau). 
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QUESTÃO 07 
José das Couves, secretário municipal de saúde do município de Unaí, nomeia como chefe de seu gabinete o filho 
de Maria Flor, Antônio dos Alfaces, que tem formação em Administração Pública e Relações Públicas. Ocorre que 
Maria Flor é filha de José das Couves. Segundo o Estatuto dos Servidores do Município de Unaí, após competente 
procedimento administrativo, José das Couves pode ser 
A) suspenso. 
B) demitido. 
C) destituído. 
D) exonerado. 
E) advertido.  
 

QUESTÃO 08 
José das Couves, auxiliar administrativo dos quadros dos servidores públicos do município de Unaí, no dia 18 de 
abril de 2019, precisou se ausentar durante o expediente de trabalho, sem autorização da chefia imediata, para levar 
e buscar seu veículo na oficina mecânica. As câmeras de segurança da repartição registraram sua saída e seu 
retorno à repartição. O servidor responsável pelo controle de frequência dos servidores municipais constatou a 
ocorrência e reportou ao superior hierárquico de José das Couves, que determinou a abertura do competente 
procedimento administrativo, que pode ter como resultado:  
A) O arquivamento do processo, a aplicação da penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, ou a 

aplicação de penalidade de demissão.   
B) O arquivamento do processo, a aplicação da penalidade de suspensão por até 30 (trinta) dias, ou a aplicação de 

penalidade de destituição do cargo.  
C) O arquivamento do processo, a aplicação da penalidade de suspensão de até 30 (trinta) dias, ou a aplicação de 

penalidade de advertência.  
D) O arquivamento do processo, a aplicação da penalidade de suspensão por até 30 (trinta) dias, ou a aplicação de 

penalidade de disponibilidade.  
E) O arquivamento do processo, a aplicação da penalidade de suspensão por mais de 30 (trinta) dias, ou a 

aplicação de penalidade de exoneração.  
 

QUESTÃO 09 
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Unaí, a autoridade que tiver ciência de irregularidade 
no serviço público é obrigada a promover a sua apuração imediata, mediante sindicância ou processo disciplinar, 
assegurada ao acusado ampla defesa. Sobre esses procedimentos, analise as afirmativas a seguir:  
I - As denúncias sobre irregularidades são objeto de apuração desde que contenham a identificação e o endereço 

do denunciante e sejam formuladas por escrito, confirmada a autenticidade. Quando o fato narrado não 
configurar evidente infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia é arquivada, por falta de objeto. 

II - Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influir na apuração da irregularidade, a autoridade 
instauradora do processo disciplinar pode ordenar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de até 
90 (noventa) dias, sem prejuízo da remuneração. 

III - O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar as responsabilidades do servidor por infração 
praticada no exercício de suas atribuições, ou relacionada imediatamente com as atribuições do cargo em que 
se encontra investido. 

IV - O prazo para a conclusão do processo disciplinar não excede 30 (trinta) dias, contados da data de publicação 
do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação por igual prazo, quando as circunstâncias o 
exigirem. 

Está CORRETO o que se afirma em:  
A) I e III, apenas.  
B) I e II, apenas. 
C) II e III, apenas  
D) I e IV, apenas. 
E) III e IV, apenas. 
QUESTÃO 10 
Segundo o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Unaí, após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o 
servidor efetivo faz jus a 3 (três) meses de licença-prêmio com a remuneração de cargo efetivo. No entanto, não é 
concedida a referida licença ao servidor que, no período aquisitivo,  
 

A) se afastar em virtude de licença para o serviço militar.  
B) sofrer condenação criminal transitada em julgado. 
C) se afastar em virtude de licença para atividade política. 
D) se afastar em virtude de licença para tratar de interesses particulares. 
E) sofrer penalidade disciplinar de advertência.  
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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
Questões numeradas de 11 a 20 

 
INSTRUÇÃO: Leia, com atenção, o texto a seguir para responder às questões que a ele se referem.  
 

A ECOLOGIA DA ORELHA 
 

Puxa, ecologia da orelha? 
O que é isso? Seria tudo aquilo que nasce, cresce e morre em nossas orelhas? De certa forma sim, desde que 

não pensemos em coisas materiais e palpáveis. 
Nossas orelhas recebem muitas vozes, acolhem muitos pensamentos, ouvem muitas confissões, segredos... 
As palavras vêm voando pelo ar como anjos e penetram em nossas orelhas rumo ao nosso cérebro e coração. 
Se as palavras são vistas pelos poetas como se fossem anjos, elas deveriam ser bastante construtivas, 

animadoras, cheias de vida, como os anjos bons que muitos acreditam que cuidam da vida das pessoas, e até 
mesmo dos animais, da relva... 

Existe um poema judaico que diz que toda relva tem um anjo bom que sussurra para ela: Cresce! Cresce! 
Quando dizemos palavras que entusiasmam, que valorizam o outro, estamos fazendo a ecologia da orelha, 

dizendo coisas que trarão paz, harmonia e felicidade para as pessoas que estão à nossa volta. 
Quando fazemos o repasse da fofoca, do tipo: Sabe o que fulano falou de você? Ele disse que... E aí vem um 

monte de coisa ruim, que deprecia e desanima o outro, nesse momento, estamos fazendo a poluição da orelha, 
cabeça e coração de nosso amigo. 

Ecologia da orelha é passar para frente só o que for bom, o que trouxer exuberância e alegria para os outros, 
aquilo que lhes estimule o amor, a autoconfiança e deixar de lado tudo aquilo que sabemos que trará tristeza, 
sentimentos de inferioridade e raiva. 

Como essa ecologia revolucionária poderá acontecer entre as pessoas [...]? [...] 
 
Fonte: SCHLÖGL, Emerli. A ecologia da orelha. Disponível em: <https://ipfer.com.br/gper/wp-content/uploads/sites/2/2018/02/ensino-religioso-5-
ano.pdf>. Acesso em: 5 maio 2019. Adaptado. 

 
QUESTÃO 11 
Assinale a alternativa que contém a ideia central do texto: 
A) Análise da ecologia e da poluição do planeta em que vivemos. 
B) Ênfase nos sentimentos maléficos do ser humano, em relação aos benéficos. 
C) Estímulo, através de palavras, aos sentimentos maléficos do ser humano. 
D) Questionamento sobre o cuidado do homem com a flora e fauna do planeta Terra. 
E) Ênfase nos sentimentos benéficos do ser humano, em relação aos maléficos. 
 

QUESTÃO 12 
A partir do texto, é possível inferir que  
A) A ecologia da orelha trata do repasse da fofoca. 
B) As palavras rumam ao cérebro e ao coração através da orelha. 
C) A conversa entre anjos e relvas é verídica. 
D) O repasse de informações, em qualquer situação, é benéfico ao homem. 
E) A ecologia da orelha considera os anjos que penetram na orelha humana. 
QUESTÃO 13 
Das alternativas a seguir, qual a que define a palavra “relva” (linha 8), conforme empregada no texto? 
A) Grama. 
B) Margarida. 
C) Árvore. 
D) Orquídea. 
E) Rosa. 
QUESTÃO 14 
Conforme o texto, “ecologia da orelha” significa: 
A) Relação construtiva do homem com a flora e a fauna. 
B) Relação de apropriação da flora e fauna pelo homem. 
C) Relação com o outro pautada na infelicidade e na depreciação. 
D) Relação com o outro pautada na paz, harmonia e felicidade. 
E) Relação destrutiva do homem com a flora e a fauna. 
 

QUESTÃO 15 
Assinale a alternativa que contém expressão relacionada ao sentido da palavra “fulano” (linha 12), conforme 
empregado no texto. 
A) Sujeito inexistente. 
B) Indivíduo determinado. 
C) Sujeito oculto. 
D) Indivíduo indeterminado. 
E) Indivíduo específico. 
 

1

5

10

15
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QUESTÃO 16  
Analise os fragmentos de texto abaixo e assinale a alternativa que contém uma comparação. 
A) “[...] palavras vêm voando pelo ar como anjos [...].” (Linha 5) 
B) “[...] não pensemos em coisas materiais e palpáveis.” (Linhas 2-3) 
C) “[...] estamos fazendo a poluição da orelha [...].” (Linha 13) 
D) “[...] toda relva tem um anjo bom [...].” (Linha 9) 
E) “[...] tudo aquilo que sabemos que trará tristeza [...].” (Linha 16) 
 

QUESTÃO 17 
Analise as palavras destacadas no fragmento “Quando dizemos palavras que entusiasmam, [...] dizendo coisas que 
trarão paz, harmonia e felicidade para as pessoas que estão à nossa volta.” (Linhas 10-11). Quais os tempos 
verbais dessas palavras, respectivamente? 
A) Pretérito, presente, futuro. 
B) Presente, futuro, presente. 
C) Presente, pretérito, pretérito. 
D) Presente, futuro, futuro. 
E) Pretérito, futuro, presente. 
 

QUESTÃO 18 
Considerando o fragmento “[...] que deprecia e desanima o outro [...] (linha 13), assinale a alternativa que contém, 
respectivamente, palavras de sentido oposto às palavras nele destacadas. 
A) Reaprecia; reanima. 
B) Desaprecia; anima. 
C) Aprecia; reanima. 
D) Reaprecia; anima. 
E) Aprecia; anima. 
 

QUESTÃO 19 
As reticências, no trecho “Ele disse que...” (linha 12), foram empregadas para indicar 
A) continuidade de uma ação ou fato. 
B) desconhecimento do autor sobre o assunto. 
C) interrupção do pensamento do autor. 
D) realce de uma parte do texto pelo autor. 
E) incapacidade do autor em completar a ideia.  
 

QUESTÃO 20 
Analise o trecho: “Puxa, ecologia da orelha? O que é isso? Seria tudo aquilo que nasce, cresce e morre em nossas 
orelhas? De certa forma sim, desde que não pensemos em coisas materiais e palpáveis.” (Linhas 1-3). Considerando 
os sinais de interrogação e afirmação utilizados pelo autor no trecho, é possível afirmar que: 
A) O autor apresenta uma resposta fundamentada para dois de seus questionamentos que, posteriormente, é por 

ele discutida. 
B) Os questionamentos apresentados possuem a finalidade de buscar no leitor uma resposta sobre um assunto 

desconhecido para o autor. 
C) O autor apresenta questionamentos a fim de estimular a reflexão do leitor e, posteriormente, apresenta uma 

resposta, que é fundamentada ao  longo do texto. 
D) As indagações presentes no trecho representam a fala de um personagem do texto e a respectiva resposta, a fala 

de um outro personagem. 
E) As indagações constituem recurso de escrita para indicar que o autor aborda um assunto sobre o qual não possui 

domínio.  
 

 
PROVA DE MATEMÁTICA  

Questões numeradas de 21 a 25 
 
QUESTÃO 21 
Uma pessoa trabalha 30 dias para receber R$ 2550,00. Se essa pessoa trabalhar apenas 20 dias, então ela terá o 
direito de receber 
A) R$ 1600,00. 
B) R$ 1700,00. 
C) R$ 1900,00. 
D) R$ 2150,00. 
E) R$ 2125,00. 
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QUESTÃO 22 
Uma pessoa aplicou R$ 15600,00 durante 5 meses, a uma taxa de 2% ao mês. Nessas condições, é CORRETO 
afirmar que o montante recebido por essa pessoa, no final dessa aplicação, foi de 
A) R$ 17610,00. 
B) R$ 17420,00. 
C) R$ 17350,00. 
D) R$ 17160,00. 
E) R$ 17140,00. 
QUESTÃO 23 
Considere   e  duas funções definidas por  e . Com base nessas 

informações, é CORRETO afirmar que os gráficos das funções  e g se intersectam no ponto de abscissa x igual a 

A) . 

B) .   

C) . 

D) . 

E) . 

QUESTÃO 24 
Seja ABCD um paralelogramo com 512 cm2 de área. Os pontos M, N e P são consecutivos e dividem a diagonal BD 
do paralelogramo em quatro partes iguais. A área do triângulo AMP é igual a 
A) 64 cm2. 
B) 128 cm2. 
C) 192 cm2. 
D) 256 cm2. 
E) 320 cm2. 
 
QUESTÃO 25 
A turma da professora Márcia organizou uma rifa. O gráfico mostra quantos alunos compraram o mesmo número de 
bilhetes: por exemplo, três alunos compraram quatro bilhetes cada um.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A quantidade total de bilhetes comprados pela turma foi de 
A) 16. 
B) 18. 
C) 37. 
D) 47. 
E) 52. 
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PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA  
Questões numeradas de 26 a 30 

 
QUESTÃO 26 
Para ser processado, o arquivo deve estar armazenado em uma pasta e ter um nome para ser reconhecido pelo 
sistema operacional. Em quais unidades as pastas podem ser criadas? Qual o processo de criação de pastas? Como 
é formado o nome do arquivo? 
A) Unidades periféricas de armazenamento - clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - nome, 

ponto e extensão do arquivo; dois nomes definidos pelo usuário separados por um ponto. 
B) Área de trabalho - recorta pasta e copia; nome, ponto e extensão do arquivo - dois nomes definidos pelo sistema 

operacional separados por um ponto. 
C) C: - unidades periféricas de armazenamento; clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - nome, 

ponto e extensão do arquivo. 
D) C: - unidades periféricas de armazenamento; clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - um 

nome criado pelo programa em uso, ponto e uma extensão. 
E) C: - unidades periféricas de armazenamento; clica no botão direito do mouse, novo, Pasta, insere nome - um 

nome, ponto e a extensão doc. 
QUESTÃO 27 
Um funcionário da prefeitura trabalha em um microcomputador com uma das versões mais recentes do Sistema 
Operacional Windows. O funcionário acessou o Windows Explorer, selecionou o arquivo processo1000 na pasta 
C:\processos e executou o atalho de teclado Ctrl + X. Em seguida, acessou a pasta C:\Documentos Antigos e 
executou o atalho Ctrl + V. Tal procedimento resultou na ação: 
A) Copiou o arquivo de C:\Documentos Antigos para C:\processos\processo1000. 
B) Copiou o arquivo de C:\processos\processo1000 para C:\ Documentos Antigos. 
C) Moveu o arquivo de C:\ Documentos Antigos para C:\ processos\processo1000. 
D) Copiou o arquivo  de C:\processos\processo1000 para C:\processos. 
E) Moveu o arquivo de C:\processos\processo1000 para C:\Documentos Antigos. 
QUESTÃO 28 
No programa Windows Explorer, executado pelo sistema operacional Windows, ao se acessar um diretório que 
contenha diversos arquivos de Word, Excel e PowerPoint, é possível separar e agrupar esses arquivos de acordo 
com o tipo, por meio do seguinte procedimento:  
A) Clicar com o botão direito do mouse; clicar em novo, criar pasta, copiar os arquivos. 
B) Clicar com o botão direito do mouse; na lista disponibilizada, selecionar a opção Agrupar, optar por Tipo. 
C) Clicar com o botão direito do mouse; clicar em novo, criar pasta, criar arquivos. 
D) Selecionar os arquivos, recortar e copiar. 
E) Selecionar os arquivos, mover para nova pasta. 
 

QUESTÃO 29 
Um aluno desenvolveu um trabalho científico e a sua formatação deveria atender às regras da empresa onde 
trabalhava. O texto tinha que estar alinhado à esquerda e à direita, em uma página com margens superior e inferior = 
3cm, margem esquerda = 3cm e direita = 2cm. Quais comandos o aluno usou para manter a formatação desejada? 
A) Alinhar texto, configurar página, propriedades, inserir margens. 
B) Centralizar texto, layout de página, tamanho da página. 
C) Marcar o texto e justificar; layout de página, margens. Margens personalizadas, superior = 3cm,  inferior = 3cm, 

esquerda = 3cm, direita = 2cm. 
D) Marcar o texto e justificar, inserir o número de linhas por página. 
E) Centralizar texto, layout de página, margens. Margens personalizadas, superior = 3cm,  inferior = 3cm, esquerda 

= 3cm, direita = 2cm. 
QUESTÃO 30 
Um profissional, ao criar um texto, definiu espaço simples entre as linhas e inseriu figura como fundo do texto. Ao 
observar o trabalho, percebeu que o espaçamento entre linhas estava desigual. Quais comandos foram usados para 
corrigir o espaçamento desigual e para inserir a figura atrás do texto? 
A) Ctrl+T - parágrafo; espaçamento antes = 0; espaçamento depois = 0 - inserir; imagem; procurar arquivo com o 

uso do Windows Explorer; escolher arquivo; inserir; clicar com o botão direito do mouse na figura; formatar 
imagem; layout; atrás. 

B) Ctrl+T - espaço simples entre linhas - abrir o paint; criar imagem. 
C) Ctrl+T - espaçamento duplo - inserir; imagem; procurar arquivo com o uso do Windows Explorer; escolher 

arquivo; inserir; clicar com o botão direito do mouse; formatar imagem; layout; no meio. 
D) Ctrl+T - espaço duplo entre linhas - abrir o Excel; criar o gráfico. 
E) Ctrl+T- espaçamento; antes = 0; espaçamento depois = 10 - inserir, imagem, procurar arquivo com o Windows 
Explorer; escolher arquivo; inserir; clicar com o botão direito do mouse; formatar imagem; layout; no meio. 

 
 


