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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS)

A onça e a raposa
A raposa e a onça eram inimigas antigas.
Cansada de ser enganada pela raposa, sem
poder apanhá-la, a onça resolveu atraí-la à sua
furna, fazendo correr a notícia de que tinha
morrido, e deitando-se no chão da caverna a
fingir de cadáver. Todos os bichos vieram olhar
a defunta, contentíssimos. A raposa também,
mas prudentemente, pondo-se de longe. E, por
trás dos outros animais, gritou:
— Minha avó, quando morreu, espirrou
três vezes. Espirrar é o único sinal verdadeiro da
morte.
Para mostrar que estava morta de
verdade, a onça espirrou três vezes e a raposa
fugiu às gargalhadas.
A onça ficou furiosa por ter ela
descoberto facilmente seu embuste e resolveu
agarrá-la, quando fosse beber água. Havia seca
no sertão e somente numa cacimba, ao pé
duma serra, se encontrava ainda um pouco de
água. Todos os bichos eram obrigados a matar a
sede ali. A onça ficou à espera da adversária dia
e noite, ao pé da bebida.
Nunca a raposa curtira tanta sede em
dias de sua vida. Ao fim de uns três, já não
aguentava mais. Resolveu empregar astúcia
para se desalterar. Procurou um cortiço de
abelhas. furou-o e, com o mel que dele
escorreu, untou todo o corpo. Espojou-se,
depois, num monte de folhas secas, que se
grudaram aos seus pelos e a cobriram toda.
Ao cair da tarde, foi à cacimba. A onça
montava guarda, olhou-a muito tempo e
perguntou-lhe:
— Que bicho és tu que não conheço e
nunca vi?
Ela respondeu, disfarçando a voz.
— Sou o bicho Folharal.
— Está bem. Podes beber.
Mais que depressa, a raposa desceu a
pequena rampa do bebedouro, meteu-se na
água, sorvendo-a com delícia, e a onça, lá de
cima, vendo aquela sofreguidão no beber de
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animal que trazia sede de vários dias,
desconfiou e murmurou:
— Quanto bebes, Folharal!
Mas a água derretia o mel e as folhas
iam-se despregando. Quando a raposa se fartou,
caíra a última. Então, a onça a reconheceu e,
com um urro de triunfo, saltou ferozmente
sobre ela. A noite viera, o pulo foi mal calculado
no escuro e a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas.

QUESTÃO 1
De acordo com o texto, só não se aplicaria à
raposa a característica:
a) astuta.
b) ingênua.
c) sagaz.
d) ladina.
e) ardilosa.
QUESTÃO 2
Qual lição pode-se extrair desse texto?
a) ninguém, por mais que tente e se esforce,
pode prever o seu futuro.
b) sem muita luta e muito trabalho, nada se
consegue na vida.
c) o mais forte sempre vence.
d) Melhor só que mal acompanhado.
e) Com sabedoria você consegue alcançar seus
objetivos.
QUESTÃO 3
No contexto, o termo embuste pode ser
substituído, sem alterar o sentido, por:
a) raiva
b) crime
c) chateação
d) emboscada
e) deselegância
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QUESTÃO 4

QUESTÃO 6

Sobre o gênero e tipologia textual do texto “A
onça e a raposa”, analise as afirmativas a seguir.

Marque a alternativa que indica o motivo da
concordância do sujeito com o verbo nessa
oração: O enxame não atacou a raposa.

I. O gênero textual em questão é uma fábula
pertencente à tipologia narrativa.
II. A tipologia e o gênero textual se definem
igualmente.
III. O gênero textual fábula em questão é
pertencente à tipologia descritiva.
IV. São características que definem a fábula: os
animais que falam e uma linguagem erudita.
V. Mesmo quando não há uma moral explícita, a
fábula busca transmitir alguma lição moral
humana.
Assinale a alternativa correta:
a) I e II
b) I e V
c) III e V
d) I, II, IV
e) I, II, V

a) Nomes próprios de lugares ou títulos de obras
precedidos de artigo no plural, o verbo fica no
plural.
b) Sujeito representado por um substantivo
coletivo o verbo ficará no singular.
c) Sujeito composto antes do verbo, este fica no
plural.
d) Sujeito composto depois do verbo, este
concordará com o mais próximo ou com todos,
ficando no plural.
e) Quando os núcleos do sujeito constituírem
uma gradação, o verbo fica no singular.
QUESTÃO 7
Leia a tirinha de Baby blues para responder as
questões abaixo.

QUESTÃO 5
Observe os períodos e suas respectivas análises.
Marque a que foi feita corretamente:
a) "Nunca a raposa curtira tanta sede em dias
de sua vida”. A forma verbal curtira encontra-se
no pretérito imperfeito do subjuntivo.
b) O sujeito da oração “Todos os bichos vieram
olhar a defunta.” é classificado como composto.
c) No trecho “...fazendo correr a notícia de que
tinha morrido...” pode-se afirmar que há uso da
figura de linguagem metáfora.
d) Na oração “— Quanto bebes, Folharal!”, a
pontuação foi utilizada para indicar o discurso
direto e o espanto do locutor.
e) Na oração “a raposa escapou, fugindo às
gargalhadas” a crase foi utilizada pois faz
referência direta a uma personagem feminina: a
raposa.

Qual é a real intenção do garoto ao dar uma flor
para sua mãe?
a) presenteá-la pelo dia das mães
b) mostrar seu amor
c) amenizar uma provável reclamação
d) ganhar um presente da mãe
e) achou a rosa bonita
QUESTÃO 8
Sobre o uso dos pronomes demonstrativos em
relação à norma padrão é correto afirmar que:
a) Há inadequação no primeiro quadrinho, pois
quando se refere a termos próximos ao locutor,
deve-se usar “isto” e seus derivados.
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b) É facultativo o uso de “isto” ou “isso” no
primeiro quadrinho, ficando à critério do locutor
qual prefere usar.
c) No segundo quadrinho, a mãe utiliza de
forma adequada o pronome “Esta”, pois faz
referência a uma situação já passada.
d) A mãe também poderia ter utilizado o
pronome “Essa”, pois revela algo feito pelo
interlocutor.
e) O uso do pronome “esse” no último
quadrinho faz referência ao vocábulo “tempo”.

ATUALIDADES
QUESTÃO 9
A Agência Nacional do Cinema (ANCINE) é uma
agência reguladora que tem como atribuições o
fomento, a regulação e a fiscalização do
mercado do cinema e do audiovisual no Brasil.
Muitas das produções feitas com seu apoio
ganharam destaque e levam o nome do país
mundo à fora.
Neste sentido:
I - O filme “Central do Brasil”, de 1998, foi o
primeiro filme brasileiro a ganhar Oscar na
categoria de Melhor Filme Estrangeiro;
II - “Estou me guardando para quando o
Carnaval chegar”, longa-metragem sobre
Toritama e a confecção do jeans no Agreste
pernambucano, concorreu ao Urso de Ouro no
Festival Internacional de Berlim;
III - O filme brasileiro “Bacurau” venceu o
Prêmio do Júri no Festival de Cannes em 2019.
Marque a alternativa verdadeira:
a) II e III
b) I e II
c) I, II e III
d) I e III
e) Todas as alternativas.
QUESTÃO 10
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Pernambuco não foram suficientes para encher
açudes e barragens e fazer com que o pasto
nascesse, afetando diretamente a produção da
bacia leiteira. Principal atividade da região, a
produção de leite está concentrada em 27
municípios, com mais de 106 mil produtores.”
(Informação publicada no seguinte endereço
eletrônico:
https://interior.ne10.uol.com.br/noticias/2020/
01/30/seca-dificulta-atividade-da-bacia-leiteirade-pernambuco-183391.)
Mesmo levando em consideração as questões
climáticas, o Agreste Meridional e Setentrional
de Pernambuco conseguiu em 2019 ocupar:
a) o primeiro lugar em produção de
Nordeste;
b) o segundo lugar na produção de
Nordeste;
c) o terceiro lugar na produção de
Nordeste;
d) o quarto lugar na produção de
Nordeste;
e) o quinto lugar na produção de
Nordeste.

leite do
leite do
leite do
leite no

QUESTÃO 11
O empresário e engenheiro pernambucano
__________, morreu aos 92 anos na madrugada
do sábado 25 de abril de 2020, no Recife.
Colecionador e incentivador das artes, foi
fundador de grandes indústrias: de aço,
cimento, vidro e açúcar. Ele criou um instituto
cultural reconhecido mundialmente nas terras
do antigo Engenho São João na Zona Oeste da
capital pernambucana, reunindo neste local um
acervo da história e da arte que ficará como
legado para as futuras gerações.
No texto acima citado, estamos falando de:
a) Francisco Brennand
b) Renato Brennand
c) Ricardo Brennand
d) Roberto Brennand
e) Rogério Brennand

“As chuvas que caíram no ano passado no
Agreste Meridional e Setentrional de
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QUESTÃO 12
A Ferrovia Transnordestina é um dos
empreendimentos mais estruturadores da
economia do Nordeste. O projeto prevê a
ligação entre o Sertão e o Litoral, começando na
cidade de Eliseu Martins, no Sul do Piauí,
seguindo até Salgueiro, Sertão do Estado, onde
a ferrovia se divide em dois trechos:
a) um que passa por Pernambuco indo até Porto
de Recife e o outro que vai até o Ceará indo até
o Porto de Pecém.
b) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
c) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Pecém.
d) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Suape e o outro que vai até o Ceará
indo até o Porto de Mucuripe.
e) um que passa por Pernambuco indo até o
Porto de Recife e o outro que vai até Sergipe
indo até o Porto de Barra dos Coqueiros.
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para facilitar o seu uso. Marque a alternativa
que mostra o atalho que permite, facilmente,
abrir o Gerenciador de Tarefas.
a) Ctrl + Alt + Esc.
b) Ctrl + Shift + Esc.
c) Ctrl + Shift + Alt.
d) Ctrl + Windows + Alt.
e) Ctrl + Windows + E.
QUESTÃO 15
Um usuário não conseguiu completar a
formatação de um HD externo no Windows,
porém, ficou sabendo que existe a possiblidade
da formatação pelo Prompt de Comando. Que
recurso dentro da plataforma Windows
solucionará seu problema?
a) Diskpart.
b) Diskformat.
c) Formatdisk.
d) Deletepart.
e) Deletedisk.
QUESTÃO 16

INFORMÁTICA
QUESTÃO 13
Um professor criou uma tabela no Excel 2013
para calcular a média aritmética dos seus
alunos. As notas de um aluno estão cadastradas
nas seguintes células: H5; H6; H7 e H8. Qual
comando ele deve colocar em H9 para calcular a
média?
a) =SOMAR(H5:H8).
b) =SOMAR(H5/H8).
c) =MÉDIA(H5:H8).
d) =MÉDIA(H5;H8).
e) =MEDIANA(H5;H8).

Malwares são tipos de softwares maliciosos que
se infiltram em computadores para causar
danos ou, em muitos casos, roubar dados do
proprietário. Um deles tem função de exibir
vários anúncios indesejáveis, geralmente
surgindo na forma de pop-ups, deixando o
computador cada vez mais lento. Os softwares
que exibem anúncios indesejados são chamados
de:
a) Adware.
b) Keylogger.
c) Backdoor.
d) Worm.
e) Nenhuma das alternativas.

QUESTÃO 14
A plataforma Windows nos proporciona
diversos recursos, como por exemplo, atalhos
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 20

QUESTÃO 17

Com base nas assertivas, a seguir, marque a
alternativa correta:

Conforme Chiavenato, constitui a função
administrativa que determina os objetivos a
serem alcançados, como proceder para atingilos, de modo a detalhar, de antemão, o melhor
curso para se chegar ao resultado almejado. Tal
definição corresponde a qual função
administrativa?
a) Planejamento
b) Organização
c) Cooperação
d) Direção
e) Controle
QUESTÃO 18
Com base na Teoria Neoclássica, qual função
administrativa representa as relações entre os
administradores, nos diversos níveis da
organização, e seus respectivos subordinados?
a) Planejamento
b) Organização
c) Cooperação
d) Direção
e) Controle
QUESTÃO 19
Em observância ao artigo 37, da Constituição
Federal de 1988, qual alternativa não
corresponde a um princípio norteador da
administração pública, direta ou indireta, de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios?

I – Eficácia consiste na otimização dos recursos,
no decorrer do processo de realização do
trabalho.
II – Eficiência representa a métrica de alcance de
resultados, assim, ao se chegar ao resultado,
diz-se que a pessoa ou organização foi eficiente.
III – Efetividade está relacionada à capacidade
de se alcançar os objetivos.
a) Apenas I e II estão corretas
b) Apenas II e III estão corretas
c) Apenas I está incorreta
d) I, II e III estão erradas
e) I, II e III estão corretas
QUESTÃO 21
De acordo com o Manual de Redação Oficial da
Presidência da República, os documentos do
padrão ofício devem observar a seguinte
formatação:
a) Tamanho do papel A4 (29,7 x 21) e margem
lateral direita de, no mínimo, 3 cm de largura.
b) Palavras estrangeiras grafadas em negrito e
destaques em itálico.
c) Margens superior e inferior de 2 cm e
margem lateral esquerda de, no máximo, 3 cm
de largura.
d) Gráficos e ilustrações devem ser impressos na
cor preta e tamanho do papel A4 (29,7 x 21).
e) Os textos devem ser impressos na cor preta e
tamanho do papel A4 (29,7 x 21).
QUESTÃO 22

a) Impessoalidade
b) Legalidade
c) Moralidade
d) Proveniência
e) Eficiência

Sobre os Princípios da Arquivologia, julgue as
afirmações a seguir e marque a alternativa
correta:
I – Sob hipótese nenhuma, um fundo fechado
receberá acréscimos de documentos.
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II – De acordo com o Princípio da Pertinência, os
documentos produzidos, por pessoas físicas ou
jurídicas distintas, não devem ser misturados.
III – Fundos de arquivos consistem no conjunto
de documentos originados de um determinado
órgão e podem ser abertos ou fechados.
a) Apenas a afirmação I está correta.
b) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
d) Apenas a afirmação III está correta.
e) Apenas a afirmação II está correta.
QUESTÃO 23
Ao se deparar com um Procedimento
Administrativo da Prefeitura de Moreilândia, o
servidor, João, optou por organizar as
informações por tipo, desconsiderando as
disposições física e intelectual de produção dos
documentos. Tal ação fere o Princípio da:
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I – Estão subordinadas à Lei de Licitações:
órgãos da administração direta e fundações
públicas.
II – Em função da participação de recursos da
iniciativa privada em sua composição, as
sociedades de economia mista estão
dispensadas da obrigatoriedade de realização de
processos licitatórios.
III – As licitações destinam-se à garantia e à
observância do princípio constitucional da
isonomia, bem como à seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração.
IV – Concorrência, Tomada de preços e Convite
são fases do Processo Licitatório.
a) A afirmação I está correta.
b) A afirmação II está errada.
c) As afirmações II e IV estão erradas.
d) A afirmação III está correta.
e) A afirmação IV está correta.
QUESTÃO 26

a) Prudência
b) Pertinência
c) Organicidade
d) Cumulatividade
e) Ordem original
QUESTÃO 24
Sobre os Princípios básicos da licitação, para fins
da Lei nº. 8.666 de 21 de junho de 1993, marque
a alternativa incorreta:
a) Publicidade e Improbidade administrativa
b) Legalidade e Impessoalidade
c) Publicidade e Vinculação do instrumento
convocatório
d) Legalidade e Igualdade
e) Moralidade e Julgamento objetivo

Analise as assertivas e marque a alternativa
correta.
I – Dentro de uma organização podem existir
lideranças formais e informais.
II – Liderança e gerência são termos sinônimos,
assim, pode se dizer que todo gerente é líder.
III – Além do gestor, outros membros da equipe
não devem desenvolver um perfil de liderança,
em um contexto de liderança democrática.
a) As afirmações I e II estão corretas.
b) As alternativas I e III estão corretas.
c) As alternativas I e II estão erradas.
d) Apenas a alternativa I está correta.
e) Apenas a alternativa II está correta.
QUESTÃO 27

QUESTÃO 25
No que tange aos processos licitatórios, analise
as afirmações, abaixo, e marque a alternativa
incorreta:
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( ) Realizam as ações planejadas e podem
propor melhorias.
( ) Definem os objetivos a serem alcançados.
( ) Atuam no planejamento de médio prazo,
controle e coordenação dos trabalhos.
a) 1, 2, 3
b) 3, 2, 1
c) 2, 1, 3
d) 3, 1, 2
e) 1, 3, 2
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QUESTÃO 30
A
Administração
Pública
passou
por
transformações e modelos distintos, neste
sentido, sobre a Administração Pública
Gerencial, é correto afirmar que:

a) Definição de missão e visão da empresa.
b) Planejamento amplo, considerando a
organização como um todo.
c) Definição de objetivos e metas de longo
prazo.
d) Planejamento voltado a departamentos ou
unidades da instituição.
e) Planejamento voltado a cada tarefa
específica.

a) Trata-se do modelo voltado unicamente ao
alcance dos resultados, deste modo, as normas
devem ser afastadas, para que os resultados
sejam atingidos.
b) Este modelo está relacionado aos processos,
assim, o controle de cada etapa se mostra mais
relevante que os possíveis resultados.
c) Possibilita práticas como nepotismo,
fortalecendo,
assim,
o
Princípio
da
Impessoalidade.
d) O modelo preza pela centralização do poder
decisório, evidenciado através de uma
hierarquia vertical.
e) No Modelo Gerencial, a atuação dos agentes
públicos
ocorre
em
observância
ao
ordenamento jurídico vigente. Neste modelo, há
foco nos objetivos, mais autonomia, na gestão
dos recursos materiais, financeiros e humanos,
e o controle é realizado a posteriori.

QUESTÃO 29

QUESTÃO 31

Quanto ao bom desempenho das funções, é
necessário que o Agente Administrativo:

Marque a alternativa correta:

QUESTÃO 28
Qual das alternativas, a seguir está relacionada
ao Planejamento Tático?

I – Realize seu trabalho de maneira improba,
rápida e cortês.
II – Utilize uma linguagem técnica e rebuscada,
de modo a tornar a informação inacessível a
alguns públicos.
III – Seja proativo, exclusivamente, quando se
tratar das necessidades dos superiores
hierárquicos.
A alternativa correta é:
a) Todas as afirmações estão corretas
b) As afirmações I e III estão corretas
c) As afirmações II e III estão corretas
d) Apenas a afirmação III está incorreta
e) Todas as afirmações estão erradas
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a) O processador e a placa-mãe são softwares
essenciais
para
o
funcionamento
do
computador.
b) Para que um computador funcione
adequadamente, é necessário que haja um
sistema operacional. Windows e Linux são
hardwares utilizados para tal função.
c) Word e Excel são hardwares destinados ao
processamento de textos e planilhas,
respectivamente.
d) Softwares representam a parte física do
computador e hardwares correspondem ao
conjunto de sistemas e programas.
e) Memória RAM e placa de vídeo são exemplos
de hardwares.
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QUESTÃO 32
Considerando as seguintes informações:
Em uma planilha do Excel, as células estão
dispostas da seguinte forma:
A1 = 5; B1 = 3; C1 = 2 e D1 = 8;
A célula E1 contém a fórmula = (A1+B1)*C1+D1
Com base em tais informações, qual é o
resultado da célula E1?
a) 24
b) 19
c) 80
d) 35
e) 18
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