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PORTUGUÊS
Para as questões de 1 a 5, leia o texto abaixo, de ArnaldoJabor. 
Resposta a uma moça 50 anos depois

OUTRO DIA, ESCREVENDO sobre meu passado, faleide uma menina da Urca que, de longe, eu considerava minhanamorada, Silvinha, moreninha de olhos verdes. Dias depois,recebi um e-mail assim:
"Meu amigo Arnaldo,

Lisonjeada fiquei ao ler sua coluna de 29/06  por mever citada em suas reminiscências. Hoje, com 46 anos decasada, com dois filhos e dois netos, entristece-me pensarque a meninada atual não pode ter a infância livre edespreocupada que tivemos e, portanto, não terá as lembrançasdas peripécias próprias de cada fase. Ah, bons tempos!Agradecendo as citações, deixo aqui um saudoso abraço.Hoje, sou a 'grisalhinha' de olhos verdes.
Silvinha!
Fiquei emocionado com o e-mail e agora respondo.
Querida Silvinha,

Hoje, mais de 50 anos depois, vou dizer o que sentiapor você. Você foi o que eu imaginava o que seria uma"namorada". Você despertou em mim um tremor novo, aprimeira emoção do que mais tarde vi que chamavam "amor".Em uma tarde cinzenta, em frente ao portão de sua casa, eusenti uma alegria inesquecível como se tudo ali estivesse nolugar perfeito: a brisa leve da tarde, a paz da rua, o silênciosem pássaros, você encostada no portão marrom do jardim.Não sei por que, senti uma felicidade insuportável, como seouvisse o calmo funcionamento no mundo. Percebiconfusamente que ali, no teu sorriso, ou olhos, ou boca, estavaa explicação do sol filtrado em listras entre as folhas da árvoree a perfeição do som agudo que tirei da folha de fícus enroladacomo uma flautinha vegetal, instrumento que hoje os garotosnão conhecem mais.
Esse foi um momento que me ficou nos últimos 50 anos.Depois, uma brincadeira também esquecida: "casamentojaponês", onde se escolhia uma menina a quem se perguntava:"Pêra, uva ou maçã"; você disse "uva" e eu beijei timidamenteseu rosto, sentindo-me, em seguida, voar por cima do seujardim, vendo as casas da Urca lá embaixo. E, assim, vocêficou de namorada oficial de minha infância imaginária.
Não sei por que, Silvinha, sempre tive fascinação pormeninas que me deixavam arrebatado e com medo ao mesmotempo, sempre e algum modo as meninas que me atraíam mepareciam inatingíveis, etéreas, como se fossem destinadas aoutros e não a mim... essa impossibilidade aumentava meufascínio de pierrô.
Aliás, devo confessar hoje, 50 anos depois, que vocênão foi a única. Márcia corria de bicicleta pela pracinha e sótinha olhos para o Porcolino e olhava com desdém sorridentepara minha tentativa de alcançá-la na bicicleta, e eu via suaspernas sob a saia que ventava e a bicicleta parecia deixar umrastro de cometa de Márcia; também, mais tarde, ainda semte esquecer, confesso que me apaixonei por Ciomara, que,percebendo meu interesse tímido, aplicou-se em meespezinhar, tendo eu sofrido muito vendo-a cantarprovocativamente "Vivo esperando e procurando Cervantesno meu jardim", uma versão da música "Four-leaf clover", umsucesso na época, que ela adaptou para conquistar Cervantes,o belo half-back do time Arsenal. Ciomara me fez sofrer,vendo-a de mãos dadas com ainda outro, para espicaçar tambémCervantes, não eu,debaixo dos flamboyants carregados deflores vermelhas.
Devo dizer também que fui crescendo e enlouqueci deum amor mais carnal por uma moça mais velha, Isadora, depernas lindas no maiô roxo Catalina, alva, de boca rubra commuito batom. Daí para a frente, Silvinha, já adolescente,comecei minhas incursões pelo mundo do pecado, sempreinstruído por meu professor de sacanagens, o saudosopipoqueiro Bené, que você certamente conheceu, ele que meinduzia às mais pecaminosas ações solitárias, dando-me

revistinhas de mulher nua, ainda ingênuas, como Saúde eNudismo, cheias de moças azuis, deitadas em praias remotas.Nessa época eu já vivia em Copacabana, na casa de meuavô, onde eu tinha mais liberdade que sob as ordens demamãe. Lá no Posto Seis, no escuro dos cinemas, as primeirasnamoradas se retorciam e se recusavam ao assédio a seusdesejados peitinhos, me deixando enroscado em intrincadossutiãs cheios de presilhas e elásticos, que me impediam dechegar à maciez dos seios ocultos, enquanto tiroteios rolavamna tela e eu me embaraçava nas terríveis teias das alças, deonde saía desesperado com dores nos rins de tanto ardorinsatisfeito.
Depois, Silvinha, continuei minha trilha pelos caminhos quese abriam para os jovens solitários daquela época: as casasde pecado do Catete, os famosos rendez-vous, o que me fezdividir as mulheres em "santas" e "prostitutas", ficando assantas como você em minha memória e as outras sendo fontede erros e sofrimentos. Todas, então, santas e bruxas, eramintangíveis, todas impossíveis. Veja como se formavam osjovens nos anos 50 para o amor.

Não conversamos nunca, Silvinha, você nem soubeque era minha namorada secreta, e vivemos esse meio séculoem mundos diversos. Você deve ter sido feliz, com filhos enetos, seguindo a trilha natural que saía do seu jardim,enquanto eu tive um caminho mais torto, sempre meio foradas coisas que eu via acontecer.
Tenho inveja das estradas largas e sadias e talvez eutivesse sido mais feliz, se tivesse feito a Escola Naval comomeu pai queria, e hoje fosse um orgulhoso almirantecomandando cruzadores pelos mares do meu Brasil.
Mas não posso me queixar de nada, casei várias vezes,tive duas filhas e um filho maravilhosos, chorei muitas vezesde dor-de-corno e de desentendimento, mas não posso mequeixar, pois, além do que vivi, vejo hoje que as memóriassão tão sólidas quanto as realidades, que muitas vezes seesvaem mais rápido que aquelas. Você ficou como umaprimeira sensação do que chamam "amor". E como diz o poeta:"...as coisas findas, muito mais que lindas, essas ficarão..."

Beijo tardio,
do Jabor. 
1) Considere as afirmações que seguem.

I. Ao dizer que é a “grisalhinha” de olhos verdes, Silvinhafaz alusão à “moreninha” citada por Jabor em suacrônica, mostrando que ela envelheceu.
II. Os termos no diminutivo, como “moreninha” e“grisalhinha”, indicam que Silvinha é uma mulherpequena.
III. O texto é constituído por uma carta pessoal, que nãodeveria ter sido publicada, mas passou a ser conhecidadevido à falta de privacidade causada pela internet.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e II
e) I e III

2) Considere as afirmações que seguem.
I. A palavra “reminiscência” refere-se a lembranças defatos pouco agradáveis, pois os dois se desencontraram.
II. Ao dizer que a menina era sua “namorada secreta”, oautor refere-se ao fato de que eles mantinham orelacionamento escondido dos pais, pois eram crianças.
III. O autor mostra mágoa ao se referir à sua ex-namorada,pois ela não correspondeu a seu amor.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e II
e) nenhuma

1ibfc_01



3) Considere as afirmações que seguem.
I. A expressão “com desdém” significa  “com vergonha”.
II. A palavra “etéreas” pode ser substituída, sem alteraçãode sentido, por “esnobes”.
III. O verbo “espezinhar” significa “dar esperanças”, aindaque falsas.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e II
e) nenhuma

4) Ao dizer que tem “inveja das estradas largas e sadias”,o autor refere-se
a) ao fato de que ele desejava ter viajado mais, conhecidomais lugares.
b) de forma figurada a uma forma de vida mais tradicional,com menos caminhos tortuosos.
c) à forte vontade de ter vivido de forma diferente, uma vezque enfrentou muitos problemas por suas escolhasinstáveis e ter se arrependido de tudo que viveu.
d) ao fato de não ter seguido a carreira militar e terencontrado muitos problemas profissionais ao longo desua carreira.
e) ao fato de ter seguido caminhos tortuosos, que só lhetrouxeram sofrimentos, tornando-o um homem amargo. 

5) Considere as afirmações que seguem.
I. A expressão “minhas incursões pelo mundo do pecado”faz referência à sua descoberta do sexo enquantoadolescente.
II. Ao dizer que sempre sentiu atração por meninas que lhecausavam medo, o autor afirma que gosta de mulheresbravas e pouco simpáticas.
III. O autor lembra-se da “namorada secreta” com ternura,pois ela foi a única a despertar nele o amor.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e III
e) I e II

6) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
_______________________ pessoas que mantêm umavisão conservadora em relação  ________ esta questão. 
a) Deve haver – a
b) Deve haver – à
c) Devem haver – a
d) Devem haver – à
e) Deve haverem – a

7) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
A garota estava chorando ________ quebraram a suaboneca ou ______ se machucou?
a) por que - porque
b) porque - porque
c) por quê - por que
d) por que - por que
e) porque - por que 

8) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem. 
Deve-se prever os riscos que estamos sujeitos quandoinvestimos no mercado financeiro.
I. Há um erro de concordância verbal, pois o correto seria“devem-se”.
II. De acordo com a regência nominal, o correto seria“em que”.
III. As duas orações estão na voz passiva.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e II
e) I e III

9) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
Não _______ tantas besteiras na tua vida, pois _______pagar por elas.
a) faça – irá
b) faz – irá
c) faça – irás
d) faças – irás
e) faz – irás

10) Considere a oração abaixo e as afirmações que seguem.
Trata-se de questões polêmicas.
I. Existe um erro de concordância verbal, pois o corretoseria “tratam-se”.
II. A oração está na voz ativa.
III. O sujeito é indeterminado.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e II
e) II e III

11) Considere a charge e as afirmações que seguem.

I. A charge evidencia que, na sociedade atual, a tecnologiaavançada convive com um cenário de degradaçãoambiental.
II. O texto, ao exagerar a situação de poluição, afasta-seda realidade e, por isso, tem pouco impacto sobre osleitores.
III. A charge mostra que a tecnologia pode resolver osproblemas que a humanidade hoje enfrenta.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e II
e) I e III
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12) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.Não fomos mais àquele cinema em que assistimos aquelaótima comédia.I. O uso do acento indicativo de crase não está correto em“àquele”, pois está diante de uma palavra masculina.II. Há um problema de regência verbal no período. III. Deveria haver um acento indicativo de crase em “aquela”.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) somente IIId) I e IIe) II e III
13) Assinale a alternativa em que o termo destacado écorretamente substituído pelo pronome.Nunca visitei minha tia no interior.a) Nunca visitei-a no interior.b) Nunca visitei-lhe no interior.c) Nunca a visitei no interior.d) Nunca lhe visitei no interior.e) Nunca visitei ela no interior.
14) Assinale a alternativa em que a oração não está na vozpassiva.a) Necessita-se de funcionários capacitados.b) Comentou-se o caso do sequestro.c) O aluno foi reprovado no exame.d) As ruas foram cercadas pela polícia.e) Alugam-se salas.
15) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.Informei ao Pedro, o rapaz que trabalha na secretaria sobreo novo horário das provas.I. A pontuação está correta.II. Há um problema de regência verbal.III. Se o termo “ao Pedro” fosse substituído por “o Pedro” ecolocada uma vírgula após “secretaria”, o período ficariacorreto.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) somente IIId) I e IIe) II e III
Para as questões 16 e 17, considere a letra da músicaabaixo.
Alguém Me Disse
Alguém me disse que tu andas novamenteDe novo amor, nova paixão, todo contenteConheço bem tuas promessasOutras ouvi iguais a essaEsse teu jeito de enganar conheço bemPouco me importa que tu beijes tantas vezesE que tu mudes de paixão todos os mesesSe vais beijar como eu bem seiFazer sonhar como eu sonheiMas sem ter nunca amor igual ao que eu te dei
16) Considere as afirmações que seguem.I. O eu lírico que se expressa na música dirige-se à pessoaamada, afirmando que não sente ciúmes e nunca seenvolveu, de fato, com ela.II. O eu lírico diz que a pessoa a quem se dirige tem o domde iludir e fazer sonhar.III. O eu lírico refere-se à pessoa amada na terceira pessoado singular.Está correto o que se afirma ema) somente Ib) somente IIc) somente IIId) I e IIe) II e III

17) Assinale a alternativa que indica como ficaria o títuloda música se o pronome oblíquo fosse substituído peloequivalente da terceira pessoa do plural.
a) Alguém lhe disse.
b) Alguém nos disse
c) Alguém lhes disse.
d) Alguém os disse.
e) Alguém disse-lhe.

18) Assinale a alternativa que completa corretamente alacuna.
O rico empresário confirmou a ______ do terreno para ainstituição de caridade.
a) cessão
b) sessão
c) seção
d) secção
e) ceção

19) Assinale a alternativa que completa corretamente alacuna.
A  exposição foi __________ da intervenção do governo naeconomia.
a) a cerca 
b) acerca
c) há cerca
d) à cerca
e) àcerca

20) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
__________ de ir ao cinema, preferimos ir ______ teatro.
a) Ao invés – no
b) Ao invés – ao
c) Em vez – ao
d) Em vez – no
e) Ao invés – para o

21) Considere o período abaixo e as afirmações que seguem.
O professor disse para mim obedecer  as orientações dadas.
I. O uso do pronome não está adequado.
II. Há um problema de regência verbal.
III. Deveria haver o acento indicativo da crase em “às”.
Está correto o que se afirma em
a) somente I
b) somente II
c) somente III
d) I e III
e) todas

22) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
A festa estava _______ tumultuada, pois _______ algumaspessoas ______.
a) meio – havia – embriagadas
b) meio – haviam – embreagadas
c) meia – havia – embreagadas
d) meia – haviam – embriagadas
e) meio – haviam – embriagadas

23) Assinale a alternativa em que a palavra deve sernecessariamente acentuada.
a) Secretarias
b) Estas
c) Analises
d) Estagios
e) Criticas



24) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
Vossa Excelência ______ convocar todos os _______funcionários.
a) deve – vossos
b) deve – seus
c) deveis – seus
d) deveis – teus
e) deves – seus

25) Assinale a alternativa que completa, correta erespectivamente, as lacunas.
I. Não temos dúvidas _____ ele terá um bom resultado.
II. O texto _______ o professor fez referência está disponívelno site.
a) que – que
b) de que – a que
c) de que – o qual
d) que – ao qual
e) que – no qual

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
26) A soma entre o numerador e o denominador da fração

irredutível e geratriz da dízima 1,2373737... é:
a) 245
b) 443 
c) 2015
d) 1235
e) 1237

27) Resolvendo a expressão numérica
encontramos como solução:
a) 3
b) 8
c) 24 
d)

e)

28) Carlos gastou     do seu salário com aluguel,     com
alimentação e com a metade do que sobrou comprou uma
camisa e pagou R$ 70,00. O valor do salário que ainda
restou a Carlos foi de:
a) R$ 70,00 
b) R$ 525,00
c) R$ 210,00
d) R$ 175,00
e) R$ 100,00

29) Um comerciante comprou 2 caixas de frutas, a primeira
caixa com 24 kg de maçãs e a outra com 44 kg de laranjas.
Ele irá vendê-las em embalagens, de modo que cada
embalagem contenha a mesma quantidade em kg de cada
fruta sem misturá-las, usando o menor número possível
de embalagens. Se vender todas as embalagens a um
preço unitário de R$ 3,00, então irá arrecadar o valor de:
a) R$ 72,00
b) R$ 204,00
c) R$ 132,00
d) R$ 51,00 
e) R$ 75,00

30) Numa pista circular de 300 metros, foram marcados, nosentido horário, cinco pontos (A,B,C,D,E), nesta ordem eigualmente espaçados. Três corredores disputam umacorrida. Enquanto o primeiro corredor percorre 50 metros,o segundo percorre 40 metros e o terceiro percorre 30metros. Se os três iniciam a corrida no ponto A e corremno sentido anti-horário da pista, o próximo encontro dostrês será no ponto:
a) C
b) D
c) E
d) A    
e) B

31) A tabela indica o total de pizzas vendidas em uma padariadurante certa semana.

De acordo com os dados da tabela, podemos afirmar que:
a) a média de pizzas vendidas na segunda-feira e terça-feiraé menor que a média de pizzas vendidas na quarta e quinta-feira.
b) a média de pizzas vendidas de domingo à terça-feira émenor que a média de pizzas vendidas na quarta e sexta-feira.   
c) a média de pizzas vendidas de segunda-feira à quarta-feira é igual à média de pizzas vendidas na quinta-feira esábado.
d) a média de pizzas vendidas de segunda-feira à quarta-feira é maior que a média de pizzas vendidas na quarta-feira e quinta-feira.
e) a média de pizzas vendidas de domingo à terça-feira émaior que a média de pizzas vendidas de quarta à sexta-feira.

32) Foram entrevistadas 480 pessoas para se saber apreferência entre 4 canais de TVs abertas, sendo que cadaentrevistado assinalou somente uma opção. O resultadoestá indicado na tabela abaixo.

De acordo com o resultado indicado acima, podemosafirmar que:
a) A preferência pelos canais B e D equivale a 70%exatamente.
b) A preferência pelos canais B e D é maior do que     dosentrevistados.
c) Mais de     dos entrevistados não prefere os 3 canais

mais votados.
d) A diferença entre o número de entrevistados que preferemo canal D e os que preferem o canal B é maior que 20%.
e) Menos de      das pessoas entrevistadas prefere o canal A.

CANAL
TOTAL DE PESSOAS

A
80

B
100

C
50

D
220

nenhum
30
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Dia da Semana
domingo

segunda-feira
terça-feira
quarta-feira
quinta-feira
sexta-feira
sábado

Total de pizzas
37
21
23
15
28
43
62



33) Sendo a relação de recorrência dos termos de uma
sequência dada por  an = ,  a metade da soma
entre o quarto e quinto termos da sequência é igual a:
a) 26
b) 13 
c) 32
d)

e)

34) Paulo pretende dividir a quantia de R$ 7.800,00 em partesinversamente proporcionais às idades de seus três filhos,Carlos, Antônio e Ana. Se as idades são respectivamenteiguais a 25, 20 e 12, então a soma das quantias que cabema Carlos e Ana é de:
a) R$ 5.550,00 
b) R$ 4.050,00
c) R$ 6.000,00
d) R$ 6.500,00
e) R$ 5.400,00

35) Para pintar um edifício foram necessários 3 pintorestrabalhando 7 horas por dia durante 40 dias. O totalde dias necessários para se pintar um edifício idêntico,dispondo-se de  4 pintores trabalhando 5 horas pordia, seria:
a) 35 
b) 54
c) 42 
d) 36
e) 30

36) Lívia comprou um produto para revender e pagouR$ 136,00 obtendo 20% de desconto no preço à vista doproduto. O lucro de Lívia ao vender o produto com 25%de acréscimo em relação ao preço à vista foi de:
a) R$ 45,00
b) R$ 34,00
c) R$ 42,50
d) R$ 83,00
e) R$ 76,50 

37) O tempo necessário para que um capital investido a jurossimples triplique de valor utilizando taxa de juros de5% ao mês é de:
a) 3 anos
b) 30 dias
c) 40 meses 
d) 40 dias
e) 3 anos e meio

38) Sheila verificou que a idade de sua sobrinha Júlia equivaleao valor inteiro da solução da inequação x2 – 12x + 35 < 0.Então a idade de Júlia daqui há 3 anos será de:
a) 8 anos
b) 7 anos
c) 10 anos
d) 9 anos   
e) 11 anos

39) O gerente de um supermercado verificou que haviamestacionado na garagem do estabelecimento 40 veículos,entre carros e motos, num total de 134 rodas. Se a garagemtem capacidade para 40 carros e 24 motos, então paralotar completamente a garagem são necessários:
a) 12 carros e 11 motos
b) 11 carros e 13 motos
c) 13 carros e 12 motos
d) 12 carros e 13 motos
e) 13 carros e 11 motos 

40) A tabela abaixo indica as idades dos funcionários de umaempresa:

De acordo com a tabela, podemos afirmar que:
a) a média das idades dos funcionários é de 24 anos.
b) a idade modal  dos funcionários é de 22 anos.
c) a idade mediana dos funcionários é de 23 anos. 
d) a média das idades dos funcionários é de 25 anos.
e) a idade mediana dos funcionários é de 26 anos.

41) Considere as seguintes afirmações
(I) Todo número irracional é uma dízima periódica.
(II) Toda dízima periódica é um número racional.
(III) Há dízimas não-períodicas que são racionais.
(IV) Todo número racional é uma dízima periódica.
(V) A soma de dois números irracionais pode ser um númeroracional.
Podemos dizer que:
a) Somente (I) é correta.
b) Somente (II) e (V) são corretas.
c) As afirmações  (I) e (III) são corretas.
d) Todas as afirmações são falsas.
e) Somente a afirmação (II) é correta.

42) De acordo com as premissas:
p1 : todos os seres humanos são animaisp2 : todos os animais são seres vivos.podemos afirmar que:
a) todos os seres vivos são humanos.
b) todos os seres vivos são animais.
c) pode haver seres vivos que não são animais.
d) há humanos que não são seres vivos. 
e) alguns animais não são seres vivos. 

43) Ao se dividir 2 por 7 temos uma dízima periódica.Oalgarismo que ocupa a 231ª casa decimal nesta dízima é:
a) 2
b) 8
c) 7
d) 5 
e) 4

44) Um administrador verificou que certo equipamentoindustrial se deprecia de tal maneira que seu valor, apóst anos, obedece a seguinte expressão v(t) = x.3- 0,1t, sendox o valor pago pelo equipamento. Se após 20 anos de usoo equipamento vale R$ 1.300,00, então o valor pago peloequipamento foi:
a) R$ 27.300,00
b) R$ 26.000,00
c) R$ 13.200,00
d) R$ 10.700,00
e) R$ 11.700,00

45) O sexto termo da sequência 2, 5, 17, 65, ... é:
a) 1025 
b) 472
c) 716
d) 234
e) 1073
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Idades (em anos)
22
23
25
32
36
42

Total de funcionários
5
6
4
3
1
1



46) Observando cada figura abaixo, verifica-se que háretângulos marcados com o símbolo (#) e retângulos embranco:

Dando continuidade a sequência de figuras o número deretângulos em branco na 8ª figura é de:
a) 42
b) 56 
c) 72 
d) 90
e) 110

47) Se considerarmos  P.O.R.T.E.I.R.A = 48, P.O.R.T.A = 12 eF.E.I.R.A = 18, então o valor de A.F será:
a)

b)

c)

d)

e) 3
48) Ao multiplicarmos os números 1@ por #7 encontramoscomo resultado 611. A soma entre @ e # é igual a:

a) 7 
b) 12
c) 10
d) 9
e) 8

49) Numa proporção temos que 2 está para Y assim como 8está para X, portanto é correto afirmar que:
a) X é o dobro de Y
b) Y é a metade de X
c) X = 4Y 
d) Y = 4.X
e) X é a quarta parte de Y

50) Considere um dado com as faces de 1 a 6. Se lançarmoso dado ao chão duas vezes, as probabilidades de quea face voltada para cima no primeiro lançamento sejaum número par ou menor que 5 e no segundolançamento seja um número ímpar e maior que 2 serão,respectivamente:
a)

b)

c)

d)

e)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
51) No e-mail, a cópia oculta refere-se à prática de enviar umamesma mensagem a vários destinatários de tal maneiraque eles não conheçam uns aos outros; o campo destinadoa isso é:

a) To
b) Cc
c) Cco
d) Subject
e) Attach

52) Quanto às três sentenças abaixo, podemos afirmar que:
I. Os sistemas de correio eletrônico geralmente bloqueiamos anexos muito pesados (com vários MB); uma soluçãoseria compactar este(s) arquivo(s) ou utilizar um serviçode hospedagem temporária de arquivos e transmitir o linkpor e-mail.
II. Webmail é uma interface da World Wide Web que permiteao usuário ler e escrever e-mails utilizando o própriobrowser.
III. A maior vantagem do webmail é o fato de não sernecessário instalar um programa específico para a leituraou o envio de mensagens de correio eletrônico, qualquercomputador ligado à internet com um navegador ésuficiente.
a) somente a sentença I é verdadeira.
b) somente as sentenças I e II são verdadeiras.
c) somente as sentenças I e III são verdadeiras.
d) somente as sentenças II e III são verdadeiras.
e) todas as sentenças são verdadeiras. 

53) No MS Word 2007 existem as seguintes opções deespaçamento entre as linhas, com EXCEÇÃO:
a) Duplo
b) Aproximado
c) Pelo menos
d) Exatamente
e) Múltiplo
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54) No MS Word 2007, quando é pressionada a tecla “Enter”ou a “Barra de Espaço” depois de se digitar o endereçode uma página da Web, por padrão é criado:
a) um hiperlink
b) um cabeçalho
c) uma quebra de página
d) uma caixa de texto
e) um rodapé

55) Para facilitar o acesso, quando utilizamos com frequênciaum programa ou um arquivo, podemos criar na área detrabalho:
a) uma imagem
b) um atalho
c) uma janela
d) um vídeo
e) um documento

56) Quanto às três sentenças abaixo, podemos afirmar queno MS Word 2007:
I. As informações armazenadas em cabeçalhos, rodapés emargens são exibidas esmaecidas.
II. É possível automatizar tarefas usadas frequentemente,criando marcadores simbólicos.
III. É possível escolher entre as orientações retrato (vertical)ou paisagem (horizontal) no mesmo documento.
a) somente a sentença I é verdadeira.
b) somente as sentenças I e II são verdadeiras.
c) somente as sentenças I e III são verdadeiras.
d) somente as sentenças II e III são verdadeiras.
e) todas as sentenças são verdadeiras.

57) No MS Excel 2007 o ícone          localizado na barra deferramentas é utilizado para:
a) controle de quebras
b) inserção de objetos
c) corrigir ortografia
d) classificar e filtrar
e) incluir legendas

58) A fórmula =HOJE() utilizada no MS Excel 2007 tem comoresultado apenas:
a) o dia atual
b) a data atual
c) o dia e hora atuais
d) a hora atual
e) o dia da semana atual

59) No MS Excel 2007, se for atribuído o texto “josé da SILVA”para a célula A1, o resultado da fórmula =PRI.MAIÚSCULA(A1)será:
a) José Da Silva
b) JOSÉ DA SILVA
c) José da Silva
d) JOSÉ DA silva
e) JOSÉ da SILVA

60) Identifique a alternativa abaixo que melhor complete afrase: “No MS PowerPoint 2007 é possível controlar avelocidade de cada efeito de transição de slides,___________________.”
a) porém só é possível incluir som se tiver uma conexão coma Internet.
b) porém o som só pode ser incluído depois da apresentaçãopronta.
c) bem como é possível adicionar som incorporado àapresentação.
d) bem como é possível adicionar som, desde que seja emmp3.
e) porém somente na versão do MS PowerPoint 2010 épossível adicionar som.

61) Tipicamente podemos gravar uma apresentação do MSPowerPoint 2007 de várias maneiras, com EXCEÇÃO:
a) em um local da rede
b) em um CD
c) na área de trabalho
d) em um programa
e) em um disco rígido

62) Quanto às três sentenças abaixo, podemos afirmar queno Windows XP:
I. Para selecionar arquivos ou pastas não consecutivos,mantenha a tecla Shift pressionada e clique em cada umdos itens que você deseja selecionar.
II. Para selecionar um grupo de arquivos ou pastasconsecutivos, poderá clicar no primeiro item, manter a teclaCtrl pressionada e clicar no último item.
III. Para selecionar vários arquivos ou pastas próximos entresi, arraste o ponteiro do mouse para criar uma seleção emtorno da área externa de todos os itens que você desejarincluir.
a) nenhuma sentença é verdadeira.
b) somente a sentença I é verdadeira.
c) somente a sentença II é verdadeira.
d) somente a sentença III é verdadeira.
e) todas as sentenças são verdadeiras.

63) Uma URL na Internet não deve ser grande ou complicadademais, pois prejudicaria na indexação do site pelosmecanismos de busca, uma solução seria criar uma URL: 
a) criptografada 
b) numérica 
c) hexadecimal 
d) binária 
e) amigável

64) Um navegador de Internet é um programa de computadorque habilita o usuário a interagir com as páginas da web;os mais conhecidos são os seguintes, com EXCEÇÃO:
a) Outlook Express
b) Internet Explorer
c) Mozilla Firefox
d) Opera
e) Chrome

65) Durante a navegação na Internet é comum alguns sitesarmazenarem informações em um pequeno arquivo detexto no computador com intuito, por exemplo, dearmazenar a identificação do usuário. Este arquivo éconhecido como:
a) histórico
b) plugins 
c) widget
d) hipertexto
e) cookie
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS (LEGISLAÇÃO)
66) Assinale a alternativa que consigna apenas direitos sociaisprevistos expressamente no artigo 6º da ConstituiçãoFederal.

a) Direito ao meio ambiente equilibrado, à cultura e àeducação.
b) Direito à propriedade privada, à saúde e à liberdade.
c) Direito à moradia, à alimentação e ao lazer.
d) Direito à proteção, à maternidade, à paternidade e à infância.
e) Direito à liberdade de associação, sindicalização emanifestação. 

67) A Constituição Federal consagra expressamente comodireito dos trabalhadores urbanos e rurais, exceto:
a) a irredutibilidade do salário, salvo o disposto em convençãoou acordo coletivo.
b) a proibição de diferença de salários, de exercício de funçõese de critério de admissão por motivo de sexo, idade, corou estado civil.
c) a remuneração do trabalho noturno superior à do diurno.
d) a igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculoempregatício permanente e o trabalhador avulso.
e) a remuneração do serviço extraordinário superior, nomínimo, a um terço do normal.

68) Analise os itens a seguir com base nas disposiçõesconstitucionais relativas aos servidores públicos.
I. O tempo de contribuição federal, estadual ou municipalserá contado para efeito de aposentadoria e o tempo deserviço correspondente para efeito de disponibilidade doservidor.
II. Ao servidor ocupante, exclusivamente, de cargo emcomissão declarado em lei de livre nomeação e exoneraçãobem como de outro cargo temporário ou de empregopúblico, aplica-se o regime de previdência próprio do entepúblico a que é vinculado.
III. São estáveis após três anos de efetivo exercício osservidores nomeados para cargo de provimento efetivoem virtude de concurso público.
IV. O servidor público estável poderá perder o cargo medianteprocedimento de avaliação periódica de desempenho, naforma de lei complementar, em que lhe seja asseguradaampla defesa.
V. Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, oservidor estável ficará em disponibilidade, com remuneraçãointegral, até seu adequado aproveitamento em outro cargo.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas os itens II, IV e V estão corretos.
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos.
d) Apenas os itens II, III e IV estão corretos.
e) Apenas os itens IV e V estão corretos.

69) Tomando por base as disposições da Constituição doEstado de São Paulo, assinale a alternativa que traz emseu texto função privativa do Governador.
a) Exercer, com o auxílio dos Ministros de Estado, a direçãosuperior da administração estadual.
b) Fixar ou alterar, por decreto, os quadros, vencimentos evantagens do pessoal da Assembleia Legislativa do Estado.
c) Organizar, por meio de decreto, o funcionamento daadministração estadual, quando implicar  aumento dedespesa e criação ou extinção de órgãos públicos.
d) Delegar, por decreto, à autoridade do Executivo, funçõesadministrativas que não sejam de sua exclusivacompetência.
e) Votar projetos de lei ou vetá-los total ou parcialmente.

70) A Constituição do Estado de São Paulo prevê como sendofunções institucionais da Procuradoria do Estado, exceto:
a) exercer as atividades de consultoria e assessoramentojurídico do Poder Executivo.
b) exercer as funções de consultoria jurídica e de fiscalizaçãoda Junta Comercial do Estado.
c) instaurar inquérito civil e propor a consequente ação civilpública.
d) realizar procedimentos administrativos, inclusivedisciplinares, não regulados por lei especial.
e) prestar assistência jurídica aos Municípios, na formada lei.

71) Com supedâneo nas disposições contidas no Estatutodos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo,assinale a alternativa correta.
a) As disposições do Estatuto não se aplicam aos servidoresdos três Poderes do Estado, exceto aos do Tribunal deContas do Estado, que é órgão do Poder Executivo.
b) É permitido à Administração atribuir ao servidor funçõesdiversas daquelas inerentes ao seu cargo, exceto funçõesde chefia e direção.
c) A nomeação para cargo público de provimento efetivopoderá ser precedida ou não de concurso público de provasou de provas e títulos.
d) As disposições do Estatuto se aplicam aos empregadosdas autarquias, entidades paraestatais, e dos serviçospúblicos de natureza industrial, mesmo que, por lei anterior,não tenham a qualidade de servidores públicos.
e) As normas gerais para a realização dos concursos e paraa convocação e indicação dos candidatos para o provimentodos cargos serão estabelecidas em regulamento.

72) Com observância do Estatuto dos Funcionários Públicosdo Estado de São Paulo, aponte a alternativa incorreta.
a) Reintegração é o reingresso no serviço público, decorrenteda decisão judicial transitada em julgado, com ressarcimentode prejuízos resultantes do afastamento.
b) Reversão é o ato pelo qual o aposentado reingressa noserviço público a pedido ou "ex officio".
c) Aproveitamento é o reingresso no serviço público doservidor em disponibilidade.
d) Readaptação é a investidura em cargo mais compatívelcom a capacidade do servidor e dependerá sempre deinspeção médica.
e) Posse é o ato pelo qual o servidor assume as atribuiçõese responsabilidades do cargo.

73) O Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de SãoPaulo prevê como sendo deveres do servidor, exceto:
a) guardar sigilo sobre os assuntos da repartição e,especialmente, sobre despachos, decisões ou providências.
b) zelar pela economia do material do Estado e pelaconservação do que for confiado à sua guarda ou utilização.
c) atender prontamente, com preferência sobre qualquer outroserviço, às requisições de papéis, documentos, informaçõesou providências que lhe forem feitas pelas autoridadesjudiciárias ou administrativas, para defesa do Estado, emJuízo.
d) proceder na vida pública e privada na forma que dignifiquea função pública.
e) promover manifestações de apreço ou desapreço dentroda repartição e tornar-se solidário com elas.
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74) Conforme previsão expressa da Lei Estadual nº 10.177/1998,
a Administração Pública poderá deixar de anular seus
atos inválidos quando:  
a) da irregularidade não resultar qualquer prejuízo.
b) não forem passíveis de convalidação.
c) ultrapassado o prazo de cinco anos contado de sua

produção.
d) deles resultar prejuízo à Administração ou a terceiros.
e) se tratar de ato impugnado.

75) A Lei Estadual nº 10.177/1998 classifica como ato
administrativo de competência privativa:
a) dos Secretários de Estado, do Procurador Geral do Estado

e dos Reitores das Universidades, a Resolução.
b) dos órgãos colegiados, a Portaria.
c) do Governador do Estado, o Mandato.
d) dos Diretores de Serviço, das Autoridades Policiais e dos

dirigentes das entidades descentralizadas, a Deliberação.
e) do Chefe do Poder Executivo, as Ordens de Serviço e as

Instruções.

76) São indelegáveis, por expressa disposição da Lei Estadual
nº 10.177/1998, exceto:
a) a competência para a edição de atos normativos que

regulem direitos e deveres dos administrados.
b) as competências essenciais do órgão, que justifiquem sua

existência.
c) a totalidade da competência do órgão.
d) as atribuições inerentes ao caráter político da autoridade.
e) as atribuições recebidas por delegação, mesmo que contem

com a autorização do órgão delegatário.

77) Para fins de aplicação do Plano Geral de Cargos,
Vencimentos e Salários, previsto na Lei Complementar
Estadual nº 1.080/2008, considera-se:
a) Grau o conjunto de cargos e funções-atividades de mesma

natureza e igual denominação.
b) Classe o símbolo indicativo do vencimento do cargo ou do

salário da função-atividade.
c) Padrão o valor do vencimento ou salário dentro da

referência.
d) Referência a retribuição pecuniária, fixada em lei, paga

mensalmente ao servidor pelo efetivo exercício do cargo.
e) Remuneração o valor correspondente ao vencimento ou

salário, acrescido das vantagens pecuniárias a que o
servidor faça jus, previstas em lei.

78) No que tange às regras do estágio probatório dos cargosregulados pela Lei Complementar Estadual nº 1.080/2008,é correto afirmar que:
a) será promovida anualmente, pelo órgão setorial de recursoshumanos, uma avaliação do servidor, com base em critériosestabelecidos pela Comissão Especial de Avaliação deDesempenho.
b) decorridos trinta meses do período de estágio probatório,o responsável pelo órgão setorial de recursos humanosencaminhará à Comissão Especial de Avaliação deDesempenho, no prazo de trinta dias, relatóriocircunstanciado sobre a conduta e o desempenhoprofissional do servidor, com proposta fundamentada deconfirmação no cargo ou exoneração.
c) os atos de confirmação no cargo ou de exoneração doservidor deverão ser publicados pela autoridade competenteno ano que antecede o término do estágio probatório.
d) no caso de ter sido proposta a exoneração do servidor nãoestável, a Comissão Especial de Avaliação de Desempenhoabrirá prazo de trinta dias para o exercício do direito dedefesa do interessado e decidirá pelo voto da maioriarelativa de seus membros.
e) durante o período de estágio probatório, com duração dedois anos, o servidor será avaliado nos aspectos deassiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa,produtividade e responsabilidade.

79) No que diz respeito à progressão funcional, aLei Complementar Estadual nº 1.080/2008 prevê que:
a) progressão é a passagem do servidor de um cargo paraoutro imediatamente superior, dentro de uma mesmareferência da respectiva classe ou de outra semelhante.
b) poderão participar do processo de progressão os servidoresque tenham cumprido o interstício mínimo de dois anosde efetivo exercício, no padrão da classe em que seu cargoou função-atividade estiver enquadrado, e que tenham oseu desempenho avaliado anualmente, por meio deprocedimentos e critérios estabelecidos em decreto.
c) não poderá participar do processo de progressão o servidorque tiver sido nomeado para cargo em comissão oudesignado, nos termos da legislação trabalhista, paraexercício de função-atividade em confiança ou outro cargoefetivo.
d) o servidor designado como substituto ou para responderpor cargo vago de comando terá interrompida a contagemdo interstício mínimo para sua progressão funcional.
e) poderão ser beneficiados com a progressão os servidoresque não tiverem obtido resultados finais positivos noprocesso anual de avaliação de desempenho.

80) A Lei Complementar Estadual nº 1.080/2008 prevê comoum dos requisitos para promoção:
a) ser aprovado em avaliação teórica ou prática para aferir aaquisição de competências necessárias ao exercício desuas funções na referência superior.
b) ser aprovado em concurso público, quando se tratar dapromoção para classe de chefia ou direção.
c) ter sido punido administrativamente ou ter respondido aprocesso administrativo nos últimos seis meses queantecedem o concurso de promoção.
d) contar, no mínimo, com dois anos de efetivo exercício emum mesmo cargo ou função-atividade pertencente à mesmaclasse.
e) possuir avaliação de desempenho, mesmo que negativa,desde que conte com dez anos de exercício na classe aque busca ascender.
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