COLÉGIO PEDRO II
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
REF. EDITAL Nº006/2010- CONCURSO PÚBLICO

INSTRUÇÕES


Você está recebendo do fiscal um Caderno de Questões com 50 (cinquenta) questões numeradas
sequencialmente que compõem a prova objetiva.





Composição da Prova:

QUANTIDADE DE QUESTÕES

MATÉRIA

01 a 20

Legislação

21 a 35

Língua Portuguesa

36 a 40

Matemática

41 a 50

Informática

Você receberá, também, a Folha de Respostas personalizada para transcrever as respostas das questões da
prova objetiva.

ATENÇÃO
1-

É proibido folhear o Caderno de Questões antes da autorização do fiscal.

2-

Após autorização, verifique se o Caderno de Questões está completo, sem falhas de impressão e se a numeração está correta.
Confira também se sua prova corresponde ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso haja qualquer divergência, comunique
o fato ao fiscal imediatamente.

3-

Confira seu nome completo, o número de seu documento e o número de sua inscrição na Folha de Respostas. Caso encontre

4-

Você deverá transcrever as respostas das questões objetivas para a Folha de Respostas definitiva, que será o único documento

alguma divergência, comunique o fato ao fiscal para as devidas providências.

válido para a correção das provas. O preenchimento da Folha de Respostas é de inteira responsabilidade do candidato.
5-

Para realização da prova o candidato deverá utilizar caneta esferográfica transparente, com tinta de cor azul ou preta.

6-

Leia atentamente cada questão da prova e assinale, na Folha de Respostas, a opção que a responda corretamente. Exemplo
correto da marcação da Folha de Respostas:

7-

A Folha de Respostas não poderá ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados
às respostas.

8-

O candidato deverá marcar na Folha de Respostas a cor que corresponde a sua prova.

9-

Na correção da Folha de Respostas, será atribuída nota 0 (zero) às questões não assinaladas, que contiverem mais de uma

10-

Você dispõe de 4h (quatro) para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. Faça-a com tranquilidade, mas

11-

Você somente poderá deixar definitivamente a sala de prova após 60 (sessenta) minutos de seu início. Caso queira levar o

alternativa assinalada, emenda ou rasura, ainda que legível.

controle seu tempo.

caderno de questões, só poderá levá-lo após 04 (quatro) horas decorridas do início da prova, devendo, obrigatoriamente,
devolver ao fiscal a Folha de Respostas assinada. As provas estarão disponibilizadas no site da AOCP (www.aocp.com.br), a
partir da divulgação do Gabarito Preliminar. O candidato poderá anotar o gabarito no verso da capa da prova e levar consigo.
12-

Os 03 (três) últimos candidatos da sala só poderão sair juntos e após a conferência de todos os documentos da sala e

13-

Durante a prova, não será permitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, nem a utilização de

assinatura da ata.

livros, códigos, manuais, impressos ou anotações, calculadoras, relógios, agendas eletrônicas, pagers, telefones celulares, BIP,
Walkman, gravador ou qualquer outro equipamento eletrônico. A utilização desses objetos causará eliminação imediata do
candidato.
14-

Os objetos de uso pessoal, incluindo telefones celulares, deverão ser desligados e mantidos dessa forma até o término da prova

15-

Qualquer tentativa de fraude, se descoberta, implicará em imediata denúncia à autoridade competente, que tomará as medidas

e entrega da Folha de Respostas ao fiscal.

cabíveis, inclusive com prisão em flagrante dos envolvidos.
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RESP.

QUESTÃO
RESP.

LEGISLAÇÃO
QUESTÃO 01
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Lei Federal n. 8112/90, são formas de
provimento de cargo público:
I.
II.
III.
IV.
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

nomeação.
promoção.
reintegração.
recondução.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

Só poderá ser empossado aquele que for
julgado apto física e mentalmente para o
exercício do cargo.

III.

Exercício é o efetivo desempenho das
atribuições do cargo público ou da função de
confiança.

IV.

À autoridade competente do órgão ou
entidade para onde for nomeado ou
designado o servidor compete dar-lhe
exercício.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

II.

participar de banca examinadora ou de
comissão para exames orais, para análise
curricular,
para
correção
de
provas
discursivas, para elaboração de questões de
provas ou para julgamento de recursos
intentados por candidatos.

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

legalidade, impessoalidade.
moralidade, publicidade.
eficiência.
economicidade e modicidade.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

I.

a de dois cargos de professor.

II.

a de um cargo de professor com outro
técnico ou científico.

III.

a de três cargos de professor.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 04
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Lei Federal n. 8112/90, a Gratificação por
Encargo de Curso ou Concurso é devida ao
servidor que, em caráter eventual,
atuar como instrutor em curso de formação,
de desenvolvimento ou de treinamento
regularmente instituído no âmbito da
administração pública federal.

participar da aplicação, fiscalizar ou avaliar
provas de exame vestibular ou de concurso
público ou supervisionar essas atividades.

QUESTÃO 06
Analise as assertivas e, em seguida assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Constituição Federal, é vedada a acumulação
remunerada de cargos públicos, exceto, quando
houver compatibilidade de horários

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

I.

IV.

I.
II.
III.
IV.

QUESTÃO 03
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas.
A posse em cargo público dependerá de
prévia inspeção médica oficial.

participar da logística de preparação e de
realização de concurso público envolvendo
atividades de planejamento, coordenação,
supervisão, execução e avaliação de
resultado, quando tais atividades não
estiverem incluídas entre as suas atribuições
permanentes.

QUESTÃO 05
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. A
administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios
da

QUESTÃO 02
De acordo com a Lei Federal n. 8112/90, só haverá
posse nos casos de provimento de cargo por
(A)
nomeação.
(B)
reversão.
(C)
aproveitamento.
(D)
reintegração.
(E)
recondução.

I.

III.
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a de dois cargos ou empregos privativos de
profissionais de saúde ou de funções
comissionadas,
com
profissões
regulamentadas.
Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 07
Assinale a alternativa INCORRETA.
(A)
A administração fazendária e seus servidores fiscais
terão, dentro de suas áreas de competência e
jurisdição, precedência sobre os demais setores
administrativos, na forma da lei.
(B)
Através de decreto poderá ser criada autarquia e
autorizada a instituição de empresa pública, de
sociedade de economia mista e de fundação, cabendo
à lei complementar, neste último caso, definir as áreas
de sua atuação.
(C)
As administrações tributárias da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, atividades essenciais
ao funcionamento do Estado, exercidas por servidores
de carreiras específicas, terão recursos prioritários para
a realização de suas atividades e atuarão de forma
integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e de informações fiscais, na forma da lei ou
convênio.
(D)
Ressalvados os casos especificados na legislação, as
obras, serviços, compras e alienações serão
contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os
concorrentes, com cláusulas que estabeleçam
obrigações de pagamento, mantidas as condições
efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente
permitirá as exigências de qualificação técnica e
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento
das obrigações.
(E)
A proibição de acumular cargos públicos estende-se a
empregos e funções e abrange autarquias, fundações,
empresas públicas, sociedades de economia mista,
suas subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou
indiretamente, pelo poder público.

QUESTÃO 10
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Lei Federal 11.091/2005, a gestão dos cargos
do Plano de Carreira observará os seguintes
princípios e diretrizes:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

a suspensão dos direitos políticos.
a perda da função pública.
a indisponibilidade dos bens.
ressarcimento ao erário.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

(B)
(C)
(D)
(E)

As pessoas jurídicas de direito público e as de
direito
privado
prestadoras
de
serviços
___________ responderão pelos danos que seus
agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
_________________________contra o responsável
nos casos de ______________.
públicos / assegurado o direito de regresso / dolo ou
culpa
públicos / não assegurado o direito de regresso / dolo
ou culpa
privados / assegurado o direito de regresso / dolo ou
culpa
privados / não assegurado o direito de regresso / culpa
públicos e privados / assegurado o direito de regresso /
culpa

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

II.

reconhecimento do saber não instituído
resultante da atuação profissional na
dinâmica de ensino, de pesquisa e de
extensão.

III.

vinculação ao planejamento estratégico e ao
desenvolvimento
organizacional
das
instituições.

IV.

investidura em cada cargo condicionada à
aprovação em concurso público.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 12
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que aponta as corretas. Caberá à
Instituição Federal de Ensino avaliar anualmente a
adequação do quadro de pessoal às suas
necessidades,
propondo
ao
Ministério
da
Educação, se for o caso, o seu redimensionamento,
consideradas, entre outras, as seguintes variáveis:

QUESTÃO 09
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)

natureza do processo educativo, função
social e objetivos do Sistema Federal de
Ensino.

QUESTÃO 11
De acordo com a Lei Federal 11.091/2005,
conceitua-se como padrão de vencimento
(A)
o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas
na estrutura organizacional que são cometidas a um
servidor.
(B)
a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos
Padrões de Vencimento em decorrência da capacitação
profissional para o exercício das atividades do cargo
ocupado, realizada após o ingresso.
(C)
a posição do servidor na escala de vencimento da
carreira em função do nível de capacitação, cargo e
nível de classificação.
(D)
a área específica de atuação do servidor, integrada por
atividades afins ou complementares, organizada a partir
das necessidades institucionais e que orienta a política
de desenvolvimento de pessoal.
(E)
as pessoas ou coletividades internas ou externas à
Instituição Federal de Ensino que usufruem direta ou
indiretamente dos serviços por ela prestados.

QUESTÃO 08
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. De acordo
com a Constituição Federal, os atos de improbidade
administrativa importarão
I.
II.
III.
IV.

I.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

demandas institucionais.

II.

proporção entre os quantitativos da força de
trabalho do Plano de Carreira e usuários.

III.

inovações tecnológicas.

IV.

modernização dos processos de trabalho no
âmbito da Instituição.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas I e II.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 13
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O Plano de Carreira está estruturado em
_______________de
classificação,
com
_____________de capacitação cada.
5 (cinco) níveis / 2 (dois) níveis
5 (cinco) níveis / 4 (quatro) níveis
4 (quatro) níveis / 4 (quatro) níveis
3 (três) níveis / 4 (quatro) níveis
6 (seis) níveis / 4 (quatro) níveis

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 14
De acordo com a Lei Federal 11.091/2005, a
Comissão Nacional de Supervisão do Plano de
Carreira foi criada com a finalidade de acompanhar,
assessorar e avaliar a implementação do Plano de
Carreira e está vinculada
(A)
ao Ministério da Saúde.
(B)
ao Ministério do Planejamento.
(C)
ao Ministério da Fazenda.
(D)
ao Ministério da Educação.
(E)
ao Ministério dos Recursos Humanos.

De acordo com a Emenda Constitucional n° 19/98, o
subsídio dos Deputados Estaduais será fixado por
lei de iniciativa da(o) ______________________, na
razão de, no máximo, ________________daquele
estabelecido, em espécie, para os Deputados
Federais.
Assembleia Legislativa / setenta e cinco por cento
Assembleia Legislativa / setenta por cento
Senado Federal / setenta e cinco por cento
Câmara dos Deputados / sessenta por cento
Supremo Tribunal Federal / cinquenta por cento

QUESTÃO 16
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 17
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta as corretas. São direitos
dos trabalhadores consagrados pela Emenda
Constitucional n° 20/98:
salário-família, pago em razão do dependente
do trabalhador de baixa renda nos termos da
lei.

II.

irredutibilidade do salário, salvo o disposto
em convenção ou acordo coletivo.

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

IV.

proibição de trabalho noturno, perigoso ou
insalubre a menores de dezoito e de qualquer
trabalho a menores de dezesseis anos, salvo
na condição de aprendiz, a partir de quatorze
anos.

Apenas I, II e III.
Apenas I, III e IV.
Apenas II e III.
Apenas I e IV.
I, II, III e IV.

QUESTÃO 19
A respeito da Lei Federal n. 8112/90, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A)
Esta Lei institui o Regime Jurídico dos Servidores
Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as
em regime especial, e das fundações públicas federais.
(B)
Para os efeitos desta Lei, servidor é a pessoa
legalmente investida em cargo público.
(C)
Cargo público é o conjunto de atribuições e
responsabilidades previstas na estrutura organizacional
que devem ser cometidas a um servidor.
(D)
Os cargos públicos, acessíveis a todos os brasileiros,
são criados por lei, com denominação própria e
vencimento pago pelos cofres públicos, para
provimento em caráter efetivo ou em comissão.
(E)
É permitida a prestação de serviços gratuitos, salvo os
casos previstos em lei.

Invalidada por sentença judicial a demissão do
servidor estável, será ele ______________, e o
eventual ocupante da vaga, se estável, reconduzido
ao cargo de origem, __________________,
aproveitado em outro cargo ou posto em
disponibilidade
com
remuneração
_____________________ ao tempo de serviço.
reintegrado / com direito à indenização / proporcional
reintegrado / sem direito à indenização / proporcional
incorporado / sem direito à indenização / integral
incorporado / com direito à indenização / proporcional
desvinculado / sem direito à indenização / proporcional

I.

garantia de salário, nunca inferior ao mínimo,
para os que percebem remuneração variável.

QUESTÃO 18
Assinale a alternativa correta. Aos servidores
titulares de cargos efetivos da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter contributivo, observados
critérios que preservem o equilíbrio financeiro e
atuarial. Os servidores abrangidos pelo regime de
previdência serão aposentados, voluntariamente,
desde que cumprido tempo mínimo de dez anos de
efetivo exercício no serviço público e cinco anos no
cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, e
observadas as seguintes condições:
(A)
sessenta anos de idade e trinta de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher.
(B)
setenta anos de idade e trinta de contribuição, se
homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta de
contribuição, se mulher.
(C)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,
se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e vinte e
cinco de contribuição, se mulher.
(D)
sessenta anos de idade e trinta e cinco de contribuição,
se homem, e cinquenta e cinco anos de idade e trinta
de contribuição, se mulher.
(E)
sessenta anos de idade e vinte e cinco de contribuição,
se homem, e cinquenta anos de idade e vinte de
contribuição, se mulher.

QUESTÃO 15
Preencha as lacunas e, em seguida, assinale a
alternativa correta.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III.
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QUESTÃO 20
De acordo com a Lei Federal n. 8112/90, às pessoas
portadoras de deficiência é assegurado o direito de
se inscrever em concurso público para provimento
de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com
a deficiência de que são portadoras, para tais
pessoas serão reservadas até
(A)
5% (cinco por cento) das vagas oferecidas no concurso.
(B)
10% (dez por cento) das vagas oferecidas no concurso.
(C)
15% (quinze por cento) das vagas oferecidas no
concurso.
(D)
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas no
concurso.
(E)
25% (vinte e cinco por cento) das vagas oferecidas no
concurso.

crimes comuns. Escoltas externas são as que usam
armas
longas,
que
interessam
ao
crime
organizado."
Disponível em
http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/20100429/not_imp5
44488,0.php. Acesso em 28 1abr 2010.

QUESTÃO 21
Em “Uma delas é a de que o porte de armas não
parece inibir a abordagem dos ladrões.”, a
expressão destacada
(A)
completa o sentido do nome porte, que se encontra
incompleto.
(B)
introduz um complemento para o nome armas, que está
incompleto.
(C)
completa o sentido da expressão porte de armas, que
está sem sentido.
(D)
completa o sentido do verbo parecer, que é transitivo
direto.
(E)
introduz um complemento para o nome abordagem,
que o antecede.

LÍNGUA PORTUGUESA
Em 6 anos, 21.240 armas de guardas privados foram
para mãos de bandidos

QUESTÃO 22
“A carga foi desviada e a viatura, com os vigilantes,
abandonada em Pirituba, na zona norte de São
Paulo.”

Das 97.549 armas de fogo que foram registradas em
nome de empresas de segurança e de transportes
de valores em São Paulo desde 2004, 21.240 (22%)
foram furtadas ou roubadas. Ou seja, uma em cada
cinco armas do arsenal das empresas de segurança
foi parar nas mãos de bandidos.
Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto
Sou da Paz, como parte da pesquisa Implementação
do Estatuto do Desarmamento: do Papel para a
Prática. As informações têm por base o Sistema de
Segurança e Vigilância Privada (Sisvip) da Polícia
Federal e a pesquisa traz um balanço de seis anos
do Estatuto do Desarmamento.
"O dado permite diferentes leituras. Uma delas é a
de que o porte de armas não parece inibir a
abordagem dos ladrões. Outra sugere que os
seguranças podem estar sendo procurados porque
diminuiu a quantidade de armas nas mãos dos
civis", afirma o diretor do Sou da Paz, Denis Mizne.
"Mas esses números também revelam que existem
problemas no setor que devem ser investigados
pela PF." Segundo os pesquisadores, há brechas na
fiscalização por parte da PF.
Números da CPI do Tráfico de Armas já apontavam
para a gravidade do problema. Conforme dados da
Polícia Civil do Rio, das 10 mil armas apreendidas
com criminosos entre 1998 e 2003 no Estado, 17%
pertenciam a empresas de segurança privada.
Clandestinidade. Existem hoje no Brasil 1,1 milhão
de vigilantes - e 350 mil trabalham em empresas de
segurança. Só em São Paulo, de acordo com o
sindicato patronal (Sesvesp), há 128 mil vigilantes.
"Podemos dizer ainda que, para cada funcionário de
empresa regularizada, existem dois em empresas
irregulares", afirma o empresário Vitor Saeta,
diretor do Sesvesp. "As empresas que atuam com
segurança externa costumam ser as mais visadas.
Em cada ação dos ladrões, podem ser roubadas até
cinco armas de uma vez", diz.
Em julho, uma viatura de escolta armada da
empresa Pentágono, que Saeta dirige, foi abordada
por um desses grupos. A quadrilha estava em dois
carros e usava armas longas e fuzis. Os vigilantes
acompanhavam um caminhão que transportava um
insumo industrial na Grande São Paulo. A carga foi
desviada e a viatura, com os vigilantes, abandonada
em Pirituba, na zona norte de São Paulo. "As armas
mais usadas pelos vigilantes são os revólveres
calibre 38. Quando roubadas, são usadas em

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Pela leitura do fragmento acima, é correto afirmar
que, em sua estrutura sintática, houve supressão
da expressão
vigilantes.
carga.
viatura.
foi.
desviada.

QUESTÃO 23
“Das 97.549 armas de fogo que foram registradas
em nome de empresas de segurança e de
transportes de valores em São Paulo desde 2004,
21.240 (22%) foram furtadas ou roubadas.”

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todas
as
alternativas
abaixo
apresentam
expressões cujo valor semântico é o mesmo da
expressão destacada acima, EXCETO
“Existem hoje no Brasil 1,1 milhão de vigilantes...”
“Em 6 anos, 21.240 armas de guardas privados foram
para mãos de bandidos”
“Podemos dizer ainda que, para cada funcionário de
empresa regularizada...”
“Os dados foram divulgados ontem pelo Instituto Sou
da Paz...”
“Em julho, uma viatura de escolta armada da empresa
Pentágono...”

QUESTÃO 24
Em “‘Segundo os pesquisadores, há brechas na
fiscalização por parte da PF.’”, o sujeito é
(A)
inexistente.
(B)
simples.
(C)
composto.
(D)
paciente.
(E)
indeterminado.
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QUESTÃO 25
Em “Quando roubadas, são usadas em crimes
comuns.”, a oração destacada é
(A)
coordenada assindética.
(B)
subordinada substantiva objetiva direta.
(C)
subordinada substantiva predicativa.
(D)
subordinada adverbial temporal.
(E)
subordinada adverbial causal.

(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 31
“Conforme dados da Polícia Civil do Rio, das 10 mil
armas apreendidas com criminosos entre 1998 e
2003 no Estado, 17% pertenciam a empresas de
segurança privada.”

QUESTÃO 26
Em “Os dados foram divulgados ontem pelo
Instituto Sou da Paz.”, a expressão destacada é
(A)
adjunto adnominal.
(B)
sujeito paciente.
(C)
objeto indireto.
(D)
complemento nominal.
(E)
agente da passiva.

(A)
(B)
(C)

QUESTÃO 27
“‘Escoltas externas são as que usam armas longas,
que interessam ao crime organizado.’”

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

(D)

O elemento destacado é
pronome relativo, que introduz uma oração subordinada
adjetiva explicativa, e sua função sintática é a de
sujeito.
conjunção integrante e sua função é introduzir uma
oração subordinada substantiva completiva nominal.
conjunção integrante e sua função é introduzir uma
oração subordinada substantiva predicativa.
pronome relativo, que introduz uma oração subordinada
adjetiva restritiva, e sua função sintática é a de objeto
direto.
conjunção integrante e sua função é introduzir uma
oração subordinada substantiva subjetiva.

(E)

O adjunto adverbial destacado acima expressa a
mesma circunstância da expressão
“Só em São Paulo, de acordo com o sindicato patronal
[...], há 128 mil vigilantes.”
“Quando roubadas, são usadas em crimes comuns.”
“‘Em cada ação dos ladrões, podem ser roubadas até
cinco armas de uma vez...’”
“‘Segundo os pesquisadores, há brechas na
fiscalização por parte da PF.’”
“Em julho, uma viatura de escolta armada da empresa
Pentágono...”

QUESTÃO 32
Em “Outra sugere que os seguranças podem estar
sendo procurados...”, a oração destacada é
(A)
subordinada substantiva objetiva indireta.
(B)
subordinada substantiva subjetiva.
(C)
subordinada substantiva objetiva direta.
(D)
subordinada substantiva predicativa.
(E)
subordinada substantiva completiva nominal.
QUESTÃO 33
“Conforme dados da Polícia Civil do Rio, das 10 mil
armas apreendidas com criminosos entre 1998 e
2003 no Estado, 17% pertenciam a empresas de
segurança privada.”

QUESTÃO 28
Em “A quadrilha estava em dois carros e usava
armas longas e fuzis.”, há
(A)
duas orações coordenadas, pois uma não depende
sintaticamente da outra.
(B)
duas orações subordinadas, pois a segunda completa
sintaticamente a primeira.
(C)
dois períodos simples, pois há dois verbos e duas
orações independentes.
(D)
um período simples, independente, e uma oração
coordenada, independente.
(E)
um período simples, independente, e uma oração
subordinada, dependente.

(A)
(B)
(C)
(D)

QUESTÃO 29
O elemento destacado introduz uma oração
subordinada adjetiva, EXCETO
(A)
“Das 97.549 armas de fogo que foram registradas em
nome de empresas de segurança...”
(B)
“‘As empresas que atuam com segurança externa
costumam ser as mais visadas.”
(C)
“‘Podemos dizer ainda que, para cada funcionário de
empresa regularizada...’”
(D)
“‘...existem problemas no setor que devem ser
investigados pela PF.’’
(E)
“Os vigilantes acompanhavam um caminhão que
transportava um insumo industrial...”

(E)

É correto afirmar que NÃO ocorre acento indicativo
de crase antes de empresas porque
a forma verbal pertenciam se encontra na terceira
pessoa do plural.
a expressão empresas não está precedida de artigo
definido feminino.
a forma verbal pertenciam não é sucedida por uma
preposição.
a forma verbal pertenciam está relacionada à
expressão 17%.
a expressão criminosos se encontra no masculino
plural.

QUESTÃO 34
Todas as palavras abaixo apresentam 4 letras e 4
fonemas, EXCETO
(A)
para.
(B)
fogo.
(C)
cada.
(D)
hoje.
(E)
zona.
QUESTÃO 35
Assinale a alternativa que NÃO apresenta um
ditongo.
(A)
Seis
(B)
Atuam
(C)
Ação
(D)
Mais
(E)
Outra

QUESTÃO 30
Todas as expressões abaixo são objetos diretos,
EXCETO
(A)
“Os vigilantes acompanhavam um caminhão que
transportava um insumo industrial...”
(B)
“...os seguranças podem estar sendo procurados
porque diminuiu a quantidade de armas...”

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

“‘Escoltas externas são as que usam armas longas e
fuzis.’”
“Os vigilantes acompanhavam um caminhão que
transportava um insumo industrial...”
“...o Sistema de Segurança e Vigilância Privada (Sisvip)
da Polícia Federal e a pesquisa traz um balanço...”
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QUESTÃO 40
Uma escola de Educação Básica atende do 1º ao 9º
ano do Ensino Fundamental e da 1ª à 3ª série do
Ensino Médio. Sabe-se que 65% dos alunos estão
1
dos
matriculados no Ensino Fundamental e que
4
alunos estão matriculados na 3ª série do Ensino
Médio. Nessas condições, a percentagem de alunos
matriculados nas outras duas séries do Ensino
Médio é
(A)
5%.
(B)
7,5%.
(C)
10%.
(D)
12%.
(E)
15%.

MATEMÁTICA
QUESTÃO 36
Os salários dos 20 funcionários do setor
administrativo de uma escola estão apresentados
no quadro abaixo:
Salário (R$)
Nº de funcionários

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nessas condições,
funcionários é
R$ 1 815,00.
R$ 1 825,00.
R$ 1 875,00.
R$ 1 915,00.
R$ 1 925,00.

1 250
2
o

1 500
7

salário

2 300
11
médio

desses

INFORMÁTICA

QUESTÃO 37
Uma funcionária criou uma senha para salvar um
arquivo confidencial, mas por medida de segurança
não anotou essa senha em papel, confiando apenas
em sua memória. Certo dia necessitou abrir o
arquivo, mas não se lembrava da senha criada, mas
sabia que era um número par maior do que 60 000 e
formado por 5 algarismos distintos. Lembrou-se
ainda que a senha criada continha os algarismos 4,
5, 6, 7 e 8. Nessas condições, o número máximo de
tentativas para abrir o referido arquivo é
(A)
36.
(B)
42.
(C)
45.
(D)
48.
(E)
54.

QUESTÃO 41
Referente ao Microsoft Office Word 2003, no
sistema operacional Windows XP Professional,
analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s).
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão
(Português Brasil).

QUESTÃO 38
Um colégio tem 2 000 alunos e cobra R$ 350,00
mensais. Desejando aumentar o valor da
mensalidade, decidiu fazer uma pesquisa e
constatou que para cada R$ 10,00 de acréscimo no
valor da mensalidade, perderá 50 alunos. De quanto
deve ser o aumento para maximizar a receita
(entrada de dinheiro) mensal?
(A)
R$ 25,00.
(B)
R$ 28,00.
(C)
R$ 30,00.
(D)
R$ 32,00.
(E)
R$ 35,00.
QUESTÃO 39
O chefe de um setor administrativo cronometrou o
tempo gasto por duas funcionárias para lacrar
envelopes. Verificou que Bel demora, em média, 2
segundos para lacrar 3 envelopes. Cida é um pouco
mais vagarosa, pois demora, em média, 5 segundos
para lacrar 7 envelopes. Supondo que ambas
mantenham o mesmo desempenho apresentado
quando o chefe realizou a cronometragem, pode-se
afirmar que enquanto Bel lacrar 180 envelopes, Cida
lacrará
(A)
176 envelopes.
(B)
174 envelopes.
(C)
172 envelopes.
(D)
170 envelopes.
(E)
168 envelopes.

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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I.

É possível adicionar imagens em um
documento do Word, selecionando a opção
“Do Arquivo” disponível no menu “Exibir”
dentro do submenu opção “Imagens”.

II.

É possível salvar um documento do Word, ao
clicar no menu Arquivo, escolher a opção
Salvar como, normalmente é usado toda vez
em que precisar salvar um novo arquivo.

III.

Ao
selecionar
a
opção
“Visualizar
Impressão” disponível no menu Arquivo,
automaticamente será enviado a impressão
de todas as páginas para a impressora
padrão.

IV.

O Word permite que listas numeradas ou
com marcadores sejam criadas, para definir
essas opções, é possível criar utilizando a
opção “Marcadores e Numeração” no menu
Formatar.

Apenas II.
Apenas I, II e III.
Apenas III.
Apenas I e IV.
Apenas II e IV.

QUESTÃO 42
Sobre a utilização do atalho “ctrl+k” no navegador
Internet Explorer, na versão 8.x, no sistema
operacional Windows XP, assinale a alternativa
correta.
Obs: Utilizando instalação padrão (Português
Brasil). A utilização do caracter + é usada apenas
para interpretação.
(A)
Irá duplicar a guia atual em uma nova guia, ou seja, irá
abrir o endereço da guia atual na nova guia.
(B)
Disponibiliza uma janela com um campo para informar
um novo endereço URL para ser redirecionado.
(C)
Restaura a janela do navegador retornando ao
tamanho definido antes de maximizar.
(D)
Irá imprimir a página atual ou o quadro ativo.
(E)
Irá remover a guia atual se estiver com mais de uma
guia aberta.

QUESTÃO 44
Assinale a alternativa que contém a extensão de
arquivo INCORRETA.
(A)
“.calc” representa a extensão de um arquivo do
Br.Office Calc.
(B)
“.doc” representa a extensão de um arquivo do
Microsoft Word.
(C)
“.jpg” representa a extensão de um arquivo de imagem.
(D)
“.xlsx” representa a extensão de um arquivo do
Microsoft Excel.
(E)
“.ppt” representa a extensão de um arquivo do
Microsoft Power Point.
QUESTÃO 45
Sobre utilização de hiperlink no Microsoft Office
Word 2007, no sistema operacional Windows XP
Professional, analise as assertivas e, em seguida,
assinale a alternativa que apresenta a(s) correta(s).
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão
(Português Brasil).

QUESTÃO 43
Sobre a utilização do BrOffice.org Calc no sistema
operacional Windows XP Professional, analise as
assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a(s) correta(s).
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão
(Português Brasil). Versão utilizada do BrOffice.org
Calc 3.2.0.
I.

Ao selecionar três (3) células com conteúdos
diferentes e solicitar a opção “Mesclar”, irá
disponibilizar a opção de mover os valores
das três (3) células para a primeira célula.

II.

Ao selecionar três (3) células com conteúdos
diferentes e solicitar a opção “Mesclar”, a
primeira célula irá receber a soma total dos
números
das
3
células
(célula1+célula2+célula3).

III.

IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao selecionar três (3) células com conteúdos
diferentes e solicitar a opção “Mesclar”, é
possível mover o valores das três (3) células
para a primeira célula ou manter somente o
valor da primeira célula.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao selecionar três (3) células com conteúdos
diferentes e solicitar a opção “Mesclar”,
exibe mensagem dizendo que não é possível
mesclar três (3) células com conteúdos
diferentes, ou seja, funciona somente se as
duas (2) últimas células estiverem sem
conteúdo.

Em um documento do Word, por padrão,
você pode acessar — ou abrir — os
hiperlinks pressionando CTRL enquanto
clicam no hiperlink, irá abrir o navegador de
internet padrão do sistema.

II.

Em um documento do Word, por padrão,
você pode acessar — ou abrir — os
hiperlinks pressionando ALT enquanto
clicam no hiperlink, irá abrir o navegador de
internet padrão do sistema.

III.

Em um documento do Word, não é possível
clicar em um hiperlink, é necessário copiar o
endereço e colar no navegador de internet.

IV.

Uma das formas possíveis para adicionar um
hiperlink em um documento do Word é na
guia “Inserir”, no grupo “Links”, clicando em
“Hiperlink”.

Apenas I.
Apenas I, II e III.
Apenas VI.
Apenas I e IV.
Apenas II, III e IV.

QUESTÃO 46
Qual das alternativas abaixo apresenta
dispositivo de saída de um computador?
(A)
Joystick.
(B)
Monitor.
(C)
Teclado.
(D)
Mouse.
(E)
Scanner.

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas II e III.
Apenas II.
Apenas IV.

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

I.
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QUESTÃO 47
Sobre o Microsoft Office Excel 2007, no sistema
operacional Windows XP Professional, analise as
assertivas e, em seguida, assinale a alternativa que
apresenta a(s) correta(s).
Obs: Utilizando instalação e configuração padrão
(Português Brasil).
I.

II.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 49
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s) sobre
conceitos de hardware.

Por padrão os nomes das células são
representados por letras e números (A1, por
exemplo), sendo que a letra representa a
coluna e o número representa a linha.
É possível limpar o conteúdo de uma célula
sem excluir a célula selecionada, ao clicar
em uma célula com o botão direito do mouse
e clicar na opção excluir, e selecionar
“Deslocar células para esquerda”.

III.

Por padrão os nomes das células são
representados por números e letras (1A, por
exemplo), sendo que a letra representa a
linha e o número representa a coluna.

IV.

Para definir cálculos em uma célula é
necessário
primeiramente
informar
o
caractere “=”, por exemplo “=A1+A2” (sem
as aspas).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

QUESTÃO 48
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s).
Obs: Utilizando Windows XP Professional (Service
Pack 3) instalação e configuração padrão
(Português Brasil).

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Ao minimizar uma janela, ela assume a forma
de um botão na barra de tarefas.

II.

Ao restaurar uma janela, ela assume sua
maior forma, ocupando a tela toda.

III.

Barras de rolagem, podem ser verticais ou
horizontais e permitem a visualização de um
determinado arquivo.

IV.

Ao maximizar uma janela o botão maximizar
passa a se chamar Minimizar.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e III.
Apenas III.
Apenas II e IV.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

Hardware define toda a parte física do
computador, por exemplo, unidade de
discos, circuitos integrados, ou seja,
mecanismos físicos que compõem o
computador.

II.

Software são periféricos físicos onde
trafegam informações dos dispositivos de
entrada e saída.

III.

A memória ROM é uma memória de somente
leitura.

IV.

O
CD-RW
(ReWritable),
em
perfeito
funcionamento, permite limpar informações
existentes e gravar novas informações, ou
seja, regravar informações.

Apenas I.
Apenas II.
Apenas I e IV.
Apenas III.
Apenas I,III e IV.

QUESTÃO 50
Analise as assertivas e, em seguida, assinale a
alternativa que apresenta a(s) correta(s) sobre
compactador de arquivos do Windows XP.
Obs: Utilizando Windows XP Professional (Service
Pack 3) instalação e configuração padrão
(Português Brasil).

Apenas I.
Apenas III.
Apenas II, III e IV.
Apenas I e IV.
Apenas I, II e III.

I.

I.
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I.

Ao compactar um arquivo, utilizando o
compactador padrão do Windows, é gerado
um novo arquivo com extensão “zip” e o
arquivo original é excluído automaticamente.

II.

Após compactar um arquivo utilizando o
compactador do Windows, se novamente
clicar com o botão direito sobre o arquivo ir
ao agrupador de opções “Enviar para” e
selecionar a opção “Pasta Compactada
(zipada)”, o compactador gera um arquivo
com o mesmo nome e com um menor
tamanho.

III.

Utilizando o compactador padrão do
Windows é possível gerar arquivos com a
extensão “rar”, porém, após gerar esse
arquivo, somente é possível descompactar
utilizando o software winrar.

IV.

É possível compactar arquivos ao clicar com
o botão direito do mouse sobre um arquivo,
ir ao agrupador de opções “Enviar para” e
selecionar a opção “Pasta Compactada
(zipada)”.

Apenas I e II.
Apenas III.
Apenas III e IV.
Apenas IV.
Apenas II,III e IV.

CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO
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