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————————  PORTUGUÊS  ————————

01. A palavra IDENTIDADE aparece comumente
grafada erradamente com um N a mais:
identidade. O vocábulo abaixo cuja grafia está
correta é:
a)Enganjado
b)Ingnorante
c)Mortandela
d)Contenção

02. O soneto de Vinícius de Morais é referência para
as questões 2 a 6:

Soneto de Fidelidade
De tudo ao meu amor serei atento
Antes, e com tal zelo, e sempre, e tanto
Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento.

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto
E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim, quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive
Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa me dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama
Mas que seja infinito enquanto dure.

Vinícius de Moraes, “Antologia Poética”,

Editora do Autor, Rio de Janeiro, 1960, pág.96.

02. No 1º verso da 2ª estrofe o pronome oblíquo em
destaque refere-se ao:
a)Soneto de fidelidade
b)Meu encanto
c)Meu amor
d)Meu pensamento

03. Assinale a alternativa em que o sentido da palavra
mesmo coincide e equivale a que está presente
na 1ª estrofe, 3º verso do poema:
a) “Vamos de qualquer maneira, mesmo que ele

não queira ir.”
b) “Maria Gloria, há mesmo  necessidade de fazê-

lo padre? 
(Machado de Assis)

c) “ Pai, para onde fores, / irei também trilhando
as mesmas ruas...”

(Augusto dos Anjos)

d) Há aqui o mesmo contraste já observado em
outra ocasião.

04. No 3º verso da 2ª estrofe há presença de uma figura
de linguagem denominada:
a)Hipérbato
b)Pleonasmo
c)Silepse
d)Comparação

05. Faça a associação da coluna 2 de acordo com a
coluna 1 e, em seguida, marque a alternativa que
apresenta a seqüência CORRETA:
Coluna 1 Coluna 2

I. Substantivo (   ) hei
II. Verbo (   ) vão
III. Adjetivo (   ) encanto
IV. Pronome (   ) mais
V. Advérbio (   ) tudo

a)  III, II, IV, I, V
b)  II,  III, V, I, IV
c) I, III, IV, II, V
d) II, III, I, V, IV

6. Em “Quero vivê-lo em cada vão momento,”(1º verso,
2ª estrofe), a palavra em destaque se acentua pelo
mesmo motivo de:
a) parabéns
b) dendê
c) também
d) saída

Observe o trecho a seguir de Carlos Eduardo Novais
e responda ao que for pedido nas questões 7 a 9:

As catedrais do Consumo

As últimas pesquisas demonstram que os homens
já então se equiparando às mulheres na freqüência aos
supermercados. Revelam ainda que eles vêm
mostrando um talento incrível para donas-de-casa. Os
homens são os melhores fregueses nas chamadas
compras de impulso-termo que surgiu com o
supermercado-que são aquelas que não se coloca na
lista. Você chega lá, olha para a mercadoria, verifica
quanto tem no bolso e depois se justifica: “Vou comprar
só desta vez para experimentar”. As pesquisas
assinalam ainda que nas compras o impulso ocorre da
classe média  para cima. Abaixo da classe média,
diminui sensivelmente. Até mesmo porque, se
houvesse impulso, não haveria dinheiro.

07. No período:” As última pesquisas demonstram que
os homens já estão se  equiparando às mulheres
na freqüência aos supermercados.”, o sinal
indicativo de crase  se justifica pelo mesmo motivo
que em:
a) Pediram bife à milanesa.
b) Comprou tudo à vista
c) Andava à vontade quando encontrou Carlindo.
d) O frentista se dirigiu à cliente.
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08. A oração em destaque. “...que os homens já estão
se equiparando às mulheres na freqüência  aos
supermercados”, classifica-se sintaticamente
como:
a) Oração subordinada substantiva subjetiva.
b) Oração subordinada substantiva objetiva direta.
c) Oração subordinada adjetiva restritiva.
d) Oração subordinada adverbial causal.

09. Observe o período:”Revelam ainda que eles vem
mostrando um talento incrível para donas-de-
casa.’’A forma verbal grifada está em concordância
com o sujeito:
a) Os Homens
b) As mulheres
c)  As últimas pesquisas
d) As pesquisas dos homens

10. Identifique a alternativa em que o par de parônimas
se apresenta com sentido tocado:
a)  destratar (insultar)  / distratar (desfazer)
b)  sustar (suspender) / suster (sustentar)
c) deferimento  (adiamento) / diferimento ( concessão)
d) delatar (denunciar)  / dilatar (retardar)

————  CONHECIMENTO ESPECÍFICO  ————

11. Modalidade de comunicação entre unidades
administrativas de um mesmo órgão, sendo forma
de comunicação eminentemente interna:
a) Ofício
b) Memorando
c) Ata
d) Requerimento

12. Modalidade de comunicação oficial expedida
exclusivamente por Ministros de Estado para
autoridades de mesma hierarquia.
a) Ofício
b) Memorando
c) Ata
d) Aviso

13. Registro claro e preciso das ocorrências de uma
reunião, assembléia ou convenção.
a) Ofício
b) Memorando
c) Ata
d) Aviso

14. É o instrumento pelo qual Ministros ou outras
autoridades expedem instruções sobre a
organização e funcionamento de serviço e praticam
outros atos de sua competência.
a) Portaria
b) Memorando
c) Ofício
d) Ata

15. Forma de representar graficamente a estrutura
organizacional de uma empresa.
a) Organograma
b) Fluxograma
c) Sigla
d) Portaria

16. Representação gráfica que apresenta a sequência
de um trabalho de forma analítica, caracterizando
as operações, os responsáveis e/ou unidades
organizacionais envolvidos no processo.
a) Organograma
b) Fluxograma
c) Sigla
d) Protocolo

17. Conjuntos de documentos produzidos e recebidos
por órgãos públicos, instituições de caráter público
e entidades privadas, em decorrência do exercício
de atividades específicas, bem como por pessoa
física, qualquer que seja o suporte da informação
ou a natureza dos documentos.
a) Portaria
b) Memorando
c) Arquivo
d) Ofício

18. Sobre os arquivos públicos, assinale a alternativa
INCORRETA:
a) Os arquivos públicos são os conjuntos de

documentos produzidos e recebidos, no
exercício de suas atividades, por órgãos
públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito
Federal e municipal em decorrência de suas
funções administrativas, legislativas e
judiciárias.

b) Os documentos de valor permanente são
inalienáveis e imprescritíveis.

c) São também públicos os conjuntos de
documentos produzidos e recebidos por
instituições de caráter público, por entidades
privadas encarregadas da gestão de serviços
públicos no exercício de suas atividades.

d) Consideram-se documentos permanentes
aqueles em curso ou que, mesmo sem
movimentação, constituam de consultas
freqüentes.

19. São características do trabalho em equipe, exceto:
a) Propósitos comuns
b) Compromisso entre os integrantes
c) Individualismo
d) Responsabilidade Coletiva

20. Sobre trabalho em equipe, assinale a alternativa
CORRETA:
a) Corresponde apenas a um conjunto de pessoas.
b) A comunicação é base do trabalho em equipe
c) A confiança não é importante em um trabalho

em equipe.
d) No trabalho em equipe não ocorrem relações

interpessoais.
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21. São formas de administração pública, exceto:
a) Patrimonialista
b) Burocrática
c) Gerencial
d) Taylorista

22. Sobre a Administração Pública, assinale a
alternativa correta.
a) As autarquias integram a estrutura da

administração direta.
b) As empresas públicas são entidades da

administração indireta.
c) Não há descentralização no serviço público.
d) A centralização será efetivada mediante outorga.

23. Princípio que torna jurídica a exigência de atuação
ética dos agentes da administração pública.
a) Moralidade
b) Legalidade
c) Publicidade
d) Eficiência

24. Princípio que determina que o agente público deve
ter sua conduta orientada para o interesse público,
em detrimento dos interesses particulares.
a) Impessoalidade
b) Eficiência
c) Moralidade
d) Eficácia

25. Sobre as licitações públicas, assinale a alternativa
correta.
a) As obras e serviços realizados pela

administração pública não necessitam ser
precedidas de licitação.

b) A licitação destina-se a garantir a observância
do princípio constitucional da isonomia.

c) A eficiência é um dos princípios da licitação.
d) O procedimento administrativo da licitação é

sempre informal.

26. São deveres do servidor público, exceto:
a) Observar as normas legais e regulamentares.
b) Zelar pela economia do material e a destruição

do patrimônio público.
c) Guardar sigilo sobre assunto da repartição.
d) Ser assíduo e pontual ao serviço.

27. Sobre os impostos, assinale a alternativa correta
a) Os municípios não podem cobrar taxas.
b) As taxas podem ter base de cálculo própria dos

impostos.
c) Imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato

gerador uma situação independente de qualquer
atividade estatal específica, relativa ao
contribuinte.

d) O imposto sobre produtos industrializados é de
competência dos Estados.

28. Os municípios tem competência para instituir
alguns impostos. Assinale a alternativa que
corresponde a um imposto de competência dos
municípios.
a) Imposto sobre Propriedade predial e territorial

urbana.
b) Imposto sobre Produtos Industrializados
c) Imposto sobre Propriedade Territorial Rural
d) Imposto sobre propriedade de veículos

automotores.

29. Conjunto de medidas técnicas, educacionais,
médicas e psicológicas utilizadas para prevenir
acidentes seja eliminando condições inseguras do
ambiente, seja instruindo ou convencendo as
pessoas da utilização de práticas preventivas:
a) Segurança do Trabalho
b) Higiene do Trabalho
c) Prevenção de Acidentes
d) Vigilância

30. Julgue os itens a seguir sobre as relações
humanas no trabalho.

(   ) Os grupos se caracterizam por relações
humanas entre seus membros.

(   ) Praticar relações humanas significa muito mais
do que estabelecer contatos com outros
indivíduos.

(   ) As relações humanas representam uma
atitude, um estado de espírito que deve
prevalecer na manutenção dos contatos entre
as pessoas.

a) V,V,V
b) V,F,F
c) F,F,F
d) F,V,V

————————  INFORMÁTICA  ———————

31. São características da Memória ROM, EXCETO:
a) Composta por circuitos eletrônicos integrados
b) Não volátil
c) PROM, DPROM e EPROM são exemplos de

memória ROM
d) Armazenam informações mesmo com o

computador desligado

32. São tipos de arquivos com extensões válidas no
Microsoft Windows, EXCETO:
a) doc – documento do Microsoft Word
b) xls – planilha eletrônica do Microsoft Excel
c) psp – apresentação de slides do Microsoft

PowerPoint
d) exe – arquivo executável
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33. Considere as alternativas a seguir em relação ao
Microsoft Word:

I. Com o recurso de mala-direta, o usuário poderá
preencher vários documentos para
destinatários diferentes, apenas tendo o modelo
do documento a ser enviado e uma base de
dados.

II. O recurso de autocorreção é usado para definir
variáveis ou palavras, que serão substituídas
por trechos informados pelo usuário durante a
digitação.

III. Os modos de exibição são formas em que o
programa permite imprimir o documento
enquanto está sendo editado.

Assinale a alternativa que contém a(s)
afirmação(ões) CORRETA(S).
a) Apenas I
b) Apenas I e III
c) Apenas II e III
d) I, II e III

34. Dadas as seguintes células de uma planilha
eletrônica, com seus respectivos conteúdos: A1=
10, A2=25, A3=55, B1=20, B2=15, B3=30. A célula
D1, contendo a fórmula =MÁXIMO(A1:B2),
apresentará resultado igual a:
a) 20
b) 25
c) 30
d) 55

35. Considere as alternativas a seguir em relação à
Internet:
I. É a maior rede de computadores do mundo.
II. Os domínios são nomes associados aos

endereços IP. Isso significa que,
www.fundacaocajuina.org.br pode ser o nome
dado para o endereço IP 200.137.120.15.

III.Servidor FTP é responsável por fornecer uma
pasta para que os usuários possam acessar e
armazenar seus arquivos.

Assinale a alternativa que contém a(s)
afirmação(ões) CORRETA(S).
a) Apenas I
b) Apenas I e III
c) Apenas II e III
d) I, II e III

—————  CONHECIMENTO LOCAL  —————

Texto refere-se à questão  01 .

Matias Olímpio é um município brasileiro do Estado do
Piauí, microrregião do Baixo Parnaíba, mesorregião do
Norte Piauiense. O padroeiro da cidade é São Miguel
Arcanjo. O município tem cerca de 10 mil habitantes e
235 km². Inicialmente denominado “Arraial do Saco”,
era um povoado de Luzilândia sendo elevado ao patamar
de município por força de Lei Estadual datada de 29 de
outubro de 1953 sendo instalado em 1º de junho de
1954. Ainda antes de sua emancipação foi batizado
em honra ao político Matias Olímpio de Melo.

Fonte:http://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_Ol%C3%ADmpio.

Acesso em 24/04/2010)

36. Com base no texto acima podemos afirmar,
EXCETO:
a) A cidade de Matias Olímpio foi criada tendo como

povoado Luzilândia
b) O Arraial do Saco foi o núcleo  originador de

Matias Olímpio.
c) Matias Olímpio foi emancipado do município de

Luzilândia.
d) Matias Olímpio foi emancipada no governo de

Getúlio Vargas.

37.  Analise os dados abaixo e assinale a  alternativa
CORRETA:

Caracterização Física
DENOMINAÇÃO COORDENADA/DIVISÃO

REGIONAL/LIMITE
Latitude              03°42’57’’
Longitude           42°33’20’’
Microrregião Baixo Parnaíba Piauiense

Limite
Norte Madeiro/Estado do Maranhão
Sul São João do Arraial/Luzilândia/Campo Largo
do Piauí
Leste Luzilândia
Oeste Campo Largo do Piauí/Estado do Maranhão

Fontes: Piauí – Informações Municipais – 2000

Anuário Estatístico do Piauí – 2001.

a) Ao norte, Matias Olímpio tem seus limites com
Luzilândia e Campo Largo do Piauí.

b) Os municípios de Luzilândia e Madeiro não são
da Microrregião do Baixo Parnaíba Piauiense e
sim da Microrregião do Litoral Piauiense.

c) Ao sul, Matias Olímpio tem seus limites com
São João do Arraial, Luzilândia e Campo Largo
do Piauí.

d) O limite de Matias Olímpio ao sul é apenas com
Campo Largo do Piauí.

38. Observe os itens abaixo:
I. O  padre Jonas Pintos sugeriu   à atual  cidade

de Matias Olímpio, o nome de Miguelândia em
homenagem ao santo padroeiro da cidade: São
Miguel Arcanjo

II. Os cearenses foram também responsáveis pelo
povoamento da região de Matias  Olímpio.

III. A cidade de Matias Olímpio foi desmembrada
de Joca Marques.

Marque os itens corretos:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Os itens I e II
d) I, II e III

39. Com base na tabela abaixo, assinale a alternativa
correta:

Distribuição da População residente
segundo a localidade

DISTRIBUIÇÃO Nº ABSOLUTO %
Urbana 4.210 43,3
Rural 5.517 56,7
TOTAL 9.727 100,0

                   Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000
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a) A população rural de Matias Olímpio é  maioria
em  relação à população urbana.

b) A População urbana é duas vezes maior  que a
rural.

c) Em termos percentuais, podemos perceber que
há equilíbrio entre a população rural e urbana
no município de Matias Olimpio.

d) Podemos concluir, pela tabela, que a população
de Matias Olímpio será sempre de maioria rural

40. Sobre a política em Matias Olímpio, temos o
quadro abaixo :

Lista de Prefeitos
Francisco Augusto Maia ARENA 1970

Bernardo Araújo Rocha ARENA 1972

José Vaz de Aguiar ARENA 1976

Augusto César Alves Maia PDS 1982

José Vaz de Aguiar PFL 1988

Augusto César Alves Maia PFL 1992

Antônio Rodrigues Sobrinho PFL 1996

Augusto César Alves Maia PFL 2000

Antônio Rodrigues Sobrinho PMDB 2004

Edísio Alves Maia PP 2008

              Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Matias_Ol%C3%ADmpio.

Acesso em 24/04/2010

Com base no quadro, podemos concluir que:
a) A política de Matias Olimpio, ao longo das

décadas representadas, apresentou uma
alternância significativa no poder.

b) Que o domínio de  siglas partidárias com
programas semelhantes  predominou no
intervalo de   tempo definido.

c) Podemos perceber que não há potentados
familiares no poder em Matias Olímpio no
período de 1970 a 2008.

d) Matias Olímpio não sofre da herança política
da ditadura militar (1964-1985)
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