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LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO 

Laços de Família  

Um pouco cansada, com as compras 

deformando o novo saco de tricô, Ana subiu no 

bonde. Depositou o volume no colo e o bonde 

começou a andar. Recostou-se então no banco 

procurando conforto, num suspiro de meia 

satisfação. 

Os filhos de Ana eram bons, uma coisa 

verdadeira e sumarenta. Cresciam, tomavam 

banho, exigiam para si, malcriados, instantes 

cada vez mais completos. A cozinha era enfim 

espaçosa, o fogão enguiçado dava estouros. O 

calor era forte no apartamento que estavam aos 

poucos pagando. Mas o vento batendo nas 

cortinas que ela mesma cortara lembrava-lhe 

que se quisesse podia parar e enxugar a testa, 

olhando o calmo horizonte. Como um 

lavrador. Ela plantara as sementes que tinha na 

mão, não outras, mas essas apenas. E cresciam 

árvores. Crescia sua rápida conversa com o 

cobrador de luz, crescia a água enchendo o 

tanque, cresciam seus filhos, crescia a mesa 

com comidas, o marido chegando com os 

jornais e sorrindo de fome, o canto importuno 

das empregadas do edifício. Ana dava a tudo, 

tranquilamente, sua mão pequena e forte, sua 

corrente de vida. 

Certa hora da tarde era mais perigosa. Certa 

hora da tarde as árvores que plantara riam dela. 

Quando nada mais precisava de sua força, 

inquietava-se. No entanto sentia-se mais sólida 

do que nunca, seu corpo engrossara um pouco 

e era de se ver o modo como cortava blusas 

para os meninos, a grande tesoura dando 

estalidos na fazenda. Todo o seu desejo 

vagamente artístico encaminhara-se há muito 

no sentido de tornar os dias realizados e belos; 

com o tempo, seu gosto pelo decorativo se 

desenvolvera e suplantara a íntima desordem. 

Parecia ter descoberto que tudo era passível de 

aperfeiçoamento, a cada coisa se emprestaria 

uma aparência harmoniosa; a vida podia ser 

feita pela mão do homem. 

LISPECTOR, Clarice. Laços de Família. Rio 

de Janeiro: Rocco, 1998. p. 19. Fragmento. 

 

QUESTÃO 01 

O que retrata a narrativa do texto acima? 

(A) Retrata rotina fatigante de uma dona de 

casa.  

(B) Retrata a lembrança de uma mãe cansada 

por ter que cuidar dos filhos que “exigiam para 

si, malcriados, instantes cada vez mais 

completos”. 

(C) Retrata a vida de uma mulher que 

experimenta no cotidiano uma epifania que a 

conduz a refletir sobre si mesma e sobre o 

mundo. 

(D) Retrata a história de uma mulher, Ana, que, 

feliz com sua vida, “num suspiro de meia 

satisfação”, coloca-se a narrar cenas do seu 

cotidiano.  

(E) Retrata a rotina monótona de uma dona de 

casa que sai do trabalho, faz compras, pega o 

bonde para voltar para casa, cuida dos filhos e 

põe-se a pensar no fastio de uma vida sem nada 

de extraordinário.  

QUESTÃO 02 

Qual o tipo de narrativa apresentada acima? 

(A) Fábula.  

(B) Romance 

(C) Novela.  

(D) Crônica.  

(E) Conto.  

QUESTÃO 03 

Qual trecho abaixo representa o clímax da 

narrativa?  

(A) “Todo o seu desejo vagamente artístico 

encaminhara-se há muito no sentido de tornar 

os dias realizados e belos”.  

(B) “Certa hora da tarde era mais perigosa. 

Certa hora da tarde as árvores que plantara 

riam dela”. 

(C) “Parecia ter descoberto que tudo era 

passível de aperfeiçoamento, a cada coisa se 

emprestaria uma aparência harmoniosa”. 

(D) “(...) a vida podia ser feita pela mão do 

homem”. 

(E) “(...) com o tempo, seu gosto pelo 

decorativo se desenvolvera e suplantara a 

íntima desordem”. 
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QUESTÃO 04 

Assinale a alternativa em que o trecho 

apresentado NÃO se encontra em sentido 

figurado: 

(A) “Recostou-se então no banco procurando 

conforto, num suspiro de meia satisfação”. 

(B) “Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão 

pequena e forte, sua corrente de vida”. 

(C) “Certa hora da tarde era mais perigosa. 

Certa hora da tarde as árvores que plantara 

riam dela”. 

(D) “Crescia sua rápida conversa com o 

cobrador de luz (...)” 

(E) “(...) a vida podia ser feita pela mão do 

homem”. 

 

QUESTÃO 05 

Em: “(...) o canto importuno das empregadas 

do edifício”, a palavra em destaque apresente 

relação de sinonímia com qual das palavras 

abaixo? 

(A) Agradável.  

(B) Aliciante.  

(C) Atiçador.  

(D) Atraente.  

(E) Impertinente.  

 

QUESTÃO 06 

Em: Ana dava a tudo, tranquilamente, sua mão 

pequena e forte (...), o uso das vírgulas: 

(A) Está correto, pois separam um aposto. 

(B) É opcional, pois separam um adjunto 

adverbial deslocado com menos de três 

palavras.  

(C) Está correto, pois separam um vocativo. 

(D) Está correto, pois “tranquilamente” é 

advérbio e não se separa advérbios com 

vírgula.  

(E) Está correto, pois só há necessidade de uma 

vírgula, depois da palavra “tranquilamente”. 

 

QUESTÃO 07 

Na frase “vou estudar, embora esteja com 

sono” a palavra em destaque trata-se de uma 

conjunção:  

(A) Integrante.  

(B) Aditiva.  

(C) Concessiva.  

(D) Condicional.  

(E) Conclusiva.  

QUESTÃO 08 

Assinale a alternativa que apresenta um 

numeral:  

(A) Eu estava triste, até que um certo alguém 

cruzou o meu caminho.  

(B) Uma boa educação é importante para 

formar o caráter do indivíduo.  

(C) Foi um presente te encontrar!  

(D) Fui à livraria e comprei somente um livro, 

embora eu quisesse comprar mais.  

(E) Hoje faz um lindo dia! 

QUESTÃO 09 

A palavra “cabisbaixo” é formada pelo 

processo de:  

(A) prefixação.  

(B) aglutinação.  

(C) sufixação.  

(D) justaposição.  

(E) parassíntese.  

QUESTÃO 10 

Assinale a alternativa em que há uso 

INCORRETO da crase:  

(A) A sua prova é igual à do Renato.  

(B) Tudo que foi dito se refere àquela situação 

que não resolvemos.  

(C) Eu saí às 15h sem ter hora para voltar.  

(D) Estive esperando por ele desde às 9h da 

manhã.  

(E) Corri à beça e, ainda assim, perdi o ônibus.  
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO 

LÓGICO 

QUESTÃO 11 

Resolva a expressão matemática abaixo: 

16
1/2 + 2

3 ÷ [
(144 − 6) + 17 ÷ 3

15
]

[100⋅
1
10

]−10

 

E assinale a alternativa correta com seu valor. 

(A) 10. 

(B) 11. 

(C) 12. 

(D) 13. 

(E) 14. 

QUESTÃO 12 

Considere 
8𝑚

6−𝑚
 e 

6−𝑚

8𝑚
 números naturais, 

positivos e onde 𝑚 ∈ ℜ − {0,6} . Assinale, 

portanto, a alternativa correta. 

(A) Se os números são naturais e positivos, 
8𝑚

6−𝑚
 = 1,10 =

6−𝑚

8𝑚
 

(B) Se os números são naturais e positivos, 
8𝑚

6−𝑚
 = 1,8 =

6−𝑚

8𝑚
 

(C) Se os números são naturais e positivos, 
8𝑚

6−𝑚
 = 1 =

6−𝑚

8𝑚
 

(D) Se os números são naturais e positivos, 
8𝑚

6−𝑚
 = −1 =

6−𝑚

8𝑚
 

(E) Se os números são naturais e positivos, 
8𝑚

6−𝑚
 = −1,1 =

6−𝑚

8𝑚
 

QUESTÃO 13 

Abaixo está exposto a quantidade de dinheiro 

que Felipe gastou em cinco semanas. 

98,00  /  259,00  /  150,00  /  64,00  /  23,00  

Então, a média do valor que ele gastou, foi de: 

(A) R$ 102,90. 

(B) R$ 114,40. 

(C) R$ 116,10. 

(D) R$ 118,80. 

(E) R$ 120,50. 

QUESTÃO 14 

Clara comprou um queijo em formato de 

paralelepípedo com dimensões 64mm x 48mm 

x 24mm para cortá-los em formato cúbico 

idêntico uns aos outros, na intenção de compor 

sua tábua de frios. Dentro desse contexto, 

sabendo que não houve desperdício de queijo, 

o maior valor inteiro do lado do cubo de 

queijo, em mm, é 

(A) 6. 

(B) 8. 

(C) 10. 

(D) 12. 

(E) 18. 

 

QUESTÃO 15 

Ana quis revestir a menor parede do seu 

apartamento com um papel de parede colorido. 

Essa parede tem 198 cm de altura e 165 cm de 

comprimento.  

Ao chegar na loja, ela optou por escolher o 

papel de parede já com cola, em formato 

quadrado e de maior lado (em cm) inteiro 

possível. Isto é, a medida do lado do papel não 

será decimal. 

Sabendo que os papéis comprados são 

quadrados, idênticos e não  houve desperdício, 

quantas unidades deles Ana precisou 

comprar? 

(A) 30. 

(B) 33. 

(C) 48. 

(D) 55. 

(E) 68. 
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QUESTÃO 16 

José é um Engenheiro Químico e faz a 

produção de fibras de carbono. Ele produziu 

duas caixas de fibras onde a primeira caixa 

teve 6% das fibras mais grossas do que o 

esperado e na segunda caixa, ele teve 8%. 

Sabendo que o restante das fibras estava ideal, 

ao juntar a primeira e a segunda caixa em uma 

única, podemos afirmar que o novo percentual 

de fibras mais grossas do que o ideal será de: 

(A) 14%. 

(B) 10%. 

(C) 8,2%. 

(D) 8%. 

(E) 7%. 

QUESTÃO 17 

Um tapete de forma retangular foi comprado 

para ser colocado em um quarto. O tapete 

possui comprimento de 98 cm e largura de 120 

cm. Sua área, então, é de: 

(A) 10 500 𝑐𝑚2. 

(B) 11 760  𝑐𝑚2. 

(C) 13 290  𝑐𝑚2. 

(D) 14 810  𝑐𝑚2. 

(E) 15 380  𝑐𝑚2. 

 

QUESTÃO 18 

O próximo termo X da sequência abaixo é: 

0,25  /  0,3  /  0,07  / 0,38  /  0,25  / X 

(A) 2,9. 

(B) 1,74. 

(C) 0. 

(D) 0,5. 

(E) 0,3. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

Se uma pessoa aplicar R$ 660,00 no regime de 

juros compostos, a uma taxa de 1% ao ano, 

durante quarenta e oito meses, será obtido um 

montante de, aproximadamente: 

(A) R$ 628,40. 

(B) R$ 632,80. 

(C) R$ 664,15. 

(D) R$ 679,20. 

(E) R$ 686,80. 

 

QUESTÃO 20 

Um capital de  R$ 300 000,00 foi aplicado no 

regime de juros simples, a uma taxa de 2% ao 

mês, durante dois anos. O juro rendido, após 

esse tempo, foi de: 

(A) R$ 69 000,00. 

(B) R$ 75 200,00. 

(C) R$ 86 120,00. 

(D) R$ 98 540,00. 

(E) R$ 144 000,00. 

 

ATUALIDADES 

QUESTÃO 21 

Em dezembro de 2021, o aplicativo do 

Ministério da Saúde foi invadido por hackers e 

ficou 13 dias fora do ar, impossibilitando a 

emissão do comprovante de vacinação. O 

nome do aplicativo é: 

(A) Sus Online. 

(B) Passaporte Sus. 

(C) ConectSus. 

(D) SusApp. 

(E) WhatSus. 
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QUESTÃO 22 

O Senado Federal aprovou a indicação feita 

pelo presidente Jair Bolsonaro, para assumir 

uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). 

Ele se tornou o segundo ministro indicado por 

Bolsonaro para assumir vaga no STF. O 

aprovado foi: 

(A) Kassio Nunes. 

(B) Augusto Aras. 

(C) Bruno Bianco. 

(D) Sérgio Moro. 

(E) André Mendonça. 

 

QUESTÃO 23 

A Conmebol anunciou, na manhã do dia 31 de 

maio de 2021, que a Copa América seria 

realizada no Brasil. Inicialmente, a Copa 

América seria sediada pelos países: 

(A) Argentina e Colômbia. 

(B) Uruguai e Paraguai. 

(C) Bolívia e Chile. 

(D) Venezuela e Equador. 

(E) Chile e Venezuela. 

 

QUESTÃO 24 

Em 24 de fevereiro de 2022, o presidente russo 

Vladimir Putin ordenou a invasão do leste da 

Ucrânia. A capital da Ucrânia é a cidade de: 

(A) Odessa. 

(B) Kiev. 

(C) Lviv. 

(D) Dnipro. 

(E) Donetsk. 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 25 

Complete a lacuna com a alternativa correta: 

“O dia 15 de agosto de 2021 ficou marcado 

como o dia em que o __________ retomou o 

controle sobre Cabul, capital do Afeganistão.” 

(A) Hamas. 

(B) Hezbollah. 

(C) Boko Haram. 

(D) Al-Qaeda. 

(E) Talibã. 

 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO 26 

Assinale abaixo o correto significado de URL. 

 

(A) Unification Resource Locator. 

(B) Union Reserch Locator. 

(C) Uniform Resource Locator. 

(D) Uniform Rersouce Locatertetion. 

(E) Union Reserch Locateition. 

 

QUESTÃO 27 

Para se trabalhar com Macro no MS Excel é 

preciso previamente habilitar uma guia na guia 

Arquivo/Opções/Personalizar Faixa de 

Opções. Escolha abaixo qual o nome da guia 

que precisa ser habilitada antes de se iniciar o 

trabalho com Macros no MS Excel: 

(A) Dados. 

(B) Desenvolvedor. 

(C) Revisão. 

(D) Inserir. 

(E) Fórmulas. 
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QUESTÃO 28 

Assinale abaixo a única informação correta 

sobre a Internet. 

(A) O primeiro site criado na história da 

internet não está disponível para acessar. 

(B) A maior parte do tráfego online é feita por 

políticos. 

(C) O Wi-Fi já existe há 30 anos. 

(D) Existem nove chaves que dominam a 

internet, literalmente guardadas a sete chaves. 

(E) A internet tem o peso de um morango, com 

aproximadamente 50 gramas. 

 

QUESTÃO 29 

A imagem do ícone abaixo representa qual 

função no MS Word? 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Inserir figuras. 

(B) Inserir tabela. 

(C) Inserir colunas. 

(D) Inserir formas. 

(E) Inserir legenda. 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

Assinale a resposta correta que complete as 

lacunas no texto abaixo. 

“Raymond ___________ foi o responsável 

pelo primeiro e-mail onde, em 1971, através da 

ARPANET (considerada a mãe da internet que 

conhecemos hoje) supostamente enviou a 

mensagem “QWERTYUIOP” com o 

aplicativo SNDMSG (send message) que 

permitia à troca de mensagens de texto entre 

usuários conectados na ARPANET. 

____________ na verdade não se lembra de 

muitas coisas sobre o primeiro e-mail e 

também não tem certeza de qual foi o texto, 

nem quem o enviou. Sua única certeza é que a 

mensagem foi enviada toda em letras 

maiúsculas. O formato (fulano@domínio), que 

conhecemos hoje, também foi criado por Ray, 

onde o @ significa “at” e quer dizer que fulano 

está em determinado domínio.”  

 

(A) Trenditon. 

(B) Traviston. 

(C) Trequintone. 

(D) Tomlinson. 

(E) Tenistone. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO 31 

São as pessoas físicas que prestam serviços ao 

Estado e às entidades da Administração 

Indireta, com vínculo empregatício e mediante 

remuneração paga pelos cofres públicos (DI 

PIETRO, 2019, p. 683). Ocupam cargos ou 

empregos públicos, ou exercem função 

pública. 

Podemos considerar o texto acima como 

definição de: 

(A) Agentes políticos. 

(B) Militares. 

(C) Particulares em Colaboração com o Poder 

Público. 

(D) Servidores Públicos. 

(E) Servidores Estatutários. 
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QUESTÃO 32 

Segundo a LEI Nº 8.112, DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 1990 em seu Art. 116: São 

deveres do servidor, entre outros, exceto:  

(A) Exercer com zelo e dedicação as 

atribuições do cargo. 

(B) Guardar sigilo sobre assunto da repartição. 

(C) Ser assíduo e pontual ao serviço. 

(D) Cumprir as ordens superiores, em todos e 

quaisquer casos. 

(E) Tratar com urbanidade as pessoas. 

 

QUESTÃO 33 

Segundo a LEI Nº 8.112, DE 11 DE 

DEZEMBRO DE 1990 em seu Art. 117: São 

algumas proibições ao servidor público: 

I. Recusar fé a documentos públicos. 

II. Cometer a pessoa estranha à repartição, 

fora dos casos previstos em lei, o 

desempenho de atribuição que seja de 

sua responsabilidade ou de seu 

subordinado. 

III. Participar de gerência ou administração 

de sociedade privada, personificada ou 

não personificada, exercer o comércio, 

exceto na qualidade de acionista, 

cotista ou comanditário.      

IV. Cometer a outro servidor atribuições 

estranhas ao cargo que ocupa, exceto 

em situações de emergência e 

transitórias. 

V. Proceder de forma lesta. 

 

Assinale a resposta correta:  

(A) Somente as afirmativas IV e III estão 

corretas.  

(B) Somente a afirmativa V está incorreta. 

(C) Somente as afirmativas I e III estão 

corretas.  

(D) Somente a afirmativa I está incorreta.  

(E) Somente as afirmativas II e V estão 

corretas,  

 

QUESTÃO 34 

O servidor Público, como pilastra da 

organização administrativa, está sujeito à 

responsabilidades decorrente do exercício do 

cargo, emprego ou função. Esta é de ordem 

patrimonial e decorre do art. 186 do Código 

Civil, segundo a qual todo aquele que causa 

dano a outrem é obrigado a repará-lo. 

(A) Responsabilidade Penal. 

(B) Responsabilidade Civil. 

(C) Responsabilidade Jurídica. 

(D) Responsabilidade Regulatória. 

(E) Responsabilidade Administrativa. 

 

QUESTÃO 35 

Os atos administrativos podem ser 

classificados exceto quanto: 

(A) aos destinatários. 

(B) ao alcance. 

(C) ao objeto. 

(D) a formação. 

(E) ao grau de subordinação. 

 

QUESTÃO 36 

Somente a prevista em lei, sendo em regra por 

escrito, admitindo-se de outra maneira quando 

a lei assim autorizar. O ato administrativo está 

sujeito ao princípio da solenidade, exigindo-se 

formalidades específicas, procedimento 

administrativo prévio e motivação. 

O texto acima se refere a qual dos elementos 

dos atos administrativos?  

(A) Competência. 

(B) Motivo. 

(C) Objeto.   

(D) Finalidade. 

(E) Forma. 
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QUESTÃO 37 

Leia os pontos abaixo:  

• Atendimento a fins de interesse geral, 

vedada a renúncia total ou parcial de 

poderes ou competências, salvo 

autorização em lei. 

• Atuação segundo padrões éticos de 

probidade, decoro e boa-fé. 

• Observância das formalidades 

essenciais à garantia dos direitos dos 

administrados.  

• Proibição de cobrança de despesas 

processuais, ressalvadas as previstas 

em lei. 

Sobre Processo Administrativo, os pontos 

acima se referem a:  

(A) Objetivos do Processo Administrativo. 

(B) Requisitos do Processo Administrativo. 

(C) Fases do Processo Administrativo. 

(D) Instauração do Processo Administrativo. 

(E) Relatório do Processo Administrativo. 

 

QUESTÃO 38 

São os princípios do processo administrativo, 

exceto: 

(A) Restrita Defesa Contraditório e Interesse 

Privado. 

(B) Segurança Jurídica e Eficiência. 

(C) Razoabilidade e Finalidade. 

(D) Legalidade e Proporcionalidade.   

(E) Motivação e Moralidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 39 

Segundo a Lei Federal 10.520/02, que trata 

sobre a modalidade de licitação Pregão, em seu 

Art. 5º:  É vedada a exigência de: 

I - Garantia de resposta; 

II - Aquisição do edital pelos licitantes, como 

condição para participação no certame; e 

III - Pagamento de taxas e emolumentos, salvo 

os referentes a fornecimento do edital, que não 

serão superiores ao custo de sua reprodução 

gráfica, e aos custos de utilização de recursos 

de tecnologia da informação, quando for o 

caso. 

Assinale a alternativa correta:  

(A) Somente o inciso III está incorreto.  

(B) Somente o inciso II está incorreto. 

(C) Somente o inciso I está incorreto.  

(D) Todos os incisos estão incorretos. 

(E) Todos os incisos estão corretos.  

 

QUESTÃO 40 

Segundo o Decreto Federal nº 9.191, de 2017 

em Art. 16: A alteração de ato normativo será 

realizada por meio: 

I - de reprodução integral em um só texto, 

quando se tratar de alteração considerável; 

II - de revogação parcial; ou 

III - de substituição, supressão ou acréscimo de 

dispositivo. 

Assinale a alternativa correta: 

(A) Somente o inciso I está incorreto.  

(B) Somente o inciso II está incorreto. 

(C) Somente o inciso III está incorreto.  

(D) Todos os incisos estão incorretos. 

(E) Todos os incisos estão corretos.  

 

 

 


