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BOA PROVA!

Antes de iniciar a prova, leia atentamente as instruções a 
seguir e aguarde a ordem do Fiscal para iniciar o Exame.
1. No ato de realização da prova objetiva, serão entregues 

ao candidato o caderno de questões e uma única folha 
de respostas, que deve estar preenchida com seus 
dados pessoais.

2. O candidato deverá conferir o material entregue pelo 
fi scal.

3. O candidato aporá sua assinatura e marcará nessa folha 
de respostas, suas respostas, com caneta esferográfi ca 
de tinta de cor preta.

4. Durante a realização da prova objetiva, não será 
permitido: qualquer espécie de consulta ou 
comunicação entre os candidatos; a utilização de livros, 
códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações; 
nem o uso de máquinas calculadoras, telefones 
celulares ou qualquer aparelho eletrônico. 

5. O candidato não poderá ausentar-se temporariamente 
da sala de prova objetiva:
a) levando a Folha de Respostas Defi nitivas e/ou o 
       Caderno de Questões;
b) sem o acompanhamento de um fi scal.

6. O candidato deve assinalar apenas uma alternativa 
por questão, na folha de respostas, que será o único 
documento válido para a correção da prova objetiva. 
O preenchimento da folha de respostas é de inteira 
responsabilidade do candidato, que deve proceder em 
conformidade com as instruções específi cas contidas 
no caderno de questões e na folha de respostas.

7. Os prejuízos advindos do preenchimento incorreto de 
qualquer campo da folha de respostas serão de inteira 
responsabilidade do candidato.

8. Em hipótese alguma haverá substituição da folha de 
respostas por erro de preenchimento por parte do 
candidato.

9. Não serão computadas questões não assinaladas na 
folha de respostas ou que contenham mais de uma 
resposta, emenda ou rasura, mesmo que legíveis.

10. Os 3 (três) últimos candidatos deverão permanecer na 
sala até o término da prova objetiva, assinando termo 
respectivo e saindo juntos da sala.

11. O candidato, ao terminar a prova objetiva, deverá 
entregar ao fi scal a folha de respostas e o caderno de 
questões.

12. Será excluído deste Concurso o candidato que, além 
das demais hipóteses previstas neste Edital, quando 
da Prova Objetiva:

a) apresentar-se após o horário estabelecido para a 
realização da prova;

b) apresentar-se para a prova em outro local que não 
seja o previsto no edital de convocação;

c) não comparecer à prova, seja qual for o motivo 
alegado;

d) não apresentar, no dia da prova, os documentos 
solicitados para a sua realização, nos termos do 
Edital de Abertura deste Concurso Público;

e) ausentar-se da sala de prova sem o acompanhamento 
de um fi scal;

f ) ausentar-se defi nitivamente da sala de prova antes 
das 16h15min para as provas de candidatos que não 
declararam defi ciência e antes das 16h40min para 
candidatos com defi ciência;

g) for surpreendido em comunicação com outras 
pessoas ou utilizando-se de livro, anotação, impresso 
não permitido, máquina calculadora ou similar;

h) estiver fazendo uso de qualquer tipo de aparelho 
eletrônico ou de comunicação (telefone celular, 
relógios digitais, agenda eletrônica, notebook, tablet, 
receptor, gravador, smartphone ou equipamentos 
similares), bem como protetores auriculares; 

i) lançar mão de meios ilícitos para a execução da 
prova;

j) não devolver a folha de respostas e o caderno de 
questões; e

k) perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos.
13. Os aparelhos eletrônicos deverão ser desligados por 

todos os candidatos antes do início da prova objetiva.
14. Os pertences pessoais dos candidatos serão acomodados 

em local e na forma a ser determinada pelos fi scais das 
salas de prova objetiva, devendo permanecer da mesma 
forma durante todo o período de permanência no local 
de prova.

15. Se, após a prova, for constatado (por meio eletrônico, 
estatístico, visual, grafológico, de investigação policial 
ou qualquer outra forma) que o candidato utilizou 
processos ilícitos, sua prova será anulada e ele será 
automaticamente eliminado deste Concurso, sem 
prejuízo das sanções legais cabíveis.

16. Não haverá, sob nenhuma hipótese, prorrogação do 
tempo previsto para a aplicação das provas em razão de 
afastamento do candidato da sala de prova.

Nome do(a) candidato(a): Nº de inscrição: 

Exame: 15/01/2023 
(domingo), às 14h

D
CADERNO

Agente Técnico  e  Administrativo  (Auxiliar  Administrativo)
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Exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, 
perfeição e rendimento funcional, com resultados positivos para 
o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades 
da coletividade. A lentidão, a omissão, o desperdício de recursos 
públicos e a falta de planejamento são atitudes que ofendem 
esse princípio. Trata-se do princípio do(a)

No que concerne à descentralização administrativa, é correto afi rmar que

(A) há hierarquia ou subordinação, assim como vinculação entre pessoa jurídica criada e o ente 
federativo que a criou.

(B) ocorre quando a atividade administrativa é totalmente desempenhada por órgãos e agentes 
de um único ente federativo. 

(C) ocorre quando qualquer um dos entes federativos exerce suas atribuições por intermédio de 
outras pessoas jurídicas.

(D) o Estado executa as tarefas que a ele são atribuídas pela Constituição Federal de forma direta, 
ou seja, por intermédio dos agentes e dos órgãos públicos componentes da administração 
direta.

(E) a administração direta pode fazer uso da repartição interna de competências, dando ensejo à 
criação dos órgãos públicos.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

Questão 01

Questão 03

Questão 04

Questão 02

É a prerrogativa concedida aos agentes administrativos de 
elegerem, entre as várias condutas possíveis, a que traduz maior 
conveniência e oportunidade para o interesse público, como, por 
exemplo, a prorrogação de concurso público ou a autorização 
para uso de bem público. Trata-se do poder

São princípios da licitação, EXCETO:

(A) imperatividade.
(B) sigilo das propostas.
(C) julgamento objetivo.
(D) competitividade.
(E) efi ciência.

(A) efi ciência.
(B) publicidade.
(C) impessoalidade.
(D) moralidade.
(E) legalidade.

(A) normativo.
(B) regulamentar.
(C) hierárquico.
(D) disciplinar.
(E) discricionário.
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Sobre a modalidade de licitação concorrência, 
assinale a alternativa correta.

(A) É a modalidade de licitação destinada à 
aquisição de bens e serviços comuns.

(B) É a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis 
inservíveis para a administração ou de 
produtos legalmente apreendidos ou 
penhorados, ou para a alienação de bens 
imóveis prevista em Lei.

(C) É a modalidade de licitação entre 
interessados do ramo pertinente ao seu 
objeto, cadastrados ou não, escolhidos 
e convidados em número mínimo de 
3 pela unidade administrativa, a qual 
afi xará, em local apropriado, cópia do 
instrumento convocatório e o estenderá 
aos demais cadastrados na correspondente 
especialidade que manifestarem seu 
interesse com antecedência de até 
24 horas da apresentação das propostas.

(D) É a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados que, na fase inicial 
de habilitação preliminar, comprovem ter 
os requisitos mínimos de qualifi cação 
exigidos no edital para a execução de seu 
objeto.

(E) É a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para o cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento 
das propostas, observada a necessária 
qualifi cação.

Assinale a alternativa que apresenta o agente 
público responsável pela tomada de preços.

(A) Servidor responsável.

(B) Comissão de Licitação.

(C) Leiloeiro Administrativo.

(D) Comissão Especial.

(E) Pregoeiro (auxiliado por Equipe de Apoio).

Conforme a Lei de Improbidade Administrativa 
– Lei Federal nº 8.429/92, constitui um ato de 
improbidade administrativa que causa prejuízo 
ao erário:

(A) revelar fato ou circunstância de que tem 
ciência em razão das atribuições e que 
deva permanecer em segredo, propiciando 
benefi ciamento por informação privilegiada 
ou colocando em risco a segurança da 
sociedade e do Estado.

(B) receber vantagem econômica de qualquer 
natureza, direta ou indiretamente, para 
omitir ato de ofício, providência ou 
declaração a que esteja obrigado.

(C) permitir ou facilitar a aquisição, permuta 
ou locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado.

(D) perceber vantagem econômica para 
intermediar a liberação ou aplicação de 
verba pública de qualquer natureza.

(E) aceitar emprego, comissão ou 
exercer atividade de consultoria ou 
assessoramento para pessoa física ou 
jurídica que tenha interesse suscetível 
de ser atingido ou amparado por ação ou 
omissão decorrente das atribuições do 
agente público, durante a atividade.

Questão 05 Questão 06

Questão 07
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De acordo com a Lei Estadual nº 10.177/98 
– Administração Pública Estadual, no que 
concerne ao procedimento de denúncia, 
instaurado o procedimento administrativo, 
a autoridade responsável determinará as 
providências necessárias à sua instrução, 
observando-se os prazos legais e as seguintes 
regras:

I.     é facultativa a manifestação do órgão 
de consultoria jurídica;

II.     o denunciante é parte no procedimento, 
podendo, desse modo, ser convocado 
para depor;

III.      o resultado da denúncia será comunicado 
ao autor, se este assim o solicitar.

Está correto o que se afi rma em

(A) I, II e III.

(B) III, apenas.

(C) II e III, apenas.

(D) I, apenas.

(E) I e II, apenas.

(C) que tenha sido produzida, expedida, 
recebida ou modifi cada por determinado 
indivíduo, equipamento ou sistema.

(D) coletada na fonte, com o máximo de 
detalhamento possível, sem modifi cações.

(E) não modifi cada, inclusive quanto à origem, 
trânsito e destino.

Conforme a Lei nº 12.527/11 – Lei de 
Acesso à Informação, em relação aos 
recursos, negado o acesso à informação 
pelos órgãos ou entidades do Poder Executivo 
Federal, o requerente poderá recorrer à 
Controladoria-Geral da União, que deliberará 
no prazo de 5 (cinco) dias se

I.      o acesso à informação classifi cada 
como sigilosa for negado;

II.   a decisão de negativa de acesso 
à informação total ou parcialmente 
classifi cada como sigilosa não indicar 
a autoridade classifi cadora ou a 
hierarquicamente superior a quem 
possa ser dirigido pedido de acesso ou 
desclassifi cação;

III.  os procedimentos de classifi cação de 
informação sigilosa estabelecidos nesta 
Lei não tiverem sido observados; 

IV.   estiverem sendo descumpridos prazos ou 
outros procedimentos previstos em Lei.

Está correto o que se afi rma em

(A) I e III, apenas.

(B) IV, apenas.

(C) II e IV, apenas.

(D) II, III e IV, apenas.

(E) I, II, III e IV.

Segundo a Lei nº 12.527/11 – Lei de Acesso à 
Informação, a primariedade é a qualidade da 
informação

(A) submetida temporariamente à restrição 
de acesso público em razão de sua 
imprescindibilidade para a segurança da 
sociedade e do Estado.

(B) que pode ser conhecida e utilizada por 
indivíduos, equipamentos ou sistemas 
autorizados.

Questão 08

Questão 10

Questão 09
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Windows Explorer, alterado para “Explorador 
de Arquivos” no Windows 10, é o gerenciador 
de arquivos e de pastas do sistema Windows. 
Sua função é realizar cópia, exclusão, 
organização, movimentação e todas as 
atividades de gerenciamento de arquivos. 
Seu acesso é realizado pelo menu ou através 
de teclas de atalho. O conjunto de teclas 
responsáveis por ativar o Explorador de 
Arquivos e representado por:
(A) Tecla do logo do Windows + Tecla F
(B) Tecla W + Tecla E
(C) Tecla do logo do Windows + Tecla E
(D) Tecla W + Tecla F
(E) Tecla do logo do Windows + Tecla ALT + 

Tecla Tab 

A Lixeira do Windows fornece uma 
segurança quando arquivos ou pastas são 
excluídos. Ao excluir qualquer um desses 
itens do equipamento, desconsiderando 

Área de transferência é um recurso utilizado 
pelo sistema operacional para o armazenamento 
de pequenas quantidades de dados para a 
manipulação entre programas ou aplicativos, 
através de operações básicas realizadas por 
meio  do botão direito do mouse. Seu uso é 
mais comum na parte gráfi ca, mas elementos 
como texto também são manipulados. No 
Windows para recortar, copiar e colar na área 
de transferência, respectivamente, utilizamos 
as combinações das seguintes teclas:
(A) CTRL+X,  CTRL+C  e  CTRL+V
(B) CTRL+C,  CTRL+V  e  CTRL+X
(C) CTRL+V,  CTRL+X  e  CTRL+C
(D) CTRL+C,  CTRL+X  e  CTRL+V
(E) CTRL+X,  CTRL+V  e  CTRL+C

E-mail, email ou correio eletrônico são os 
nomes de um sistema de comunicação 
baseado no envio e recebimento de mensagens 
eletrônicas através de computadores pela 
Internet. No envio do e-mail, observamos 
três opções para destinatário de um e-mail, 
indicadas pelas expressões “Para”, “Cc” e 
“Cco”, que são defi nidas como:

I.  Para indica  o destinatário original do 
e-mail.

II.  Cc equivale à  sigla para o termo “com 
cópia”. Geralmente, indica destinatários 
interessados, mas que não são  os 
principais destinatários do e-mail.

III.  CCo refere-se à  sigla para “cópia oculta”. 
Apesar de também ser uma cópia, o 
destinatário principal e os que recebem em 
cópia o e-mail não conseguem ver quem 
mais teria recebido uma cópia adicional.

É correto afi rmar que

(A) as afi rmativas I, II e III estão corretas.
(B) somente a afi rmativa I está correta.
(C) somente a afi rmativa II está correta.
(D) somente a afi rmativa III está correta. 
(E) somente as afi rmativas I e II estão corretas.

Questão 11

Questão 13

Questão 14

Questão 12

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

unidades móveis como pen-drive, o Sistema 
Operacional (Windows) o coloca na Lixeira; 
essa ação é realizada pela tecla DEL. Uma 
outra possibilidade é excluir permanentemente 
do computador o arquivo ou pasta, sem que 
ele seja enviado para a Lixeira. Essa ação é 
realizada pela combinação das teclas:

(A) CTRL + DEL
(B) CTRL + SHIFT + DEL
(C) Tecla do logo do Windows + DEL
(D) Tecla do logo do Windows + SHIFT + DEL
(E) SHIFT + DEL
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No Microsoft Word (MS-Word 2016), durante o 
processo de edição (escrita) de um documento, 
o texto pode ser organizado observando 
diferentes ações, tais como: recuo (direita e 
esquerda), espaçamento (antes e depois) e 
quebras de linha e de página. Essas ações 
estão disponíveis na faixa de comando na 
opção:

(A) Área de Transferência

(B) Fonte

(C) Parágrafo

(D) Estilos

(E) Editando 

Uma tecla de atalho é uma tecla ou um 
conjunto de teclas que, ao serem 
pressionadas,  permite realizar uma ação que 
pode ser a chamada de um determinado 
programa ou a chamada de uma função de 
um programa ou de sistema operacional. 
No Microsoft Word (MS-Word 2016), para 
entrar no modo de visualização de impressão, 
é utilizada a seguinte combinação de teclas:

(A) CTRL + Tecla “P”

(B) CTRL + Tela “I”

(C) Tecla do logo do Windows + Tecla “P”

(D) ALT + Tecla “P”

(E) ALT + Tecla “I”

Uma fonte tipográfi ca (simplesmente 
fonte) é um padrão, variedade ou coleção 
de caracteres tipográfi cos com o mesmo 
desenho ou atributos e, por vezes, com o 
mesmo tamanho (corpo). No Microsoft Word 
(MS-Word 2016), para aumentar ou diminuir 
o tamanho de uma fonte selecionada, além 
das opções no menu de comando “Fonte”, as 
ações podem ser realizadas, respectivamente, 
pelas teclas:

(A) CTRL + SHIFT + ‘+’ e CTRL + SHIFT + ‘-’

(B) CTRL + SHIFT + ‘>’ e CTRL + SHIFT + ‘<’

(C) SHIFT + ‘>’ e SHIFT + ‘<’

(D) CTRL  + ‘>’ e CTRL  + ‘<’

(E) SHIFT + ‘+’ e SHIFT + ‘-’

Reconhecimento de voz é uma tecnologia 
que permite a um software captar a fala de 
uma pessoa e torná-la um texto. No Microsoft 
Word (MS-Word 2016), encontramos o recurso 
de “ditado”, que registra a fala do usuário 
e quebra o áudio em partes individuais. 
O recurso de ditado está disponível no menu 
de comando em:

(A) Exibir > Leitura Avançada

(B) Revisão > Ortografi a e Gramática

(C) Voz > Ortografi a e Gramática

(D) Voz > Ditar

(E) Revisão > Fala

Questão 15 Questão 17

Questão 18
Questão 16
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No Microsoft Excel (MS-Excel  2016), uma fórmula 
sempre começa com um sinal de “=” e pode 
ser acompanhado por números, operadores 
matemáticos (como o sinal de mais ou menos) e 
funções. Considere a seguinte equação:

=((A1+A1)+(A1*A1)+(A1/A1))^A1

Sabendo que a Célula A1 possui o valor 
numérico 2 (dois), o resultado da equação é:

(A) 81

(B) 12

(C) 09

(D) 14

(E) 49

A quantidade de números naturais, 
compreendidos entre 1 e 300, que deixa resto 
3 quando divididos por 7 é igual a

(A) 39.

(B) 41.

(C) 43.

(D) 45.

(E) 47.

A função SE() é uma das funções mais 
populares do Microsoft Excel (MS-Excel 2016), 
pois ela permite comparações lógicas entre 
um valor e aquilo que se espera. Sabendo 
que a célula F1 possui um valor qualquer 
(negativo ou positivo) referente ao saldo 
de caixa da empresa xpto, faz-se necessário 
informar na célula F2 a expressão 
“positivo” ou “negativo” de acordo com 
o valor de F1. Nesse contexto, a fórmula 
que atende à especifi cação é indicada por:

(A) =SE(F1>0,”positivo”,”negativo”)

(B) =SE(F1>0;”negativo”;”positivo”)

(C) =SE(F1>0,”negativo”,”positivo”)

(D) =SE(F2>0;”positivo”;”negativo”)

(E) =SE(F1>0;”positivo”;”negativo”)

Considere um sistema formado por três polias 
circulares tangentes duas a duas, como mostra 
a fi gura. 

Os centros dessas circunferências são vértices 
do triângulo ABC com lados de medidas
AB = 15 cm,  AC = 10 cm  e  BC = 17 cm.
O raio da circunferência da maior das polias é

(A) 13 cm.

(B) 11 cm.

(C) 10 cm.

(D)   9 cm.

(E)   8 cm.

Os centros dessas circunferências são vértices 

A

B

C

Questão 19

Questão 20

Questão 21

Questão 22

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
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Os voos de um aeroporto foram monitorados durante os meses de junho, julho e agosto 
de 2022, totalizando 50 000 voos entre domésticos e internacionais.

O gráfi co apresenta a distribuição desses voos em cada mês.

Sabe-se que 70 % do total de voos nesses três meses ocorreram no mês de julho e que o número 
de voos em agosto foi metade do número de voos em junho.

Pelas informações apresentadas, podemos concluir que o número de voos internacionais no mês 
de agosto foi de

(A) 1 000.

(B) 1 500.

(C) 2 000.

(D) 2 500.

(E) 3 000.

Uma lavanderia possui 6 máquinas idênticas, que lavam juntas diariamente 255 kg de roupas 
em 5 horas de trabalho. Com o aumento de serviços, o proprietário pretende comprar mais 
3 máquinas idênticas às atuais para conseguir lavar, por dia, 459 kg de roupas. Nessas novas 
condições, o serviço diário será feito em

(A) 4 horas.

(B) 5 horas.

(C) 6 horas.

(D) 7 horas.

(E) 8 horas.

Junho

Julho

Agosto

Domésticos

75 % 25 %

40 %

20 %

60 %

80 %

Internacionais

Questão 23

Questão 24
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Considere  x e y números reais positivos e as 
seguintes afi rmações:

I.   Se x > 5 e y < 4, então  x2 – 2y > 17.

II.  Se x < 1 e y > 2, então  x2 – 2xy + y2 > 0.

III. Se x < 7 ou y > 4 então  x – 2y < 0.

É (são) verdadeira(s)

(A) apenas I.

(B) apenas I e III.

(C) apenas III.

(D) apenas I e II.

(E) todas.

Uma empresa de ônibus atende uma indústria 
e transporta diariamente seus 720 funcionários 
igualmente distribuídos em seus ônibus. 
Devido a uma nova norma de segurança, 
cada ônibus deverá transportar 8 passageiros 
a menos, o que obrigará a empresa de 
transportes a dispor de mais três ônibus diários.

Após a nova norma, o número de funcionários 
transportados em cada veículo será

(A) 48.

(B) 45.

(C) 40.

(D) 36.

(E) 34.

Uma porquinha teve vários fi lhotes. O total de 
fi lhotes machos é o dobro do número de fi lhotes 
fêmeas. Contudo, um dos fi lhotes morreu e, 
assim, o número de fi lhotes machos passou 
a ser o triplo do número de fi lhotes fêmeas. 
O número total de fi lhotes nascidos foi

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 8.

(E) 9.

Considere um cilindro contendo 4,5792 m3    de 

gás hélio e balões de látex, que, quando cheios, 

se tornam esferas com 12 cm de diâmetro. Se 

não houver desperdício, o número de balões 

que poderemos encher com um cilindro é π  

(Adote em seus cálculos π=3 )

(A) 4 500.

(B) 4 800.

(C) 5 100.

(D) 5 300.

(E) 5 700.

Questão 25

Questão 26

Questão 27

Questão 28
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Uma indústria pretende relançar um perfume que havia sido descontinuado 
em sua linha. Originalmente o perfume era envasado num recipiente 
cilíndrico de altura h, mas, na nova versão, o recipiente terá a forma de 
um prisma retangular de mesma altura h, cuja base será um retângulo que 
possui a soma das medidas de três de seus lados igual à medida do 
perímetro da circunferência de base do antigo recipiente. A razão disso 
é que a empresa quer aproveitar a grande quantidade de rótulos que 
sobraram da primeira versão para cobrir as três faces correspondentes 
a esses três lados da nova base. Sendo o perímetro da base circular da 
antiga embalagem 16 cm e considerando que dois lados desse retângulo 
de base, com medida x, correspondem a duas das faces do prisma que 
serão cobertas pelo rótulo, o valor de x para que o novo recipiente tenha 
o maior volume possível é

O número 205 pode ser escrito pela soma de cinco números inteiros ímpares consecutivos. 
Podemos dizer que

(A) nenhum deles é primo.
(B) apenas um deles é primo.
(C) apenas dois deles são primos.
(D) apenas três deles são primos.
(E) apenas um deles não é primo.

https://tinyurl.com/y5ecwvnt  Acesso em: 18.11.2022.

Leia a tirinha para responder às questões 31 e 32. 

Questão 30

Questão 29

(A)   2 cm.

(B)   4 cm.

(C)   6 cm.

(D)   8 cm.

(E) 10 cm.

PORTUGUÊS
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O humor da tirinha se constrói por meio da 

(A) contraposição entre a complexidade 
das cenas e a simplicidades dos traços 
utilizados nos desenhos.

(B) criação de uma realidade utópica 
marcada pela vivência pacífi ca entre seus 
habitantes.

(C) expressão por meio de traços simples que 
remetem à linguagem infantil.

(D) representação de vivências realizadas 
pela exploração de lugares e ações 
desconhecidas.

(E) oposição entre a receptividade ingênua 
e a violência desmotivada representadas 
nos quadrinhos.

“Vocês me desculpem, sou uma 
desaletrada, mas agora tomei gosto 
por dizer as coisas, por contar a minha 
história”, diz Lindacy Menezes, 64 anos, 
doméstica, ao revelar a descoberta da 
literatura. Criada por uma dona de um 
bordel no Recife, a pernambucana vive 
na favela da Rocinha, Rio, desde os 
anos 70. Era uma das mais animadas 
vozes de um encontro do projeto Você é 
o que lê, na Garagem das Letras, centro 
cultural de moradores da comunidade 
carioca.

“Desaletrada, nem sabia o que era 
texto, o que era poema”, disse Lindacy, 
antes de mandar os seus versos para a 
plateia. Convidado especial do evento, o 
jornalista e escritor Zuenir Ventura, autor 
de Cidade Partida, clássico moderno 
sobre a violência brasileira, escuta 
atentamente a prosódia e comenta: 
“Isso é Guimarães Rosa!”.

A menina criada no cabaré da zona 
portuária recifense é uma narradora de 
primeira. Há cinco anos soube de uma 
ofi cina da Festa Literária das Periferias 
(Flup) e resolveu mandar umas linhas 
para concorrer a uma vaga. Ditou “umas 
besteirinhas” para a sua fi lha – não sabia 
usar o computador – e foi selecionada. 
“Depois disso, não parei e não paro 
nunca mais.” Aguarde o livro com a 
saga dessa mulher. Estarei na fi la de 
autógrafos.

Há uma fome de contar histórias naquele 
cenário onde muitos becos e vielas estão 
manchados de sangue. Sangue de gente 

O período “se ver um ovni, sorria e acene” é 
inadequado ao padrão culto da língua. Para o 
adequar à norma padrão, sem mudar o sentido 
original, seria correto

(A) substituir o termo “ovni” pela expressão 
“objeto voador não identifi cado”.

(B) transpor os períodos para a ordem direta: 
“acene e sorria caso um ovni seja visto”.

(C) trocar a conjunção condicional “se” pela 
concessiva “mesmo que”: “mesmo que 
veja um ovni, sorria e acene”.

(D) conjugar todos os verbos no presente do 
indicativo: “se eu vejo um ovni, sorrio e 
aceno”.

(E) fl exionar o verbo “ver” no futuro do 
subjuntivo: “se vir um ovni, sorria e acene”. 

Leia o texto para responder 
às questões de 33 a 40.

Questão 31

Questão 32
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muito jovem. Meninos imprensados 
entre policiais e trafi cantes. É preciso 
contar para que não vingue apenas o 
relato ofi cial dos boletins de ocorrência.

[...]

Outra obra de fi cção do Estado, com 
auxílio do departamento de mentiras 
municipais, é o funcionamento da 
Biblioteca Parque. Aberta em 2012, sob 
infl uência e modelo dos centros de leitura 
de Bogotá e Medellín (Colômbia), fechou 
as portas na cara da comunidade desde 
o ano passado. A alegação é de falta de 
recursos para bancar os funcionários. 
[...]

Bibliotecárias contaram o efeito 
devastador do fechamento do espaço 
cultural que reunia centenas de 
moradores atraídos pelos livros, pela 
DVD-teca, pelo cineteatro, estúdio 
de gravações, internet comunitária, 
cozinha-escola, etc.; um desastre social, 
resumiram, mais uma tragédia carioca e 
brasileiríssima. Dinheiro para as balas 
do extermínio da juventude periférica, é 
sempre bom lembrar, nunca falta. 
Xico Sá, “A Desaletrada da Rocinha”. In: Crônicas para ler em qualquer lugar. 
Todavia. Adaptado. 

(D) a literatura desenvolvida pelos moradores 
da Rocinha é ferramenta de resistência 
contra a violência do estado. 

(E) a falta de acesso à cultura, apesar de 
importante para a formação da cidadania, 
não é um problema vivenciado pela 
comunidade.

De acordo com o texto, é correto afi rmar que

(A) o fechamento de espaços culturais em 
comunidades é resultado da violência 
policial. 

(B) o projeto “Você é o que lê” promove a 
leitura coletiva de contos de Guimarães 
Rosa.

(C) a Rocinha é cenário para clássicos da 
literatura brasileira, como fi ca evidente na 
obra de Lindacy Menezes.

O termo “desaletrada” é um neologismo (uma 
palavra nova) formado pelo acréscimo do 
sufi xo “des-”. O mesmo prefi xo aparece na 
formação do termo

(A) “descida”.
(B) “desalinhada”.
(C) “despachada”.
(D) “déspota”.
(E) “despendida”. 

Por se tratar de uma crônica, a linguagem 
empregada no texto se caracteriza não só 
pela informalidade típica desse gênero, mas 
também pela subjetividade do autor. 

Esta última característica pode ser identifi cada 
na passagem:

(A) “A alegação é de falta de recursos para 
bancar os funcionários.”.

(B) “...fechou as portas na cara da comunidade 
desde o ano passado.”.

(C) “Há cinco anos soube de uma ofi cina da 
Festa Literária das Periferias...”.

(D) “A menina criada no cabaré da zona 
portuária recifense é uma narradora de 
primeira.”.

(E) “Criada por uma dona de um bordel no 
Recife, a pernambucana vive na favela da 
Rocinha...”.

Questão 33

Questão 34

Questão 35
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A passagem “Ditou ‘umas besteirinhas’ para a 
sua fi lha – não sabia usar o computador – e 
foi selecionada.”, está corretamente reescrita, 
preservando o sentido original, em

(A) Se soubesse usar o computador, não teria 
ditado “umas besteirinhas” para sua fi lha 
e, portanto, teria sido selecionada.

(B) Embora não soubesse usar o computador, 
sua fi lha ditou-lhe “umas besteirinhas” que 
foram selecionadas.

(C) Quando ditou “umas besteirinhas” para a 
sua fi lha, que não sabia usar o computador, 
foi selecionada. 

(D) Por saber usar o computador, não ditou 
à fi lha suas “besteirinhas” a fi m de ser 
selecionada.

(E) Já que não sabia usar o computador, 
ditou a sua fi lha “umas besteirinhas” e foi 
selecionada.

Leia a paráfrase do 6º parágrafo.

A cozinha-escola, ___ internet 
comunitária, ___ estúdio de gravações, 
___ cineteatro, a DVD-teca e os livros 
atraíam centenas de moradores ___ 
espaço cultural e ___ bibliotecas 
comunitárias, _____ fechamento causou 
um efeito devastador. 

A metáfora “fome de contar” (4º parágrafo) é 
utilizada pelo autor para expressar

(A) o convívio com a literatura capaz de gerar, 
na população, a consciência da singeleza 
das narrativas populares.

(B) a vontade da população de narrar suas 
vivências, contrapondo-as ao relato ofi cial 
do Estado.

(C) a carência da população de ter suas 
demandas atendidas pela defesa civil na 
região.

(D) o excesso de agressividade do Estado, 
responsável por criar uma sociedade 
marcada pela violência e incapaz de 
ocupar seu lugar de fala.

(E) o desejo da população de contrapor-se à 
violência estatal por meio da criação de 
bibliotecas públicas.

Nas passagens “...sou uma desaletrada, 
mas agora tomei gosto por dizer as coisas...” e 
“É preciso contar para que não vingue apenas 
o relato ofi cial ...”,  os termos destacados 
expressam, respectivamente, 

(A) adição e fi nalidade.
(B) conclusão e destino.
(C) concessão e interesse.
(D) contraste e fi nalidade.
(E) adição e destino. 

Questão 36

Questão 37

Questão 38

Questão 39

Questão 40

O termo “vingue” (4º parágrafo) pode ser 
substituído, sem prejuízo para o sentido do 
texto, por

(A) se revide.
(B) castigue. 
(C) sobreviva. 
(D) corrigisse. 
(E) transpusesse. 

Assinale a alternativa que preenche correta 
e respectivamente as lacunas da paráfrase 
apresentada.

(A) um – o – um – a – às – cujas
(B) a – o – o – ao – a – que
(C) a – o – o – ao – às – cujo
(D) a – o – o – a – as – de que
(E) uma – um – o – ao – a – cujo o
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Penso que cumprir a vida
Seja simplesmente
Compreender a marcha
E ir tocando em frente
 
Como um velho boiadeiro
Levando a boiada
Eu vou tocando os dias
Pela longa estrada, eu vou
Estrada eu sou

[...]

Cada um de nós compõe a sua história
Cada ser em si
Carrega o dom de ser capaz
E ser feliz

Tocando em Frente, Almir Sater; Renato Teixeira. 

Leia a letra da música para responder às questões de 41 a 45.

Ando devagar _______ já tive pressa
E levo esse sorriso 
_______ já chorei demais
 
Hoje me sinto mais forte
Mais feliz, quem sabe
Só levo a certeza
De que muito pouco sei
Ou nada sei
 
Conhecer as manhas e as manhãs
O sabor das massas e das maçãs
 
É preciso amor pra poder pulsar
É preciso paz pra poder sorrir
É preciso a chuva para fl orir

Na primeira estrofe, foram omitidos elementos de coesão que expressam relação de explicação. 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas da passagem referida.

(A) por que e porquê
(B) porquê e por que
(C) por quê e porque
(D) porquê e porque
(E) porque e porque

Questão 41

Questão 42

A composição de uma letra musical é semelhante à escrita poética principalmente pela 
preocupação com os recursos estéticos.

Isso fi ca evidente na passagem “conhecer as manhas e as manhãs / o sabor das massas e das 
maçãs”, pois ocorre a fi gura de linguagem identifi cada como
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De acordo com o texto, é correto afi rmar que

(A) o conhecimento adquirido pela trajetória 
do eu lírico é visto como excessivo e, 
por isso, é ignorado a fi m de seguir uma 
existência feliz. 

(B) o eu lírico da canção, apesar da vivência 
de sofrimentos e derrotas, permanece 
feliz e buscando, apressadamente, a 
felicidade.

(C) é necessário seguir em frente, 
independentemente do contexto vivenciado 
e da falta de aptidão em ser feliz.

(D) as experiências vividas pelo eu lírico são 
irrelevantes para a construção de uma 
trajetória pacífi ca em seu cotidiano. 

(E) o eu lírico é perseverante e calmo, 
características conquistadas após 
diversas vivências em sua trajetória 
que o conduziram à consciência de sua 
ignorância.

A ordem direta da oração, em português, é 
construída seguindo a estrutura SUJEITO, 
VERBO, COMPLEMENTO VERBAL e, caso 
haja, ADJUNTO ADVERBIAL.

Assinale a alternativa que transpõe a sexta 
estrofe do texto para a ordem direta, respeitando 
o sentido original e as regras de pontuação.

(A) Eu vou tocando os dias como um velho 
boiadeiro levando a boiada, eu vou pela 
longa estrada, eu sou estrada.

(B) Como um velho boiadeiro levando a 
boiada, eu vou tocando os dias, eu vou 
pela longa estrada, estrada eu sou.

(C) Os dias eu vou tocando como a boiada 
é levada pelo velho boiadeiro pela longa 
estrada, eu vou, estrada, eu sou. 

(D) Eu sou estrada e vou pela longa estrada; 
como um velho boiadeiro. Eu vou levando 
a vida e tocando a boiada.

(E) Como um velho boiadeiro levando a 
boiada, eu vou tocando os dias – pela 
longa estrada – eu vou; estrada eu sou.

Leia a passagem:

Hoje me sinto mais forte / Mais feliz ... / Só levo 
a certeza /De que muito pouco sei /Ou nada sei

Reescrevendo a passagem na primeira 
pessoa do plural, em prosa, e substituindo 
o advérbio “hoje” pela expressão “naquela 
época”, teremos

(A) “naquela época, sentiríamos mais 
forte, mais feliz, só levaram a certeza 
de que muito pouco sabemos ou nada 
saberíamos”.

(B) “naquela época, havíamos sentido mais 
força, mais felicidades, só levá-la-emos a 
certeza de que muito pouco soubemos ou 
nada saberemos”.

Questão 43

Questão 44(A) metáfora, já que compara de forma 
implícita “manhas” às “manhãs”, e 
“massas” às “maçãs”.

(B) alegoria, por reunir metáforas relacionadas 
à vivência do campo realizada pelo eu 
lírico do texto. 

(C) comparação, devido à presença da 
conjunção “e” conectando “manhas” e 
“manhãs”; “massas” e “maçãs”.

(D) paronomásia, pela utilização de palavras 
com sons semelhantes, mas sentidos 
diferentes, como “manhas” e “manhãs”. 

(E) antítese, pois a ação de “conhecer” 
representa o pensamento abstrato que se 
opõe ao “sabor” concreto das “massas” e 
das “maçãs”.

Questão 45
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Leia os textos para responder 
às questões de 46 a 50. 

(C) “naquela época, nos sentíamos mais 
fortes, mais felizes, só levávamos a 
certeza de que muito pouco sabíamos ou 
nada sabíamos”.

(D) “naquela época, sentíramos mais fortes, 
mais felizes, só leváramos a certeza de 
que muito pouco soubemos ou nada 
sabemos”.

(E) “naquela época, sentir-nos-emos mais 
fortes, mais felizes, só levaremos a certeza 
de que muito pouco saberemos ou nada 
saberemos”.

renovado por quatro meses; no confl ito, 
ataques com mísseis deixaram mortos em 
Zaporizhzhia.

       Estadão. 17 de novembro de 2022

PF faz buscas no Rio e em SP para apurar 
esquema de corrupção que “usava” FGV
Investigação mira supostos crimes de 
fraudes e licitações, evasão de divisas e 
lavagem de dinheiro.

Futebol brasileiro tem 130 jogos com 
suspeita de manipulação de resultados 
em 2022
Sistema de monitoramento do Sportradar 
é usado para detectar padrões de apostas 
irregulares e suspeitos; empresa tem 
parceria com CBF e federações estaduais.

Pós-pandemia atrai milhares de 
refugiados à rota mais perigosa do 
mundo
Crise migratória mundial se agrava por 
diversos fatores e transforma Estreito de 
Darién em rota de milhares de pessoas.

Rússia e Ucrânia renovam acordo 
sobre grãos enquanto bombardeios se 
intensifi cam 
Acordo que já permitiu a exportação de 
11 milhões de toneladas de cereais foi 

Questão 46

Analisando a organização sintático-morfológica 
dos textos apresentados, pode-se concluir que

(A) o verbo aparece na primeira posição a 
fi m de enfatizar a ação representada nos 
enunciados.

(B) o sujeito na primeira posição põe em 
evidência o agente das ações  e o assunto 
representados nas frases. 

Questão 47

Os textos apresentados são, predominan-
temente, 

(A) narrativos e cumprem a função social de 
trazer à população o prazer da leitura 
apresentando realidades vivenciadas por 
personagens diferentes.

(B) expositivos com o intuito de informar os 
leitores sobre os principais acontecimentos 
ocorridos na data no Brasil e no mundo.

(C) descritivos cujo objetivo é apresentar aos 
leitores os panoramas socioculturais de 
países diferentes para atrair visitantes.

(D) injuntivos a fi m de ajudar a população em 
geral a seguir normas comportamentais 
importantes durante períodos de crise.

(E) argumentativos cuja função social é 
convencer a população de um determinado 
país sobre os perigos da desigualdade 
social.
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Na passagem “no confl ito, ataques com 
mísseis deixaram mortos em Zaporizhzhia”, a 
vírgula é justifi cada pela mesma razão que em

(A) “Pádua, ou por ordem regulamentar, ou por 
especial designação, fi cou substituindo 
o administrador com os respectivos 
honorários.”.

(B) “Minha mãe foi achá-lo à beira do poço, e 
intimou-lhe que vivesse.”.

A oração “bombardeios se intensifi cam” está 
na voz passiva sintética. Passando-a para a 
voz passiva analítica, tem-se “bombardeios 
são intensifi cados”. 

Transpondo a oração “crise migratória mundial 
se agrava” também para a voz passiva 
analítica, obtém-se, corretamente, 

(A) “fosse agravada crise migratória mundial”.

(B) “a crise migratória mundial se agravou”.

(C) “crise migratória mundial é agravada”.

(D) “agravam crise migratória mundial”.

(E) “seja agravada a crise mundial”. 

Observe as passagens:

• “PF faz buscas no Rio e em SP para 
apurar esquema de corrupção que 
‘usava’ FGV”

• “Acordo que já permitiu a exportação de 
11 milhões de toneladas de cereais foi 
renovado...”

Nelas, o termo “que” é 
pronome__________ utilizado para 
retomar, respectivamente, __________ 
e __________. Em ambas as orações, 
o pronome exerce a função sintática 
de __________.

Assinale a alternativa que preenche correta e 
respectivamente a análise apresentada.

Questão 49

Questão 50

Questão 48

(A) pessoal – esquema – exportação – objeto 
indireto

(B) demonstrativo – corrupção – acordo – 
sujeito

(C) relativo – acordo – esquema de corrupção 
– objeto direto

(D) indefi nido – esquema – acordo - sujeito

(E) relativo – esquema de corrupção – acordo 
– sujeito

(C) o uso reiterado de advérbios e adjetivos 
confere às frases a subjetividade 
necessária ao gênero desenvolvido.

(D) ocorre o predomínio dos verbos no pretérito 
perfeito a fi m de enfatizar a concretização 
recente das ações.

(E) predominam verbos intransitivos para dar 
aos textos concisão e, assim, facilitar a 
compreensão por parte do leitor.

(C) “Nos dias seguintes, continuou a entrar e 
sair de casa...”.

(D) “Já ele ria, já brincava, tinha o ar do 
costume...”.

(E) “Joãozinho, você é criança?”.
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 Nome do(a)
 candidato(a): _________________________________________________________________ Nº de inscrição: ______________________

Exame: 15/01/2023 
(domingo), às 14hConcurso Público Exame: 

FOLHA DE RESPOSTAS
INTERMEDIÁRIAS

Prezado(a) candidato(a),

A B D E

1. Responda a todas as questões contidas neste caderno e, depois, transcreva as alternativas assinaladas 
para esta Folha de Respostas Intermediária.

2. Preencha os campos desta Folha de Respostas Intermediária, conforme o modelo a seguir: 

3. Não deixe questões em branco.
4. Marque com cuidado e assinale apenas uma resposta para cada questão.
5. Posteriormente, transcreva todas as alternativas assinaladas nesta Folha de Respostas Intermediária 

para a Folha de Respostas Defi nitiva, utilizando caneta esferográfi ca de tinta preta.

PROVA (50 RESPOSTAS)

RESPOSTAS de 31 a 45 RESPOSTAS de 46 a 50RESPOSTAS de 01 a 15
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

RESPOSTAS de 16 a 30
46
47
48
49
50

NÃO  AMASSE,NÃO  AMASSE,

NÃO  DOBRE,NÃO  DOBRE,

NEM  RASURENEM  RASURE

ESTA  FOLHA.ESTA  FOLHA.

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E

A CB D E
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Concurso Público
PARA SERVIDORES ADMINISTRATIVOS

DO CENTRO PAULA SOUZA
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