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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia atentamente o texto a seguir para
responder às questões de 01 a 08.
OS NAMORADOS DA FILHA
Quando a filha adolescente anunciou
que ia dormir com o namorado, o pai não
disse nada. Não a recriminou, não lembrou
os rígidos padrões morais de sua antiga
juventude. Homem avançado, já esperava
que aquilo acontecesse um dia. Só não
esperava que acontecesse tão cedo.
Mas tinha uma exigência, além das
clássicas recomendações. A moça podia
dormir com o namorado:
─ Mas aqui em casa.
Ela, por sua vez, não protestou. Até
ficou contente. Aquilo resultava em
inesperada comodidade. Vida amorosa em
domicílio, o que mais podia desejar?
Perfeito.
O namorado não se mostrou menos
satisfeito. Entre outras razões, porque
passaria a partilhar o abundante café da
manhã da família. Aliás, seu apetite era
espantoso: diante do olhar assombrado e
melancólico do dono da casa, devorava
toneladas do melhor requeijão, do mais fino
presunto, tudo regado a litros de suco de
laranja.
Um dia, o namorado sumiu. Brigamos,
disse a filha, mas já estou saindo com
outro. O pai pediu que ela trouxesse o
rapaz. Veio, e era muito parecido com o
anterior: magro, cabeludo, com apetite
descomunal.
Brevemente, o homem descobriria que
constância não era uma característica
fundamental de sua filha. Os namorados
começaram a se suceder em ritmo
acelerado. Cada manhã de domingo, era
uma nova surpresa: este é o Rodrigo, este
é o James, este é o Tato, este é o Cabeça.
Lá pelas tantas, ele desistiu de memorizar
nomes ou mesmo fisionomias. Se estava
na mesa do café da manhã, era namorado.
Às vezes, também acontecia ─ ah, essa
próstata, essa próstata ─ que ele levantava
à noite para ir ao banheiro e cruzava com
um dos galãs no corredor. Encontro
insólito, mas os cumprimentos eram
sempre gentis.
Uma noite, acordou, como de costume,
e, no corredor, deu de cara com um rapaz
que o olhou apavorado. Tranquilizou-o:
─ Eu sou o pai da Melissa. Não se
preocupe, fique à vontade. Faça de conta
que a casa é sua.
E foi deitar.

Na manhã seguinte, a filha desceu para
tomar café. Sozinha.
─ E o rapaz? ─ perguntou o pai.
─ Que rapaz? ─ disse ela.
Algo lhe ocorreu, e ele, nervoso, pôs-se
de imediato a checar a casa. Faltava o CD
player, a máquina fotográfica, a impressora
do computador. O namorado não era
namorado. Paixão poderia nutrir, mas era
pela propriedade alheia.
Um único consolo restou ao perplexo
pai: aquele, pelo menos, não fizera estrago
no café da manhã.
(Moacyr Scliar. Crônica extraída da Revista Zero
Hora, 26/4/1998)

01. Assinale a alternativa que indica o
clímax do texto.
(A) Quando a filha adolescente anunciou
que ia dormir com o namorado.
(B) O encontro no corredor entre o pai e o
rapaz assustado.
(C) O desaparecimento do namorado e a
inconstância da filha.
(D) O pai descobre que o rapaz no corredor
era ladrão e não namorado.
02. De acordo com o texto, assinale a
opção CORRETA.
(A) O pai exigiu que a filha dormisse com o
namorado em casa porque a jovem era
menor de idade.
(B) A filha não era inconstante em seus
relacionamentos.
(C) O desfecho do texto é quando o pai
descobre que o rapaz do corredor era
ladrão e não namorado da filha.
(D) O pai ficava muito satisfeito quando
tomava café da manhã com os namorados
da filha.
03. As palavras destacadas nos trechos
“Quando a filha adolescente anunciou
que ia dormir com o namorado, o pai
não disse nada” e “Se estava na mesa
do café da manhã, era namorado”
indicam, respectivamente:
(A) tempo e condição
(B) causa e tempo
(C) tempo e concessão
(D) consequência e causa
04. “... que constância não era uma
característica fundamental de sua filha”.
A palavra sublinhada apresenta:
(A) 10 letras e 10 fonemas
(B) 10 letras e 9 fonemas
(C) 11 letras e 9 fonemas
(D) 11 letras e 8 fonemas
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05. Sem que haja mudança de sentido, a
palavra destacada no trecho “Encontro
insólito, mas os cumprimentos eram
sempre gentis” pode ser substituída
por:
(A) constrangedor
(B) normal
(C) inusitado
(D) habitual
06. A palavra destacada no trecho “Um
único consolo restou ao perplexo pai:
aquele, pelo menos, não fizera estrago
no café da manhã” recebe acento
gráfico pela mesma regra de acentuação
da seguinte palavra:
(A) saúde
(B) carnaúba
(C) saída
(D) paralelepípedo
07. “Mas tinha uma exigência, além das
clássicas recomendações. A moça podia
dormir com o namorado:
─ Mas aqui em casa”.
No trecho citado acima, empregou-se
dois-pontos para:
(A) indicar um esclarecimento;
(B) indicar pausa;
(C) anunciar a fala do personagem;
(D) anunciar uma enumeração.
08. “Quando a filha adolescente
anunciou que ia dormir com o
namorado, o pai não disse nada. Não a
recriminou, não lembrou os rígidos
padrões
morais
de
sua
antiga
juventude”. As palavras sublinhadas
são, respectivamente:
(A) sujeito e substantivo
(B) objeto direto e substantivo
(C) artigo e adjetivo
(D) complemento nominal e adjetivo
09. Assinale a alternativa onde houve
ERRO no emprego ou não do acento
indicativo de crase.
(A) Foi a Petrópolis de seus avós.
(B) Saiu às pressas.
(C) Viajou a pé para sua terra natal.
(D) Não me refiro a este, mas sim àquele
rapaz.
10. Assinale a única alternativa onde
concordância verbal está CORRETA.
(A) Mais de um atleta desembarcaram no
aeroporto.
(B) Estados Unidos são uma grande nação.
(C) Alguns de nós sabíamos de tudo e
nada fizeram.

(D) Tudo é flores nesta cidade.

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
11. São Poderes do Município de Miguel
Pereira, independentes e harmônicos
entre si:
(A) o Legislativo, o Executivo e o Judiciário;
(B) o Legislativo e o Judiciário;
(C) o Executivo e o Judiciário;
(D) o Executivo e o Legislativo.
12.
É
competência
privativa
do
Município de Miguel Pereira, EXCETO:
(A) preservar as florestas, a fauna e a flora;
(B) elaborar o orçamento anual e plurianual
de investimentos;
(C) adquirir bens mediante desapropriação;
(D) promover o serviço de iluminação
pública.
13. Compete privativamente à Câmara
Municipal de Miguel Pereira exercer as
seguintes atribuições, EXCETO:
(A) conceder licença ao Prefeito, ao VicePrefeito e aos vereadores;
(B) zelar pela guarda da Constituição, das
leis e das instituições democráticas, e
conservar o patrimônio público;
(C) decretar a perda de mandato do
Prefeito e dos vereadores;
(D) solicitar a intervenção do Estado no
Município.
14. À luz da Lei Orgânica do Município
de Miguel Pereira, assinale a CORRETA.
(A) O Vice-Prefeito pode se recusar a
substituir o Prefeito no caso de
impedimento ou de licença deste último.
(B) O Prefeito não pode vetar os projetos
de leis aprovados pela Câmara.
(C) É vedado ao Prefeito assumir outro
cargo ou função na Administração Pública
direta ou indireta.
(D) Os auxiliares diretos do Prefeito farão
declaração de bens no ato da posse e no
término do exercício do cargo.
15. As afirmativas a seguir referem-se ao
Regimento Interno da Câmara Municipal
de Miguel Pereira.
I. A eleição para renovação da Mesa
realizar-se-á sempre no primeiro dia útil
do ano respectivo, sob presidência do
vereador mais antigo e mais votado
dentre os presentes.
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II. Compete ao Presidente da Câmara,
nas atividades legislativas, determinar a
abertura de sindicâncias e inquéritos
administrativos.
III. Fazer a chamada dos vereadores nas
condições determinadas pelo Presidente
é competência do 1º Secretário.
IV. As Comissões Permanentes são as
constituídas com finalidades especiais.
V. A Comissão de Justiça e Redação
tem caráter permanente.
O número de afirmativas CORRETAS é:
(A)nenhuma
(B)uma
(C)duas
(D)três
16. Acerca do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Miguel Pereira,
assinale a opção CORRETA.
(A) O projeto de lei, decreto legislativo ou
resolução que receber parecer contrário
quanto ao mérito, de todas as Comissões a
que for distribuído, será tido como
apanhado.
(B) Das reuniões das Comissões é
facultativo lavrar-se atas com o sumário do
que durante elas houver ocorrido.
(C)
Os
membros
das
Comissões
Permanentes serão destituídos caso não
compareçam, injustificadamente, a 03 (três)
reuniões ordinárias consecutivas, não mais
podendo participar de qualquer Comissão
Permanente durante o biênio.
(D) A proposta de constituição de
Comissão Especial de Inquérito deverá
contar, no mínimo, com a assinatura de 1/3
(um terço) dos membros da Câmara.
17. Considere as afirmativas a seguir
acerca do Título III do Regimento Interno
da Câmara Municipal de Miguel Pereira,
que trata Dos Vereadores.
I. Os vereadores são funcionários
públicos com mandato legislativo.
II. Para manter a ordem no recinto da
Câmara,
qualquer
vereador
pode
solicitar o auxílio policial.
III. Os vereadores podem, a partir da
posse, ocupar cargo ou função de
confiança em autarquias.
IV. O vereador poderá licenciar-se
apenas por motivo de doença.
V. O suplente de vereador, para
licenciar-se, terá que assumir e estar no

exercício do cargo, sob pena de
advertência.
O número de afirmativas CORRETAS é:
(A)nenhuma
(B)uma
(C)duas
(D) três
18. Assinale a opção CORRETA.
(A) As Sessões da Câmara serão
Ordinárias e Secretas.
(B) A Câmara somente poderá ser
convocada
extraordinariamente
pelo
Prefeito ou pelo Presidente da Câmara.
(C) O Requerimento de Urgência não
sofrerá discussão, mas a sua votação
poderá ser encaminhada pelo autor e um
vereador de cada bancada, com prazo de
10 (dez) minutos para discutir a proposição.
(D) Quando o orador negar o direito de
apartar, não lhe será permitido dirigir-se
diretamente aos vereadores presentes.
19. Nos termos da Lei Complementar Nº
038 de 28 de Janeiro de 1988, que
dispõe sobre a Reforma do Estatuto dos
Servidores Públicos do Município de
Miguel Pereira e dá outras providências,
assinale a opção CORRETA.
(A) A posse é uma forma de provimento em
cargo público.
(B) A nomeação para cargo isolado ou de
carreira depende de prévia habilitação em
concurso público de provas e títulos,
obedecidas a ordem de classificação e o
prazo de validade.
(C) O servidor nomeado para cargo de
provimento efetivo ficará sujeito a estágio
probatório de quatro anos.
(D) Extinto o cargo ou declarada a sua
desnecessidade, o servidor estável ficará
em disponibilidade.
20. Considere as afirmativas seguintes
acerca do Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Miguel Pereira.
I. O ocupante do cargo de provimento
efetivo fica sujeito a 40 (quarenta) horas
semanais de trabalho.
II. O vencimento, a remuneração e o
provento não serão objeto de arresto,
sequestro ou penhora, exceto nos casos
de prestação de alimentos por decisão
judicial.
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III. Remuneração é o vencimento base
do cargo, acrescido das vantagens
pecuniárias temporárias.
IV. Nenhum servidor poderá perceber,
mensalmente, a título de remuneração,
importância superior à soma dos
valores percebidos como remuneração
em espécie, a qualquer título, pelo
Prefeito Municipal.
V. A licença concedida dentro de 90
(noventa) dias do término de outra da
mesma espécie será considerada
prorrogação.
O número de afirmativas CORRETAS é:
(A)nenhuma
(B)uma
(C)duas
(D)três
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Em relação a diagnóstico de
problemas em estações de trabalho e
manutenção de computadores, assinale
a opção CORRETA.
(A) No Windows Vista, para verificarmos se
o adaptador de rede está funcionando
adequadamente, devemos acessar, em
sequência, o Painel de Controle, a opção
Gerenciador de Dispositivos do Sistema de
Manutenção e a opção Adaptadores de
Rede.
(B) Como a instalação de plug-ins e
complementos de instalação deve ser
realizada automaticamente, de acordo com
a orientação do sítio visitado, o nível de
permissão no navegador deve ser mantido
de inferior a médio.
(C) A conta de administrador do sistema
deve ser usada pelos membros da equipe
de suporte e pelo usuário da máquina, para
todas as ações necessárias para a
manutenção da máquina.
(D) A criação de discos de recuperação de
sistema é útil no caso de as instalações
serem mal sucedidas, mas não no caso de
perda de arquivos causada por infecções
de vírus ou malwares.
22. Acerca de becape, assinale a opção
CORRETA.
(A) A opção mount-t vfat permite fazer o
becape dentro de uma partição de disco
DOS/Windows, caso em que a hierarquia

de diretório aparece como parte do sistema
de arquivos Linux.
(B) A central de sincronização do Windows
7 realiza o becape completo do
computador, armazenando a cópia em uma
partição específica do disco rígido.
(C) No Windows, a cópia do estado do
sistema não permite realizar a cópia de
segurança de registro e arquivos de
inicialização.
(D) No Linux, o Tape Archiver-tar cria cada
arquivo compactado separadamente, não
sendo permitido que esse arquivo contenha
diretórios com outros arquivos.
23. Sobre o pacote Microsoft Office,
assinale a opção INCORRETA.
(A) No Word, para que as orientações das
páginas do documento se alternem entre
retrato e paisagem, é necessário haver
quebras de seções entre cada mudança de
orientação.
(B) Arquivos do PowerPoint salvos no
formato de apresentação de eslaides
(pps/ppsx) são, automaticamente, abertos
no modo de exibição e, nessa condição,
não podem ser editados.
(C) No Outlook, se a opção Com cópia
oculta (Cco) estiver ativada durante a
criação de uma nova mensagem de email,
poderá ser efetuada a inserção de um ou
mais endereços como destinatários, que
receberão cópias do email com o conteúdo
ocultado.
(D) A função SOMASE, do Excel, executa a
soma do conteúdo de células especificadas
em um intervalo segundo um critério ou
uma condição.
24. Sobre conceitos básicos de internet
e intranet, protocolos, ferramentas e
aplicativos, assinale a INCORRETA.
(A) A implementação do protocolo HTTPS
é realizada introduzindo-se uma nova
camada no modelo TCP/IP (camada
SSL/TLS), posicionada entre as camadas
de transporte e de rede.
(B) Entre os sistemas utilizados no
ordenamento dos links na página de
resultados de buscas realizadas no Google
inclui-se o PageRank, sistema que se
baseia em algoritmos que avaliam a
relevância dos links.
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(C) Diferentemente do HTTP, o protocolo
de transferência de arquivos (FTP) utiliza
duas conexões paralelas em portas
distintas com o servidor: uma porta para a
conexão de controle e outra para a
conexão que viabiliza a transferência de
dados.
(D) Navegador web é um programa que
habilita o usuário para interagir com
documentos
HTML
hospedados
em
servidores que respondem ao protocolo
HTTP e (ou) ao HTTPS.
25. Com relação aos fundamentos da
organização de arquivos e métodos de
acesso, assinale a opção CORRETA.
(A) As fitas são de armazenamento
secundário de acesso aleatório.
(B) Um registro é uma sequência de
arquivos.
(C) Em arquivo hash, ou arquivo direto, os
registros estão posicionados no arquivo
segundo a ordem pela qual foram incluídos,
de forma que novos registros são
acrescentados ao final do arquivo.
(D) O hashing proporciona acesso muito
rápido a um registro arbitrário.
26. Com relação às arquiteturas OSI e
TCP/IP e seus protocolos e serviços,
assinale a opção CORRETA.
(A) O protocolo SNMP permite acessar
uma máquina remotamente.
(B) Os protocolos IP, SNMP, SMTP e ARP
fazem parte da camada de rede (Internet)
do modelo TCP/IP.
(C) O protocolo UDP é considerado
confiável, pois consegue entregar todos os
dados da transmissão com sucesso.
(D) O protocolo TCP é orientado a conexão
e provê controle de fluxo, de erros e de
congestionamento, gerando, portanto, mais
overhead que o protocolo UDP.
27.
“Conjunto
de
técnicas
e
procedimentos para a extração de
informações
em
dispositivos
de
armazenamento digital, que não podem
ser acessados de modo convencional
pelo usuário ou pelo sistema”. O texto
faz referência ao conceito de:
(A) recuperação de dados;
(B) backup corrompido;

(C) mineração de dados;
(D) backup interrompido.
28. Sobre ferramentas CASE (ComputerAided Software Engineering), assinale a
opção INCORRETA.
(A) são utilizadas para a uniformização do
processo de desenvolvimento e das
atividades realizadas.
(B) É um software que tem por objetivo
auxiliar os projetistas e analistas envolvidos
na tarefa de produzir sistemas.
(C) PowerDesigner e Fireworks são dois
exemplos de ferramenta CASE.
(D) Um dos componentes indispensáveis
de uma ferramenta CASE é a modelagem
visual, ou seja, permitir a representação,
por meio de modelos gráficos, o que está
sendo definido e, em particular, diagramas
da análise orientada a objetos por meio da
UML.
29. Sobre a linguagem de programação
Delphi, é INCORRETO afirmar que:
(A) o recurso de cópia de uma lista de
string para outra lista de string, usando o
método Assign é possível, desde que, a
variável seja declarada como TStringsList e
criada usando a referência de classe
TStrings;
(B) TUpdateSQL, TQuery e TTable são
componentes da Visual Component Library
(VCL) do Delphi 7, que permitem acesso
direto a objetos de banco de dados por
meio do Borland Database Engine (bDE);
(C) suas propriedades podem ter seus
valores
definidos
em
tempo
de
desenvolvimento e alterados em tempo de
execução;
(D) a biblioteca de componentes visuais
VCL (Visual Component Library) consiste
de objetos reutilizáveis.
30. Num compilador, o analisador
léxico:
(A) cria uma estrutura de dados;
(B) cria o código objeto;
(C) cria uma sequência de símbolos;
(D) cria uma gramática livre de contexto.o
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