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PORTUGUÊS 
 

Texto para as questões de 01 a 03. 

 

Só Banana 

 

Tudo se resumia em banana. Se era para se livrar da 

fome, era só o que tinha. Quando se revoltava com os 

governantes, respondia: 

- Ah! Banana pra eles! 

O pior de tudo isso era a penca de filho que tinha 

para criar. 

Certa vez, trabalhando como braçal, foi surpreendido 

em ter que implodir, com três bananas de dinamite, um trecho 

pedregoso numa vala de uma rua em processo de saneamento 

sem ter a mínima experiência. Nesse dia, ele gelou. Ficou 

branco pela vez primeira em trinta anos de negro que era.  

- Valei-me, meu padim Frei Damião! Deliberou lá 

por dentro.  

Mas, inconformismo mesmo era ser tratado com 

desprezo pelos colegas mais espertos: 

- Ele não passa de uma banana! Diziam uns sobre o 

pobre homem.    

Cansado da vida que levava, desabafava 

timidamente balbuciando, entre os mais próximos:  

- É! Nesta vida, quem não tem abacaxi, se contenta 

com banana.  

(Texto adaptado para esta ocasião) 

 

01. Na frase: “Cansado da vida que levava, desabafava 

timidamente balbuciando, entre os mais próximos”, a palavra 

grifada pode ser substituída sem alteração de sentido por: 

 

A) chorando 

B) gritando 

C) gaguejando 

D) bufando 

E) berrando 

 

 

02- Na frase: “Nesta vida, quem não tem abacaxi, se contenta 

com banana.”, há um desvio da norma padrão da língua, 

quanto à: 

 

A) concordância nominal 

B) regência nominal 

C) ortografia 

D) colocação pronominal 

E) estilística 

 

 

03. No trecho: “Ficou branco pela vez primeira em trinta anos 

de negro que era.”, tem-se uma figura de linguagem 

denominada: 

  

A) aliteração 

B) prosopopeia 

C) sinestesia 

D) antítese 

E) metonímia 

 

 

04. Na frase: “Presta atenção porque eu só vou fazer uma vez 

hein?”, a palavra grifada, morfologicamente, é classificada 

como: 

A) adjetivo 

B) interjeição 

C) pronome 

D) advérbio 

E) substantivo 

 

 

05. Todas as alternativas abaixo apresentam elementos 

imprescindíveis para a caracterização das funções da 

linguagem, EXCETO:  

 

A) formação 

B) emissor  

C) receptor 

D) mensagem 

E) código 

 

 

06. Na frase: “As mulheres elegantes foram as primeiras a 

chegar”, temos uma oração com sujeito:  

 

A) simples 

B) composto 

C) oculto 

D) oração sem sujeito 

E) indeterminado 

 

 

07. Considere os escritos da imagem abaixo: 

 

 

 

Com base no texto da imagem acima é CORRETO afirmar 

que: 

 

A) a palavra “passagéns” corresponde a um trissílabo 

oxítono.  

B) a palavra “passagéns” não está grafada corretamente. 

Pois, paroxítonas terminadas em ens não devem ser 

acentuadas. 

C) a palavra “passagéns" é acentuada corretamente. 

Pois, palavras oxítonas terminadas em ens devem ser 

acentuadas. 

D) a palavra “passagéns” por ter sido registrada em 

domínio público torna-se aceitável perante a norma 

culta. 

E) trata-se, na verdade, de uma palavra de uso 

coloquial, não sendo permitido seu uso da maneira 

como está grafada. 
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08. Todas as palavras dos excertos abaixo estão grafadas 

adequadamente, EXCETO, na alternativa: 

 

A) farsa, insosso, extorsão 

B) ansioso, girassol, acesso 

C) camurça, aquescer, gesso 

D) maciço, açucena, cansaço  

E) maçarico, propensão, incenso  

 

 

09. Marque a alternativa em que a palavra NÃO 

CORRESPONDE ao seu significado ao lado.  

A) Descomedido – o mesmo que descontrolado 

B) Delação – o mesmo que denúncia 

C) Insidioso – o mesmo que leal  

D) Rispidez – o mesmo que rigidez 

E) Descortês – o mesmo que indelicado  

 

 

10. Assinale a alternativa abaixo em que todas as palavras 

estão acentuadas CORRETAMENTE. 

 

A) Virus, cáries, infância 

B) Lápis, médico, orgão 

C) Album, vôo, chapéu 

D) Odontologo, céu, saúde 

E) Ímã, mármore, armazém  

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. Complete a lacuna CORRETAMENTE, conforme os 

representantes institucionais do atual governo Federal. 

 

Um dia depois de ir à Câmara dos Deputados prestar 

esclarecimentos acerca do bloqueio de verbas da educação 

superior, o ministro da Educação, _____________________, 

pediu que parlamentares da bancada do Distrito Federal 

ajudassem a apaziguar a situação no Congresso Nacional. 

 

Fonte adaptada de: https://www.metropoles.com/ > acesso em 

07 de julho de 2019) 

 

Corresponde a pasta ministerial do texto acima: 

 

A) Abraham Weintraub. 

B) Paulo Guedes. 

C) Sérgio Moro. 

D) Ricardo Salles. 

E) Ernesto Araújo. 

 

 

12. São deputados federais eleitos como representantes do 

estado da Paraíba, na Câmara dos Deputados, atualmente 

cumprindo mandato: 

 

(__)- Daniela Ribeiro; 

(__)- Julian Lemos; 

(__)- Wellington Roberto; 

(__)- Edna Henrique. 

 

Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para as 

falsas e em seguida assinale a alternativa que apresenta a 

ordem CORRETA de cima para baixo. 

 

A) F-V-F-V. 

B) F-V-V-V. 

C) V-V-V-V. 

D) V-F-F-V. 

E) V-V-V-F. 

 

 

13. No Brasil, o atual Presidente do Senado Federal é o 

senador: 

 

A) Sérgio Petecão. 

B) Antonio Anastasia. 

C) Eduardo de Sousa Braga. 

D) Randolfe Rodrigues. 

E) David Alcolumbre. 

 

 

14. Todos os municípios citados abaixo fazem divisa com 

Princesa Isabel, EXCETO: 

 

A) São José de Princesa 

B) Tavares 

C) Pedra Branca 

D) Tabira 

E) Flores 

 

 

15. Considere o fragmento textual a seguir sobre artistas 

brasileiros.  

 

Nascido na cidade de Parahyba, atual João Pessoa, no dia 

16 de junho de 1927, foi o idealizador do Movimento 

Armorial e autor das obras Auto da Compadecida e O 

Romance da Pedra do Reino. Ele foi um preeminente 

defensor da cultura do Nordeste do Brasil.  

 

O fragmento acima refere-se a: 

 

A) Augusto dos Anjos 

B) José Lins do Rêgo. 

C) Jorge Amado. 

D) Ariano Suassuna. 

E) José de Alencar. 

 

 

16. O ícone apresentado abaixo é de qual meio de 

comunicação? 

 

 
 

A) Facebook. 

B) Twitter.  

C) Snapchat. 

D) Tinder. 

E) Instagram. 
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17. Pará é um dos sete estados que compõem a região Norte 

do Brasil e faz fronteira com todos os estados citados abaixo, 

EXCETO: 

 

A) Amapá.  

B) Maranhão.  

C) Amazonas.  

D) Tocantins.  

E) Mato Grosso do Sul.  

 

 

18. Todos os artistas citados abaixo são paraibanos, 

EXCETO: 

 

A) Chico César 

B) Geraldo Vandré 

C) Alcymar Monteiro 

D) Zé Ramalho 

E) Herbet Vianna 

 

 

19. Uma capital é a cidade onde reside o governo central e 

toda a sede administrativa do Estado. Nesse sentido, Rio 

Branco é a capital de qual Estado do Brasil? 

 

A) Amapá.  

B) Tocantins.  

C) Roraima.  

D) Rondônia.  

E) Acre.  

 

 

20. A Câmara de Vereadores do município de Princesa Isabel 

é composta de quantas cadeiras representativas? 

 

A) 07 cadeiras.  

B) 09 cadeiras.  

C) 11 cadeiras.  

D) 13 cadeiras.  

E) 15 cadeiras.  

 

 

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
 

21. Joãozinho e Márcia, estudantes do curso de Direito da 

Universidade XYZ, estavam em dúvida sobre a concorrência 

para legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, 

econômico e urbanístico, conforme a previsão constitucional. 

Joãozinho sustentava que se tratava de competência privativa 

da União, enquanto Márcia sustentava se tratar de 

competência concorrente entre União, Estados e o Distrito 

Federal. De acordo com a Constituição Federal, assinale a 

alternativa CORRETA. 

 

A) Joãozinho tem razão. 

B) Ambos estão parcialmente equivocados. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Nenhum dos dois tem razão, mas Márcia está mais 

errada. 

E) Márcia tem razão. 

 

 

22. André estava em dúvida sobre a competência para 

resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos 

internacionais que acarretem encargos ou compromissos 

gravosos ao patrimônio nacional. De acordo com a 

Constituição Federal, é certo dizer que se trata de 

competência exclusiva: 

 

A) Das Assembleias Legislativas dos Estados. 

B) Das Câmaras Municipais. 

C) Do Congresso Nacional. 

D) Do Tribunal de Contas. 

E) Do Superior Tribunal de Justiça. 

 

 

23. Marcela estava estudando sobre as cláusulas pétreas para 

a prova de Direito Constitucional que aconteceria na semana 

seguinte em sua faculdade Kappa Gama, quando ficou em 

dúvida sobre quais seriam as disposições expressas na 

Constituição Federal, sobre as situações que não poderiam ser 

objeto de deliberação de emenda constitucional com intuito 

de abolir tais situações. Para sanar sua dúvida, consultou sua 

colega Fernanda, que prontamente lhe informou que seriam: 

 

A) A forma federativa de Estado; o voto indireto, 

secreto, universal e periódico; a separação dos 

Poderes; os direitos e garantias individuais. 

B) A forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, 

universal e periódico; a separação dos Poderes; os 

direitos e garantias individuais. 

C) A forma federativa de Estado; o voto direto, aberto, 

universal e periódico; a separação dos Poderes; os 

direitos e garantias individuais. 

D) A forma federativa de Estado; o voto indireto, 

aberto, universal e periódico; a separação dos 

Poderes; os direitos e garantias individuais. 

E) A forma federativa de Estado; o voto direto, secreto, 

restrito e periódico; a separação dos Poderes; os 

direitos e garantias individuais. 

 

 

24. Leia o trecho a seguir e assinale ao que segue com base 

na Constituição Federal de 1988: 

 

“Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 

dois terços da Câmara dos Deputados, será ele submetido a 

julgamento perante o ______________(1), nas infrações 

penais comuns, ou perante o _________(2) nos crimes de 

responsabilidade.” 

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as 

lacunas do texto. 

 

A) (1) Supremo Tribunal Federal; (2) Senado Federal. 

B) (1) Senado Federal; (2) Supremo Tribunal Federal. 

C) (1) Superior Tribunal de Justiça; (2) Senado Federal. 

D) (1) Senado Federal; (2) Superior Tribunal de Justiça. 

E) (1) Ministério Público; (2) Câmara dos Deputados. 

 

 

25. Julgue os itens a seguir sobre a Administração Pública, 

com base na Constituição Federal e assinale a alternativa 

CORRETA. 

 

I- Somente por lei específica 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; 
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II- Os atos de improbidade administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, mas nunca a perda da 

função pública; 

III- As pessoas jurídicas de direito público e as de direito 

privado prestadoras de serviços públicos não responderão 

pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a 

terceiros; 

IV- A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e 

campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, 

informativo ou de orientação social, dela não podendo 

constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 

promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos. 

 

Dos itens acima: 

 

A) Apenas os itens III e IV estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos. 

C) Apenas os itens I e III estão corretos. 

D) Apenas os itens I e IV estão corretos. 

E) Apenas os itens I e II estão corretos. 

 

 

26. Leia o texto a seguir e assinale ao que segue com base na 

Constituição Federal: 

 

“Vagando os cargos de Presidente e Vice-Presidente da 

República, far-se-á eleição ____________ depois de aberta a 

última vaga”.  

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a 

lacuna. 

 

A) Trinta dias. 

B) Quarenta e cinco dias. 

C) Sessenta dias. 

D) Setenta dias. 

E) Noventa dias. 

 

 

27. Juliana estava em dúvida sobre qual seria o crime 

cometido por aquele que pratica a conduta típica de expor ou 

abandonar recém-nascido, para ocultar desonra própria. De 

acordo com o Código Penal, trata-se do crime de: 

 

A) Exposição ou abandono de recém-nascido. 

B) Abandono de incapaz. 

C) Omissão de socorro. 

D) Condicionamento de atendimento médico-hospitalar 

emergencial. 

E) Perigo de contágio de moléstia grave. 

 

 

28. André, estudante de Direito da Universidade Alpha 

Kappa, estava estudando sobre os crimes contra a honra, 

quando aprendeu sobre a exceção da verdade, cabível 

também no crime de calúnia. Durante a aula, perguntou ao 

professor se seria cabível a exceção da verdade do crime 

imputado, embora de ação pública, o ofendido foi absolvido 

por sentença irrecorrível. O professor Acácio respondeu que: 

 

A) Neste caso não caberia a exceção da verdade, pois 

trata-se de uma das exceções previstas no Código 

Penal para exceção da verdade no caso do crime de 

calúnia. 

B) É cabível a exceção da verdade. 

C) A exceção da verdade não é cabível no crime de 

calúnia. 

D) Não é cabível a exceção da verdade no ordenamento 

jurídico brasileiro 

E) Exceção da verdade só é cabível na hipótese de 

crime cujo ofendido foi absolvido por sentença 

irrecorrível. 

 

 

29. Roberto Carlos estava em conversa com seu colega 

Mariano sobre os crimes previstos no Código Penal, pois 

teriam prova de Direito Penal na semana seguinte. Durante a 

conversa, Roberto indagou Mariano sobre qual seria o crime 

cometido pela conduta de “subtrair o condômino, co-herdeiro 

ou sócio, para si ou para outrem, a quem legitimamente a 

detém, a coisa comum”. De acordo com o Código Penal, 

assinale a alternativa que corresponde ao crime: 

 

A) Furto. 

B) Furto de coisa comum. 

C) Roubo. 

D) Extorsão. 

E) Alteração de limites. 

 

 

30. Marianna, estudante do curso técnico em serviços 

jurídicos, ficou curiosa após a aula de introdução ao direito 

penal e resolveu estudar os tipos penais previstos na 

legislação brasileira. Durante os estudos, se deparou com um 

crime cuja conduta consiste em “Praticar violência, no 

exercício de função ou a pretexto de exercê-la”. De acordo 

com o Código Penal Brasileiro, trata-se do crime de: 

 

A) Violação do sigilo de proposta de concorrência. 

B) Condescendência criminosa. 

C) Advocacia administrativa. 

D) Violação de sigilo funcional. 

E) Violência arbitrária. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

31. Consideram-se arquivos, para os fins da Lei n
o
 

8.519/1991, os 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. Sobre os princípios arquivísticos, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

 

A) O princípio da Cumulatividade remete ao 

enriquecimento do arquivo em razão de sua 

formação contínua. 

B) O princípio da Unicidade significa que os 

documentos são únicos dentro do seu contexto de 

produção, porque atendem à função realizada por 

determinado órgão. 

C) O princípio da Ordem original significa que o 

arquivo deve manter a ordem material (física) e 

intelectual (contextual) conforme o arranjo 

estruturado pela entidade que o produziu. 

D) O princípio da Divisibilidade significa que os fundos 

de arquivos podem ser mutilados, dispersos, 
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destruídos, alienados sem autorização ou sofrer 

adições indevidas. 

E) O princípio da Organicidade significa que os 

arquivos devem refletir funções, estrutura e 

atividades da entidade que o produz ou acumula, 

além de suas relações, tanto externas quanto 

internas. 

 

 

32. Em relação aos tipos de arquivo, assinale a alternativa que 

corresponde à definição do arquivo corrente. 

 

A) São aqueles cuja guarda é definitiva em função de 

seu valor e não são utilizados. 

B) São documentos cujo uso é pouco frequente e que, 

por isso, são destinados a um depósito de 

armazenamento temporário até que seja dada sua 

destinação final. 

C) São aqueles que não são utilizados com frequência 

pelos órgãos produtores. 

D) São aqueles em que não há a necessidade de se 

estabelecer código de classificação de documentos, 

classificando o que for produzido ou recebido pelo 

órgão ao longo de suas atividades. 

E) São aqueles utilizados com frequência pelos órgãos 

produtores, assim como sua consulta. São 

documentos relacionados aos objetivos imediatos de 

sua produção ou recepção. 

 

 

33. Carla estava em um grande debate com seu pai Luís sobre 

os métodos de arquivamento. Carla sustentava que o método 

em que o elemento principal para organização do arquivo 

seria o nome do arquivo era denominado de Método 

Geográfico. Luís, por outro lado, sustentava que o método de 

arquivamento cujo elemento principal seria o nome era 

denominado de Método Ideográfico. Sobre a situação 

descrita, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A) Luís está correto. 

B) Carla está correta. 

C) Ambos estão corretos. 

D) Ambos estão equivocados, pois se trata do método 

alfabético. 

E) Luís está equivocado, e Carla está parcialmente 

correta. 

 

 

34. Em relação aos componentes do computador, leia o texto 

a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 

“__________ são dispositivos de entrada de áudio. Eles 

podem ser conectados ao computador para gravar sons ou 

para você se comunicar por internet com outros usuários. 

Muitos computadores possuem ___________ incorporados, 

sobretudo Notebooks.” 

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE as 

duas lacunas. 

 

A) Microfone. 

B) Entrada USB. 

C) Alto-falante. 

D) CD-ROM. 

E) Impressoras. 

 

35. Leia o trecho a seguir e assinale a alternativa CORRETA. 

 

“Trata-se de um componente essencial, não apenas nos 

computadores, mas também em equipamentos como 

smartphones ou tablets. É componente eletrônico que 

armazena dados de forma temporária, durante a execução do 

sistema operativo, para que possam ser rapidamente 

acedidos pelo processador. Esta é considerada a memória 

principal do sistema e, além disso, as velocidades de leitura e 

escrita são superiores em relação a outro tipo de 

armazenamento” 

 

O trecho se refere a: 

 

A) Memória ROM 

B) Disco rígido. 

C) Placa-mãe. 

D) Software. 

E) Memória RAM. 

 

 

36. No Windows 7, o atalho do teclado “Tecla do logotipo do 

Windows + Home” tem a função de: 

 

A) Minimizar todas as janelas, menos a ativa. 

B) Abrir a pasta de Downloads.  

C) Enviar comando para impressora. 

D) Abrir o cardápio iniciar. 

E) Abrir o painel de controle. 

 

 

37. Devanilton estava em tarde de estudos sobre Redação 

Oficial, quando perguntou para seu colega Hugo sobre os 

atributos da redação oficial. Hugo disse para Devanilton que 

os atributos seriam clareza e precisão; objetividade; concisão; 

coesão e coerência; impessoalidade; formalidade e 

padronização; e uso da norma padrão da língua portuguesa. 

Devanilton argumentou que na verdade seria o atributo da 

pessoalidade no lugar de impessoalidade, enquanto os outros 

ditos por Hugo estariam corretos. Assinale a alternativa 

CORRETA de acordo com as regras de Redação Oficial. 

 

A) Hugo está correto. 

B) Devanilton está correto. 

C) Ambos estão totalmente equivocados. 

D) Ambos estão corretos. 

E) Devanilton está mais correto que Hugo, mas ambos 

não estão totalmente corretos. 

 

 

38. Mariano estava em dúvida sobre qual seria o pronome de 

tratamento adequado para tratamento no corpo do texto de 

uma correspondência oficial dirigida a um militar que não 

seja do cargo de Oficial-General das Forças Armadas. De 

acordo com as regras de Redação Oficial, o pronome 

CORRETO é: 

 

A) Vossa Senhoria. 

B) Vossa Magnificência. 

C) Vossa Majestade. 

D) Vossa Pontificidade. 

E) Vossa Excelência. 
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39. Marcelo estava estudando Redação Oficial com sua 

colega Martha, quando se deparou com as partes do Padrão 

Ofício. Após os estudos, concluiu que a parte do documento 

que informa quem receberá o expediente é denominada 

como: 

 

A) Vocativo. 

B) Assinatura. 

C) Assunto. 

D) Texto do documento. 

E) Endereçamento. 

 

 

40. Leia o texto a seguir e responda ao que segue: 

 

“O fecho das comunicações oficiais objetiva, além da 

finalidade óbvia de arrematar o texto, saudar o destinatário. 

Os modelos para fecho anteriormente utilizados foram 

regulados pela Portaria n
o
 1, de 1937, do Ministério da 

Justiça, que estabelecia quinze padrões. Com o objetivo de 

simplificá-los e uniformizá-los, este Manual estabelece o 

emprego de somente dois fechos diferentes para todas as 

modalidades de comunicação oficial:  

a) Para autoridades de hierarquia superior a do remetente, 

inclusive o Presidente da República: ______________(1),  

b) Para autoridades de mesma hierarquia, de hierarquia 

inferior ou demais casos: ________________ (2)”. 

 

Assinale a alternativa que preenche CORRETAMENTE a 

lacuna dos textos: 

 

A) (1) Respeitosamente; (2) Cordialmente. 

B) (1) Atenciosamente; (2) Respeitosamente. 

C) (1) Respeitosamente; (2) Atenciosamente. 

D) (1) Cordialmente; (2) Atenciosamente. 

E) (1) Cordialmente; (2) Respeitosamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


