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Gabarito Provisório 

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 

2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 

3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 

4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 

27 de novembro de 2016 

das 08h às 12h 

04h de duração 

40 questões 

- Só abra o caderno quando o fiscal autorizar; 

- Verifique se este caderno contém 40 questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário, solicite 
ao fiscal da sala um outro caderno; 

- Para cada questão existe somente uma resposta correta; 

- Transcreva, com tinta preta, as alternativas escolhidas para o gabarito oficial, sem rasuras. 
Não deixe nenhuma em branco; 

- Não será possível a substituição do gabarito oficial; 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta; 

- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial; 

- Terminada a prova, entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal. Poderá 

ser levado somente o gabarito provisório de respostas. 



LÍNGUA PORTUGUESA 

2 
 

Leia atentamente a crônica a seguir, de 
Fernanda Torres, para responder às questões de 
1 a 3. 

 
Doutorada 
 
O cineasta inglês Stanley Kubrick sentia tédio 

na escola. 
Num documentário póstumo sobre o diretor, 

seu colega de classe conta que, depois de ceder 
o dever de casa pela terceira vez para que o 
amigo o copiasse, arriscou perguntar se ele 
enfrentava alguma dificuldade no estudo. “Não”, 
respondeu Kubrick, “eu não me interesso 
mesmo.” 

O cérebro de 2001, uma Odisseia no Espaço; 
Barry Lyndon e Laranja Mecânica não cursou 
faculdade e nutria desprezo pela educação 
baseada no medo de não obter boas notas. A 
curiosidade tem a potência de uma bomba 
nuclear, dizia ele, quando comparada ao 
estampido produzido pela paranoia do ensino. 

É preciso ter cuidado para não confundir 
independência letiva com o amadorismo crônico. 
Kubrick foi um gênio obsessivo, estudou a fundo 
fotografia antes de se tornar diretor; tinha uma 
cultura refinada; um conhecimento de música 
acachapante; além de jogar xadrez como um 
Kasparov. 

Eu não tenho nem o pingo do “i” do QI do 
cineasta, mas me agarrei às suas palavras 
quando fui preencher um questionário para a 
editora Restless Books, que vai publicar meu 
romance, Fim, nos Estados Unidos. 

Entre tantas perguntas, lá estava o fatídico 
item: breve resumo do grau de educação, 
universidades que cursou, doutorados e 
mestrados. 

Estanquei, intimidada. O mundo literário é 
peso-pesado em matéria de formação. Como 
explicar que eu comecei a trabalhar aos 13, que 
cursei o Tablado e nunca pisei numa faculdade? 
Como admitir que escrevo quase que por 
acidente? Cogitei incluir minha infância nas 
coxias de teatro, assistindo a Dürremat, O’Neill, 
Nelson e Millôr, mas desisti. Justifiquei minha 
escolaridade como pude e enviei o currículo algo 
humilhada. 

Eu me curei do sentimento de inferioridade 
com Adriana Calcanhotto. Ela está de partida 
para Coimbra, onde dará aulas sobre poesia 
brasileira na grande universidade lusa. A 
professora Adriana também foi obrigada a 
preencher um formulário de inscrição e sofreu da 
mesma angústia que eu. 

Parada, diante do quesito currículo 
educacional, temeu admitir a verdade: 2º grau 
incompleto e pós-graduação nos palcos de 
barzinhos boêmios da noite porto-alegrense. 
Vencida, optou pela honestidade e assumiu o 
passado alternativo. 

Tenho uma admiração profunda pelas 
composições da gaúcha e pelo seu canto, que 
faz aflorar de forma cristalina a poesia das letras. 
Adorei saber que lecionaria em Coimbra. Eu 
podia jurar que havia uma instrução sólida por 
trás do seu refinamento, mas, não, foi a vida que 
a educou. 

Adriana, no entanto, é uma autodidata 
doutorada, capaz até de ministrar cursos, o que 
nem me passa pela cabeça. 

A falta de ensino superior gera uma 
insegurança incurável. É impossível medir o 
conhecimento de quem aprende na estrada. Não 
existe diploma que comprove o progresso. Lê-se 
muito, e pouco, de forma alternada, caótica, sem 
jamais formar uma linha de pensamento 
confiável. 

Quem seguiu esse caminho sabe, como 
nenhum Sócrates, que só sei que nada sei. 

 
(Torres, Fernanda. Doutorada. Disponível em: 

http://vejario.abril.com.br/blog/fernanda-
torres/uncategorized/doutorada. Acesso em: 08/11/2016) 

 

1.) Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I.) A crônica de Fernanda Torres incentiva a 
interrupção dos estudos no ensino médio, visto 
que pessoas de sucesso, como Kubrik e Adriana 
Calcanhoto, não deram início ao ensino superior. 

II.) Ao fim do texto, é possível afirmar que 
Fernanda Torres se sente arrependida pela sua 
ignorância. 

III.) O tom da crônica é coloquial. 

É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):  

a.) Todas. 

b.) I e II. 

c.) II e III. 

d.) Apenas III. 

 

2.) Leia atentamente as afirmações a seguir: 

I.) No segundo parágrafo do texto, a palavra 
“póstumo” pode ser substituída pela palavra 
posterior; 
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II.) É possível, pelos mecanismos de coesão, 
afirmar que Adriana Calcanhoto é gaúcha; 

III.) No quarto parágrafo, Torres afirma existir 
uma diferença entre as pessoas que se 
desinteressam pela vida acadêmica.  

É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):  

a.) I e III. 

b.) II e III. 

c.) Todas. 

d.) Apenas II  

 

3.) A palavra “incurável” é formada por: 

a.) Justaposição. 

b.) Derivação sufixal. 

c.) Derivação prefixal e sufixal. 

d.) Parassíntese.  

 

4.) Assinale a alternativa em que a oração 
subordinada  é da mesma classificação que a 
existente em “Embora fizesse tudo certo, André 
não foi bem avaliado”. 

a.) Pedro foi aprovado sem estudar. 

b.) Francisco gostava de cantar, porém não 
agradava a ninguém. 

c.) O discurso do prefeito foi bonito, todavia 
trouxe divergência entre os dirigentes. 

d.) Camila era uma menina inteligente, mas 
principalmente esforçada. 

 

5.) Assinale a alternativa correta segundo o 
padrão de norma culta: 

a.) Ele disse que se esqueceu dos anos de 
solidão.  

b.) Antônio chegou na escola há vinte 
minutos. 

c.) Em agosto, iniciei estudos à distância. 

d.) Devido à grande demanda, a enfermeira 
não conseguiu assistir a todos os pacientes. 

 

6.) Assinale os pronomes de tratamento que 
são utilizados para se dirigir, respectivamente, a 
um cardeal e a um reitor de universidade. 

a.) Vossa Santidade e Vossa Excelência; 

b.) Vossa Magnificência e Vossa Eminência; 

c.) Vossa Eminência e Vossa Magnificência; 

d.) Vossa Santidade e Vossa Magnificência. 

7.) ANULADA 

 

8.) Considere os seguintes versos retirados 
do “Poema de sete faces”, de Carlos Drummond 
de Andrade: “As casas espiam os homens que 
correm atrás de mulheres.” Assinale a opção que 
corretamente represente a classificação sintática 
do termo destacado. 

a.) oração subordinada substantiva subjetiva; 

b.) oração subordinada substantiva objetiva 
direta; 

c.) oração subordinada adjetiva explicativa; 

d.) oração subordinada adjetiva restritiva; 

 

9.) Analise as seguintes frases em relação ao 
uso da ênclise e da próclise: 

I.) João não sentiu-se culpado por ter 
brigado com seu pai. 

II.) Quem lhe dirá exatamente o que 
aconteceu? 

III.) Sentiu-se tonto, então desmaiou. 

IV.) Entendi perfeitamente o que disse-me. 

Os períodos em que a colocação do pronome 
oblíquo obedece à norma culta são: 

a.) I e II 

b.) I e III 

c.) II e IV 

d.) II e III 

 

10.) Analise as frases abaixo em relação ao 
uso da crase. De acordo com a norma culta, tal 
fenômeno ocorre adequadamente em todas as 
frases abaixo, exceto em: 

a.) Você pode escrever o rascunho à lápis; 

b.) Fui obrigado a sentar e esperar por mais 
de trinta minutos; 

c.) Era necessário ater-se à ideia original; 

d.) O rapaz saiu da festa às pressas 
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11.) Nas partes internas de um livro, ligadas ao 
conteúdo, existem páginas em branco, 
encontradas no início e no final da obra que são 
chamadas de: 

a.) folha de guarda 

b.) falsa folha de rosto 

c.) folha de rosto 

d.) epígrafe 

 

12.) Julgue as seguintes afirmativas sobre a 
catalogação: 

I.) A catalogação é um dos processos 
técnicos utilizados para se recuperar 
informações. 

II.) A catalogação consiste simplesmente em 
registrar itens. 

III.) A escolha do melhor tipo de catálogo 
depende dos recursos disponíveis em cada 
biblioteca, do tamanho do seu acervo e das 
características dos usuários de deverão utilizá-
los. 

IV.) A catalogação deve ser feita sempre de 
acordo com a facilidade dos trabalhos e não de 
acordo com a conveniência do público. 

São corretas: 

a.) apenas uma afirmativa está correta 

b.) duas afirmativas estão corretas 

c.) três afirmativas estão corretas 

d.) todas afirmativas estão corretas 

 

13.) Para muitos autores, a tipologia de cada 
biblioteca depende das funções desempenhadas 
por ela. De acordo com este entendimento, ela 
pode ser: 

a.) pré-escolar, escolar, didática, universitária, 
adulta 

b.) escolar, especializada, infantil, pública, 
nacional, universitária 

c.) pública, privada, estatizada, terceirizada 

d.) municipal, estadual, federal, particular 

 

14.) Sobre a biblioteca escolar: 

I.) A biblioteca escolar deve ser encarada 
como um espaço dinâmico e indispensável na 
formação do cidadão. 

II.) É a biblioteca escolar que abrirá, ainda 
que no ensino básico, os caminhos para que os 

alunos desenvolvam a curiosidade e o senso 
crítico que os levarão à cidadania plena. 

III.) A biblioteca escolar é uma instituição que 
organiza a utilização dos livros, orienta a leitura 
dos alunos, coopera com a educação e com o 
desenvolvimento cultural da comunidade escolar 
e dá suporte ao atendimento do currículo da 
escola. 

São corretas: 

a.) I e II 

b.) I e III 

c.) II e III 

d.) I, II e III 

 

15.) Consiste na retirada temporária de alguns 
itens da coleção, ou seja, esses poderão ser 
guardados em um depósito ou em outro local 
específico até a decisão de sua recolocação no 
acervo. Trata-se: 

a.) do descarte 

b.) do desbaste 

c.) da seleção negativa 

d.) da seleção positiva 

 

16.) São materiais publicados sob a forma de 
revistas, jornais ou outro tipo de material que 
circule em períodos regulares. Esse tipo de 
material é o que traz as informações mais 
atualizadas. Trata-se da: 

a.) coleção de livros de referência 

b.) coleção de livros- textos 

c.) coleção de periódicos 

d.) coleção de materiais não bibliográficos ou 
multi-meios 

 

17.) Nomenclatura dada ao esquema 
internacional de classificação de documentos, 
baseado no conceito de que todo o conhecimento 
pode ser dividido em dez classes principais e 
estas, individualmente, podem ainda serem 
divididas em outras classes sucessivamente: 

a.) Classificação decimal universal 

b.) Classificação tipológica universal 

c.) Classificação tipológica clássica 

d.) Classificação decimal clássica  
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18.) Assinale a alternativa correta sobre o 
empréstimo domiciliar: 

a.) não é recomendável estabelecer um 
regulamento com definição do prazo do 
empréstimo pois cada indivíduo possui 
peculiaridades, sendo o bibliotecário responsável 
por definir a data de devolução de acordo com o 
perfil do usuário 

b.) todas as obras da biblioteca devem ser 
obrigatoriamente emprestadas 

c.) em caso de muita demanda de uma obra 
didática, com poucos exemplares, pode-se 
restringir o seu empréstimo por um período de 
tempo 

d.) aconselha-se não emprestar periódico 
mas sim doá-los pois são normalmente 
reeditados e estocados  

 

19.) Julgue as seguintes afirmativas: 

I.) As atividades de ação cultural são 
serviços essenciais na biblioteca pública, pois 
possibilitam a participação, a troca e a interação 
entre os membros da comunidade. 

II.) A biblioteca é, em muitas comunidades, a 
única instituição cultural, o que vem a dar 
destaque a sua ação como fator de 
estreitamento dos laços da comunidade na qual 
está inserida. 

III.) As atividades de ação cultural são de 
primordial importância para a promoção da 
leitura, possibilitando a divulgação e 
familiarização com diferentes linguagens, formas 
de comunicação e promovem o exercício do 
diálogo e da expressão verbal. 

IV.) A ação cultural deve atingir, além da 
população leitora, aquela parcela da população 
que, embora não frequentando a biblioteca, deve 
ser considerada leitora em potencial. 

São corretas: 

a.) apenas uma afirmativa está correta 

b.) duas afirmativas estão corretas 

c.) três afirmativas estão corretas 

d.) todas afirmativas estão corretas 

 

20.) Constituem-se agentes de deteriorização 
de acervos documentais: 

a.) poeira, umidade, temperatura 

b.) fungos, insetos e roedores 

c.) poluição ambiental, iluminação, incêndios 

d.) todas alternativas estão corretas 
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21.) O ganhador do premio Nobel da Paz do 
ano de 2016 foi: 

a.) Juan Manoel Santos 

b.) Papa Francisco 

c.) Malala Yousafzay 

d.) Bob Dylan 

 

22.) Desde 2003, a Flip oferece todos os anos 
em Paraty uma experiência única, permeada pela 
literatura. Sempre em conexão com a cidade que 
a recebe, a festa é mais do que um evento, é 
uma manifestação cultural. Numa interlocução 
permanente entre as artes, propaga vivências 
focadas, sobretudo na diversidade. Em 2017 será 
homenageado: 

a.) Millôr Fernandes 

b.) Lima Barreto 

c.) Chico Buarque de Holanda 

d.) Caetano Veloso 

 

23.) Novo ministro da Cultura, que assumirá 
após renuncia de Marcelo Calero: 

a.) Roberto Freire 

b.) Leo Pinheiro 

c.) Gilberto Gil 

d.) Marieta Severo 

 

24.) Durante a Idade Média, esta doença era 
considerada muito perigosa e fez milhares de 
vítimas. O impacto foi tamanho que a infecção foi 
considerada pela Igreja como um castigo dos 
céus. Ao longo da história foi a causa da morte 
de muitas personalidades, como o poeta Charles 
Baudelaire (1821-1867), o escritor Oscar Wilde 
(1854-1900) e o gângster Al Capone (1899 - 
1947). O número de casos desta doença 
sexualmente  transmissível  vem aumentando no 
Brasil. Este ano, o Ministério da Saúde divulgou 
que o país vive uma nova epidemia de: 

a.) Tricomaniase 

b.) Aids 

c.) Sífilis 

d.) Hepatite C 

 

25.) A Lei Orgânica do Município será 
emendada mediante proposta: 

I.) da maioria absoluta, no mínimo, dos 
membros da Câmara Municipal; 

II.) do Prefeito 

III.) de cidadãos, mediante iniciativa popular 
assinada no mínimo, por dez (10) por cento dos 
eleitores registrados no Município. 

São corretas: 

a.) I e II 

b.) II e III 

c.) I e III 

d.) I, II, III 

 

26.) Complete de acordo com o artigo 34 da 
Lei Orgânica de Cruzeiro: 

A iniciativa popular poderá ser exercida pela 
apresentação à Câmara Municipal de projeto de 
lei subscrito por, no mínimo, _________ por 
cento dos eleitores registrados no Município. 

a.) Dez por cento 

b.) Cinco por cento.  

c.) Quinze por cento 

d.) Vinte por cento 

 

27.) Segundo o artigo 42 da Lei Orgânica de 
Cruzeiro a fiscalização contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial do 
Município e de todas as entidades da 
administração direta e indireta será exercida pela 
Câmara Municipal mediante controle externo, e 
pelos sistemas de controle interno de cada 
Poder, obedecidas as seguintes determinações: 

I.) o controle externo será exercido com o 
auxílio do Tribunal de Contas do Estado; 

II.) o parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas anuais do Governo 
Municipal, só deixará de prevalecer por decisão 
de dois terços da Câmara Municipal; 

III.) as contas do Município, anualmente, 
durante 60 (sessenta) dias, ficarão à disposição 
de qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, podendo ser questionada sua 
legitimidade, nos termos da lei. 

São corretas: 

a.) I e II 

b.) I e III 

c.) II e III 

d.) I, II e III 
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28.) Os crimes de responsabilidade penal do 
Prefeito e o processo de julgamento estão 
definidos: 

a.) na Legislação Municipal 

b.) na Legislação Estadual. 

c.) na Legislação Federal 

d.) na Legislação Regional 

 

29.) Complete: 

A Administração é obrigada a fornecer a 
qualquer cidadão, para defesa de direitos e 
esclarecimentos de situações de interesse 
pessoal, coletivo, público ou difuso, no prazo 
máximo de ________________ úteis, certidão de 
atos, contratos, decisões ou pareceres, sob pena 
de responsabilidade de autoridade ou servidor 
que negar ou retardar a sua expedição. 

a.) Dez dias 

b.) Quinze dias 

c.) Vinte dias 

d.) Trinta dias 

 

30.) As autarquias, empresas públicas, 
sociedades de economia mista e fundações, 
instituídas ou controladas pelo Município, 
dependem de lei para: 

a.) Serem criadas, 

b.)  Transformadas, 

c.)  Incorporadas ou extintas. 

d.) Todas as alternativas são corretas 

 

31.) O Conselho de Ética da Câmara decidiu,  
neste mês de novembro,  por 11 votos a 1 
arquivar a representação que pedia a cassação 
do mandato de  um deputado federal. por ele ter 
defendido em plenário a memória do coronel 
Carlos Alberto Brilhante Ustra, um dos principais 
símbolos da repressão durante a ditadura militar. 
O texto refere-se: 

a.) Deputado Jair Bolsonaro (PSC-RJ)  

b.) Deputado Marcos Rogério (DEM-RO) 

c.) Capitão Augusto ( PR- SP) 

d.)  Odorico Monteiro (PROS-CE). 

 

32.) 42-Dezenas de milhares foram às ruas no 
dia 12 de novembro passado, pedir a renúncia da 

presidente Park Geun-hye, envolvida 
em denúncias de corrupção. O texto refere-se a: 

a.) Coréia do Norte 

b.) Coréia do Sul 

c.) China 

d.) Japão 

 

33.) Sobre a PEC 241: 

I.) iniciativa para modificar a Constituição 
proposta pelo Governo, tem como objetivo frear 
a trajetória de crescimento dos gastos públicos e 
tenta equilibrar as contas públicas. 

II.) A ideia é fixar por até 20 anos, podendo 
ser revisado depois dos primeiros dez anos. 

III.) um limite para as despesas: será o gasto 
realizado no ano anterior corrigido pela inflação  

São corretas: 

a.) I e II 

b.) II e III 

c.) I e III 

d.) I, II e III 

 

34.) Previsto para ser lançado no mercado em 
28 de novembro de 2016, livro narrará o gosto 
amargo do exílio de Jango, narrado por seu filho 
João Vicente. A obra que está recebendo muita 
atenção da mídia terá como título: 

a.) O inexplicável exílio 

b.) Jango e eu – Memorias de um exílio sem 
volta. 

c.) Novos caminhos, novas escolhas. 

d.) Tempos vividos  

 

35.) Presidente do STF disse que um preso 
demanda R$ 26,6 mil a mais do que um aluno por 
ano, e afirmou: "alguma coisa está errada na 
nossa pátria amada” Esta afirmação foi de: 

a.) Carmem Lúcia 

b.) Renam Calheiros 

c.) Gisele Lenke 

d.) Sergio Moro 

http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/11/1828382-em-ato-contra-pivo-de-escandalo-sul-coreano-ataca-predio-com-escavadeira.shtml
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476052257_522876.html
http://brasil.elpais.com/brasil/2016/10/10/politica/1476052257_522876.html
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36.) Foi um dos primeiros sistemas 
operacionais criados e comercializados para 
computadores em larga escala. É o nome dado 
ao sistema operacional para computadores 
desenvolvido pela empresa Microsoft. 

a.) Windows  

b.) Novell  

c.) Unix  

d.) Linux  

 

37.) Para alinhar um texto já digitado no editor 
de textos Word, para a situação centralizado, 
basta clicar no botão __________ ou teclar 
simultaneamente as teclas ___________  

a.) Centralizar / CTRL+E  

b.) Justificar / CTRL + J  

c.) Mesclar e centralizar / CTRL + F  

d.) Centralizar / CTRL + U  

 

38.) A respeito do Microsoft Excel, julgue as 
afirmativas a seguir: 

I.) Excel ou Microsoft Excel é um aplicativo 
de criação de planilhas eletrônicas. Foi criado 
pela Microsoft em 1987 para computadores que 
usam o sistema operacional da empresa antes já 
rodava no Mac (1985).  

II.) A Microsoft aumentou sua vantagem com 
lançamento regular de novas versões, 
aproximadamente a cada dez anos.  

III.) Planilha eletrônica, ou folha de cálculo, é 
um tipo de programa de computador que utiliza 
tabelas para realização de cálculos ou 
apresentação de dados. Cada tabela é formada 
por uma grade composta de linhas e colunas. O 
nome eletrônica se deve à sua implementação 
por meio de programas de computador.  

a.) I,II e III estão corretas  

b.) I e III estão corretas  

c.) II e III estão corretas  

d.) I, II e III estão incorretas  

 

39.) Em caso de travamento total do 
computador, é possível reiniciá-lo teclando 
simultaneamente as teclas: 

a.) CTRL + ALT + DELete  

b.) shift + ALT + DEL  

c.) Tab + shift + home  

d.) End + CTRL + Del  

 

40.) A respeito de Internet, julgue as 
afirmativas a seguir: 

I.) Web é uma palavra inglesa que significa 
teia ou rede. O significado de web ganhou outro 
sentido com o aparecimento da internet. A web 
passou a designar a rede que conecta 
computadores por todo mundo, a World Wide 
Web (WWW).  

II.) Para acessar a Internet é necessário um 
navegador (browser) onde são visualizados os 
conteúdos disponíveis. São exemplos de 
navegadores: Google Chrome, Safari, Mozilla 
Firefox, Internet Explorer, Opera,  

III.) O termo web, com referência à rede 
mundial de computadores, proporcionou a 
criação de diversos neologismos associados à 
internet. Qualquer termo que tenha como prefixo 
ou sufixo a palavra web, está relacionado com a 
sua divulgação num meio virtual, neste caso, a 
internet.  

a.) I e II estão incorretas  

b.) II e III estão corretas  

c.) I, II e III estão corretas  

d.) I, II e III estão incorretas  

 


