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Leia o texto  e respondas as questões de 01 a 10. 
 
    AINDA QUE MAL 
 

 
Ainda que mal pergunte, 
Ainda que mal respondas; 
Ainda que mal te entenda, 
Ainda que mal repitas; 
Ainda que mal insista, 
Ainda que mal desculpes; 
Ainda que mal me exprima, 
Ainda que mal me julgues; 
Ainda que mal me mostre, 
Ainda que mal me vejas; 
Ainda que mal te encare, 
Ainda que mal te furtes; 
Ainda que mal te siga, 
Ainda que mal te voltes; 
Ainda que mal te ame, 
Ainda que mal o saibas; 
Ainda que mal te agarre, 
Ainda que mal te mates; 
Ainda assim te pergunto 
E me queimando em teu seio, 
Me salvo e me dano: amor. 

 
 (Carlos Drummond de Andrade.  As impurezas do branco.Rio de Janeiro: José Olympio. MEC, 1973.P.39) 
 
 
 
01   -  A expressão ainda que presente na maior parte do texto tem uma conotação de: 

a) Inconveniência.  b) Polidez.  c) Arrogância.  d) Sofrimento.  e) Desprezo. 

 

02  -  As pessoas gramaticais em que estão os verbos e os pronomes pessoais empregados no poema permitem deduzir que o 

assunto diz respeito a: 

I -um relacionamento entre duas pessoas. 

II -um romance passageiro. 

III – uma amizade sincera. 

 Está(ão) correta(s) a(s) afirmação(ões) : 

a) I e III. 

b) I. 

c) III. 

d) II e III. 

e) II. 

 

03  -  No verso “ me salvo e me dano”, temos palavras que dão ideias: 

a) Sinônimas. 

b) Antônimas. 

c) Homônimas. 

d) Parônimas. 

e) Heterônimas. 
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PORTUGUÊS 
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04  -  Assinale as pessoas gramaticais  a que se referem os verbos e pronomes do texto: 

a) 1ª e 2ª pessoas do plural. 

b) 2ª e 3ª pessoas do singular. 

c) 1ª e 2ª pessoas do singular. 

d) 2ª e 3ª pessoas do plural. 

e) 1ª e 3ª pessoas do plural. 

 

05  -  O verso do poema onde há uma quebra da estrutura sintática que se repete é: 

a) 10º    b) 18º   c) 17º   d) 20º   e) 19º 

 

06    - Podemos afirmar que o verso  “ Ainda assim te pergunto”: 

a) É uma frase afirmativa. 

b) É uma pergunta que não chega a ser explicitada. 

c) É uma negação. 

d) É uma pergunta inconveniente. 

e) É uma frase interrogativa direta. 

 

07    - Nas palavras “unha”, “guerra” e “quilo” : 

a) há dígrafo na primeira, mas não nas duas últimas. 

b) há dígrafo nas duas primeiras, mas não na última. 

c) não há dígrafo na primeira,mas sim nas duas últimas. 

d) há dígrafos em todas. 

e) não há dígrafo, mas encontro consonantal nas três palavras. 

 

08    -Assinale o par em que a flexão de gênero está errada: 

a) patrão- patroa.   b) senhor- senhora.   c) ator – atriz. 

d) padre- freira.   e) herói- heroína. 

 

09    - Analise as afirmações a propósito do texto acima e marque a alternativa que corresponde à resposta certa: 

I - No verso “ainda que mal o saibas” (verso 16) o pronome em destaque refere-se ao amor citado no verso anterior. 

II - “Me salvo e me dano”, temos o uso incorreto do pronome oblíquo no início da frase, segundo as normas gramaticais. 

III -Todos os verbos do texto estão no presente do subjuntivo . 

a) I.   b) II e III.  c) I e II.  d) III.  e) II. 

 

10    -  Assinale a alternativa cujo elemento auto deve ser escrita com hífen: 

a) (auto) escola. 

b) (auto) estima. 

c) (auto) ajuda. 

d) (auto) aprendizagem. 

e) (auto) observação. 
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11  - Dadas as palavras: 

I- apóiam.  II- bainha.  III- abençôo. 

 Constatamos que está(estão) corretamente acentuada(s)? 

a) apenas a palavra I. 

b) as palavras I e II. 

c) apenas a palavra III. 

d) as palavras II e III. 

e) apenas a palavra II. 

 

12   - Assinale o grupo de palavras em que não houve erro na divisão silábica: 

a) in – a – pto, des- or- dem , tun- gs- tê- nio. 

b) né – cta , fia-do, cri-an-ça. 

c) dês- u- nhar, ad-je-ti-va, vee-mên-ci-a. 

d) gi- ras- sóis, mag-nó-lia , dá-lia. 

e) ân-si-a , cir-cui-to, a-çoi- te. 

 

13    - Qual palavra abaixo exprime ideia de aumento: 

a) Escuridão. 

b) Imensidão. 

c) Solidão. 

d) Satisfação. 

e) Amigão. 

 

14  - A alternativa cujo verbo tem o valor semântico oposto de exalar é: 

a) Inalar. 

b) Expirar. 

c) Expelir. 

d) Exportar. 

e) Expulsar. 

 

15  - Julgue correta (C) ou errada (E) as assertivas abaixo com relação ao sentido das palavras em destaque e assinale a alternati-

va que responde a questão: 

(   ) vir à tona é o mesmo que emergir. 

(   ) dilatar é o mesmo que delatar. 

(   ) dispensa é o mesmo que cômodo e despensa é o mesmo que desobrigação. 

 Está correta a alternativa: 

a) C,E,E  b) E,E,E  c) E,C,E  d) C,C,E  e) E,C,C 
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16   - Dona Joana foi à mercearia fazer algumas compras. Observe a lista, abaixo, dos itens que ela comprou.  

Quantos quilos de alimentos dona Joana comprou? 

a) 1 kg e 300 g. 

b) 1 kg e 800 g.  

c) 2kg. 

d) 2 kg e 100 g. 

e) 2 kg e 400 g.  

 

17  - Em sua última viagem a São Paulo, Joaquim ficou hospedado em um hotel de 8 andares, com 12 quartos por andar. Quantos 

quartos tinha o hotel?  

a) 96 quartos. 

b) 102 quartos. 

c) 120 quartos.  

d) 1320 quartos.  

e) 1360 quartos. 

 

18   - A cidade de Campina Grande tem aproximadamente, 390 100 habitantes. Desses habitantes 32% têm a idade entre 25 e 39 

anos. Quantos habitantes com a idade entre 25 e 39 anos há na cidade de Campina Grande? 

a) 95 704 habitantes entre 25 e 39 anos.  

b) 103 522 habitantes entre 25 e 39 anos.  

c) 118 703 habitantes entre 25 e 39 anos.  

d) 173 852 habitantes entre 25 e 39 anos.  

e) 124 832 habitantes entre 25 e 39 anos.  

 

19  -  Em uma corrida de bicicletas, a velocidade máxima foi de 10,5 km por hora. Se uma bicicleta corresse durante 8 h mantendo 

essa velocidade, quantos quilômetros percorreria? 

a) 84 km.  

b) 90 km.  

c) 92 km. 

d) 102 km. 

e) 110 km.  

 

20  -  Um trem que faz o percurso entre duas cidades, está conduzindo 112 passageiros. Na 1ª estação desceu 1/4 dos passagei-

ros e não subiu ninguém. Na 2ª parada subiram 15 pessoas e não desceu ninguém. Com quantos passageiros o trem ficou após a 

2ª estação? 

a) 92 passageiros. 

b) 99 passageiros. 

c) 103 passageiros. 

d) 110 passageiros.  

e) 112 passageiros. 
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MATERMATICA  

250 g de queijo 
600 g de farinha de mandioca 
250 g de margarina 
Meio quilo de feijão 
800 g de carne moida 



21  -  João possuía certo número de bolas. Perdeu 13 e depois ganhou 12. Tendo ficado com 43 bolas. Quantas bolas João possuí-

a no início? 

a) 48 bolas. 

b) 44 bolas. 

c) 42 bolas. 

d) 39 bolas. 

e) 36 bolas. 

 

22   - Um vendedor ambulante comprou 120 pratos a R$ 0,25 cada um. Por quanto deverá vender cada prato, para lucrar R$ 12,00 

sabendo que no transporte quebram-se 15 pratos? 

a) R$ 1,20. 

b) R$ 1,00. 

c) R$ 0,80. 

d) R$ 0,55. 

e) R$ 0,40. 

 

23   - Os 2/5 da importância que eu tenho são R$ 2,00. Quanto tenho? 

a) R$ 4,00. 

b) R$ 5,00. 

c) R$ 6,00. 

d) R$ 7,00. 

e) R$ 8,00. 

 

24   -  Um quarto quadrado tem 20 m de perímetro. A área deste quarto é: 

a) 15 m2  

b) 20 m2  

c) 25 m2  

d) 30 m2 

e) 35 m2 

 

25  - Mariana recebeu seu salário de R$ 600,00 e foi ao comércio fazer algumas compras. Gastou 20% desse valor na compra de 

uma saia e, em seguida, 30% do que havia sobrado na compra de uma sandália. Com quanto ela ficou? 

a) R$ 384,00. 

b) R$ 359,00. 

c) R$ 348,00. 

d) R$ 336,00. 

e) R$ 320,00. 
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26    - Ana Carolina decidiu comprar um aparelho celular. Foram oferecidas duas propostas: 

 
1a PROPOSTA: 

 

 
2a PROPOSTA: 

 

 Após analisar os custos, Ana Carolina resolveu comprar o aparelho celular à vista. Quanto ela economizou em relação ao 

preço a prazo? 

a) R$ 150,00.  b) R$ 200,00.  c) R$ 250,00.  d) R$ 300,00.  e) R$ 350,00 . 

 

27   - No cinema, na sessão da tarde compareceram 115 adultos e 80 crianças. Os preços dos ingressos foram cobrados de acordo 

com o indicado na placa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sabendo que as despesas para promover a sessão foram de R$ 520,00 indique qual foi o lucro final ? 

a) R$ 622,50.  b) R$ 731,35.  c) R$ 784,63.  d) R$ 811,87.  e) R$ 865,25. 

 

28   - Dona Maria comprou um liquidificador por R$ 124,30 e pagou com R$ 23,82 de entrada e o restante em quatro prestações 

iguais sem juros. O valor de cada prestação foi de:  

a) R$ 13,90.  b) R$ 18,00.  c) R$ 25,12.  d) R$ 27,90.  e) R$ 30,09. 

 

29   - Seu Antonio é ovinocultor. Ele tinha 300 cabeças de ovelhas no domingo. Veja o que fez durante a semana. 

 

 

 
 

 

 

 

 

    Quantas cabeças de ovelhas ele tem agora? 

 a) 253.  b) 304.  c) 342.  d) 394.  e) 412. 

 

30    - Quantos metros tem em 4/5 de um quilômetro? 

a) 700 m.  b) 800 m.  c) 900 m.  d) 600 m.  e) 400 m. 
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R$ 1.200, 00 à vista 

8 parcelas de R$175,00 

CINEMA 
Hoje  

 
ADULTO: 

R$ 7,50 
CRIANÇA 

R$ 3,50 
 

  Segunda - feira  Terça - feira 

Comprou 52 34 

Vendeu 65 17 



31   -  Sobre dispositivos de entrada e saída utilizados para armazenamento persistente de dados é correto afirmar: 

I) A transferência de dados em um disco rígido é mais rápida do que a de um pendrive, pois o disco rígido tem componentes me-

cânicos e eletrônicos e o pendrive tem apenas componentes eletrônicos. 

II) O MEGABYTE é usado para especificar quantidades de memória ou capacidades de armazenamento, independente do tipo de 

dados armazenados. 

III) Blu-rays apesar do mesmo tamanho que os antigos DVD e CD têm uma maior capacidade de armazenamento. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

e) Todas estão erradas. 

 
32  - Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um dispositivo de entrada & saída: 

a) Cartão de memória. 

b) Disquete. 

c) Caixas acústicas. 

d) Modem. 

e) Pendrive. 

 
33  -  Muitas pessoas confundem o serviço WWW com a própria Internet! Analise as afirmativas abaixo sobre esse tema e assinale 
a alternativa correta. 
I) O protocolo padrão usado para transferência de informações na WEB é o HTTP. 
II) A linguagem para codificação de hipertexto usada na WEB é HTML. 

III) Através do uso de hiperlinks é possível o acesso a diferentes tipos de documentos, possivelmente, distribuídos em servidores 

espacialmente separados. 

 

a) Todas estão corretas. 

b) I e II estão corretas. 

c) I e III estão corretas. 

d) II e III estão corretas. 

e) Todas estão erradas. 
 

34  - No gerenciador de arquivos do Windows, para apagar-se um arquivo sem que ele seja movido para a lixeira, deve-se selecio-

nar o arquivo e: 

a) Pressionar as teclas <CTRL> e <DELETE>, simultaneamente, e confirmar. 

b) Pressionar as teclas <SHIFT> e <DELETE>, simultaneamente, e confirmar. 

c) Clicar com o botão esquerdo do mouse, escolher a opção “excluir” e confirmar. 

d) Clicar com o botão direito do mouse, escolher a opção “excluir” e confirmar. 

e) Teclar <DELETE> e confirmar. 
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35   - Sobre Microsoft Word 2007 analise a afirmativas abaixo e assinale a alternativa ERRADA: 
a) Para alternar-se entre: a primeira letra maiúscula, todas as letras maiúsculas e todas as letras minúsculas de um trecho de texto 

selecionado, deve-se pressionar, simultaneamente, <SHIFT> + F3.  
b) Para salvar um documento no modo de compatibilidade com versões anteriores do Word, deve-se selecionar “Documento do 

Word 97-2003” no menu “Salvar Como”. 
c) Para Exibir\Ocultar as marcas de parágrafos e outros símbolos de formatação encontrados em um texto deve-se pressionar, 

simultaneamente, <CTRL> + *. 
d) Para executar a verificação ortográfica e gramatical de um texto deve-se pressionar a tecla de função <F7>. 
e) Para aplicar o alinhamento de parágrafo Justificado no parágrafo atual, deve-se pressionar, simultaneamente, as teclas <ALT> 

+ J. 
 
36  -  À medida que o tamanho das mídias de armazenamento aumenta é possível guardar uma maior quantidade de arquivos. 
Para poder salvar um arquivo, por exemplo, em um pendrive, é INCORRETO afirmar que é possível salvar o arquivo, se 
a) o seu tamanho é menor ou igual ao espaço livre no pendrive. 
b) não existe um arquivo com mesmo identificador do novo arquivo na pasta destino. 
c) a formatação do pendrive é compatível com o sistema de arquivos. 
d) o tamanho do arquivo é maior que o espaço disponível no pendrive. 
e) o tamanho disponível no pendrive é maior que o tamanho do arquivo. 
 
37  -  Sobre os atalhos do teclado usados no Microsoft Word é correto afirmar: 
a) Usamos as teclas <CTRL> + * para abrir a caixa de diálogo Localizar e Substituir. 
b) Usamos as teclas <CTRL> + T para abrir a caixa de diálogo Abrir. 
c) Usamos as teclas <CTRL> + <ENTER> para inserir uma quebra de página na posição atual de inserção. 
d) Usamos as teclas <CTRL> + U para justificar um parágrafo.  
e) Usamos as teclas <CTRL> + C para colar um texto ou objeto, da área de transferência, na posição atual de inserção. 
 
38  - A preparação das unidades de armazenamento para o salvamento e recuperação de arquivos é chamada de: 
a) Desfragmentação.  b) Formatação.  c) Instalação.  d) Busca.  e) Compactação. 
 
39 - Analise as afirmativas abaixo sobre arquivos e assinale a alternativa correta: 
 I) Um arquivo é uma estrutura que serve para armazenar informações em nosso computador, tais como fotos, músicas, textos e 

etc.. 
II) Os arquivos também são chamados de software. 
III) Cada arquivo foi projetado para armazenar informações de um tipo específico. 
 
a) Todas estão corretas.   b) I e II estão corretas.   c) I e III estão corretas. 
d) II e III estão corretas.   e) Todas estão erradas. 
 
40  - Sobre a navegação InPrivate no Internet Explorer analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 
I) A navegação InPrivate permite que você navegue na Web sem deixar vestígios com o Internet Explorer. 
II) Pois, ele armazenará cookies e arquivos temporários, de forma que as páginas da Web visitadas funcionem corretamente. Entre-

tanto, no final da sua sessão da navegação essas informações são descartadas. 
 
a) Todas as afirmativas estão corretas e segunda justifica a primeira.  
b) Todas as afirmativas estão corretas, mas a segunda não justifica a primeira.  
c) A primeira afirmativa está correta e a segunda errada. 
d) A primeira afirmativa está errada e a segunda correta. 
e) Todas as afirmativas estão erradas  
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41   - No que diz respeito aos servidores públicos municipais, regulamentados pela Lei Orgânica do município de Campina Grande 

– PB, assinale a alternativa INCORRETA: 

a) Podem ser diretor ou integrar conselho de empresa fornecedora de bens e serviços para o município.  

b)Têm direito à livre associação sindical à realização de greve. 

c) O servidor que incorrer na prática do racismo será penalizado na forma da lei, podendo ser demitido.  

d) Têm direito a adicionais de cinco por cento por quinquênio de tempo de serviço. 

e) São estáveis, após dois anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em virtude de concurso.  

 

42  - De acordo com a Lei Orgânica do Município de Campina Grande-PB, o exercício da soberania popular se dá através de: 

a) Apenas plebiscito. 

b) Apenas plebiscito e iniciativa popular. 

c) Apenas pelo referendo e Iniciativa popular. 

d) Apenas referendo. 

e) Pelo plebiscito, referendo e iniciativa popular. 

 

43   - São competências do município de Campina Grande, EXCETO: 

a) Dispor sobre o comércio ambulante.  

b) Fixar datas de feriados estaduais. 

c) Exercer o poder de polícia administrativa.  

d) Legislar sobre assunto de interesse local.  

e) Organizar, executar e controlar os serviços de trânsito e tráfego na área de seu território.  

 

44   - De acordo com a Lei Complementar 045/2010, são segurados obrigatórios do IPSEM: 

a) Apenas os servidores ativos da administração direta. 

b) Apenas os servidores ativos da administração indireta. 

c) Apenas os servidores ativos e inativos da administração direta. 

d) Apenas os servidores ativos e inativos da administração indireta. 

e) Os servidores ativos e inativos da administração direta e indireta. 

 

45   - São segurados do IPSEM beneficiados por critérios diferenciados para concessão de aposentadoria, nos termos definidos na 

Lei Complementar 045/2010, os servidores: 

a) Maiores de 50 anos de idade. 

b) Maiores de 50 anos de idade, com pelo menos 15 anos de efetivo exercício no serviço público. 

c) Maiores de 55 anos de idade, se homem, e maiores de 50 anos de idade, se mulher. 

d) Com 30 anos de contribuição, se homem, e 25 anos de contribuição se mulher. 

e) Homens ou mulheres que exerçam atividades de risco. 
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46   - De acordo com a Lei Complementar 045/2010, analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa correta: 

I – A pensão por morte do segurado será devida aos seus dependentes a contar da data do óbito, quando requerida no prazo legal.  

II – Não fará jus à pensão o dependente condenado por prática de crime doloso de que tenha resultado a morte do segurado.  

III – Os dependentes inválidos ficam obrigados, para concessão de pensão, a submeterem-se aos exames médicos determinados 

pelo IPSEM.  

a) apenas a afirmativa I está correta. 

b) apenas a afirmativa II está correta. 

c) apenas a afirmativa III está correta. 

d) todas as afirmativas estão corretas. 

e) nenhuma afirmativa está correta. 

 

47   - De acordo com a Lei Complementar 008/2001, analise as alternativas abaixo e assinale a atividade pertencente ao Grupo 

Técnico de Apoio:  

a) Vigilância.  

b) Arquivo.  

c) Fiscalização de obras.  

d) Processamento de dados.  

e) Limpeza.  

 

48   - Os agentes físicos que causam a deterioração dos materiais arquivísticos são: 

a) Bactérias, fungos. 

b) Luz, temperatura e a umidade relativa do ar. 

c)  Poeira. 

d) Poluentes atmosféricos. 

e) Insetos, traças e baratas. 

 

49 -  Conjunto de procedimentos e medidas adotadas que asseguram a integridade dos documentos, protegendo-os dos agentes 

de deterioração e da ação do tempo, refere-se a: 

a) Conservação. 

b) Higienização. 

c) Preservação. 

d) Restauração. 

e) Degradação. 

 

50  - Um arquivo de terceira idade pode também ser chamado de: 

a) Provisório. 

b) Permanente. 

c) Transitório. 

d) Aposentado. 

e) Defasado. 
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