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               CASTIGO 
 

 Certa vez, numa extensa divisão de frações, havia 
um erro no resultado que eu obtivera, o pai me avisou do 
erro, mas queria que eu o descobrisse e o corrigisse. Fiz 
e refiz as contas inúmeras vezes, mas não atinava com o 
erro. Até que ele perdeu a paciência, o erro estava na 
minha cara, eu não o via. Agarrou-me pela nuca, 
encostou meu rosto em cima de um oito fatal e me fez 
apagá-lo com o nariz. 
        Na mancha produzida pelo meu nariz, no borrão de 
giz que ficara no lugar do oito, havia também lágrimas, 
pois eu chorava, não de dor, nem de humilhação, mas 
pela incapacidade de perceber onde errara. 
         Corrigi o oito, botei o sete no lugar e continuei a 
chorar. Minha mãe veio ver o que estava acontecendo, 
não acreditou quando viu o filho com o nariz sujo de giz, 
como um palhaço que se prepara para entrar no 
picadeiro. Tomou minha defesa, acusou o pai de fascista, 
o pai reclamou de minha falta de atenção, declarou-se 
desesperado, o tempo corria e eu não revelava 
progressos, falou tanto que ficou emocionado, parecia 
que ia chorar – e eu sabia que a tristeza dele não era pelo 
meu erro, mas por ter me castigado daquela maneira. 
 

        Carlos Heitor Cony 

1 - Analise a alternativa em desacordo com as 
idéias do texto. 
A) O comportamento do pai revela desespero e 

arrependimento. 
B) Além do narrador, dois outros personagens 

entram nas cenas narradas. 
C) Esses dois personagens apresentam 

comportamentos contraditórios. 
D) O narrador conta a própria vida e se revela 

egoísta, isto é, se enxerga como o centro do 
mundo. 

2 - Analise as considerações sobre o texto. 
I - O pai puniu o filho por ele não ter sido capaz 

de encontrar e corrigir sozinho o erro. 
II - Esse acontecimento (o castigo), recuperado 

pela memória, mostra que o narrador, hoje, 
compreende o que ele, quando menino, não 
compreendia. 

III - Ao escrever suas memórias, o narrador faz 
uma critica à figura do pai. 

IV - No desenrolar dos acontecimentos, o 
narrador revela sentimentos contraditórios. 

 
Somente estão corretas as afirmativas contidas 
em: 
A) apenas a I 
B) I, III e IV 
C) I, II e IV 
D) I e III 

3 - Há erro na separação das sílabas da palavra: 
A) ob - ti - ve - ra  
B) pa - ci - ên - cia 
C) fa - scis - ta 
D) co - ri - gis - se 

4 - Em que alternativa a palavra não começa com 
h como as demais?    
A) ___usufruir 
B) ___umor 
C) ___onestidade 
D) ___armonia 

5 - Leia as frases. 
I - Devem fazer muitos anos que ele foi castigado. 
II - Aqueles jovens tem boas lembranças. 
III - A maioria dos pais castiga os filhos. 
 

Quanto à concordância verbal: 
A) I, II e III estão corretas. 
B) I e II estão corretas. 
C) apenas a II está correta. 
D) apenas a III está correta. 

6 - A classe gramatical da palavra sublinhada está 
incorreta na alternativa: 
A) “... falou tanto que ficou emocionado...” – 

conjunção. 
B) “... e me fez apagá-lo...” – pronome pessoal. 
C) “... como um palhaço que se prepara...” – 

pronome relativo. 
D) “... que eu o descobrisse...” – artigo definido. 

7 - Assinale a frase que apresenta o adjetivo no 
superlativo absoluto analítico. 
A) O castigo foi tão violento quanto doloroso. 
B) O castigo foi violentíssimo. 
C) O castigo foi o mais violento de todos. 
D) O castigo foi muito violento. 

8 - A alternativa que apresenta o verbo flexionado 
no Pretérito Imperfeito do Indicativo é: 
A) “corrigi o oito...”  
B) “... e me fez apagá-lo com o nariz...” 
C) “... que ficara no lugar do oito...” 
D) “... o tempo corria...” 

9 - A palavra acentuada pelo mesmo motivo que 
“apagá-lo”. 
A) lágrimas  
B) água 
C) até 
D) paciência 
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10 - Assinale a alternativa que completa 
corretamente as lacunas. 
 

Ela ficou ______ preocupada, pois o filho recebia 
______ castigos. 
 

A) meia - bastantes  
B) meio - bastante 
C) meio - bastantes 
D) meia - bastante 

11 - A palavra que não se completa corretamente 
com ç: 
A) pa __oça  
B) exce__ão 
C) obse__ão 
D) mi__anga 

12 - O plural de “... não acreditou...”, está na 
alternativa: 
A) não acreditamos. 
B) não acreditaram. 
C) não acreditastes. 
D) não acreditavam. 

13 - Houve erro ao se substituir a locução adjetiva 
pelo adjetivo em: 
A) período da tarde - vespertino  
B) água sem cheiro - insípida 
C) faixa de idade - etária 
D) brilho das estrelas - estelar 

14 - A regência verbal só atende à norma culta 
em:  
A) Lembrou do fato antigo. 
B) Ela aspirava uma vida mais digna. 
C) O menino assistiu ao espetáculo. 
D) Ele perdoou o pai. 

15 - O substantivo “conta” possui uma forma 
derivada que se grafa com z: contabilizar. Da 
mesma forma, está corretamente grafado com z, o 
verbo:  
A) paralizar. 
B) pesquizar. 
C) utilizar. 
D) aparafuzar. 
 
 
 
16 - Determine, em m2, o resultado da adição: 
43,87m2 + 48dm2 + 650000mm2. 
A) 46m2 
B) 45m2 
C) 44m2 
D) 50m2 

17 - Carlos coleciona selos. Sabendo que 
10
3  dos 

selos ele ganhou de seu pai, 2
1  dos selos ele ganhou 

de seu avô e outros 16 selos restantes ele ganhou 
de seus amigos, determine o número de selos da 
coleção de Carlos. 
A) 40 selos  
B) 80 selos 
C) 70 selos 
D) 60 selos 

18 - Um comerciante investiu R$ 54.000,00 na 
compra de dois terrenos. Vendeu o primeiro com 
um lucro de 15% e o segundo com um prejuízo de 
10%. Sabendo que ele lucrou R$1.000,00 com a 
operação, quais foram os preços de compra dos 
terrenos? 
A) R$ 25.600,00 o primeiro e R$ 28.400,00 o 

segundo. 
B) R$ 27.000,00 o primeiro e R$ 27.000,00 o 

segundo. 
C) R$ 25.000,00 o primeiro e R$ 29.000,00 o 

segundo. 
D) R$ 30.000,00 o primeiro e R$ 24.000,00 o 

segundo. 

19 - Sabe-se que 8 máquinas, operando 8 horas 
por dia, durante 8 dias, produzem 8 toneladas de 
certo produto. Quantas toneladas do mesmo 
produto seriam produzidas por 12 máquinas 
daquele mesmo tipo, operando 12 horas por dia, 
durante 12 dias? 
A) 12 toneladas  
B) 30 toneladas 
C) 27 toneladas 
D) 16 toneladas 

20 - Manoel aplicou R$ 5.000,00 no regime de 
juros simples durante 10 meses. Sabendo que a 
taxa de aplicação foi de 3% ao mês, determine o 
montante obtido. 
A) R$ 5.150,00 
B) R$ 1.500,00 
C) R$ 6.150,00 
D) R$ 6.500,00 
 
 MATEMÁTICA                                 questões 16 a 20 
 

21 - O Brasil localiza-se na América do Sul e a 
grande extensão de seu território possibilita a 
existência de fronteiras com quase todos os países, 
com exceção de:  
A) Bolívia e Argentina.  
B) Equador e Chile.  
C) Venezuela e Colômbia. 
D) Peru e Uruguai. 
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22 - O nome oficial do Brasil é:  
A) Estados Unidos do Brasil. 
B) Brasil. 
C) República do Brasil. 
D) República Federativa do Brasil. 

23 - O estado do Rio de Janeiro está dividido em 
regiões que agrupam os municípios de acordo com 
critérios físicos, culturais, econômicos e outros. 
Leia com atenção, fazendo a relação da região 
com seus respectivos municípios. 
1- Norte Fluminense 
2- Baixadas Litorâneas 
3- Centro Sul Fluminense 
4- Serrana  
5- Noroeste Fluminense 
 

(   ) Carmo e Cordeiro 
(   ) Areal e Miguel Pereira 
(   ) Itaocara e Itaperuna 
(   ) Cachoeiras de Macacu e Rio Bonito  
(   ) Quissamã e São Fidélis 

Marque abaixo a opção que apresenta a seqüência 
certa. 
A) 4 – 3 – 5 – 2 – 1  
B) 5 – 3 – 4 – 1 – 2 
C) 1 – 4 – 3 – 5 – 2  
D) 3 – 5 – 4 – 1 – 2  

24 - Dentre as indústrias instaladas no estado do 
Rio de Janeiro, a de maior importância é a: 
A) têxtil. 
B) alimentícia. 
C) siderúrgica. 
D) farmacêutica. 

25 - Em Janeiro de 1988, o distrito de ________, 
até então pertencente a Vassouras, foi agregado ao 
município de Miguel Pereira. Esta anexação 
permitiu que o território de Miguel Pereira ficasse 
com seus atuais 330 quilômetros quadrados.  

Marque abaixo a palavra que preenche 
corretamente a lacuna. 
A) Governador Portela. 
B) Barão de Javary. 
C) Conrado. 
D) Arcádia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
26 - Sobre a organização e funcionamento da 
Administração Pública Municipal, pode-se 
afirmar que: 
A) em caso de impedimento do Prefeito e do Vice-

Prefeito, assumirá o Poder Executivo do 
Município, o Juiz da Comarca. 

B) são Poderes do Município, o Executivo, o 
Legislativo e o Judiciário. 

C) os Municípios regem-se pela Constituição 
Estadual e têm autonomia política, administrativa 
e financeira. 

D) o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito, 
auxiliado pelos Secretários Municipais e/ou 
Diretores equivalentes, conforme se estruture a 
Prefeitura. 

27 - A Constituição Federal reconhece a 
competência dos Municípios para organizar e 
manter serviços públicos locais como um dos 
princípios asseguradores de sua autonomia  
administrativa, mas vedou-lhes: 
A) criar, organizar e suprimir distritos. 
B) estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 

subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes, relações de dependência ou 
aliança. 

C) conceder, permitir ou autorizar os serviços de 
transporte coletivo. 

D) promover os serviços de iluminação pública, 
mercado, feiras e matadouros. 

28 - Para encarregar-se de efetuar os 
procedimentos para a aquisição de materiais 
permanentes e de consumo e a contratação de 
serviços de terceiros, a Prefeitura precisa instituir: 
A) Departamento de Patrimônio. 
B) Assessoria Jurídica. 
C) Protocolo. 
D) Comissão Permanente de Licitação. 

29 - A revogação do ato administrativo só pode ser 
feita: 
A) se os efeitos do ato já se exauriram. 
B) por motivo de ilegalidade. 
C) se  a iniciativa for do Poder Judiciário. 
D) por motivo de oportunidade e conveniência. 
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30 - A porta de entrada e saída das informações 
administrativas requeridas em uma prefeitura 
chama-se Protocolo. Sobre esse órgão, identifique 
as afirmativas verdadeiras. 
 

I - O elemento básico do seu funcionamento é o 
processo. 

II - O Protocolo é um órgão estático. 
III - Ficha e guia de remessa são os elementos de 

controle utilizados no Protocolo. 
IV - O Protocolo é um órgão independente na 

estrutura da Prefeitura. 
 
São verdadeiras: 
A) I e III 
B) II e III 
C) II e IV 
D) I e IV 

31 - Sobre os processos administrativos, coloque V 
ou F, conforme seja verdadeira ou falsa cada 
afirmativa; depois identifique a alternativa que 
contem a seqüência correta. 

(   ) Os processos devem ser formados por assunto. 

(   ) O caráter de oficialidade de um processo é 
dado com a sua autuação. 

(   ) Autorizar vista de um processo é competência 
do responsável pelo Protocolo. 

(   ) A numeração das peças que compõem um 
processo deve ser feita por página e não por 
folha. 

(   ) Chama-se tramitação a série de procedimentos 
pelos quais o processo passa ao receber 
despachos e informações. 

 

A) V-F-V-F-V  
B) F-F-V-V-V 
C) V-V-V-V-F 
D) V-V-F-F-V 

32 - Sobre o servidor público, identifique as 
afirmativas verdadeiras e marque a alternativa 
correta. 

1 - São estáveis após dois anos de efetivo exercício, 
os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso 
público. 

2 - Nomeação, posse e exercício são etapas de 
investidura em cargo público. 

3 - Como condição para a aquisição da 
estabilidade, é obrigatória a avaliação especial 
de desempenho. 

4 - O servidor será demitido se o seu cargo for 
extinto. 

A) 1 e 2 são as corretas. 
B) 2 e 3 são as corretas. 
C) Todas são corretas. 
D) 3 e 4 são as corretas. 

33- Os materiais adquiridos pela Prefeitura para 
abastecer os diversos órgãos da Prefeitura são 
armazenados: 
A) no Depósito Público. 
B) nos próprios órgãos que os recebem. 
C) no Departamento de Administração. 
D) no Almoxarifado. 

34-Sobre o ofício, modalidade de correspondência 
oficial, apenas uma afirmativa não está correta. 
Identifique-a. 
A) A numeração do ofício deve recomeçar a cada 

ano. 
B) Seu conteúdo deve versar sobre apenas um 

assunto. 
C) O ofício deve restringir-se a uma folha. 
D) É apropriado para comunicação entre autoridades 

públicas. 

35- Nem sempre pode-se usar a criatividade na 
hora de redigir um documento oficial. 
Dependendo da finalidade, há certos textos que já 
possuem formas consagradas. No caso do 
requerimento, consideram-se como corretas as 
seguintes características: 

I - Abre-se o requerimento com a indicação do 
cargo ocupado pelo destinatário. 

II - Sendo enviado ao Prefeito, o requerimento 
deve ser iniciado com a forma de tratamento:  
Ilmo. Sr.  

III - O nome do destinatário fica ao pé da folha, à 
esquerda. 

IV - O corpo do texto deve ser iniciado com os 
dados pessoais do requerente. 

V - O que é requerido deve ser justificado. 
        

A) Todas são corretas. 
B) I - IV e V são as corretas. 
C) Apenas a III não é correta. 
D) Somente a I é correta. 

36- Como é chamada a parte física do 
computador? 
A) Software. 
B) Memória RAM. 
C) Hardware. 
D) Monitor. 
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37- O que é backup? 
A) É uma cópia de segurança das informações 

contidas num computador. 
B) É um tipo de memória. 
C) É um dos principais hardwares. 
D) É um periférico de saída. 

38- No Microsoft Office Word, podemos aplicar os 
seguintes efeitos no texto: 
A) tachado, sobrescrito, oculto.  
B) estilo da fonte, caixa alta, relevo. 
C) tachado duplo, tamanho, sombra. 
D) subscrito, negrito, baixo relevo. 

39- No Microsoft Office Word, o espaçamento 
entre linhas determina: 
A) a quantidade de espaço horizontal entre as linhas 

do texto. 
B) a quantidade de espaço vertical entre as linhas do 

texto. 
C) a quantidade de espaço à direita da linha do texto. 
D) a quantidade de espaço à esquerda da linha do 

texto. 

40- No Microsoft Office Word quando inserimos 
número de páginas temos as seguintes opções:  
A) localização, alinhamento e mostrar número na 

primeira página. 
B) posição, alinhamento e mostrar número na 

primeira página. 
C) posição, organograma e mostrar número na 

primeira página. 
D) posição, alinhamento e mostrar número em todas 

as páginas. 
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