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CADERNO DE
PROVAS

ORIENTADOR SOCIAL

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1. Aguarde a autorização do fiscal de sala para iniciar a prova.
2. Este Caderno de Provas contém 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha.
3. Para cada questão, dentre 4 (quatro) alternativas de resposta, há apenas 1 (uma) adequada ao enunciado.
4. Após a autorização para o início da prova, confira este Caderno de Provas e o cargo ao qual você concorre especificado no
canto superior direito deste. Caso verifique incorreção, inconsistência ou defeito, solicite ao fiscal de sala a substituição.
Não caberão reclamações posteriores nesse sentido.
5. Leia as instruções específicas contidas no Cartão de Respostas e utilize SOMENTE caneta esferográfica de tinta azul ou
preta fabricada em material transparente para assinalar as respostas.
6. A duração máxima da prova será de 3 (três) horas, já incluído o tempo para preenchimento do Cartão de Respostas.
7. Você SOMENTE poderá se retirar definitivamente da sala de prova após transcorrido o tempo de 90 (noventa) minutos do
início desta.
8. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal de sala este Caderno de Provas e o Cartão de Respostas DEVIDAMENTE PREENCHIDO E ASSINADO.
9. Você poderá levar a folha de rascunho que se encontra ao final deste Caderno de Provas. Utilize-a EXCLUSIVAMENTE para
a marcação de suas respostas. Qualquer anotação que ultrapasse essa finalidade implicará a retenção da folha de rascunho pelo fiscal de sala.
10. Você não poderá ingressar ou permanecer na sala de provas caso esteja portando um dos seguintes objetos fora da embalagem fornecida pelo Unilavras Concursos: boné, óculos escuros, bolsas, material de consulta, protetor auricular, lápis,
lapiseira, régua, marca-texto, borracha, corretivo, recipiente ou embalagem que não sejam fabricados com material
transparente, e, ainda, equipamentos como bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, pager, palmtop,
ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de
alarme de carro, relógio de qualquer modelo ou quaisquer outros equipamentos eletrônicos.
11. Durante as provas, não se levante sem permissão, não se ausente da sala de prova sem o acompanhamento do fiscal,
nem se comunique com outros candidatos ou terceiros.
12. Deverão permanecer na sala os três últimos candidatos até que o último termine a prova. Todos deverão sair de uma só
vez após atestarem o acondicionamento dos Cartões de Respostas em envelope próprio e lacrado e assinarem o Termo
de Encerramento.
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do cresci um pouco, era ela a tia quem me dava dinheiro escondido.
Não sei que dia ela nasceu, nem que dia morreu.
Não soube do funeral. Penso em pesquisar essas
datas, mas já não importam. O tempo é somente
uma abstração. E o amor é memória. E a memória
não perece.
Ela cuidou de mim e ainda cuida. Eterna.

Língua Portuguesa
Leia o texto a seguir para responder às questões de 1
a 10.
Tia Marina
Daniela Piroli Cabral

Disponível em: <https://blogs.uai.com.br/mirante/
2020/08/19/tia-marina/>. Acesso em 19 ago. 2020

A sua imagem aparece inequívoca nos meus sonhos da madrugada de domingo. Acordo feliz, me
sentindo protegida. Tia Marina, que rezava o terço e
tinha um pálido pôster do papa João Paulo II na parede, “apareceu” para mim. Tia Marina foi um anjo
para mim.
Ela era irmã do meu avô paterno, mas só soube
disso quando cresci e ela já tinha partido deste mundo. Chamava ela de “tia” por puro afeto, sem entender a lógica das relações de parentesco.
Ela não teve filhos, mas sabia de cor a receita da
maternidade. Amor genuíno e doação. Ela cuidou de
mim durante minha infância e eternizou muitas das
boas lembranças que carrego comigo.
Na minha visão infantil, era difícil saber quantos
anos ela tinha, se era velha ou jovem como eu. Na
verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.
Na minha memória, lembro da sua voz suave,
meio rouca, sua pele e olhos claros e opacos, seus os
óculos de grau de armação grande e transparente.
Seu olhar amoroso e atento. Sempre vestida com
seus longos e discretos vestidos de botão, seu cheiro
de pó de arroz. Quase consigo senti-lo.
Muito simples e calma, acho que ela tinha
um “quê” de atrevida, divertida. Ela me cantou “se
essa rua fosse minha”, “fonte do tororó” e “boi da
cara preta”. Ela também me ensinou que estalar os
dedos das mãos faz engrossar as juntas. E eu aprendi
rápido, vendo os seus dedos mínimos tortos pela
artrose, acreditando que eles tinham ficado daquele
jeito por terem passado uma vida inteira sendo estalados.
Ela morava no centro da cidade, no edifício Itatiaia, em plena praça Rui Barbosa. A memória é muito
vívida. As visitas à casa dela nos finais de semana
tinham gosto de “Guaraná Antártica” e chocolate “Diamante Negro”. [...] De vez em quando cheiravam a suspiro caseiro.
Quando ia à minha casa, Tia Marina me acompanhava até a papelaria para comprar papéis de carta,
adesivos, canetinhas ou qualquer outra bugiganga
que justificasse o nosso passeio a pé pela rua. Quan-

QUESTÃO 1) Dentre as alternativas que se seguem, os

trechos destacados apresentam a descrição como
tipo texto predominante, exceto:
A) “Na minha visão infantil, era difícil saber quantos

anos ela tinha, se era velha ou jovem como eu. Na
verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.”
B) “Ela não teve filhos, mas sabia de cor a receita da
maternidade. Amor genuíno e doação. Ela cuidou de
mim durante minha infância e eternizou muitas das
boas lembranças que carrego comigo.”
C) “Na minha memória, lembro da sua voz suave,
meio rouca, sua pele e olhos claros e opacos, seus os
óculos de grau de armação grande e transparente.
Seu olhar amoroso e atento.”
D) “Penso em pesquisar essas datas, mas já não importam. O tempo é somente uma abstração. E o
amor é memória. E a memória não perece.”
QUESTÃO 2) Na frase: “Ela não teve filhos, mas sabia

de cor a receita da maternidade.”, fica subentendida
a ideia de que Tia Marina era uma mulher que
A) sabia lidar com crianças e isso se demonstra pelo

cuidado que tinha em relação à sobrinha.
B) não gostava de conversar com adultos, haja vista a
sugestão de que ela era atrevida e divertida.
C) cultivava a sabedoria popular, já que sabia ensinar
cantigas infantis à sobrinha.
D) era religiosa, e isso se expressa pela informação de
que ela rezava o terço.
QUESTÃO 3) No trecho “De vez em quando cheiravam a
suspiro caseiro.” (7º parágrafo), a expressão “cheiravam a
suspiro caseiro” faz referência
A) à memória da autora.
B) às visitas à casa de Tia Marina.
C) ao “Guaraná Antártica”.
D) ao chocolate “Diamante Negro”.
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QUESTÃO 4) Assinale a alternativa em que o emprego

A) “Ela morava no centro da cidade, no edifício Itati-

do termo entre colchetes em lugar daquele destacado não implica substancial mudança de sentido.

aia, em plena praça Rui Barbosa.”
B) “Ela era irmã do meu avô paterno [...]”.
C) “[...] era ela a tia quem me dava dinheiro escondido”
D) “Chamava ela de “tia” por puro afeto [...]”.

A) “Na verdade, nos nossos encontros sem hierarquia

[importância], acreditava que éramos duas crianças,
ela e eu.”
B) “A memória é muito vívida [opaca].”
C) “Muito simples e calma, acho que ela tinha
um ‘quê’ [jeito] de atrevida, divertida.”
D) “E a memória não perece [permanece].”

QUESTÃO 9) Em relação à colocação pronominal, o

emprego da ênclise, em situação comunicativa formal, deveria ser observado no trecho:
A) “Ela também me ensinou que estalar os dedos das

QUESTÃO 5) Em relação à intenção a ele relacionada,

mãos faz engrossar as juntas.”
B) “Acordo feliz, me sentindo protegida.”
C) “Ela me cantou ‘se essa rua fosse minha’, ‘fonte do
tororó’ e ‘boi da cara preta’.”
D) “Quando ia à minha casa, Tia Marina me acompanhava até a papelaria [...]”.

o texto visa
A) convidar o leitor a não só explorar as memórias da

autora como também expressar as suas.
B) caracterizar a partir de um viés memorialístico e
de maneira emotiva a Tia Marina.
C) narrar as experiências vividas ao lado de Tia Marina ao longo da adolescência da autora.
D) explicar a natureza maternal de Tia Marina a partir
das ações dessa personagem tão cara à autora.

QUESTÃO 10) Assinale a alternativa que sugere, em

razão do verbo empregado, a noção de continuidade
da ação no passado.
A) “Na minha memória, lembro da sua voz suave,

QUESTÃO 6) Assinale a alternativa em que a palavra

meio rouca, sua pele e olhos claros e opacos, seus os
óculos de grau de armação grande e transparente.”
B) “E eu aprendi rápido [...].”
C) “Na verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.”
D) “Penso em pesquisar essas datas, mas já não importam.”

‘que’ sublinhada enquadra-se em classe gramatical
diferente das demais.
A) “Tia Marina, que rezava o terço e tinha um pálido

pôster do papa João Paulo II na parede, “apareceu”
para mim.”
B) “Na verdade, nos nossos encontros sem hierarquia, acreditava que éramos duas crianças, ela e eu.”
C) “Ela também me ensinou que estalar os dedos das
mãos faz engrossar as juntas.”
D) “Muito simples e calma, acho que ela tinha um
“quê” de atrevida, divertida.”

Matemática
QUESTÃO 11) Sabe-se que o quadrado de um número

é igual a esse mesmo número menos seis unidades.
Nessas condições, dentre os itens a seguir, esse número só pode ser

QUESTÃO 7) De natureza informal e adequada à situa-

ção de produção, a linguagem empregada no texto
apresenta desvios gramaticais em relação àquilo que
seria exigido em situação comunicativa formal. Assinale a alternativa em que se verifica um desvio em
relação à regência verbal.

A) 4.
B) -3.
C) 2.
D) -2.

A) “Quase consigo senti-lo.”
B) “Ela não teve filhos, mas sabia de cor a receita da

maternidade.”
C) “Na minha memória, lembro da sua voz suave [...]”
D) “Ela cuidou de mim durante minha infância [...]”
QUESTÃO 8) Assinale a alternativa em que, em situa-

QUESTÃO 12) Na "Auto Escola Motoristas Contentes",

ção comunicativa formal, o pronome reto deveria ser
substituído por um pronome oblíquo.

só é permitido matricular-se para adquirir carteira
nacional de habilitação (para carro, moto ou ônibus)
a partir dos 18 anos. No entanto, no dia em que você
completa os 18 anos ainda não pode se matricular,
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pois deve esperar até o dia seguinte ao seu aniversário. Qual dos itens a seguir melhor representa essa
relação, supondo que a idade máxima para se matricular seja de 100 anos?

Noções de Informática
QUESTÃO 16) Assinale a alternativa que apresenta

corretamente o tipo de gráfico exibido na figura desta questão, o qual foi elaborado por meio da Planilha
de Cálculo - Calc.

A) [18,100[
B) ]18,100[
C) ]18,100]
D) [18,100]

QUESTÃO 13) O dono de um grande restaurante calcu-

la que receberá 54000 clientes no próximo ano. Ele
sabe que cada cliente sempre come uma média de
500 gramas nesse restaurante. Sendo assim, o total
de alimentos necessários para receber os 54000 clientes representa, em média,

A) Coluna
B) Barra
C) Pizza
D) Área

A) 27 toneladas.
B) 2,7 toneladas.
C) 0,27 tonelada.
D) 0,027 tonelada.

QUESTÃO 17) Analise as afirmações a seguir, relativas

aos arquivos de valores separados por vírgulas (CSV),
considerando a planilha de cálculo Calc, idioma português do Brasil.
I. CSV são arquivos de planilha de cálculo em formato
texto, em que os conteúdos das células são separados por um caractere.
II. A caixa de diálogo ‘Importação de texto’ permite
especificar o conjunto de caracteres que será usado
na importação do arquivo CSV.
III. Na caixa de diálogo ‘Importação de texto’, somente os caracteres ‘Espaço’ ou ‘Vírgula’ podem ser
usados como separadores na importação do arquivo
CSV.

QUESTÃO 14) Um professor de Matemática irá dividir

a classe em duplas para a realização de uma atividade, não importando a ordem dessas duplas. Rapidamente, ele percebe que há 10 possíveis formas de se
agrupar esses estudantes. Ou seja, na classe há
A) 20 estudantes.
B) 15 estudantes.
C) 10 estudantes.
D) 5 estudantes.

É correto o que se afirma em:
A) I e II somente.
B) I e III somente.
C) II e III somente.
D) I, II e III.

QUESTÃO 15) Se a soma dos infinitos termos da se-

quência (z, z/2, z/4, z/8, z/16, z/32, ...) é igual a 6,
então z vale

QUESTÃO 18) Na planilha de cálculo Calc, idioma por-

A) 3.
B) 2,5.
C) 2.
D) 1,5.

tuguês do Brasil, A1:A4 é um intervalo contendo os
números 50, 70, 90 e 10, respectivamente. Assinale a
alternativa que apresenta o resultado da aplicação da
seguinte fórmula:
=CONT.SE(A1:A4; "> 50")
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
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QUESTÃO 19) O texto "Ele nasceu em 5 de outubro de

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados,
quanto à eficácia e eficiência, da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades
da administração federal, bem como da aplicação de
recursos públicos por entidades de direito privado;
III - exercer o controle das operações de crédito,
avais e garantias, bem como dos direitos e haveres
da União”.

1985" é o conteúdo de um arquivo do editor de textos Writer. Assinale a alternativa que apresenta o
texto resultante neste arquivo, após a aplicação da
configuração na caixa de diálogo ‘Localizar e substituir’, conforme a seguinte figura:

Nesse contexto, os itens I, II e III, no seu conjunto,
estão:
A) todos corretos.
B) todos incorretos.
C) parcialmente corretos, pois há um incompatível

com o texto constitucional.
D) parcialmente incorretos, pois há dois incompatíveis com o texto constitucional.

A) Ele nasceu em 5 de outubro de 1985
B) Ele nasceu em 5 de outubro de 198cinco
C) Ele nasceu em cinco de outubro de 1985
D) Ele nasceu em cinco de outubro de 198cinco

QUESTÃO 23) Complementa adequadamente as lacu-

nas a alternativa:
A República _________, formada (2)_________,
constitui-se em (3)_________.

QUESTÃO 20) Por padrão, o LibreOffice carrega e salva

arquivos no formato OpenDocument (ODF), um formato de arquivo padronizado pela ISO-IEC 26300,
usado por muitas aplicações de software. Documentos do editor de textos Writer possuem a extensão:

A) Brasileira, formada por Estados; Estado Republica-

no.
B) do Brasil; formada por Municípios; Estado Democrático.
C) Federativa Nacional; pela união facultativa entre a
União e os municípios.
D) Federativa do Brasil; pela união indissolúvel dos
Estados e Municípios e do Distrito Federal; Estado
Democrático de Direito.

A) .doc
B) .docx
C) .xlsx
D) .odt

Noções de Administração Pública

QUESTÃO 24) Raquel Feijão Grande é procuradora

chefe, concursada do município hipotético Desenvolvimento que tem como lema: "Integridade e ética,
valores fundamentais”. Ela é casada com Elias Abreu
Café Pequeno, advogado particular no município.
Com intenção de ampliar os ganhos remuneratórios
da Família Abreu, a servidora municipal indicou o
cônjuge para ser seu assistente e subordinado na
Procuradoria Municipal, sem a feitura de concurso
público. Nesse caso, se houver a aprovação da indicação pelo Prefeito do município, será possível apontar que

QUESTÃO 21) Damião, servidor municipal na cidade

hipotética da Eficiência, deixou de praticar, indevidamente, ato de ofício do Prefeito, seu desafeto
político. Nesse caso, é possível afirmar que Damião
incorreu em qual conduta típica?
A) Corrupção passiva.
B) Prevaricação.
C) Concussão.
D) Corrupção ativa.

A) ferirá o princípio da eficiência.
B) a conduta estará de acordo com a Constituição

QUESTÃO 22) Analise a seguinte trecho adaptado da

Brasileira vigente, pois Elias Abreu será comissionado
puro.
C) haverá ofensa ao princípio da publicidade.
D) a conduta ofenderá o princípio da moralidade.

Constituição Federal: "Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário manterão, de forma integrada, sistema de controle interno com a finalidade de:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no
plano bimestral, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União;
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QUESTÃO 25) Joana Paganeti, servidora efetiva do

feita, com base na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, marque a alternativa que não
identifica uma garantia ou um direito fundamental.

município hipotético Cristal, necessita enviar um
expediente oficial a outro município. Nesse caso, o
expediente deve ser identificado por:

A) ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer

I. nome do documento.
II. alinhamento.
III. indicação de numeração.
IV. informações do documento.

alguma coisa senão em virtude de lei.
B) homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações.
C) é plena a liberdade de associação para fins ilícitos,
permitida a de caráter paramilitar.
D) ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante.

Assinale a alternativa correta, conforme o Manual de
Redação da República Federativa do Brasil:
A) Apenas os itens I e IV são corretos.
B) Os itens I, II, III e IV são corretos.
C) Apenas o item II é incorreto.
D) Os itens de I a IV são incorretos.

QUESTÃO 30) Conforme a Constituição Federal, o que

melhor completa a passagem: "A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante ____________, e pelos sistemas de
________ do Poder Executivo Municipal"

QUESTÃO 26) Indique a resposta correta à luz da se-

guinte frase, não necessariamente correta, conforme
Manual de Redação da Presidência: a expressão
‘Atenciosamente’ deve ser utilizada para fecho de
comunicação escrita por autoridade de hierarquia
superior à do remetente, exceto se a autoridade for
o Presidente da República.

A) planejamento interno; planejamento externo.
B) organização interna; direção externa.
C) direção interna; controle externo.
D) controle externo, controle interno.

A) ‘Respeitosamente’ é a expressão correta para fe-

cho de comunicação quando a autoridade for de
nível superior, inclusive se o Presidente da República.
B) O fecho comunicacional a qualquer autoridade
deve ser ‘respeitosamente’.
C) Presidente da República é a única autoridade que
demanda a expressão ‘Vossa excelência’ para fecho
da comunicação.
D) ‘Cordialmente’ é a expressão padrão para comunicação entre autoridades, independentemente de
hierarquia.
QUESTÃO 27) José Oliveira, professor universitário,

explica aos seus alunos que é um objetivo fundamental da República Brasileira:
A) construir uma sociedade livre, justa e solidária.
B) a dignidade da pessoa humana.
C) garantir o desenvolvimento internacional.
D) os valores sociais do trabalho.
QUESTÃO 28) De acordo com a Constituição vigente,

são identificados como direitos sociais, exceto:
A) direito ao trabalho.
B) direito ao lazer.
C) direito à saúde.
D) direito à propriedade privada.
QUESTÃO 29) Os

enunciados abaixo exemplificam
direitos ou garantias fundamentais, exceto um. Dessa
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