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• De acordo com o comando a que cada um dos itens de 1 a 120 se refira, marque, na folha de respostas, para cada item: o campo
designado com o código C, caso julgue o item CERTO; ou o campo designado com o código E, caso julgue o item ERRADO.
A ausência de marcação ou a marcação de ambos os campos não serão apenadas, ou seja, não receberão pontuação negativa. Para as
devidas marcações, use, caso deseje, o rascunho acima e, posteriormente, a folha de respostas, único documento válido para a
correção das suas provas.

• Nos itens que avaliam Noções de Informática, a menos que seja explicitamente informado o contrário, considere que todos os
programas mencionados estão em configuração-padrão, em português, que o mouse está configurado para pessoas destras e que
expressões como clicar, clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botão esquerdo do mouse. Considere também que
não há restrições de proteção, de funcionamento e de uso em relação aos programas, arquivos, diretórios e equipamentos mencionados.

CONHECIMENTOS BÁSICOS

A diversidade de realidades dos municípios não1

se explica exclusivamente pelas desigualdades regionais, mas
também por desigualdades intra-regionais. Esses diferenciais
são evidenciados pela distribuição dos municípios segundo4

o número de habitantes, o que apresenta seus reflexos na
estrutura financeira.

A distribuição segundo o número de habitantes7

mostra que 49,5% dos municípios brasileiros possuem menos
de 10 mil habitantes, sendo que as regiões que apresentam
percentuais acima dessa média são a Sul (67,5%), a Centro-10

Oeste (56,7%) e a Sudeste (50,4%).
As maiores concentrações de municípios de

pequeno porte demográfico, que geralmente contemplam13

aqueles classificados como os mais pobres, paradoxalmente
se encontram relativamente em maior quantidade nas regiões
consideradas as mais desenvolvidas.16

François E. J. Bremacker. Internet: <www.ibam.org.br>.

Em relação ao texto acima, julgue os itens que se seguem.

� Em “por desigualdades” (R.3), o emprego da preposição
“por” justifica-se pela regência de “se explica” (R.2).

� Com a substituição da flexão da forma verbal “possuem”
(R.8) por possui mantém-se a correção gramatical do
período.

� O emprego do artigo feminino singular em “a Sul” (R.10)
deixa subentendida a presença da palavra região.

� O termo “se encontram” (R.15) estabelece relação de
concordância com “aqueles classificados” (R.14).

� Pelo emprego da palavra “paradoxalmente” (R.14)
subentende-se que era esperado que os municípios de menor
porte se encontrassem nas regiões menos desenvolvidas.

Segundo o levantamento de dados realizado pela1

Fundação IBGE por meio da Pesquisa de Informações
Básicas Municipais 1999, a informatização das atividades
relacionadas com o controle e a gestão da administração4

fazendária, mesmo com a grande diversidade de realidades
municipais, é encontrada em expressiva parcela dos
municípios brasileiros.7

O controle do patrimônio é informatizado em 45,2%
dos municípios. O controle do orçamento municipal é
informatizado em 79,3% dos casos, o que representa uma10

prática bastante difundida, uma vez que, até mesmo nos
municípios de pequeno porte demográfico, com população
inferior a 10 mil habitantes, o percentual encontrado é da13

ordem de 77,1%. Nos municípios de grande porte
demográfico, com população superior a 50 mil habitantes, o
percentual médio é da ordem de 92,1%. Nas atividades de16

tesouraria e(ou) contabilidade e de emissão da folha de
pagamento, a informatização é encontrada em 89,2% dos
municípios. Esses elevados índices de informatização19

encontrados nas atividades de controle do orçamento
municipal, da tesouraria e da contabilidade e da emissão da
folha de pagamento mostram que uma expressiva maioria22

dos municípios já se encontra a um passo da adaptação aos
controles preconizados pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Idem, ibidem.

Com base no texto acima, julgue os itens de 6 a 10.

� Estaria coerente com o contexto e gramaticalmente correta
a flexão, no plural, de “realizado” (R.1): realizados.

� O termo “é encontrada” (R.6) está no singular para concordar
com “a informatização” (R.3).
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� A expressão “uma vez que” (R.11) pode, sem prejuízo para
a correção gramatical do período, ser substituída por
qualquer um dos seguintes vocábulos: porque, porquanto,
pois, conquanto.

	 A substituição da expressão “da ordem de” (R.13-14) por de

acerca de mantém a correção gramatical do período.

�
 Subentende-se das informações do texto que a Lei de
Responsabilidade Fiscal recomenda o controle informatizado
das contas públicas municipais.

O Programa de Modernização da Administração1

Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos, do
BNDES, destina-se à modernização da administração
tributária e à melhoria da qualidade do gasto público dentro4

de uma perspectiva de desenvolvimento local sustentado.
Visa proporcionar aos municípios brasileiros possibilidades
de atuar na obtenção de mais recursos estáveis e não-7

inflacionários e na melhoria da qualidade e redução do custo
praticado na prestação de serviços nas áreas de
administração geral, assistência à criança e aos jovens,10

saúde, educação e de geração de oportunidades de trabalho
e renda.

Internet: <www.bndes.gov.br>.

Em relação ao texto acima, julgue os seguintes itens.

�� O sinal indicativo de crase em “à melhoria” (R.4) justifica-se
pela regência de “tributária” (R.4) e pela presença de artigo
definido singular feminino.

�� A forma verbal “Visa” (R.6) tem como referente semântico
“O Programa de Modernização da Administração Tributária
e Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES” (R.1-3).

�� O emprego de vírgulas nas linhas 10 e 11 tem a mesma
justificativa: isolar elementos de idêntica função gramatical
em uma enumeração.

�� Pela seleção lexical, pelas estruturas e pelo nível da
linguagem, o texto pode ser considerado adequado à
correspondência oficial.

�� Trata-se de um segmento de texto narrativo em que há
progressão da ação, no tempo e no espaço.

Os itens a seguir, reproduzidos com adaptações
(www.bndes.gov.br), apresentam tópicos que especificam as
ações previstas no Programa de Modernização da Administração
Tributária e Gestão dos Setores Sociais Básicos, do BNDES.
Julgue-os quanto à correção gramatical e à grafia das palavras.

�� Fortalecimento das capacidades gerencial, normativa,
operacional e tecnológica da administração tributária e da
gestão pública dos serviços sociais básicos e demais ações
de natureza fiscal ou racionalisadoras do uso, de recursos
públicos disponíveis nos governos locais.

�� Desenvolvimento e aperfeiçoamento de sistemas de
informação, serviços e processos voltados ao cumprimento
das atribuições e competências municipais estabelecidas no
âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS), do Estatuto da
Criança e do Adolescente (ECA) e da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB).

�� Acompanhamento das obrigações tributárias, maximização

do uso de recursos ociosos ou subutilizados e eliminação de

perdas, melhoria da qualidade e da oferta desses serviços a

um menor custo, registro, controle e gerenciamento da

execução do gasto público.

�	 Cooperação permanente das unidades da federação entre si,

com órgãos da administração federal e com a sociedade civil

para atuação conjunta, intercâmbio de experiências,

informações, cadastros e formação de redes sociais que

melhoram e ampliem o atendimento e reduzem o custo

unitário da prestação dos serviços.

�
 Modernização da administração pública voltadas para

iniciativas de desenvolvimento, local, que promovessem

capacitação e articulação do tecido produtivo e geração de

trabalho e renda.

Considerando a figura acima, que ilustra uma janela do Word

2003 contendo um documento em edição, julgue os próximos

itens.

�� Na situação em que se encontra a janela mostrada, caso se

clique o botão , o texto selecionado ficará com a fonte

alterada para a forma .

�� Na situação em que se encontra a janela mostrada, ao se

clicar o botão , o texto selecionado será colocado

dentro de uma moldura. Caso se deseje colocar todo o

parágrafo mostrado dentro de uma moldura, então, antes de

clicar o referido botão, é necessário selecionar todo o

parágrafo ou clicar em um ponto qualquer do parágrafo, para

desfazer a seleção atual.
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�� Considere que o computador em uso disponha de conexão à

Internet. Nessa situação, caso o botão  seja clicado,

será iniciado processo de carregamento do navegador padrão
instalado, que exibirá o resultado de pesquisa na Internet
relativa ao assunto “Caixa Beneficente”.

�� Os botões  e  podem ser usados, respectivamente,

para alinhar parágrafo à direita e inserir texto em sobrescrito,

enquanto o campo  pode ser usado para alterar

tamanho de fonte de texto selecionado.

Julgue os itens subseqüentes, considerando a figura acima, que
ilustra uma janela do Excel 2003 contendo uma planilha em
processo de elaboração.

�� Sabendo-se que os valores numéricos mostrados nas colunas
C, D e E correspondem a preços, em reais, dos produtos na
coluna A, então, caso se deseje apresentar esses valores na
forma de moeda com duas casas decimais, é possível fazê-lo
por meio de recursos disponibilizados ao se clicar a opção

Células, no menu .

�� Considere a realização do seguinte procedimento: selecionar
as células que contêm valores numéricos nas colunas C, D e

E; clicar . Após esse procedimento, as células C7, D7 e

E7 ficarão preenchidas, respectivamente, com valores
numéricos iguais a 40,7, 41,7 e 43,9.

�� Caso se deseje fazer backup dos dados mostrados na planilha

atual e armazená-los em , usando o arquivo atual de

nome Pasta1, é possível fazê-lo por meio de opção

encontrada no menu .

Com relação à figura acima, que mostra uma janela do Internet

Explorer 6 (IE6) com uma página da Web sendo exibida, julgue

os itens que se seguem.

�� A função do botão  é fazer que seja exibida a versão

do Internet Explorer em uso, além de diversas informações

técnicas sobre essa versão.

�	 Um procedimento correto para dar início ao acesso da

página cujo URL é http://www.google.com.br é substituir o

conteúdo atual do campo  pela seqüência de

caracteres http://www.google.com.br e, em seguida, clicar

.

�
 Ao se clicar , será exibida a página mais importante

relacionada à página da Web atualmente em exibição, ou

seja, a homepage do IPAJM.

�� Ao se clicar o menu , será apresentada uma lista de

opções que contém funcionalidade por meio da qual é

possível exibir ou ocultar diversas barras de ferramentas na

janela do IE6.

�� Em páginas da Web, é possível que uma figura apresentada

esteja associada a um hyperlink.
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Com relação às funcionalidades do Windows XP acessíveis por
meio da janela ilustrada acima, julgue os itens subseqüentes,
considerando que essa janela esteja em execução em um
computador PC.

�� Para se adicionar uma impressora ao computador, podem ser
utilizados recursos disponibilizados ao se clicar

.

�� O sistema firewall do Windows XP será ativado ao se clicar

.

�� O protetor de tela do computador pode ser escolhido por
meio de recursos acessíveis pela janela que é aberta ao se

clicar .

A respeito da política contemporânea brasileira e internacional,
julgue os itens a seguir.

�� A aproximação de eleições presidenciais e legislativas em
vários países da América Latina em 2006 é fator natural de
agitação política nessa região.

�� A eleição de Evo Morales, na Bolívia, alterou o equilíbrio de
poder e a forma de defesa dos interesses nacionais naquele
país perante seus vizinhos.

�� Em razão dos recentes acontecimentos na política brasileira,
com acusações de corrupção e fraudes, pode-se garantir que
as eleições presidenciais, estaduais e legislativas que se
aproximam modificarão toda a composição do Congresso
Nacional.

�	 A adoção da Política do Primeiro Emprego, na França, levou
à queda o governo daquele país.

�
 Salvo raras exceções, os partidos políticos brasileiros atuais,
como os de antes, apresentam baixa adesão à coerência
programática e à fidelidade partidária.

Com relação aos traços sociais e econômicos da sociedade

brasileira, julgue os itens subseqüentes. 

�� Estratificada, mas plural, a sociedade brasileira apresenta

níveis de tolerância cultural reconhecidos pelos visitantes

estrangeiros.

�� O racismo institucional semelhante ao sul-africano foi traço

da legislação brasileira até a década passada.

�� A organização social do trabalho no Brasil assemelha-se ao

sistema de castas do tipo indiano.

�� O trabalho escravo que subsiste ainda em fazendas do

interior brasileiro tem sido alvo de denúncias por parte da

sociedade civil e de organizações não-governamentais, além

de estar sob a investigação de setores governamentais.

�� O sistema de aposentadoria do serviço público é o mesmo

sistema utilizado para o trabalhador da empresa privada.

�� A vida social no Brasil contemporâneo apresenta desníveis

de renda e de acesso ao trabalho que demonstram a grande

precariedade do país quando comparados com os países

desenvolvidos da Europa.

Com relação à educação nacional, julgue os itens que se seguem.

�� A universalização da educação, meta internacional à qual o

Brasil há muito aderiu, é um princípio que famílias e

governo têm defendido na construção de uma nação cidadã.

�� A merenda escolar é um fator que contribui para a presença

de crianças pobres nas escolas básicas nacionais.

�	 O ensino fundamental é um direito que as crianças brasileiras

têm por garantia constitucional.

�
 O professor, elo entre a criança e o aprendizado, entre a

escola e a cidadania, tem auto-satisfação elevada no Brasil,

proporcional aos altos salários que recebe.



UnB/CESPE – IPAJM Caderno I

Cargo 7: Técnico Médio – 5 –

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Julgue se os trechos seguintes estão gramaticalmente corretos,

lingüisticamente adequados e se pertencem ao gênero textual

colocado entre parênteses.

�� Sem mais para o momento a gente se despede.

Atenciosamente. (ofício)

�� Aos dez dias do mês de maio do ano de dois mil e seis, o

Conselho Diretor, reunido na sala de atos desta Fundação,

deu início aos trabalhos de sua trigésima quarta assembléia.

(ata)

�� Diante dos argumentos arrolados neste documento,

concluímos pela incorporação do referido profissional aos

quadros desta instituição. À consideração superior. (parecer)

�� Esclarecemos, ainda, que os trabalhos foram desenvolvidos

com a técnica indicada e no prazo estipulado. Todos os

participantes da investigação descrita colaboraram

igualmente para o sucesso dos trabalhos. (relatório)

�� Viemos, pelo presente, encaminhar o relatório das atividades

desenvolvidas neste setor no período de 2 de janeiro a 2 de

maio de 2006. (ofício)

Encaminhamos à V. S.ª, anexo, o relatório das atividades1

realizadas por meio do Programa Viva Escola 2005.

O sucesso das ações do Viva Escola é resultado da

integração de atividades das instituições parceiras, voltadas4

para o ensino da ciência e da tecnologia.

Certo das promissoras perspectivas de resultados para 2006,

a partir das ações de cooperação ora em desenvolvimento,7

manifestamos nossos agradecimentos pela colaboração.

Atenciosamente.

Com base no texto acima e considerando as modificações

necessárias para que o texto fique de acordo com as exigências da

escrita culta padrão e as da redação de correspondências oficiais,

julgue os itens a seguir.

�� Em “à V. S.ª” (R.1), o sinal indicativo de crase deve ser

eliminado.

�� O trecho “é resultado” (R.3) deve ser substituído por resulta.

�� Deve-se substituir o termo “Certo” (R.6) pelo plural Certos.

�	 O termo “ora” (R.7) deve ser substituído por hora.

�
 Deve-se substituir “Atenciosamente” (R.9) por Nossos

maiores protestos da mais alta estima e consideração. 

Arquivo é conceituado como a guarda sistematizada de

informações para servir de base para pesquisas futuras. A esse

respeito e acerca dos procedimentos administrativos, julgue os

itens que se seguem.

�� Com relação à idade, os arquivos são chamados arquivo

corrente, arquivo temporário e arquivo permanente.

�� Acerca da atividade de organização de arquivos, a análise

das normas, procedimentos e estrutura organizacionais

ocorre na etapa de levantamento de dados.

�� Considere a estrutura hipotética de arquivo descrita a seguir.

Araújo, José Paulo de

Castelo, Afonso Rodrigues Pereira

Castelo, Afonso Carlos de Oliveira

Lima, Bernardo Pimentel de 

É correto afirmar que essa estrutura está de acordo com as

regras de alfabetação.

�� O local para instalação de unidade de arquivo deve ter índice

de umidade em torno de 50% e não deve receber luz direta

do Sol.

�� Informações sigilosas são classificadas em ultra-secretas,

secretas, confidenciais e ostensivas.

A administração de recursos humanos é a função organizacional

responsável por prover, treinar, desenvolver, motivar e manter

empregados. A esse respeito, julgue os itens seguintes.

�� Dotar a organização de meios para que ela tenha

competitividade no mercado é objetivo da administração de

recursos humanos.

�� Treinamento e desenvolvimento são processos relacionados

à aprendizagem dos funcionários. Aumentar o conhecimento

de mesmo nível de complexidade, melhorar habilidades em

relação às tarefas que executa e modificar comportamentos

são objetivos do desenvolvimento.

�� A função da seleção de pessoas é comparar os requisitos de

um cargo com as características dos candidatos ao cargo. 

�	 O tempo de trabalho perdido pela organização em função de

ausências diversas é chamado absenteísmo.

�
 Efeito halo em avaliação de desempenho é o nome que se dá

à ocorrência de determinada característica marcante entre

dois ou mais funcionários.

�� Entre as diversas práticas motivacionais, o enriquecimento

vertical do cargo é empregado quando se pretende atribuir ao

ocupante novas responsabilidades de mesmo nível de

complexidade daquelas atualmente exercidas.
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Administração de materiais é a função responsável por coordenar
atividades de aquisição e distribuição de materiais. A esse
respeito, julgue os itens que se seguem.

�� O gerenciamento da cadeia de suprimentos tem como
objetivo principal a satisfação do cliente em termos de
tempo, qualidade e quantidade.

�� Os custos referentes à área destinada ao estoque de materiais
representam atualmente a maior parcela na composição do
custo total de armazenagem em todo tipo de organização.

�� Quando se utiliza o método PEPS para avaliação dos
estoques, os valores do estoque mais se aproximam dos
preços mais recentes de mercado. 

�� Consumo, tempo de reposição e estoque mínimo são dados
utilizados no cálculo do ponto de pedido.

�� O moderno negociador de compras deve sempre procurar
vencer a negociação, extraindo o maior número possível de
concessões dos fornecedores.

Administração financeira é responsável pelas decisões
organizacionais referentes à obtenção e aplicação de recursos
financeiros. Com relação a esse assunto, julgue os itens
subseqüentes.

�� Toda forma de financiamento da organização tem seus
valores registrados no lado esquerdo do balanço patrimonial.

�� O reconhecimento das receitas no momento em que ocorre
a venda é característica do regime de competência.

�	 A capacidade de uma organização honrar seus compromissos
financeiros é demonstrada pelo índice de liquidez.

�
 Um capital de R$ 2.500,00, aplicado por 30 dias à taxa de
0,9% ao mês, pelo regime de capitalização composta rende
juros superiores a R$ 25,00.

Acerca dos atos administrativos previstos na doutrina do direito
administrativo brasileiro, julgue os itens que se seguem.

�� Técnico administrativo de nível médio que atende
beneficiário do IPAJM está praticando ato da administração.

�� Morte de servidor público é exemplo de fato jurídico e
administrativo, segundo doutrina majoritária do direito
administrativo brasileiro.

�� Parecer proferido pelo departamento jurídico do IPAJM
pode ser classificado como ato material ou de conhecimento,
nunca como ato de opinião.

�� Atos de gestão são aqueles praticados pela administração em
situação de igualdade com os particulares, conforme
doutrina majoritária do direito administrativo brasileiro.

�� Licença concedida pelo Estado para a condução de veículos
automotores é ato unilateral e vinculado.

�� Imperatividade é elemento do ato administrativo que impõe
obrigações a todos os administrados.

�� Auto-executoriedade é um atributo presente em todos os atos
administrativos, inclusive em medidas urgentes tomadas pelo
administrador público, como é o caso da demolição de
prédio público que ameaça ruir.

�� Considerando que a decisão administrativa que concede a
aposentadoria por invalidez é vinculada a laudo técnico,
pode-se afirmar que a decisão é tomada com base no poder
discricionário.

Julgue os itens seguintes acerca da organização do estado,
prevista na Constituição Federal.

�	 O princípio do federalismo veda à União, aos estados, ao
Distrito Federal e aos municípios criar distinções entre
brasileiros ou preferências entre si.

	
 Considere que um estado da Federação necessita de
advogados para compor sua assessoria jurídica. Assim,
considerando grande a oferta de candidatos aos cargos,
poderá o governador dispensar concurso para provimento de
cargo público.

��������
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Acerca dos direitos e garantias fundamentais previstos na
Constituição Federal, julgue os próximos itens.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Dália é beneficiária de pensão por morte desde janeiro de
2004. Em abril de 2006, dirigiu-se ao IPAJM para requerer
certidão declaratória de seu benefício, para aprovação de
crédito em programa de habitação popular.

Nessa situação, é assegurada a Dália a obtenção da certidão,
independentemente do pagamento de taxa, segundo a
Constituição Federal.

	� A Constituição Federal garante que ninguém será privado da
liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal.
Assim, beneficiário da Previdência Social não pode ser
privado de seus proventos, sem a observância dos preceitos
desse princípio.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Candidato a ingresso na carreira de delegado de polícia tem
a sua inscrição cancelada em face da não observância de
altura mínima para ingresso nessa carreira.

Nessa situação, o cancelamento da inscrição é ato
administrativo ilegal, pois fere o princípio da isonomia
previsto na Constituição Federal.

	� Considere a seguinte situação hipotética.

Adelaide, por meio de seu advogado, impetrou mandado de
segurança em face de ato editado pelo diretor de assuntos
jurídicos do órgão no qual está lotada. 
Nessa situação, no julgamento do mandado de segurança, o
Poder Judiciário só poderá ater-se ao julgamento quanto à
legalidade do ato coator, dos possíveis vícios de caráter
formal ou dos que atentem contra os postulados
constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal.

Acerca dos princípios referentes aos serviços públicos, julgue os
itens que se seguem.

	� Órgão público que paga salário atrasado, ainda que com
atualização monetária, ofende a Constituição Federal.

	� A administração pública direta pode anular seus próprios
atos quando eivados de ilegalidade.

Acerca da organização dos poderes, prevista na Constituição
Federal, julgue os itens subseqüentes.

	� O Ministério Público é instituição permanente do Poder
Judiciário e tem como competência, entre outras, a defesa
dos interesses sociais e coletivos.

	� Considere a seguinte situação hipotética. 
Estudante de jornalismo de instituição de ensino superior
privada descobre irregularidades em licitação pública
realizada, em janeiro de 2006, na prefeitura do município
onde reside.
Nesse caso, em conformidade com a Constituição Federal,
o estudante é parte legítima para denunciar irregularidades
perante tribunal de contas.

		 Governador de estado pode editar medida provisória, com
força de lei, observado os critérios de relevância e urgência.

�

 O Senado Federal é composto de representantes dos estados
e do Distrito Federal, eleitos pelo sistema proporcional.

Uma empresa contratou  profissionais de nível superior e de nível
médio. Sabe-se que os números que representam as quantidades
desses profissionais, por níveis superior e médio, são diretamente
proporcionais a 2 e 3, que o salário de cada profissional de nível
superior é R$ 1.800,00 e o salário de cada profissional de nível
médio é R$ 855,00 e que a despesa da empresa com esses salários
é de R$ 12.330,00. Com relação a esses profissionais, julgue os
itens a seguir.

�
� Com os salários dos profissionais de nível médio, a despesa
da empresa é inferior a R$ 5.000,00.

�
� A empresa contratou mais de 3 profissionais de nível
superior.

��������
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João e Cláudio são digitadores de um escritório de advocacia. Na

sala onde eles trabalham, 4 computadores, numerados de 1 a 4,

estão à disposição dos dois empregados, que poderão escolhê-los

de forma aleatória, para trabalhar. Com base nessas informações,

julgue os itens seguintes. 

�
� Em determinado dia, escolhidos os computadores a

probabilidade de que a soma dos números desses

computadores seja igual a 5 é superior a .

�
� A probabilidade de que a soma dos números dos

computadores escolhidos em determinado dia seja maior ou

igual a 4 é igual a .

Para a limpeza dos sanitários de um escritório comprou-se

desinfetantes e detergentes. Os desinfetantes são vendidos em

vasilhames de 1 L e os detergentes, em vasilhames de 400 mL.

Cada desinfetante custou R$ 1,50, e cada detergente, R$ 1,20.

Foram comprados um total de 78 litros, entre detergente e

desinfetante, e o valor total da compra foi de R$ 162,00. Julgue

o itens subseqüentes com relação à compra desses produtos.

�
� Só com o desinfetante gastou-se mais de R$ 70,00.

�
� Comprou-se menos de 28 litros de detergente.

No departamento de eventos de uma empresa trabalham 9

homens e 6 mulheres e, para a organização da festa junina, será

formada uma comissão composta por 3 dessas pessoas. Nesse

caso,

�
� se a comissão tiver apenas uma mulher, então será possível

formar 198 comissões diferentes. 

�
� se não houver qualquer restrição quanto ao sexo dos

membros da comissão, então será possível formar 455

comissões diferentes.

Para analisar os documentos contábeis de um empresa, em um

dia, uma equipe de 8 técnicos, trabalhando durante 6 horas,

consegue realizar 48% do trabalho. Considerando que todos os

técnicos trabalham com a mesma eficiência, julgue os itens a

seguir.

�
	 No dia seguinte, 12 desses técnicos conseguem concluir a

análise dos docoumentos em 4 horas e 30 minutos.

��
 Para concluir as análises dos documentos em 5 horas e

12 minutos, serão necessários 10 desses técnicos.

��� Se, no segundo dia, 9 desses técnicos trabalharem somente

durante 5 horas, a análise dos documentos não será

concluída.

��������
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Julgue os itens seguintes a respeito de raciocínio lógico.

��� Suponha que A e B sejam enunciados falsos. Nesse caso, o

enunciado ¬[(¬A w B) w (¬B w A)] é verdadeiro.

��� Considere as seguintes proposições:

p: Pedro é rico;

q: Pedro é forte;

r: É falso que Pedro é pobre ou forte.

Nesse caso, a proposição r pode ser escrita na forma

simbólica como r: ¬(¬p w q). 

��� A proposição “se 1 + 3 = 5, então 2 + 2 = 4” é falsa.

��� Considere o seguinte argumento: “Um cidadão que se

preocupa, em sua juventude, em fazer uma poupança

financeira tem, como conseqüência, uma velhice

financeiramente tranqüila.” Nesse caso, a premissa desse

argumento é “Um cidadão que se preocupa, em sua

juventude, em fazer uma poupança financeira.”

D

E

A

C

G

B

F

No retângulo ABCD da figura acima, o segmento AC é uma

diagonal, o segmento EG é paralelo ao lado AB e F é o ponto de

interseção dos segmentos AC e EG. As medidas de alguns

segmentos são: EF = 12 cm; FG = 8 cm; e AE = 9 cm. Julgue os

itens subseqüentes a respeito desse retângulo.

��� O perímetro do triângulo AEF é superior a 35 cm.

��� A área do trapézio EFCD é superior a 97 cm².

��� O comprimento do segmento CF é igual à metade do

comprimento de AB.

Os processos em um tribunal são codificados usando-se 7

caracteres. Nesses códigos, os 3 primeiros caracteres são letras

distintas escolhidas entre as 26 do alfabeto e os 4 últimos

caracteres são algarismos distintos, escolhidos de 0 a 9. A

respeito desses códigos, julgue os itens que se seguem.

��	 Esse método de codificação permite codificar menos de

70 milhões de processos.

��
 Mais de 130.000 processos poderão ser codificados tendo

AB como os dois primeiros caracteres dos respectivos

códigos.

��������
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