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1. Este caderno de prova contém questões de língua portuguesa, realidade étnica, social, histórica, 

geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do Brasil e de informática básica. 

2. Verifique se seu nome, seu número de inscrição e do seu documento de identidade estão grafados 

corretamente abaixo da linha. Se houver algum erro, comunique ao fiscal de sala.  

3. Verifique ainda se o caderno está completo ou se há alguma imperfeição gráfica que possa gerar ilegibilidade 

ou dúvidas. Se necessário, peça sua substituição antes de iniciar a prova. 

4. Leia cuidadosamente o que está proposto. 

5. As respostas deverão ser transcritas (marcadas) no cartão de resposta, com caneta esferográfica de corpo 

transparente e de tinta preta. O cartão de resposta será o único documento válido para a correção da prova 

objetiva. Os candidatos que descumprirem este item arcarão com eventual prejuízo da ausência de leitura 

óptica de suas marcações e/ou de sua eliminação, conforme item 69 do Edital. 

6. O candidato poderá utilizar os espaços de rascunho deste caderno de prova e a folha intermediária de 

resposta para registrar as alternativas escolhidas, antes de transcrever a opção definitiva para o cartão de 

resposta. 

7. A partir das 14h30min, os candidatos poderão sair da sala portando este caderno de prova, conforme item 82 

e anexo II do Edital. 
 

Observação: Os fiscais não estão autorizados a fornecer informações acerca desta prova. 
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Identificação do candidato 
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   Rascunho do Gabarito 
[ 

 

Questão Alternativas 

1 a b c d 

2 a b c d 

3 a b c d 

4 a b c d 

5 a b c d 

6 a b c d 

7 a b c d 

8 a b c d 

9 a b c d 

10 a b c d 

11 a b c d 

12 a b c d 

13 a b c d 

14 a b c d 

15 a b c d 

16 a b c d 

17 a b c d 

18 a b c d 

19 a b c d 

20 a b c d 
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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto a seguir para responder às questões de 1 a 8. 
 

1 

2 

3 

4 

O crescimento econômico ocorrido no Brasil, nos últimos anos, provocou uma diminuição na taxa 

de desempregabilidade juvenil, devido à criação de mais postos de trabalho, de acordo com o relatório 

Tendências Mundiais do Emprego Juvenil 2012, da Organização Internacional do Trabalho (OIT). O 

percentual de desemprego entre os jovens passou de 21,8% para 15,2%, entre 2007 e 2011.  

5 

6 

7 

8 

9 

No entanto, este crescimento econômico não aumentou o número de trabalhos qualificados para a 

juventude brasileira. O grande protagonista dessa leva de geração de empregos foi o setor de serviços, 

modalidade responsável por ofertar trabalhos vinculados a atividades de terceirização, empregos 

temporários, marcados pela precarização, com baixa remuneração, ausência de renda fixa, insegurança e 

com direitos trabalhistas reduzidos.  

10 

11 

12 

O mesmo relatório da OIT constatou que a informalidade e a precariedade são maiores entre jovens 

em comparação com os adultos. Sem contar que boa parte daqueles que estudam precisam se submeter a 

estágios que visam explorar mão de obra.  

13 

14 

15 

16 

17 

18 

E quanto mais jovem, maior é a vulnerabilidade empregatícia, pois a pouca ou inexistente 

experiência profissional e o baixo nível de especialização são utilizados como pretexto para a precarização. 

Esses fatores também explicam o seguinte fato: a juventude compõe um dos grupos sociais que mais 

sofrem com a falta de empregos. O desemprego entre os jovens de 18 a 20 anos chega a 50%, segundo 

dados do Anuário do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda 2010/2011, publicado pelo 

Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).  

 SALATI, Paula. Dilemas expressam lacunas históricas. Caros Amigos, ano XVI, n. 61, mar. 2013. p. 5.  

 

Questão 1 

É ideia defendida no texto: 

a) transformações sociais e desenvolvimento econômico sempre se traduzem em melhorias na qualidade 

de vida da população jovem. 

b) maior índice de desemprego sempre resulta em ofertas de bons empregos para os jovens.  

c) quanto menor a idade do jovem, menos chances ele tem de conseguir uma boa vaga de trabalho. 

d) o índice de desemprego, entre jovens de 18 a 20 anos, ainda existe, mas não chega a fazer deles um 

dos grupos sociais que mais sofrem por falta de trabalho. 

 

Questão 2 

De acordo com o primeiro parágrafo do texto, há entre “crescimento econômico ocorrido no Brasil, nos últimos 

anos” (linha 1) e “diminuição na taxa de desempregabilidade juvenil” (linhas 1-2), uma relação de 

a) analogia 

b) causa e efeito 

c) meio e fim 

d) comparação 

 

Questão 3 

Nos dois primeiros parágrafos do texto tem-se a ideia de que 

a) o crescimento econômico aumentou o desemprego entre os jovens. 

b) o setor de serviços teve o pior desempenho na geração de empregos para os jovens. 

c) o percentual de desemprego entre os jovens aumentou. 

d) houve uma diminuição na taxa de desemprego juvenil. 

 

Espaço para rascunho 
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Questão 4 

A expressão “No entanto” (linha 5) estabelece, com o trecho que a antecede, uma ideia   

a) adversativa 

b) conclusiva 

c) consecutiva 

d) alternativa  

 

Questão 5 

No trecho “O mesmo relatório da OIT constatou que a informalidade e a precariedade são maiores entre jovens 

em comparação com os adultos” (linhas 10-11), o termo em destaque pode ser substituído, sem prejuízo de 

sentido, por 

a) negou 

b) ignorou 

c) comprovou 

d) contestou 

 

Questão 6 

A palavra “a” está empregada com a mesma função morfossintática que tem em “precisam se submeter a 

estágios que visam explorar mão de obra” (linhas 11-12) em:  

a) Esta é a pessoa de quem lhe falei. 

b) O réu recusou-se a confessar o crime. 

c) Aquela notícia feriu-a de morte.  

d) A sua ajuda será bem-vinda. 

 

Questão 7 

Predomina no texto a seguinte função da linguagem: 

a) metalinguística 

b) conativa 

c) referencial 

d) emotiva 

 

Questão 8 

Na frase “O crescimento econômico ocorrido no Brasil [...] provocou uma diminuição na taxa de 

desempregabilidade juvenil” (linhas 1-2), o termo sublinhado tem a mesma função sintática daquele que está 

destacado em: 

a) “O desemprego entre os jovens de 18 a 20 anos chega a 50%” (linha 16). 

b) “O mesmo relatório da OIT constatou que a informalidade e a precariedade são maiores entre jovens” 

(linha 10).  

c) “Esses fatores também explicam o seguinte fato” (linha 15). 

d) “Este crescimento econômico não aumentou o número de trabalhos qualificados para a juventude 

brasileira” (linhas 5-6). 

 

Questão 9 

A única frase a seguir cuja pontuação está de acordo com a norma-padrão da língua é: 

a) Embora a taxa de desemprego no restante do mundo esteja alta, o mesmo não acontece no Brasil. 

b) O relatório da Organização Internacional do Trabalho, apontou melhorias na qualidade dos empregos.  

c) A melhoria da qualidade, dos empregos na indústria deve-se, ao alto grau de investimento atual. 

d) Uma das principais, razões do crescimento da indústria nacional, é a queda do dólar nos últimos meses. 

 

Espaço para rascunho 
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Questão 10 

A derivação prefixal, um dos processos de formação de palavra, está adequadamente exemplificada em: 

a) crescimento  

b) empregabilidade 

c) juvenil 

d) desemprego 

 

Espaço para rascunho 
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Realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás e do Brasil. 

 

Questão 11 

A apropriação espontânea da natureza aliada aos interesses econômicos justificam a degradação ambiental 

reproduzida em Goiás. 

CASSETI, Valter. Impactos ambientais em Goiás. In: TEIXEIRA NETO, Antônio (org). O espaço goiano: abordagens geográficas. Goiânia: AGB, 2002. p. 147. 

 

As principais políticas governamentais que promoveram a dinamização da economia e a consequente instalação 

de impactos ambientais no estado de Goiás e na região Centro-Oeste foram 

a) Prodecer, PND I e II e Polocentro. 

b) Sudene, Polocentro e DAIA. 

c) Procerrado, Sudeco e SUDAM 

d) Zoneamento Ecológico Econômico, Polocentro. 

 

Questão 12 

A hidrografia representa um elemento natural marcante na paisagem, podendo ser agrupada e delimitada em 

bacias hidrográficas. Sobre as bacias hidrográficas de Goiás, verifica-se que 

a) a bacia do Araguaia, situada a leste do estado, apresenta sua principal nascente na Serra da Saudade, 

na divisa entre Goiás e Minas Gerais. 

b) as bacias hidrográficas que compõem o estado são bacia do Paraná, bacia do Tocantins, bacia do 

Araguaia e bacia do São Francisco. 

c) a bacia do rio Tocantins é a maior em termos de área de abrangência e se localiza na porção leste/norte 

do Estado de Goiás. 

d) a bacia do Paraná, de irrelevante importância econômica, abrange a menor área no território goiano e 

tem seu exultório no rio Itaipu. 

 

Questão 13 

Ao tomarmos a Revolução de 30 em Goiás como objeto de estudo, procuramos entender como Goiás se insere 

na dinâmica de expansão do capitalismo no Brasil na Primeira República e qual classe ou classes conduziram o 

movimento de 30 em Goiás. 

SILVA, Ana Lúcia da. A Revolução de 30 em Goiás. Goiânia: Cânone; Agepel, 2001. p. 21 

 

O grupo social que conduziu a Revolução de 1930 em Goiás foi composto sobretudo por   

a) camponeses e vaqueiros, que deram suporte bélico à tomada de poder por Pedro Ludovico Teixeira. 

b) membros das camadas médias, que compunham o funcionalismo público estadual. 

c) membros da burguesia industrial, que se enriqueceram com a exportação de mercadorias via ferrovia. 

d) oligarquias do Sul e do Sudoeste goiano que foram beneficiárias da expansão capitalista em Goiás.  

 

Questão 14 

Irapuan Costa Júnior foi eleito para o período 1975-1979 pelo sistema indireto pela Assembleia Legislativa, 

conforme as regras ditadas então por Brasília.  

ROCHA, Hélio. Os inquilinos da Casa Verde. Goiânia: Asa, 2004. p.171.  

 

Sendo engenheiro de formação, o ex-governador Irapuan Costa Júnior costuma ser apontado pela historiografia 

como um técnico que assumiu cargos políticos. Dentre outras coisas, sua administração foi marcada por  

a) receber oposição de deputados rebeldes de seu próprio partido, a Arena.  

b) promover uma política de distanciamento do governo militar, de Geisel.  

c) estabelecer a contenção de gastos como principal meta administrativa.  

d) manter-se firme contra a divisão territorial de Goiás que criaria o Tocantins.    

 

Espaço para rascunho 
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Questão 15 

O Governo de João Figueiredo cumpre com, dificuldades – “juro que hei de fazer deste país uma democracia”, 

bradou ele, em meio a pressões contrárias – a agenda da reabertura política, ocorrendo junto com ela a 

reorganização partidária que extingue a Arena e o MDB. 

ROCHA, Hélio. Os inquilinos da Casa Verde. Goiânia: Asa, 2004. p. 219. 

 

Com o lento e gradual processo de reabertura política promovida no Brasil, houve uma complexa rearticulação 

dos personagens políticos de Goiás, visando às eleições majoritárias de 1982. Ocorreram situações tidas como 

inusitadas, como a rápida passagem dos irmãos Henrique e Adhemar Santillo pelo PT. Em meio a esse cenário 

político em formação destacou-se 

a) a indicação de Ari Valadão, como candidato da ARENA, para disputar o governo de Goiás. 

b) a vitória de Iris Rezende, com grande vantagem de votos, sobre o candidato do PDS, Otávio Lage. 

c) a candidatura de Ronaldo Caiado à presidência do Brasil, usando o slogan de “cavaleiro destemido”. 

d) o cancelamento provisório do registro regional do PT, cassado pelos militares da chamada Linha Dura. 

 

Espaço para rascunho 
 

 

  






8/8 

Domingo, 28 de abril de 2012.                                                                                               PSS - SECTEC - Nível Médio - Prova A 

 

 

Informática Básica 

 

Questão 16 

Os sistemas operacionais têm recursos que permitem ao usuário copiar, apagar, mover e renomear arquivos. 

Para se copiar e colar um arquivo no Windows 7, configuração padrão em português, utilizando teclas de atalho, 

tem-se como alternativa, respectivamente, a combinação das teclas: 

a) Ctrl+C e Ctrl+V 

b) Ctrl+V e Ctrl+P 

c) Ctrl+A e Ctrl+O 

d) Ctrl+C e Ctrl+A 

 

Questão 17 

Utilizando-se o Libre Office Calc 3.6.3.2, configuração padrão em português, tem-se na célula C7 a fórmula 

=C3+C4 e na célula C8 a fórmula =Média(C3;C4;C7). Considerando-se que os valores de C3 e C4 são, 

respectivamente, 5 e 4, o resultado mostrado em C8 será: 

a) 3 

b) 8 

c) 6 

d) 9 

 

Questão 18 

Por vezes o usuário necessita procurar por uma palavra ou expressão no arquivo de texto para substituí-la. 

Utilizando o Libre Office Writer 3.6.3.2, configuração padrão em português, o usuário tem como alternativa: 

a) o ícone  

b) o menu Janela, opção Pesquisar e substituir texto… 

c) o ícone  

d) menu Editar, opção Localizar e substituir… 

 

Questão 19 

As redes sociais têm-se tornado presentes na vida dos internautas como meio de entretenimento e têm 

expandido suas fronteiras como meios de manifestação de opiniões políticas, reclamações contra produtos e 

empresas, entre outros. Com relação ao uso das redes sociais, tem-se que 

a) antes de utilizá-las no ambiente corporativo deve-se observar as regras da organização, sob risco de ser 

penalizado. 

b) se a rede social for sediada em outro país, Facebook por exemplo, o usuário não poderá ser 

responsabilizado ou penalizado por postagens de conteúdos impróprios. 

c) o Twitter é uma rede social voltada para o meio corporativo e seu uso não está sujeito a  políticas de 

segurança específicas da organização. 

d) o Orkut é atualmente a rede social mais utilizada do planeta, com abrangência corporativa, pessoal e 

governamental. 

 

Questão 20 

O Google é o mecanismo de busca mais difundido na internet e o domínio de técnicas de pesquisa agiliza o 

processo de obtenção de resultados mais precisos. Para se consultar conteúdos que possuam a expressão 

exata: redes sociais, o usuário deve digitar na opção de busca: 

a) redes & sociais 

b) redes sociais 

c) “redes sociais” 

d) redes -sociais  







