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PORTUGUÊS 

 
As questões de números 01 e 02 referem-se ao poema que segue. 
 

“Amor é um fogo que arde sem se ver; 
É ferida que dói, e não se sente;  
É um contentamento descontente; 
É dor que desatina sem doer. 
 
É um não querer mais que bem querer;  
É solitário andar por entre a gente;  
É nunca contentar-se de contente;  
É cuidar que se ganha em se perder; 
 
É querer estar preso por vontade;  
É servir a quem vence, o vencedor;  
É ter com quem nos mata lealdade. 
 
Mas como causar pode seu favor  
Nos corações humanos amizade,  
Se tão contrário a si é o mesmo Amor?” 

(Luis de Camões) 
 
01. Todas as afirmativas abaixo são corretas com relação ao poema de 

Camões, exceto: 
(A) o poema trata o amor como um fato universal que pode atingir 

qualquer ser humano. 
(B) o poeta reflete sobre como o amor age de diferentes maneiras 

dentro das pessoas. 
(C) o poeta não consegue entender como o amor pode causar a 

amizade nos corações das pessoas. 
(D) o poeta utiliza em seus versos termos que se contradizem. 

 
02. Atente para as seguintes afirmações: 
 

I. Camões procura definir as contradições do sentimento como 
intrínsecas ao amor. 

II. O poeta se sente indignado com as consequências do amor nos 
corações humanos. 

III. O eu lírico não compreende o fato do amor aproximar as pessoas. 
 

(A) Apenas a afirmação I é correta. 
(B) Apenas a afirmação II é correta.  
(C) Apenas as afirmações I e III são corretas. 
(D) Apenas a afirmação III é correta. 

 
03. Assinale a opção que preencha as lacunas corretamente. 
 

I. Se _________ o trabalho do lavrador, sem dúvida alguma 
mudaremos nossa opinião. 

II. Se _________ a nós organizar a conferência, tudo seria diferente. 
III. Somente ________ as coisas na estante, se tivéssemos 

autorização. 
 

(A) víssemos, coubermos, porão. 
(B) virmos, coubesse, poríamos. 
(C) vemos, couber, poremos. 
(D) visse, coubermos, poríamos. 

 
04. Assinale a alternativa correta quanto à grafia. 

(A) detenção, compreensão, enxocalhar. 
(B) enchaqueca, concessionária, repulção. 
(C) enchouriçar, apreensão, repercussão. 
(D) recauchutagem, ensurdecer, repreenção. 

 
05. Assinale a alternativa em que a palavra que desempenha a função 

sintática de complemento nominal. 
(A) A profissão a que aspiras é muito gratificante. 
(B) Pediu todas as informações de que tinha necessidade para a 

inscrição do concurso. 
(C) Você não é mais aquele rapaz educado que parecia ser. 
(D) Chegaram os estudantes que irão participar do Congresso 

Nacional de Medicina. 
 

06.  A ________ solene do Centro Cívico Escolar realizou-se na _______ 
térrea do estabelecimento. Discutiu-se a _______ das máquinas para 
o curso de computação. 
(A) sessão, secção, seção; 
(B) sessão, seção, cessão; 
(C) cessão, seção, sessão; 
(D) cessão, secção, cessão. 

 

 
MATEMÁTICA 

 

07. Analise as igualdades abaixo e assinale a única verdadeira: 

(A) 56  x  54  = 510 
(B) 56  :   54 = 510 
(C) 56 x   54=  524 
(D) 56 :   54=   524 

 
08. Um velejador perdeu-se no mar com seu pequeno barco. Ele notou 

que seu barco estava furado e que a cada 15 minutos entravam 180 
litros de água. Com um balde, ele despejou água para fora do barco 
tirando apenas 9 litros de água a cada 5 minutos. Sabendo que o 
barco afundará quando possuir 255 litros de água, determine o tempo 
máximo que o resgate pode chegar antes que o barco afunde. 
(A) 40 minutos 
(B) 15 minutos 
(C) 60 minutos 
(D) 25 minutos 

 
09. Uma loja colocou tudo com 25% de desconto à vista e 10% nas 

compras a prazo. Um vendedor, pensando que o cliente compraria a 
prazo, deu o desconto de 10% numa mercadoria de R$ 160,00, porém 
o cliente falou que compraria à vista. O vendedor esquecido colocou o 
desconto de 25% no preço a prazo. Qual o valor que o cliente pagou a 
menos devido ao erro do vendedor? 
(A) R$ 16,00 
(B) R$ 14,00 
(C) R$ 12,00 
(D) R$ 10,00 

 
10. Quanto ao estudo dos números naturais, marque a alternativa correta. 

(A)  0/5 não é um número natural, pois não se divide zero por cinco. 
(B) A raiz cúbica de 64 é um número natural igual a 4. 
(C) Todo número natural tem raiz exata. 
(D) Se a e b são naturais existe sempre um número natural . 

11. Dados os conjuntos  A={ z, x, y, w, m } e B={ p, x, y, w, m, k }, podemos 
dizer que A⋂B é: 

(A) { x, y, w, m} 
(B) { z, k } 
(C) { z, p, x, y, w, m, k } 
(D) { ∅ } 

 
12. O valor da potência (0,6)3 é: 

(A) 0,216 
(B) 6,26 
(C) 2,6 
(D) 2,16 

 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
13. É incorreto afirmar que: 

(A) Memorando é o instrumento de comunicação interna, utilizado 
por dirigentes e chefes, numa empresa ou repartição pública, 
através do qual são transmitidas informações ou solicitações de 
caráter rotineiro. 

(B) Representação é a comunicação a uma autoridade, feita por 
servidor, apontando irregularidade em assunto ou serviço por 
que não é funcionalmente responsável, ou irregularidade 
praticada por pessoa a ele não subordinada: 

(C) Despacho é o documento que contém opinião e decisão de 
autoridade competente sobre assuntos ligados à sua área. 

(D) Protocolo é o documento utilizado para transmitir informações 
de efeito transitório. 

 
14. No que se refere a ofício é correto afirmar: 

(A) Documento que apenas as repartições públicas trocam entre si. 
(B) Correspondência externa usada principalmente pelos órgãos de 

governo e autarquias. 
(C) Documento que apenas as empresas privadas trocam entre si. 
(D) Documento usado para substituir um relatório quando se tratar 

de assunto urgente. 
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15. Qual o tipo de documento exemplificado no modelo abaixo? 
 

    “ Aos......... dias do mês .......de ...........às nove horas, no plenário 
“Machado de Assis” no edifício da Câmara de Vereadores, realizou-se 
a ......... Reunião da Comissão Especial de Inquérito constituída com a 
finalidade de proceder um levantamento das condições e 
irregularidades.... 
 

(A) Despacho 
(B) Memorando 
(C) Ata 
(D) Relatório Demonstrativo 

 
16. Vossa Eminência é a forma de tratamento utilizada para dirigir-se ao 

(aos): 
(A) Papa 
(B) Prefeitos das Capitais 
(C) Secretários de Estado 
(D) Cardeais 

 
17. Só devem ingressar no arquivo permanente os documentos: 

(A) correspondentes às atividades-fim da instituição. 
(B) em suporte de durabilidade comprovada. 
(C) indicados em pesquisa junto aos usuários. 
(D) liberados de restrições de acesso. 

 
18. São elementos a serem considerados na classificação de documentos: 

I. a quantidade de itens documentais; 
II. a espécie documental; 

III. a ação a que os documentos se referem; 
IV. a estrutura do órgão que os produz; 
V. o assunto dos documentos. 

Os três principais são: 
(A) II, III e IV; 
(B) I, III e V; 
(C) III, IV e V; 
(D) I, III e IV. 

 
19. A tecla de atalho utilizada em conjunto com a tecla DEL para se 

excluir um arquivo, sem que o mesmo seja enviado para a lixeira, 
durante o processo de exclusão é: 
(A) SHIFT 
(B) ALT 
(C) CTRL 
(D) TAB 

 
20. No Microsoft Outlook, o símbolo de um “clipe de papel” ao lado de 

uma mensagem exibida no painel de mensagens significa: 
(A) Uma mensagem ainda não lida 
(B) Uma mensagem não recebida corretamente 
(C) Um anexo à mensagem 
(D) Uma mensagem já lida 

 
21. Considere as ações abaixo, realizadas no Microsoft Excel e no 

Microsoft Word. 
I. selecionar o trecho desejado; 

II. abrir o menu Editar; 
III. clicar em Copiar; 
IV. clicar em Colar; 
V. clicar uma célula; 

VI. clicar no documento. 
A seqüência de ações executadas nos dois aplicativos para a 
importação de dados de uma planilha do Excel para uma tabela em 
um documento Word é: 
(A) I, II, III, VI, II e IV 
(B) IV, V, IV, III e II 
(C) V, I, II, III, VI e III 
(D) I, IV, V, IV, III e II 

 
22. Arrastando com o mouse, um arquivo de uma unidade C: para uma 

unidade de disquete, sem o uso do teclado, o movimento considerado 
será: 
(A) Mover 
(B) Colar 
(C) Copiar 
(D) Transpor 

 
 
 
 
 
 

 
23. A figura abaixo refere-se a: 
 

 
 

(A) Qualidade de impressão, melhor na opção Retrato 
(B) Qualidade de resolução melhorada para impressão de fotos 
(C) Orientação do papel quanto a sua posição 
(D) Que a impressão só pode ser feita em modo Paisagem 

 
24. Em um documento do Microsoft Word, que contenha uma única seção 

contendo 30 páginas, para se realizar uma lateração no cabeçalho e 
no rodapé de todas as páginas deste documento é necessário alterar: 
(A) O cabeçalho e rodapé de todas as páginas 
(B) O cabeçalho e rodapé de qualquer página 
(C) O cabeçalho e rodapé da primeira e da última página 
(D) O cabeçalho e rodapé no Menu Inserir 

 
25. Para se iniciar o Microsoft Windows em Modo de Segurança, devemos 

pressionar durante a inicialização: 
(A) F13 
(B) DEL 
(C) F8 
(D) F1 

 
26. No Excel, versão em português, a tecla de atalho CTRL + B equivale à 

ação de: 
(A) Proteger o documento 
(B) Desfazer a última digitação 
(C) Aplicar negrito 
(D) Salvar planilha 

 
27. No Microsoft Excel a tecla de atalho utilizada para acrescentar uma 

função em uma fórmula é: 
(A) Shift+F3 
(B) Ctrl+P 
(C) Ctrl+Z 
(D) Shift+F9 

 
28. Com base nos conhecimentos do Microsoft Excel, analise os itens 

abaixo: 
I. Os dados contidos nas planilhas podem ser exibidos em forma 

de gráficos 
II. Os símbolos: +, -, /, * representam respectivamente os 

operadores matemáticos, Soma, Subtração, Multiplicação e 
Divisão 

III. As células do Excel permitem apenas dois tipos de dados em 
seu conteúdo: Fórmulas e Números 

Assinale as alternativas que contenham as respostas corretas: 
(A) II 
(B) III 
(C) I 
(D) I e II 

 
29. Algumas vezes, João tenta usar algum comando do Word, e este pede 

para que se coloque o CD-ROM de instalação. João observa que 
quando usa o mesmo comando logo em seguida, o Word prossegue 
normalmente, sem pedir o CD-ROM. O que não garante que ele não 
vá pedir o CD-ROM para outro comando mais tarde. 
Provavelmente o problema é: 
(A) O Microsoft Word foi instalado com a opção de instalar 

determinados recursos na primeira vez que estes forem 
necessários. 

(B) Não houve espaço em disco para a instalação completa do 
aplicativo em questão, então ele está sendo executado a partir 
do CD. 

(C) Este comportamento é típico da versão 2000 em português, se 
João instalar a versão MultiLanguage, isto não vai mais 
acontecer. 

(D) Este é o método que a Microsoft utiliza para evitar que o usuário 
use os utilitários do pacote Office de maneira ilegal (pirata). 
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30. O componente do computador responsável por processar instruções é: 

(A) Drive CD. 
(B) Memória RAM. 
(C) CPU. 
(D) Disco Rígido. 

 
31. Observe o seguinte fragmento da barra de ferramentas de formatação 

do Word: 
 

 
 

Os dois campos acima, da esquerda para a direita, indicam: 
(A) tipo e tamanho da fonte. 
(B) tipo da fonte e quantidade de páginas. 
(C) tipo do parágrafo e quantidade de caracteres na linha. 
(D) tipo do parágrafo e quantidade de palavras no parágrafo. 

 
32. No processador de textos Word, das opções abaixo, aquela que NÃO 

é um nome de arquivo aceitável pelo Word é: 
(A) P-a 
(B) Pa? 
(C) P^a 
(D) P=a 

 

 

 

 

 

 







