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RECEPCIONISTA 1 
 

PORTUGUÊS 
 

Leia o texto I e responda as questões 01 e 02. 

 

Texto I: DENTRO DE UMA ÁRVORE 

 

Existo dentro de uma árvore, 

em seu oco, 

em seu silêncio, sou sua seiva 

enquanto fabrica sementes. 

Os pés se misturam 

com as raízes, 

caminham dentro da terra, 

reconhecem o rumor 

da noite subterrânea. 

Os braços são galhos, 

as mãos se balançam 

ao redor do vento: 

eu e a árvore 

o mesmo pensamento. 

Minha imobilidade 

dura alguns séculos. 
Roseana Murray 

 

01. A palavra destacada no primeiro verso é acentuada e 

segue a mesma regra da palavra físico. Ambas são acentuadas 

porque são: 

A) Oxítonas 

B) Paroxítonas  

C) Proparoxítonas 

D) Monossílabas 

E) Dissílabas 

 

02. A palavra raízes possui um encontro vocálico. É um: 

A) ditongo crescente 

B) ditongo decrescente 

C) hiato 

D) tritongo 

E) dígrafo 

 

03. A palavra concepção está corretamente separada em: 

A) Con-ce-pção 

B) Con-cep-ção 

C) Co-nce-pção 

D) Co-ncep-ção 

E) Concep-ção 

 

04. Assinale a opção que completa corretamente as frases 

abaixo: 

“__________você não foi ao concerto.” 

“Não posso te dizer o________. Foi algo muito sério. 

Depois te conto.” 

A) Porque – porque 

B) Por que – por que 

C) Porquê – porque 

D) Por que – porquê 

E) Por quê – porque 

 

05. O sujeito da oração “Comprei um lindo colar de pérolas.” 

É: 

A) Simples 

B) Composto 

C) Oculto 

D) Indeterminado 

E) Inexistente 

 

06. Complete corretamente e em seguida assinale a opção 

correta: 

Hoje não houve _________na câmara, por isso fomos à 

uma__________ de brinquedos no mercado, comprar os 

brindes das crianças. 

A) sessão/seção  

B) cessão/sessão  

C) seção/sessão  

D) sessão/cessão 

E) cessão/seção 

 

07. Observando as palavras abaixo, a única que possui hiato 

é: 

A) saudável 

B) empada 

C) moído  

D) manteiga 

E) pouco 

 

08. Na frase “Por que aquele garoto está chorando?”, o 

sinal de pontuação é: 

A) ponto  

B) exclamação  

C) vírgula 

D) interrogação  

E) travessão 

 

09. Dentre as alternativas abaixo, assinale aquela em que 

ocorre prefixo que dá ideia de negação: 

A) infeliz 

B) invejar 

C) importar 

D) refazer 

E) bisneto 

 

10. Identifique a figura de linguagem na frase: “Ele adora ler 

Machado de Assis.”  

A) Metáfora 

B) Catacrese 

C) Metonímia 

D) Pleonasmo 

E) Silepse 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

11. A origem do nome do município de Tanque d’Arca tem a 

ver com: 

A) um poço; 

B) um açude; 

C) um rio; 

D) um tanque; 

E) o mar. 
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12. Antes da emancipação do município de Tanque d’Arca, 

este era conhecido como: 

A) a terra do leite; 

B) a terra do seringal; 

C) a terra do roubo de cavalos; 

D) a terra dos lobos; 

E) a terra dos tiroteios. 

 

13. Um cangaceiro ficou muito famoso na região de Tanque 

d’Arca pela sua ruindade e afirmava que só iria ao Juazeiro 

no dia que ficasse cego e mais tarde veio a ficar cego. Aponte 

a alternativa em que aparece o cidadão. 

A) Pedro Cego; 

B) João Cego; 

C) Tonho Cego; 

D) Tito Cego; 

E) Emanoel Cego. 

 

14. O município de Tanque d’Arca está limitado ao oeste 

com: 

A) Palmeira dos índios; 

B) Mar Vermelho; 

C) Anadia; 

D) Maribondo; 

E) Belém. 

 

15. O clima de Tanque d’Arca é: 

A) seco e megatérmico; 

B) úmido e megatérmico; 

C) chuvoso e megatérmico; 

D) megatérmico e subúmido; 

E) subúmido e quente. 

 

16. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

transporte que anda no trilho. 

A) trem; 

B) metrô; 

C) VTL; 

D) carro; 

E) bonde. 

 

17. A Páscoa no ano de 2011 cairá no dia: 

A) 21 de abril; 

B) 22 de abril; 

C) 23 de abril; 

D) 24 de abril; 

E) 25 de abril. 

 

18. Aponte a alternativa em que não aparece um meio de 

comunicação. 

A) Mpway; 

B) Vip; 

C) Mp3; 

D) Mp4 

E) Mp5 

 

 

 

 

 

19. A imagem abaixo faz alusão: 

 
http://crazyseawolf.blogspot.com/2011/01/charges-cidade-sao-paulo.html 

 

A) ao bom andamento do trânsito nas grandes cidades; 

B) ao mal funcionamento do trânsito nas grandes cida-

des; 

C) à falta de carro nas zonas rurais das cidades; 

D) à falta de estacionamento nas pequenas cidades; 

E) à falta de transporte público nas grandes cidades. 

 

20. Sobre a imagem abaixo é possível afirmar: 

 
http://amarildocharge.wordpress.com/page/9/?archives-list&archives-type=months 

 

I. que falta planejamento para escoar a água da chuva; 

II. que quem tem mais transtornos são os motoristas de 

carros pequenos; 

III. que os carros pequenos conseguem transitar sobre as 

poças de água, assim como os carros grandes. 

 

Estão corretos os itens: 

A) I, apenas; 

B) II, apenas; 

C) III, apenas; 

D) I e II, apenas; 

E) I, II e III. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. O periférico ilustrado na imagem abaixo representa uma: 

 

A) placa de som; 

B) placa de rede; 

C) placa de vídeo; 

D) placa de fax/modem; 

E) placa de captura. 

 

22. Observe a imagem abaixo. Ela ilustra um dispositivo 

apontador comumente utilizado em notebooks, denominado: 

 

A) teclado 

B) touchpad 

C) mousepad 

D) touchscreen 

E) screenpad 

 

23. Analise as afirmativas abaixo a respeito dos arquivos de 

texto puro (TXT): 

I. É possível inserir imagens junto ao texto; 

II. É possível aplicar formatações como tipo de fonte, 

cor da fonte e alinhamento; 

III. É possível inserir tabelas e gráficos. 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) II, apenas; 

B) I e II; 

C) I e III; 

D) todas; 

E) nenhuma. 

 

24. No Windows XP, em suas configurações padrões, arqui-

vos com extensão ZIP estão associados ao aplicativo: 

A) WordPad 

B) Paint 

C) Windows Media Player 

D) Windows Messenger 

E) Windows Explorer 

 

25. São exemplos de arquivos de imagem, exceto: 

A) tiff 

B) bmp 

C) jpg 

D) php 

E) png  

26. No Windows Explorer, podemos executar várias tarefas 

com arquivos e pastas, dentre elas: 

I. Excluir 

II. Renomear 

III. Criar atalho 

 

Está correto o que se afirma em: 

A) II, apenas; 

B) I e II; 

C) I e III; 

D) todas; 

E) nenhuma. 

 

27. No Word 2007, o botão Office  reúne comandos 

como: 

I. Abrir 

II. Salvar como 

III. Opções do Word 

IV. Configurar página 

V. Zoom 

 

Está(ão) incorreto(s) o(s) item(ns): 

A) II, apenas; 

B) IV, apenas; 

C) III e IV; 

D) I e II; 

E) IV e V. 

 

28. No Word 2007, os comandos associados ao recurso Mala 

Direta estão agrupados na guia: 

A) Referências 

B) Correspondências 

C) Revisão 

D) Exibição 

E) Suplementos 

 

29. Ao selecionarmos ou editarmos certos tipos de objetos no 

Word 2007, são exibidas guias especiais associadas aos mes-

mos. Isso não ocorre quando selecionamos/editamos: 

A) Imagem 

B) Tabela 

C) Parágrafo 

D) Cabeçalho/rodapé 

E) Formas 
 

30. No Word 2007, o comando Limpar Formatação  

remove do texto selecionado as seguintes formatações: 

I. cor da fonte; 

II. alinhamento do texto; 

III. negrito, itálico e sublinhado; 

IV. tamanho da fonte; 

V. sombreamento; 

VI. espaçamento de linhas e parágrafos. 
 

Estão corretos os itens: 

A) III, apenas; 

B) II, III e IV; 

C) I, II, III e IV; 

D) I, II, III e V; 

E) I, II, III, IV, V e VI. 
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31. No Word 2007, a combinação de teclas CTRL + U ativa o 

comando: 

A) localizar 

B) sublinhado 

C) substituir 

D) negrito 

E) classificar 

 

32. Observe a imagem abaixo capturada do Word 2007: 

 

Podemos afirmar que, ao clicarmos três vezes em qualquer 

palavra do texto: 

A) a palavra será selecionada; 

B) o parágrafo inteiro será selecionado; 

C) a palavra será selecionada e surgirá um menu de ata-

lho com sinônimos; 

D) a palavra será excluída; 

E) nada acontece. 

 

33. Observe a diagramação da ata abaixo: 

 
Dentre as alternativas abaixo, podemos afirmar que a ata está 

incorreta devido à(ao): 

A) presença de parágrafos; 

B) alinhamento justificado do texto; 

C) espaçamento de linhas muito curto; 

D) margem direita maior que a margem esquerda; 

E) presença de várias assinaturas no documento. 

 

34. De acordo com o Padrão Ofício, assinale a alternativa que 

aponta a maneira correta de escrita do tipo e número do expe-

diente: 

A) Ofício nº 145 

B) Ofício 145/MP 

C) Ofício nº 145/MP 

D) Ministério Público – Ofício Nº 145 

E) Ofício Nº 145/Ministério Público 

 

35. Ainda de acordo com o Padrão Ofício, todas as comuni-

cações oficiais devem trazer digitado ou datilografado o no-

me e o cargo da autoridade que as expede, exceto as assina-

das pelo: 

A) Prefeito Municipal 

B) Presidente da República 

C) Governador Estadual 

D) Ministro do Supremo Tribunal Federal 

E) Secretário de Estado 

 

36. Ato pelo qual a autoridade competente autoriza ou decla-

ra, com apoio legal, o exercício de uma atividade determinada 

a um particular, em razão de despacho ou de resolução admi-

nistrativa. Trata-se da(o): 

A) certidão 

B) portaria 

C) edital 

D) alvará 

E) decreto 

 

37. O princípio da Arquivologia que refere-se ao fato de que 

os arquivos constituem uma formação progressiva e natural 

decorrente das funções e atividades de um organismo é co-

nhecido como princípio da: 

A) proveniência; 

B) organicidade; 

C) indivisibilidade; 

D) unicidade; 

E) cumulatividade. 

 

38. Um arquivo de áudio em MP3 é um exemplo de docu-

mento: 

A) sonoro 

B) micrográfico 

C) audiovisual 

D) informático 

E) iconográfico 

 

39. Com relação à natureza dos arquivos, é classificado como 

Arquivo Especial aquele que tem sob sua guarda: 

A) documentos resultantes da experiência humana num 

campo específico, independente da forma física que 

apresentem; 

B) documentos de formas físicas diversas; 

C) documentos em formato digital; 

D) documentos históricos que precisam de restauração; 

E) documentos resultantes da experiência humana num 

campo específico, que estejam em formato digital. 

 

40. Os tratados, convênios e contratos, quanto à espécie, são 

classificados como: 

A) atos normativos; 

B) atos enunciativos; 

C) atos comprobatórios; 

D) atos de ajuste; 

E) atos de correspondência. 




