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Data: 01 de Abril de 2012.

ESTADO DE PERNAMBUCO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 
* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 
 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões Objetivas de Conhecimentos Específicos 
- 08 questões Objetivas de Português 
- 08 questões Objetivas de Matemática 
- 04 questões Dissertativas de Conhecimentos Específicos 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 01 hora, contada a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:00 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas os Cartões de 
Respostas da Prova Objetiva e da Prova dissertativa com o Fiscal de Sala. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação 
do candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas e 01 (hum) Cartão de 
Respostas correspondente às questões Dissertativas. 
* Assine os seus Cartões de Respostas (Gabarito).  

- No Cartão de Respostas da Prova Objetiva, assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem 
assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter questões anuladas. 

- No Cartão de Respostas da Prova Dissertativa, escreva sua resposta com caneta esferográfica AZUL ou PRETA, de forma clara e 
legível. Não rasure sua resposta, pois esta será descartada. Só transcreva sua resposta para o Cartão de Respostas quando tiver certeza 
da resposta que dará à questão. 
* Os seus Cartões de Respostas são pessoais e insubstituíveis. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seus Cartões de 
Respostas pois em hipótese alguma eles serão substituídos, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia 
as instruções para seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura nos Cartões de Respostas é obrigatória. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 02/04/2012, no site www.acaplam.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes no Edital do Concurso 
Público nº 001/2012 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO de 20/01/2012, e suas retificações. 
  
* Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou a 
mesma.  
  

 Agente Administrativo 
 



 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO  
PARTE I – Questões Objetivas Específicas 
 
01 - No navegador Internet Explorer o atalho Ctrl +N é 
utilizado para que finalidade? 

A) Abrir uma nova aba. 
B) Selecionar a página. 
C) Salvar como. 
D) Abrir uma nova janela. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
02 - Qual o uso da tecla de atalho F7 no programa Microsoft 
World? 

A) Salvar um arquivo. 
B) Verificar a ortografia. 
C) Visualizar uma impressão. 
D) Abrir ajuda online. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
03 -  Qual a tecla de atalho para ativar a ajuda no Windows? 

A) F2 
B) Alt+F4 
C) Alt+F1 
D) F7 
E) F1 

 
04 - No Microsoft World qual a utilidade da tecla de atalho 
Ctrl + Y? 

A) Repetir digitação. 
B) Desfazer digitação. 
C) Verificar Ortografia. 
D) Abrir novo documento. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
05 - Qual dos programas abaixo é o mais adequado para 
fazer um texto grande? 

A) O Excel. 
B) O Explorer. 
C) O Access. 
D) O world.  
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
06 - No Windows 7 utilizando o menu INICIAR e 
EXECUTAR você pode executar muitas tarefas digitando 
um comando e apertando o ENTER, um desses comando 
inicia a limpeza de disco, que comando é este? 

A) ddeshare 
B) cmd 
C) cleanmgr 
D) chkdsk 
E) calc 

 
07 - No Internet Explorer qual a tecla para atualizar a 
webpage? 

A) F1 
B) F3 
C) F7 
D) F8 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
 
 

08 - Qual dos programas abaixo tem mais recursos para 
fazer tabelas, gráficos e cálculos? 

A) Excel. 
B) PowerPoint. 
C) Access. 
D) World. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
09 - No Internet Explorer, para que é usado a o comando  
Ctrl+ Shift + B? 

A) Atualizar todas as abas. 
B) Exibir todo o histórico.  
C) Exibir complementos. 
D) Exibir todos os Favoritos. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
10 - Marque a alternativa correta: 
I. Pode-se também abrir o  exibir o menu iniciar 

utilizando Ctrl+ Esc. 
II. O comando Ctrl +Alt + F5 é utilizado para vê às 

propriedades do sistema. 
III. Alt + F4 é utilizado para fechar janelas no Windows. 

 

A) I está correto. 
B) II está correto. 
C) III está correto. 
D) Todos estão corretos. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
11 - No Microsoft  Excel qual o comando para realizar uma 
soma? 

A) Alt+ = 
B) Alt+ Z 
C) Alt + S 
D) Alt +1 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
12 - No MS Excel qual o comando para inserir uma função? 

A) Shift +F1 
B) Shift+ F2 
C) Shift +F4 
D) Shift + F3 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
13 - Qual das alternativas abaixo é um sistema operacional? 

A) Microsoft World. 
B) Windows. 
C) Microsoft Excel. 
D) Firefox. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
14 - São melhorias do Windows 7 em relação ao Windows 
Vista. 

A) Novo menu Iniciar. 
B) Arquitetura modular. 
C) Melhor desempenho. 
D) Aperfeiçoamento no uso da placa de vídeo e 

memória RAM. 
E) Todas as anteriores. 

 
 
 



 

 

15 - Qual a tecla de atalho para salvar um documento no 
World? 

A) Shift +A 
B) Shift +S 
C) Shift +B 
D) Shift +T 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
16 - Marque a alternativa correta: 
I. Microsoft Access é capaz de usar dados guardados em 

Access/Jet, Microsoft SQL Server, Oracle. 
II. Para o uso do MS Access é necessário ser um 

programador relativamente inexperiente mesmo se for 
para usá-lo para construir aplicações simples. 

III. O Microsoft Access é possível desenvolver desde 
aplicações simples até aplicações mais complexas. 

 

A) I está correta. 
B) II está correta. 
C) III está correta. 
D) Todos estão corretos. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
17 - Qual a tecla de atalho para criar um novo documento no 
World? 

A) Ctrl+B 
B) Ctrl+N 
C) Ctrl+ A 
D) Ctrl+O 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
18 - Sobre o Windows Explorer o comando Ctrl + shift + P 
é utilizado para:  

A) limpar dados pessoais 
B) dar zoom na pagina 
C) recarregar a pagina atual 
D) localizar 
E) iniciar uma navegação privativa 

 
19 - Para a criação de uma aplicação como exemplo o 
cadastro de funcionários de uma empresa qual dos 
programas abaixo é o mais adequado? 

A) Microsoft Excel. 
B) Microsoft World. 
C) Microsoft Access. 
D) Microsoft PowerPont. 
E) Windows Explorer. 

 
20 - Qual a função do comando Ctrl+A no Microsoft Excel? 

A) Abrir um documento. 
B) Criar um novo documento. 
C) Salvar um documento. 
D) Repetir digitação. 
E) Nenhuma das respostas anteriores  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTE II – Questões Objetivas de Português 
 
21 - Em qual dos trechos abaixo não houve erro de 
concordância ou regência? 

A) Os adultos estão voltando a adoecer mais. "Cerca de 
40% das vítimas tem idade a partir de 20 anos", 
constata a diretora-geral de Controle de Doenças e 
Agravos da Secretaria Estadual de Saúde (SES), 
Roselene Hans. 

B) Como muita gente já tinham adoecido com os vírus 
1, 2 e 3 nas duas décadas anteriores, eram os 
adolescentes e as crianças os mais infectados. 

C) "Trata-se de um vírus novo, só agora presente na 
Região Metropolitana, o que deixam todos 
vulneráveis, inclusive os adultos", explica Roselene 
Hans. 

D) A presença já confirmada, este ano, do vírus 4 da 
dengue em três cidades de Pernambuco - Recife, 
Jaboatão dos Guararapes, na RMR, e Serra Talhada, 
no Sertão - está invertendo uma situação que vinha se 
mantendo nos últimos anos. 

E) No ano passado, segundo ela, os maiores de 20 anos 
responderam por 30% dos casos de dengue registrado 
no Estado. A maioria das vítimas tinha de 15 anos 
para baixo. O DENV 4 foi detectado no Estado 
inicialmente, em 2011, no interior. 

 
22 - Podemos fazer a seguinte análise a partir dos aspectos 
linguísticos do texto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A) Usa um erro da norma padrão para exemplificar uma 
linguagem regionalista. 

B) Em tom de humor exemplifica uma mudança correta 
nas regras de acentuação da língua portuguesa. 

C) Une um personagem folclórico a um texto simples 
para mostrar que será impossível aplicar um novo 
acordo ortográfico a todos os brasileiros. 

D) Faz uma crítica ao pouco tempo que se passa na 
escola, o que torna difícil tomar conhecimento de 
regras simples de acentuação e suas alterações. 

E) Emprega o acento gráfico em uma palavra devido a 
uma mudança nas regras de acordo com o novo 
acordo ortográfico vigente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

23 - Assinale a alternativa correta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A) para entender a mensagem pretendida pelo autor,  é 

necessário que se desvendem os pressupostos 
implícitos em um texto não-verbal. 

B) aplica-se na charge o conceito de texto não-verbal 
que é aquele que é expresso por vocábulos ou pelos 
sinais da fala. 

C) está cada vez mais rara a aplicação desse tipo de 
texto em provas, já que a maior parte dos candidatos 
precisa da idéia central do texto expressa em 
palavras. 

D) ocorre o uso da linguagem verbal a partir das 
imagens. 

E) não se utilizam vocábulos, apesar do autor expressar 
verbalmente sua intenção comunicativa. 

 
24 - Em qual dos trechos abaixo houve um erro no emprego 
da pontuação? 

A) O atacante Adriano, através de sua assessoria de 
imprensa, emitiu nota oficial nesta terça-feira 
destacando que a saída do Corinthians ocorreu em 
comum acordo com a diretoria. 

B) De acordo com o blogueiro do UOL, Ricardo 
Perrone, o Corinthians desistiu de Adriano após novo 
ato de insubordinação. 

C) O Imperador informa que negocia com dois clubes 
nacionais mas não cita os times interessados. 

D) O atacante teria chegado ao CT com sinais de 
consumo de álcool. 

E) Na opinião da diretoria e da comissão técnica, no 
mínimo, a atitude demonstrou que o atleta não seguiu 
a dieta passada pelos funcionários do clube. 

 
Ausência 

Vinicius de Moraes 
Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os teus 

olhos que são doces 
Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me veres 

eternamente exausto. 
No entanto a tua presença é qualquer coisa como a luz e a 

vida 
E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em minha 

voz a tua voz. 
Não te quero ter porque em meu ser tudo estaria terminado 
Quero só que surjas em mim como a fé nos desesperados 
Para que eu possa levar uma gota de orvalho nesta terra 

amaldiçoada 
Que ficou sobre a minha carne como uma nódoa do passado. 

Eu deixarei… tu irás e encostarás a tua face em outra face 
 

25 - Podemos afirmar que dois sentimentos convivem no eu 
lírico do poema. Quais são? 

A) Morte e vida 
B) Movimento e sono 
C) Luz e sombra 
D) Amor e desprendimento 
E) Esperança e amor 

 
26 - É correto afirmar que: 

A) o eu poético tem plena consciência de que o amor 
não poderá se consumar. 

B) o eu poético revela-se desejoso de que a mulher 
amada perceba o fim de seu amor. 

C) o poema retrata um tema cotidiano, porém de 
maneira inusitada. 

D) a poesia permeia todo  o texto, mesmo ele estando 
escrito em prosa. 

E) na verdade todo o texto é uma metáfora para a 
distribuição das terras no Brasil, isso só se revela no 
trecho ‘terra amaldiçoada’. 

 
27 - O vocábulo ‘nódoa’ é sinônimo de: 

A) Claro 
B) Vazio 
C) Palavra 
D) Sentimento 
E) Mancha 

  
28 - Em qual dos trechos o autor atribui características 
humanas a seres inanimados? 

A) No entanto a tua presença é qualquer coisa como a 
luz e a vida 

B) Eu deixarei que morra em mim o desejo de amar os 
teus olhos que são doces 

C) Quero só que surjas em mim como a fé nos 
desesperados 

D) Porque nada te poderei dar senão a mágoa de me 
veres eternamente exausto. 

E) E eu sinto que em meu gesto existe o teu gesto e em 
minha voz a tua voz. 

 
PARTE III – Questões Objetivas de Matemática 
 
29 – Considere A o conjunto de todos os professores e B o 
conjunto de todos os cientistas. Escrevendo em linguagem 
de conjuntos a expressão “Nem todo professor é 
pesquisador, temos: 

A) BC  A ≠ Ǿ 
B) A  B ≠ Ǿ 
C) A U B ≠ Ǿ 
D) AC  BC ≠ Ǿ 
E) A – B ≠ Ǿ 

 
30 – Uma partícula tem sua trajetória definida pela 
expressão s = -2t² + 8t + 4, em que t está em horas e s em 
quilômetros. É correto afirmar que a partícula atinge seu 
ponto máximo em: 

A) 0,5 h 
B) 1 h 
C) 2 h 
D) 3 h 
E) 4 h 



 

 

31 – Num triângulo retângulo a hipotenusa mede 14 e um de 
seus ângulos agudos mede 60°. Qual a medida do menor 
lado desse triângulo? 

A) 14 
B) 21 
C) 28 
D) 7 
E) 35 

 
32 – Para que valores de x a função f(x) = log x² + 2x – 3 
está definida? 

A) X = - 3 ou x = 1 
B) X < -1 ou x > 3 
C) X  < -3 ou x < -1 
D) X = 2 ou x = 5 
E) X < -3 ou x > 1 

 
33 – Um tubo de 1 metro de diâmetro foi usado como base 
para concreto na construção de uma ponte que ligará as 
margens de um rio. Sabendo-se que o tubo possui 10 metros 
de comprimento, qual o volume de concreto que dez tubos 
receberão? ( use π = 3,14): 

A) 75,5 m³ 
B) 78,5 m³ 
C) 76,5 m³ 
D) 77,5 m³ 
E) 79,5 m³ 

 
34 – Num triângulo retângulo de hipotenusa igual a 10, um 
dos catetos é três quartos do outro. É correto afirmar que a 
raiz quadrada do maior cateto é: 

A)  
B)  
C)  
D)  
E)  

 
 
 
35 – O ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos 
consecutivos cuja soma é igual a 230° é: 

A) 230° 
B) 145° 
C) 75° 
D) 45° 
E) 115° 

 
36 – Sabendo-se que um quadrângulo ou quadrilátero possui 
quatro lados e duas diagonais, quantas diagonais possui um 
icoságono? 

A) 160 
B) 180 
C) 170 
D) 190 
E) 200 

 
 
 
 
 
 

PARTE IV – Questões Dissertativas Específicas 
 
37 - O Windows 7 pode ser compatível atualmente com 
aplicativos 64 bits  a partir de que versão começou essa 
opção de compatibilidade? 
R: __________________________________________ 
 
 
38 - Bill Gates ficou conhecido por fundar junto com Paul 
Allen a Microsoft, a maior e mais conhecida empresa de 
softwares do mundo.  Que tipo programa é  Microsoft 
Windows? 
R: __________________________________________ 
 
 
39 - Microsoft Corporation  é uma empresa multinacional de 
tecnologia e informática dos Estados Unidos que desenvolve 
e vende licenças de softwares, fabrica eletrônicos de 
consumo como videogames e dá suporte a vários produtos e 
serviços relacionados, predominantemente, com a 
computação.  Qual a função Primária do Microsoft Excel?  
R: __________________________________________ 
 
 
40 - No pacote das Microsoft Office Professional, qual dos 
programas é designado para ser um Sistema de 
gerenciamento de banco de dados? 
R: __________________________________________ 
 
 
 
 




