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LÍNGUA PORTUGUESA
Questão 1 - Assinale a opção que indica, respectivamente, as palavras que seguem as mesmas regras de
acentuação de “túnel, elétrico, armazém e história”.
A. Milênios, público, café e álbum.
B. Inaceitável, divã, círculo e chapéu.
C. Possível, específico, será e miséria.
D. Escarcéu, tédio, já e daí.

Questão 2 - Todas as palavras estão grafadas em conformidade com a ortografia vigente em:
A. Houve paralisações no transporte inter-estadual.
B. Faz duas horas que eu estou aguardando atendimento médico.
C. A seção de fotos durou o dobro de tempo esperado.
D. Um assunto não tem nada haver com o outro.

Questão 3 - Uma campanha que incentive o uso ...... alimentos saudáveis visando a saúde pública e ......
público-alvo seja jovem e beneficiado ...... ela. Preenche corretamente as lacunas da frase acima, na
respectiva ordem:
A. por − com o − entre
B. a − do − com
C. com − pelo − de
D. de − cujo – por

Questão 4 - Indique a frase que contém erro de regência verbal.
A. Aspiro à prosperidade.
B. Os servidores públicos obedeceram às normas estabelecidas.
C. O rapaz visou ao alvo e atirou.
D. Prefiro ter paz a ter razão.

Questão 5 - Leia atentamente as orações abaixo. Todas elas fazem alusão ao empresário e apresentador
Silvio Santos e seu local de nascimento. Assinale a alternativa, na qual a vírgula foi empregada
corretamente.
A. Silvio Santos, um dos grandes nomes da televisão brasileira nasceu no Rio de Janeiro.
B. Silvio Santos um dos, grandes nomes, da televisão brasileira nasceu no Rio de Janeiro.
C. Silvio Santos um dos grandes nomes, da televisão brasileira, nasceu no Rio de Janeiro.
D. Silvio Santos, um dos grandes nomes da televisão brasileira, nasceu no Rio de Janeiro.

INFORMÁTICA
Questão 6 - Considerando a planilha do programa MS Excel mostrada abaixo, assinale a alternativa
que apresenta o valor resultante ao se digitar, na célula C5, a fórmula =SOMA(A1:A4).

A.
B.
C.
D.

0
24
10
70

Questão 7 - Sobre o endereçamento de e-mails, assinale a assertiva INCORRETA:
A. No campo “Para”, deve-se incluir o endereço de e-mail do remetente.
B. O campo “Cc” é utilizado para incluir mais interessados no e-mail.
C. Os endereços colocados no campo “Cco” não serão visíveis.
D. O termo “Cc” significa “Com cópia”.

Questão 8 - Cada uma das Abas (“Prazos”, “Atestados” e “Licenças”) da figura abaixo é denominada:

A.
B.
C.
D.

Planilha
Pasta
Coluna
Linha

Questão 9 - Assinale a alternativa INCORRETA que indica uma funcionalidade presente no Microsoft
Word.
A. Nota de rodapé: ajudam a repetir conteúdo na parte inferior de cada página
B. Comentário: ao inserir um comentário, palavras sobrescritas são adicionados sobre o texto a que se
refere.
C. Inserir quebra de página: é utilizada para editar a página atual e mover para a próxima página
D. Inserir página em branco: função que cria uma página em branco em qualquer lugar do documento.

Questão 10 - Sobre o Microsoft Word, assinale a assertiva INCORRETA:
A. É possível criar desenhos no Microsoft Word.
B. O Microsoft Word possui modelos de documento para criação de folheto de restaurante.
C. No Microsoft Word é possível criar um índice das ilustrações presentes no documento.
D. Os documentos gerados pelo Microsoft Word só podem ser salvos em formato “.doc”.

RACIOCÍNIO LÓGICO
Questão 11 - Qual das proposições abaixo é classificada como simples?
A. Evelyn vai ao cinema ou vai ao bar.
B. Liliane comprou um violão ou uma guitarra.
C. Débora é muito esperta e inteligente.
D. Fernanda é uma menina leve, não fala mal de ninguém.

Questão 12 - Observe a sequência de números abaixo:
4 - 9 - 16 - 25 - 36 - 49 - 64 - ?
Qual será o próximo número dessa sequência?
A. 69
B. 72
C. 78
D. 81

Questão 13 - Alexandre, Bernardo e Carlos são casados com Alice, Bárbara e Caroline, e atuam como
advogado, engenheiro e matemático, não necessariamente nas ordens mencionadas. Sabe-se que
Bernardo não é casado com Alice; Alexandre não é matemático e é casado com Caroline. Além disso, o
advogado é casado com Bárbara. É correto afirmar que
A. Caroline é casada com o advogado.
B. Alice é casada com o matemático.
C. Carlos é casado com Bárbara.
D. Alexandre é advogado.

Questão 14 – Sabrina possui em seu cofrinho x reais. Sabe-se que x ≥ 100. A negação de x ≥ 100 está
corretamente indicada na seguinte opção:
A. x = 100
B. x ≤ 100
C. x > 100
D. x < 100

Questão 15 - Em um processo seletivo, disputam 161 pessoas, sabe-se que:
• 94 têm ensino superior;
• 76 sabem usar o pacote office;
• 42 têm ensino superior completo e sabem usar o pacote office.
O número de candidatos deste processo seletivo que não têm ensino superior e não sabem usar o pacote
office é:
A. 52
B. 34
C. 33
D. 51

CONHECIMENTOS GERAIS
Questão 16 - Qual das alternativas abaixo os números estão dispostos em ordem decrescente?
A. 21.335; 10.569; 3.741; 15.000
B. 54.789; 4.963; 321; 102
C. 102.235; 108.214; 108.300; 110.544
D. 507; 6.247; 305; 873

Questão 17 - Atualmente, o poder governamental dos Estados é dividido em três esferas. Uma delas, tem
funções políticas e administrativas de um Estado. Tais funções referem-se ao poder:
A. Legislativo.
B. Executivo.
C. Judiciário.
D. Moderador.

Questão 18 - Os estados brasileiros possuem uma sigla oficial.
Indique entre as alternativas abaixo, a sigla que está indicada corretamente é:
A. Mato Grosso: MA;
B. Pernambuco: PB;
C. Amapá: AP
D. Paraíba: PR

Questão 19 – Você sabia que Curitiba foi capital do Brasil por 3 dias? De 24 a 26 de março de 1969,
buscando fazer com que a ditadura se aproximasse de regiões importantes do país e, além disso,
demonstrar poder diante de focos de opositores, Curitiba foi decretada como capital do país.
Ao longo dos últimos 500 anos, o Brasil teve três capitais: Brasília, situada no centro-oeste, Rio de Janeiro,
situada no Sudeste e:
A. Salvador, situada no Norte.
B. São Paulo, situada no Centro-Oeste.
C. São Paulo, situada no Sudeste.
D. Salvador, situada no Nordeste.

Questão 20 - Os números abaixo são denominados números primos, exceto:
A. 2
B. 29
C. 5
D. 35

