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Questão 1 - Indique a frase em que a regência verbal está correta:
A. Vou no dentista.
B. Eric namora com Anna.
C. Simpatizo-me com ela.
D. Prefiro crossfit à musculação.

Questão 2 - Na frase “Luciano Hulk, apresentador de televisão, assume os domingos na Globo.”, a
expressão em negrito exerce a função de:
A. Vocativo
B. Sujeito
C. Aposto
D. Advérbio

Questão 3 - Observe a frase abaixo:
Com relação a resposta dos questionamentos sobre a prova realizada em 2022, como não se
chegou a comprovação das dúvidas levantadas, ela se manteve no seu formato original.

A regência verbal está correta em:
A. “...não se chegou a comprovação...”
B. “... comprovação das dúvidas...”
C. “Com relação a resposta...”
D. Todas estão corretas.

Questão 4 - Assinale a opção que indica, respectivamente, as palavras que seguem as mesmas regras de
acentuação de “amém, fácil, básico”.
A. Hífen, lápis, máquina
B. Metástase, régua, café
C. Revólver, sílaba, dominó
D. Matinê, açúcar, árvore

Questão 5 - Todas as palavras estão grafadas em conformidade com a ortografia vigente em:
A. Sua auto-estima está muito elevada.
B. O cabessalho da questão estava errado.
C. Havia cinco pessoas na frente do cinema.
D. Eu faço isso por que gosto.



INFORMÁTICA

Questão 6 - Assinale a alternativa INCORRETA que indica uma funcionalidade presente no Microsoft
Word.
A. Revisão – Comparar: para controle de todas as alterações feitas no documento.
B. Layout da página – Inserir quebras de seção: insere uma quebra de seção e inicia uma nova seção na

mesma página ou na página seguinte.
C. Referências – Inserir citação: formata a citação de acordo com o estilo selecionado.
D. Modos de exibição – Layout de impressão: exibe o documento do modo como ficará na página

impressa.

Questão 7 - Na planilha do programa MS Excel mostrada abaixo, está selecionada a célula C5 em que
consta a seguinte fórmula =MÁXIMO(A2:D2). Assinale a alternativa que apresenta o valor resultante.

A. 12
B. 9
C. 6
D. 8

Questão 8 - Um determinado setor da Prefeitura de Belo Horizonte optou por gerenciar suas tarefas
utilizando as funções disponíveis no programa MS Excel para organizar as rotinas de trabalho. Assinale
abaixo a assertiva que indica uma função não ofertada pelo programa:
A. Em Página Inicial - Edição: Aplicação de uma fórmula que indique um término de prazo.
B. Em Página Inicial - Estilos: Definição de uma formatação que destaca tarefas iguais para executar.
C. Em Inserir - Tabelas: A exportação do mailing do setor, salvo em .csv.
D. Em Dados - Ferramentas de Dados: Criação de uma lista de regras que restrinja os dados a serem

inseridos em uma célula.



Questão 9 - O pacote Office é um grupo de aplicativos de escritório que conta com diferentes programas
de produtividade. Sobre os aplicativos geralmente encontrados no “Pacote Office”, assinale a assertiva
CORRETA:
A. O editor de texto é uma das ferramentas mais complexas e mais importantes de todos os grupos de

aplicativos.
B. As ferramentas de edição de planilhas costumam ter certa complexidade, permitindo de realizar

cálculos, como soma, subtração ou multiplicação, por meio de códigos.
C. O PowerPoint é o único programa de todos os grupos de aplicativos que permite criar apresentações

de trabalho.
D. A Microsoft tem um dos grupos de aplicativos mais tradicionais, com Word, Excel, PowerPoint. No

entanto, há diversas opções no mercado, sendo todas pagas.

Questão 10 - E-mail é um sistema de comunicação baseado no envio e recebimento de mensagens
eletrônicas através de computadores pela Internet. Sobre os e-mails, assinale a assertiva INCORRETA:
A. Ao ler um e-mail, você tem a opção de marcar a mensagem como não lida.
B. Na pasta Rascunhos ficam armazenadas as mensagens que estejam sendo editadas e ainda não

tenham sido enviadas.
C. A ferramenta “bloquear” impede que o remetente envie novas mensagens.
D. Usa-se “encaminhar” um e-mail, quando se deseja enviar um e-mail recebido por uma conta de

usuário livremente a outros que não são o remetente ou destinatário original.

RACIOCÍNIO LÓGICO

Questão 11 – Considere verdadeiras as afirmações:
•  Se Marina chegou à festa, então Joana ficou animada.
•  Se Joana ficou animada, então Patrícia não bebeu suco.
•  Se Patrícia não bebeu suco, então Rafaela ficou feliz.
•  Se Flávia chegou de madrugada, então Gabriela dormiu cedo.
•  Se Gabriela dormiu cedo, então Rafaela não ficou feliz.
•  Marina chegou à festa.

A partir dessas afirmações, é logicamente correto afirmar que:
A. Gabriela dormiu cedo e Patrícia não bebeu suco.
B. Flávia chegou de madrugada ou Gabriela não dormiu cedo.
C. Joana ficou tranquila e Flávia chegou de madrugada.
D. Se Rafaela ficou feliz, então Patrícia bebeu suco.



Questão 12 - Observe que, dos pares de números seguintes, três tem uma característica em comum:

(2;4) – (3;7) – (4;9) – (5;11)

O único par que não tem essa característica é:
A. (2;4)
B. (3;7)
C. (4;9)
D. (5;11)

Questão 13 - Juliana faz a revisão da tabela transitória de 6 em 6 dias e da tabela de nomeações por
cargos, de 8 em 8 dias. Supondo que a última revisão dos dois das duas tabelas ocorreu no dia 05 de
janeiro, ambas no mesmo dia, qual será a próxima data em que as revisões ocorrerão juntas?
A. 11 de janeiro.
B. 13 de janeiro.
C. 18 de janeiro.
D. 29 de janeiro.

Questão 14 - P: “Tatiana não faz crossfit e Jéssica gosta de dançar zouk”. A negação da sentença P é:
A. Tatiana faz crossfit e Jéssica não gosta de dançar zouk.
B. Tatiana faz crossfit ou Jéssica não gosta de dançar zouk.
C. Tatiana não faz crossfit e Jéssica não gosta de dançar zouk.
D. Tatiana faz crossfit ou Jéssica gosta de dançar zouk.

Questão 15 - Walmir foi apresentado pela sua amiga Wilma a três colegas: Jota, Paulo e André, que são
casados com Magna, Cynthia e Sinara, mas não foi informado quem é casado com quem. Wilma disse
ainda que um é servidor público, outro é empresário e outro é influenciador digital, mas também não
informou quem é que faz o quê. Como Walmir é muito inteligente, Wilma deu algumas pistas para que
Walmir descobrisse quem era casado com quem e qual a profissão de cada um. As pistas foram:

O influenciador digital é casado com Cynthia.
André é empresário.
Sinara não é casada com André.
Paulo não é influenciador digital.

De acordo com as pistas, pode-se concluir que:
A. Cynthia é casada com o servidor público e Paulo é casado com Sinara.
B. Sinara é casada com Jota e Paulo é servidor público.
C. Jota é servidor público e Paulo é casado com Cynthia.
D. Magna é casada com o empresário e Jota é influenciador digital.



CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 16 - Os países abaixo fazem fronteira com o Brasil, exceto:
A. Suriname
B. Bolívia
C. Chile
D. Colômbia

Questão 17 - Marque a alternativa em que a sequência dos nomes está em ordem alfabética:
A. Bruna, Marcelo, Rafael, Patrícia
B. Luísa, Laís, Ana, Tulio
C. Luciane, Maria, Matheus, Tarcísio
D. Ana, Ivan, Danielle, Valéria

Questão 18 - Analise os nomes a seguir:

I) João Goulart
II) Getúlio Vargas
III) Jânio Quadros
IV) Washington Luís

Assinale a alternativa que indique os nomes dos quais já foram presidente do Brasil
A. II e III, apenas
B. I, II e III, apenas
C. I, apenas
D. todas as alternativas

Questão 19 – São tipos de energia renovável, exceto:
A. Hidrelétrica
B. Nuclear
C. Solar
D. Eólica

Questão 20 - Outubro Rosa se refere a um movimento que acontece em todo mundo. Qual é o seu
objetivo?
A. prevenção ao HIV/Aids e outras Infecções Sexualmente Transmissíveis.
B. conscientização sobre a prevenção do câncer de próstata e conscientização da diabetes
C. prevenção ao câncer de mama
D. prevenção ao suicídio


