
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cargo: Escriturário 

 

 

Gabarito Provisório 

1. 6. 11. 16. 21. 26. 31. 36. 

2. 7. 12. 17. 22. 27. 32. 37. 

3. 8. 13. 18. 23. 28. 33. 38. 

4. 9. 14. 19. 24. 29. 34. 39. 

5. 10. 15. 20. 25. 30. 35. 40. 

27 de novembro de 2016 

das 14h às 17h 

03h de duração 

40 questões 

- Só abra o caderno quando o fiscal autorizar; 

- Verifique se este caderno contém 40 questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário, solicite 
ao fiscal da sala um outro caderno; 

- Para cada questão existe somente uma resposta correta; 

- Transcreva, com tinta preta, as alternativas escolhidas para o gabarito oficial, sem rasuras. 
Não deixe nenhuma em branco; 

- Não será possível a substituição do gabarito oficial; 

- Não será permitida qualquer espécie de consulta; 

- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial; 

- Terminada a prova, entregue o gabarito oficial, a folha da prova dissertativo e o caderno de 

questões ao fiscal. Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas. 
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Texto para as questões 1 e 2  

“quando eu tiver setenta anos 

Então vai acabar minha adolescência 

Vou largar da vida louca 

E terminar minha livre docência 

Vou fazer o que meu pai quer 

Começar a vida com passo perfeito 

Vou fazer o que minha mãe deseja  

Aproveitar as oportunidades 

De virar um pilar da sociedade 

E terminar meu curso de direito 

Então ver tudo em sã consciência 

quando acabar esta adolescência.” 

(Paulo Leminski. Caprichos e relaxos. São Paulo: Brasilienses, 
1983.) 

 

1.) Questão 1  

Considere as seguintes afirmações a respeito 
do texto de Paulo Leminski: 

I.) A poesia surgiu de maneira espontânea e 
simples; aparentemente não há preocupação 
com a rigidez formal. 

II.) Os versos são rigorosamente metrificados, 
com rimas, e há uma grande preocupação com a 
estrutura formal. 

III.) O verso “começar a vida com passo 
perfeito” pode ser entendido como assumir as 
responsabilidades da vida adulta com seriedade. 

IV.) Predomina uma linguagem formal e seu 
estilo é rebuscado. 

Pode-se afirmar que: 

a.) Apenas I está correta. 

b.) Apenas III está correta. 

c.) I e III estão corretas 

d.) II e IV estão corretas 

 

2.) Questão 2 

Assinale a alternativa que contenha análise 
sintática incorreta: “quando eu tiver setenta anos / 
então vai acabar esta minha adolescência“. 

a.) “tiver”: verbo transitivo direto. 

b.) “setenta anos”: objeto direto. 

c.) “vai acabar”: locução verbal com função 
de verbo intransitivo 

d.) “esta minha adolescência”: objeto direto. 

 

Texto para as questões 3 e 4 

Yahoo tenta comprar AOL e barrar avanço do 
Google 

O Yahoo negocia com a Time Warner a 
compra do site America Online (AOL), segundo a 
revista Fortune. A compra seria uma tentativa de 
chamar atenção dos investidores e tirar o foco do 
Google. 

O Yahoo era líder em buscas na internet até a 
chegada do Google, que detém o domínio desse 
mercado. 

(O Estado de São Paulo, 30 out. 2006) 

 

3.) Questão 3 

 Considere o trecho “....que detém o domínio 
desse mercado...” Se o sujeito do verbo “deter” 
estivesse no plural, a escrita correta para o trecho 
seria: 

a.) que detém o domínio desse mercado. 

b.) que detem o domínio desse mercado. 

c.) que detéem o domínio desse mercado. 

d.) que detêm o domínio desse mercado. 

 

4.) ANULADA 

 

5.) Questão 5 

O vocábulo “pirataria” é formado por meio de 
derivação sufixal.A palavra que também se 
formou por derivação sufixal é: 

a.) secretário 

b.) combate 

c.) desarticulação 

d.) devemos 

 

6.) Questão 6 

O sufixo destacado em “organizador” tem o 
mesmo valor semântico que o presente em: 
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a.) confidência 

b.) outonal 

c.) pedinte 

d.) refeitório 

 

7.) Questão 7 

Só está correta a forma verbal grifada na 
frase: 

a.) embora ele esteje indicado, o Senado 
ainda não o aprovou. 

b.) Ele passeiava diariamente no parque. 

c.) Quando eles trouxerem a permissão, 
poderão entrar. 

d.) Se mantermos as posições, o inimigo não 
avançará. 

 

8.) Questão 8 

Na oração: “certos amigos não chegaram a 
ser jamais amigos certos”, o termo  destacado é 
sucessivamente: 

a.) adjetivo e pronome 

b.) pronome adjetivo e adjetivo 

c.) pronome substantivo e pronome adjetivo 

d.) pronome adjetivo e pronome indefinido 

 

9.) Questão 9 

Há crianças sem carinho 
Disseram-me a verdade 
Construíram-se represas 

Os sujeitos das orações acima são 
respectivamente: 

a.) inexistente , indeterminado, simples 

b.) indeterminado, implícito, indeterminado 

c.) simples, indeterminado, indeterminado 

d.) inexistente, inexistente, simples 

 

10.) Questão 10 

A única opção cujas palavras precisam 
receber acento gráfico por serem todas 
proparoxítonas é: 

a.) batavo – bavaro – perito – misantropo 

b.) arquetipo – mequetrefe – filantropo – 
acrobata 

c.) omega – interim – zenite – improbo  

d.) rubrica – crisantemo – hieroglifo – ibero  
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11.) A soma da idade do pai e do filho é 45 
anos. A idade do pai está para a idade do filho, 
assim como 07 está para 02. Determine a idade 
do pai e do filho. 

a.) 35 e 10 

b.) 25 e 20 

c.) 30 e 15 

d.) 35 e 10 

 

12.) Complete a tabela: 

DIVIDENDO DIVISOR QUOCIENTE RESTO 

124 4 31 0 

161 5 ? ? 

31 7 ? ? 

2020 2 ? ? 

Qual das alternativas abaixo contém a 
sequência correta dos elementos faltantes na 
tabela, sendo a ordem da esquerda pra direita e 
de cima para baixo? 

a.) 11; 23; 5; 6; 1010; 0. 

b.) 32; 1; 4; 3; 1000; 20. 

c.) 11; 1; 7; 3; 510; 10. 

d.) 32; 1; 4; 3; 1010; 0. 

 

13.) Resolva a seguinte equação, assinalando 
a alternativa que contém o conjunto solução 
correto:  

 
 
 

a.) S = { -5 } 

b.) S = { - 21 } 

c.) S = { - 9 } 

d.) S = { 11 } 

 

14.) Um terreno tem a forma de um trapézio 
retângulo, conforme o desenho abaixo. A área 
construída está representada pelo retângulo 
sombreado. Calcule o valor, em metros 
quadrados, da área livre reservada para o jardim. 

 
 
 
 
 

a.) 2250 m2 .  

b.) 1500 m2 . 

c.) 2000  m2 . 

d.) 750 m2 .      

 

15.) Sabe-se que os números x, y e 32 são 
diretamente proporcionais aos números 40, 72, 
128. Assinale a alternativa correta contendo os 
valores de x e y, nesta ordem. 

a.) 10 e 18. 

b.) 20 e 36. 

c.) 5 e 9. 

d.) 12 e 25. 

 

16.) Em um pacote há  4/5 ( quatro quintos ) 
de 1 Kg de açúcar. Em outro pacote há 1/3 ( um 
terço). Quantos quilos, aproximadamente, de 
açúcar o primeiro pacote tem a mais que o 
segundo? 

a.) 0,25 Kg 

b.) 0,5 Kg 

c.) 0,33 Kg 

d.) 05 Kg  

 

17.) Na compra de um aparelho obtive 
desconto de 15% por ter feito o pagamento à 
vista. Se paguei R$ 102,00 reais pelo aparelho, 
qual era seu o preço original? 

a.) R$ 222,00. 

b.) R$ 145,00. 

c.) R$ 120,00. 

d.) R$ 200,00. 

(x - 5) + (1 - 2x) = (3-x) 
   10            5            4 

 

100m 

50m 

20m 
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18.) Determine as medidas dos quatro ângulos 
do trapézio da figura abaixo. Assinale a 
alternativa que contém estas medidas na ordem: 
D, C, A, B. 

 

a.) 127º; 114º; 53º; 66º. 

b.) 117º; 124º; 63º; 56º. 

c.) 119º; 126º; 65º; 50º. 

d.) 137º; 94º; 23º; 76º. 

 

19.) Dados os conjuntos A = { 0, 1, 2, 3, 4, 5}, 
B = { 4, 5, 6, 7 } e C = { 4, 5, 6, 8}, descubra o 
resultado de: (A - C) ∩ (B - C). A alternativa 
correta será? 

a.) S = {    }. 

b.) S = { 0,1,2,3}. 

c.) S = { 6,7 }. 

d.) S = { 0,1,2,3,6,7}. 

 

20.) ANULADA 

 

21.) ANULADA 

 

22.) Seja a função f : D → R dada pela lei de 
formação f(x) = 5x +2, de domínio D = {–3, –2, –1, 
0, 1, 2, 3, 4}. Determine o conjunto imagem dessa 
função. 

A alternativa que apresenta o conjunto 
imagem da função, de acordo com o domínio 
estabelecido é?  

a.) {–13, –8, –3, 2, 7, 12, 17, 22}. 

b.) {–13, –8, –3, -2, 17, 22, 37, 42}. 

c.) {–13, –8, 3, 22, 27, 32, 37, 42}. 

d.) {–13, –8, –3, 2, 7, 22, 27, 32}. 

 

23.) Obtenha a expressão que representa o 
perímetro da figura abaixo, na forma fatorada, de 
acordo com os casos mais comuns definidos pela 
álgebra. 

 

a.) P = x . ( 6a + 2). 

b.) P = 2x . ( 3a + 1). 

c.) P = 4x . ( 2a + 3). 

d.) P = 6x . ( a + 2). 

 

24.) Considere todos os números formados por 
seis algarismos distintos obtidos permutando-se, 
de todas as formas possíveis, os algarismos 1, 2, 
3, 4, 5, 6. Determine quantos números podemos 
formar (no total) e quantos números são iniciados 
com o algarismo 1. 

a.) 120 e 60. 

b.) 720 e 120. 

c.) 1440 e 240 

d.) 240 e 20 
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25.) O fecho das comunicações oficiais possui, 
além da finalidade óbvia de arrematar o texto, a 
de saudar o destinatário. Ao se dirigir para 
autoridades superiores, inclusive ao Presidente 
da República usaremos como fecho: 

a.) Respeitosamente 

b.)  Atenciosamente 

c.)  Saudosamente 

d.)  Humildemente 

 

26.) No despacho de uma solicitação de um 
requerimento, a autoridade competente escrever 
a palavra “indefiro”, isso quer dizer que: 

a.)  A solicitação do requerente não foi aceita 

b.)  A solicitação está sendo ainda analisada. 

c.)  A decisão foi adiada para outra 
oportunidade. 

d.)  A solicitação feita pelo requerente foi 
aceita e deve ser atendida. 

 

27.) Sigilo profissional trata da manutenção de 
segredo para informação valiosa, cujo domínio de 
divulgação deva ser fechado, ou seja, restrito a 
um cliente, a uma organização ou a um grupo, 
sobre, uma vez que a ele é confiada a 
manipulação da informação. Analise: 

I.) Segredo é tudo aquilo que deve ser 
conservado oculto. 

II.) O segredo fundamenta-se na confiança, 
na confidência e na justiça.  

III.) Ao guardar ou revelar um segredo 
indevidamente, respeitamos ou desrespeitamos 
a justiça, pois o segredo pertence ao dono. 

IV.) Podemos ser processados ou ferir a ética 
revelando ou guardando um segredo. 

São corretas 

a.) I, II e III 

b.) II, III e IV 

c.) III e IV 

d.) I, II, III e IV 

 

28.) A única alternativa que contém a 
fraseologia correta, sobre atendimento telefônico 
é: 

a.) O ramal solicitado não responde. Favor 
ligar mais tarde.  

b.) Tente mais tarde. O pessoal do setor deve 
ter saído para o almoço. 

c.) Ligue outra hora, não há ninguém no 
setor. 

d.) O ramal está ocupado, se para você for 
importante, liga de novo. 

 

29.) O desenvolvimento das pessoas no 
contexto organizacional também  depende do 
relacionamento interpessoal. Assinale a 
alternativa incorreta: 

a.) O auto conhecimento  limita o crescimento 
individual e grupal 

b.) Como fatores que podem impulsionar o 
relacionamento interpessoal, podemos citar: 
liderança democrática, diálogo, respeito, 
responsabilidade, assertividade, empatia, bom 
humor. 

c.) Atitudes, conhecimentos, valores, 
expectativas gera o intercâmbio entre pessoas 

d.) A influência das relações de trabalho, dos 
padrões de comunicação afetam direta e 
indiretamente os relacionamentos, tanto 
harmoniosos, quanto conflitantes.  

 

30.) Complete: 

______________é o texto que consegue 
transmitir um máximo de informações com um 
mínimo de palavras. Para que se redija com essa 
qualidade, é fundamental que se tenha, além de 
conhecimento do assunto sobre o qual se 
escreve, o necessário tempo para revisar o texto 
depois de pronto. É nessa releitura que muitas 
vezes se percebem eventuais redundâncias ou 
repetições desnecessárias de ideias. 

a.) Impessoal 

b.) Conciso 

c.) Claro 

d.) Eficiente 
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31.) Segundo a Redação Oficial, considerando 
a forma de diagramação os documentos 
do Padrão Ofício devem obedecer à seguinte 
forma de apresentação: 

a.) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New 
Roman de corpo 12 no texto em geral, 11 nas 
citações, e 10 nas notas de rodapé; 

b.) Para símbolos não existentes na 
fonte Times New Roman poder-se-á utilizar as 
fontes Symbol e Wingdings; 

c.) E obrigatória constar a partir da segunda 
página o número da página; 

d.) Todas as alternativas estão corretas. 

 

32.) Assinale a alternativa incorreta sobre o 
memorando: 

a.) O memorando é a modalidade de 
comunicação entre unidades administrativas de 
vários órgãos, que podem estar hierarquicamente 
em mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, 
portanto, de uma forma de comunicação 
eminentemente externa. 

b.) Pode ter caráter meramente 
administrativo, ou ser empregado para a 
exposição de projetos, ideias, diretrizes, etc. a 
serem adotados por determinado setor do serviço 
público. 

c.)  Sua característica principal é a agilidade. 
A tramitação do memorando em qualquer órgão 
deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade 
de procedimentos burocráticos. 

d.)  Para evitar desnecessário aumento do 
número de comunicações, os despachos ao 
memorando devem ser dados no próprio 
documento e, no caso de falta de espaço, em 
folha de continuação. Esse procedimento permite 
formar uma espécie de processo simplificado, 
assegurando maior transparência à tomada de 
decisões, e permitindo que se historie o 
andamento da matéria tratada no memorando. 

 

33.) O travessão, que é um hífen prolongado 
(–), segundo a Redação Oficial  é empregado : 

I.) substituir parênteses, vírgulas, dois-
pontos: 

II.) indicar a introdução de enunciados no 
diálogo: 

III.) indicar a substituição de um termo, para 
evitar repetições: 

IV.) dar ênfase a determinada palavra ou 
pensamento que segue 

São corretas: 

a.) I e II 

b.) II, III e IV 

c.) I, II e III 

d.) I, II, III e IV 

 

34.) Ratificar um documento significa: 

a.) Confirmar o documento 

b.) Analisar o documento 

c.) Corrigir o documento 

d.) Indeferir o documento 
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35.) Seu kernel foi idealizado pelo finlandês 
Linus Torvalds, em 1991. Torvalds era um 
estudante de ciência da computação que, em 
seus estudos, teve a necessidade de criar uma 
nova versão do Minix, um sistema operacional 
baseado no Unix (Sistema operacional 
desenvolvido em 1969, pela empresa americana 
AT&T, capaz de executar ao mesmo tempo 
varias tarefas solicitadas por diferentes usuários 
simultaneamente.)e desenvolvido por Andy 
Tannenbaum. 

a.) Windows 

b.) Novell 

c.) Unix 

d.) Linux 

 

36.) Para desfazer um erro, ao digitar um texto 
no editor de textos Word, basta clicar no botão 
__________ ou teclar simultaneamente as teclas 
___________ 

a.) Repetir digitação / CTRL + Z 

b.) Desfazer digitação / CTRL + Y 

c.) Desfazer Digitação / CTRL + Z 

d.)  Colar / CTRL + C 

 

37.) É perfeitamente possível navegar pelos 
aplicativos já abertos do computador utilizando-se 
atalhos no teclado, sem a necessidade do 
mouse. 

Para navegar entre estes aplicativos, basta 
teclar simultaneamente _________, estes 
aparecerão no desktop. 

a.)  ALT + TAB 

b.)  ALT + SHIFT 

c.)  CTRL + A 

d.)  SHIFT + E 

 

38.) A respeito de Internet, julgue as 
afirmativas a seguir: 

I.) é um conjunto de redes mundial, e o nome 
tem origem inglesa, onde inter vem de 
internacional e net significa rede, ou seja, rede 
de computadores mundial 

II.) A internet permite o acesso a informações 
de todos os tipos e de muitas transferências de 
dados, além de uma grande variedade de 
recursos e serviços, como emails, serviços de 
comunicação instantânea, compartilhamento de 

arquivos como músicas e fotos, redes sociais, e 
uma infinidade de outros temas. 

III.)  WWW é a sigla para Windows Wide 

Web, que significa rede de alcance mundial, em 
português. 

a.) I, II e III estão corretas 

b.) I e II estão corretas 

c.) II e III estão corretas 

d.) I, II e III estão incorretas 

 

39.) Outlook é um aplicativo de troca de 
mensagens que pertence ao pacote Microsoft 
Office.Ao enviar uma mensagem para dois 
endereços é possível ocultar um endereço, para 
o qual você quer enviar uma cópia. Para isso 
basta digitar o endereço na barra: 

a.) Cc 

b.) Ccf 

c.) CCo 

d.) Para 
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40.) A respeito do aplicativo PowerPoint, julgue 
as afirmativas a seguir: 

I.) O Microsoft PowerPoint é um programa 
utilizado para criação/edição e exibição de 
apresentações gráficas, originalmente escrito 

para o sistema operacional Windows e portado 

para a plataforma Mac OS X.  

II.) O Microsoft PowerPoint 2016 é a versão 
mais recente do PowerPoint. Entre as versões 
anteriores estão o PowerPoint 2013, o 
PowerPoint 2010 e o PowerPoint 2007. O 
PowerPoint 2016 é compatível com o Windows 
10, o Windows 8.1 e o Windows 7. 

III.) O Microsoft PowerPoint ainda não dispõe 
de versões para uso em celulares e tablets. 

a.) I e II estão corretas 

b.) II e III estão corretas 

c.) I, II e III estão incorretas 

d.) Apenas III está correta 

 

 


