PROCESSO SELETIVO/
SELETIVO EDITAL Nº 002/2018
ENSINO MÉDIO
CARGO AUXILIAR DE ESCRITÓRIO E AUXILIAR DE ADMINISTRAÇAO
CADERNO DE QUESTÕES
Nome do Candidato (a):_________________________________________
a):_______________________________________________________________________
______________________________
Número da Inscrição: _______________________________

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
Este caderno contém 30 (vinte)) questões, assim numeradas:




Língua Portuguesa – questões de 01 a 10;
Matemática – questões de 11 a 20;
Informática – questões 21 a 30.
AVISO IMPORTANTE: AS RASURAS NA FOLHA
FOLHA-RESPOSTAS
S ANULA A QUESTÃO RASURADA
1.

Aguarde a autorização do fiscal para abrir este caderno e iniciar a prova;

2.

A interpretação das questões é parte integrante
integrante da prova, não sendo, portanto, permitidas
perguntas aos fiscais;

3.

A prova é individual, sendo vedada a comunicação entre os candidatos;

4.

Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de
comunicação; que não assinar o cartão de reposta e não realizar o preenchimento correto.

5.

Leia cuidadosamente cada questão. Há somente uma resposta correta. Para facilitar o
preenchimento da Folha-Respostas
Respostas, você deverá marcar somente a letra da alternativa
que considera correta na Folha
lha-Resposta; (marcar com preenchimento)

6.

A Folha-Resposta
Resposta deverá ser preenchida corretamente. Confira os dados e assine
assine-a no
espaço reservado para este fim;

7.

Não serão consideradas marcações feitas a lápis;

8.

Pinte, preenchendo-o
o por inteiro, com caneta esferográfica preta ou azul, o campo
correspondente à alternativa que você considera correta em cada questão;

9.

A duração da prova será de 3h (três horas), já incluindo o tempo de preenchimento da
Folha-Resposta;

10.

O candidato somente poderá deixar a sala, dep
depois
ois de transcorrido 1h (uma hora) do início
da prova e somente poderá levar o seu caderno de questão depois de transcorrida 2h
(duas horas)) do início da prova;

11.

Os três últimos candidatos da sala deverão entregar a Folha
Folha-Resposta juntos;

12.

Não poderão utilizar
ar os banheiros destinados aos candidatos, aqueles
queles que já tiverem
concluído a prova, tampouco permanecer nas dependências da Instituição, para não
serem desclassificados.

Boa sorte!
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PORTUGUÊS
XENOFOBIA E RACISMO (fragmento)
As recentes revelações das restrições impostas, há mais de meio século, à imigração de negros,
judeus e asiáticos durante os governos de Dutra e Vargas chocaram os brasileiros amantes da democracia.
Foram atos injustos, cometidos contra estes segmentos do povo brasile
brasileiro
iro que tanto contribuíram para o
engrandecimento de nossa nação.
Já no Brasil atual, a imigração de estrangeiros parece liberalizada e imune às manchas do passado,
enquanto que no continente europeu marcha
marcha-se
se a passos largos na direção de conflitos raciais
raciai onde a marca
principal é o ódio dos radicais de direita aos imigrantes.
Na Europa, a história se repete com o mesmo enredo centenário: imigrantes são bem
bem-vindos para
reforçar a mão-de-obra
obra local em momentos de reconstrução nacional ou de forte expansão econômica;
e
após
anos de dedicação e engajamento à vida local, começam a ser alvo da violência e da segregação. (O Globo,
13/7/01)

1- A seleção vocabular do primeiro período do
texto permite dizer que:
a) o adjetivo recentes traz como inferência que as
revelações referidas no texto ocorreram nos dias
imediatamente antes da elaboração do artigo.
b) a escolha do substantivo revelações se refere a
um conjunto de informações que, para o bem do
país, deveria permanecer oculto.
c) o substantivo restrições indica a presença de
limitações oficiais na política migratória do país.
d) o adjetivo impostas se liga obrigatoriamente a um
poder discricionário, como o presente nas ditaduras
de Dutra e Vargas.
2- Se as restrições de
e imigração eram impostas
a negros, judeus e asiáticos, podemos dizer que
havia, nesse momento, uma discriminação de
origem:
a) racial e religiosa
b) exclusivamente racial
c) econômica e racial
d) religiosa, econômica, racial, geográfica e cultural
3- Em relação ao primeiro período do texto, o
segundo:
a) explicita quais as revelações referidas.
b) indica, como informação nova, que os atos
cometidos eram negativos.
c) esclarece qual a razão dos atos referidos terem
chocado os brasileiros.
d) mostra a consequência
quência dos fatos relatados
anteriormente.
4- Ao classificar os atos restritivos à imigração
de injustos, o autor do texto mostra:
a) somente a opinião dos brasileiros amantes da
democracia

b) a sua opinião e a de alguns brasileiros
c) a sua opinião e a dos
os leitores
d) somente a sua opinião
5- Ao escrever que os atos injustos foram
cometidos “contra esses segmentos do povo
brasileiro…”, o autor do texto mostra que:
a) a população brasileira da era Vargas sofria pela
discriminação oficial.
b) negros, judeus e asiáticos são vistos como
brasileiros pelo autor do texto.
c) o povo brasileiro é constituído de raças e credos
distintos.
d) o Brasil e seu povo já passaram por momentos
históricos difíceis.
6-Dos
Dos substantivos abaixo, o que se classifica,
quanto ao gênero, como sobrecomum é:
a) ré
b) tatu
c) ente
d) aldeã
7-Pões o coração de lado.
Mudando-se
se o tempo verbal da oração acima, a
identificação está incorreta em:
a) põe / imperativo afirmativo
b) pôs / pretérito perfeito do indicativo
c) puseres / pretérito mais que perfeito do indicativo
d) punhas / pretérito imperfeito do indicativo
8-O
O verbo chamar está empregado
transitivo indireto em:
a) Ninguém nos chama de loucos.
b) Ora chamam por ele, ora por mim.
c) Parece que chamei a pessoa errada.
d) O presidente, chamam-no
no de esperto.
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como

9- O final do passeio deve ser na praia. Se
colocarmos o verbo sublinhado no pretérito
imperfeito do indicativo teremos:
a) deverá
b) devia
c) devesse
d) devera

10- Com relação à regência verbal, escolha a
opção correta.
a) O datilógrafo deve conhecer a todas as
possibilidades da máquina de escrever.
b) Aconselho-o
o uma leitura atenta ao manual.
c) As margens protegem à margem escrita.
d) Cabe ao datilógrafo o estabelecimento das
medidas da margem.
MATEMÁTICA
11.. Uma costureira comprou 5 metros de fita e
recortou a fita em pedaços com 25 centímetros.
Quantos pedaços ela obteve?
a) 10 pedaços b) 20 pedaços
c) 25 pedaços d) 40 pedaços
12.Determine
Determine os valores reais de
satisfazem a inequação 2x – 13x + 9:
a) x > -10
b) x < -10
c) x > 10
d) x < 10

x

16.
6. Trabalhando 8 horas por dia, 3 operários
constroem um muro de 40 metros de
comprimento em 10 dias. Se o número de horas
trabalhadas por dia for reduzido para 6 e o
número de operários aumentado para 5,
quantos dias seriam necessários para construir
este muro?
a) 6 dias.
c) 10 dias.
b) 8 dias.
d) 15 dias
17.
7. Após sofrer o acréscimo de 15%, uma TV
passou a custar R$ 1.380,00. Qual era o valor
da TV antes deste acréscimo?
a) R$ 1.100,00
b) R$ 1.160,00
c) R$ 1.200,00
d) R$ 1.230,00
18.
8. Em uma empresa com 25 funcionários, 16
têm 30 anos ou mais. Qual
al a porcentagem de
funcionários com menos de 30 anos nesta
empresa?
a) 9%
b) 30%
c) 36%
d) 41%

que

19.
9. O menor ângulo de um trapézio retângulo
mede 45º. Qual é, em graus, a medida do maior
ângulo deste trapézio?
a) 45º
b) 135º
c) 145º
d) 155º

13.
3. De uma rodoviária partem um ônibus da
empresa A a cada vinte minutos e um ônibus da
empresa B a cada trinta minutos. Esses ônibus
partiram juntos às seis horas da manhã.
Quando os dois ônibus voltarão a partir juntos
novamente?
a) Às sete horas da manhã.
b) Às sete horas e dez minutos.
c) Às seis horas e cinquenta minutos.
d) Às sete horas e cinquenta minutos.

20.
0. Uma torneira que despeja 25 litros de água
por minuto consegue encher um tanque em 2
horas. Se esta torneira fosse substituída por
outra que despejasse 40 litros de água por
minuto, o tempo que ela gastaria para encher o
tanque seria:
a) 3,20 horas.
b) 3 horas e vinte minutos.
c) 1 hora e vinte e cinco minutos.
d) 1 hora e quinze minutos.

14.
4. É correto afirmar que o maior divisor
comum (MDC) entre os números 120 e 160 é:
a) 20 c) 40
b) 30 d) 60

INFORMÁTICA

15.
5. Um mapa está desenhado em uma escala
tal que 2 centímetros correspondem a 5
quilômetros. Uma distância de 15 centímetros
neste
mapa
corresponde
a
quantos
quilômetros?
a) 15 quilômetros
b) 30 quilômetros
c) 35 quilômetros
d) 37,5 quilômetros

21) Uma aplicação exportou dados de um banco de
dados para um arquivo de extensão '.csv'.
'.csv Esse
arquivo contém algumas centenas de linhas e várias
colunas. Será necessário ordenar os dados contidos
no arquivo e manipular alguns valores. No seu
computador, estão disponíveis as ferramentas do
Microsoft Office e LibreOffice. Qual das seguintes
alternativas
lternativas de software é a recomendada para
realizar a tarefa necessária?
a) Thunderbird.
b) Impress.
c) PowerPoint.
d) Calc.
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22)Trabalhando em uma planilha Excel,
considerando o conteúdo =B1+C1, da célula A1 for
recortado e colocado na célula A5, está ultima
normalmente deverá ficar com o conteúdo:
a) =B5+C5
b) =B1+C1
c) =C1+C5
d)= B1+C5
23) As células A1 até A3 de uma planilha BrOffice
(calc) contêm, respectivamente, os números 2, 22 e
222. A célula A4 contém a fórmula =A1*A2+A3
(resultado =266) que arrastada pela alça de
preenchimento para a célula A5 registrará, nesta
última, o resultado (calculado)
a) 515
b)5150
c)6074
d)10736
24) Complete a lacuna com a alternativa correta.
Em uma tabela do Microsoft Word, a opção de
permitir a quebra de linhas
as entre páginas é definida
com uma propriedade ___________.
a) relativa a toda tabela
b) relativa a cada coluna
c) relativa a cada célula
d) relativa a cada linha
25) Para esta questão, considere que a célula C12
possui o seguinte conteúdo:
=$B3
Ao copiar
opiar a célula C12 para a célula D10, o conteúdo
da célula D10 será:
a) =$B3
b) =$B1
c) =$C3
d) =$D3
26) Para garantir um ambiente de diretório seguro,
uma organização optou por utilizar o Active Directory
na sua rede. É correto afirmar que este serviço
garante a segurança por utilizar internamente os
recursos de:
a)) Autenticação de logon e autorização de usuários.
b)) Gerenciamento de usuários e controle de
arquivos
c)) Controle de arquivos e autorização de grupos de
usuários.
d) Criação de chaves criptografadas
rafadas de acesso e
monitoramento dinâmico por logs

e-mails
mails com anexos recebidos pela internet. Para
que o vírus seja ativado:
a) é necessária a transferência do anexo para a Área
de trabalho do computador.
b) é necessário que o anexo contaminado seja
aberto ou executado.
c) basta realizar a abertura da mensagem para a sua
leitura.
d) é suficiente o download da mensagem do servidor
de e-mail para o computador.
29) Pode- se definir um atalho como sendo um
caminho mais rápido para se chegar a um
determinado lugar. Em computação, utilizautiliza se o
atalho para acionar um comando mais rapidamente,
evitando todos os caminhos necessários para ser
chegar ao comando a ser utilizado.
zado. Dentre os atalhos
mais utilizados estão: Recortar, Copiar e Colar.
Organizados nessa ordem, quais são os atalhos que
correspondem, exatamente, a essa sequência?
a) CTRL + X / CTRL + C / CTRL + V
b) CTRL + Z / CTRL + X / CTRL + Y
c) CTRL + Y / CTRL + V / CTRL + C
d) CTRL + C / CTRL + Z / CTRL + S

30) Seja o aplicativo para planilha eletrônica
Microsoft Excel, que foi instalado em Português, em
que a vírgula é o caractere decimal. Considere que a
célula B1 possui a expressão
=SE(A1<1000;A1*1,1;A1*1,2)
Se a célula A1 possuir o valor 1100, então a célula
B1 terá o valor
a) 880
b) 990
c) 1210
d) 1320

Boa sorte!!

27)) Os programas automáticos instalados em um
computador, que têm como finalidade capturar
informações sobre o usuário e transmiti-las
las
externamente sem a sua prévia autorização, são
denominados:
a) Spam.
b) Worm.
c) Spyware.
d) Shareware.

28) Atualmente, a forma mais utilizada para a
disseminação de vírus é por meio de mensagens de
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