Escriturário
PORTUGUÊS
O texto a seguir se refere às questões de 01 a 05.
É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo, se
bem que seja um penar jubiloso. Explico-me. Todo
sofrimento alheio a preocupa, e acende nela o facho da
ação, que a torna feliz. Não distingue entre gente e
bicho, quando tem de agir, mas, como há inúmeras
sociedades (com verbas) para o bem dos homens, e uma
só, sem recurso, para o bem dos animais, é nesta última
que gosta de militar. Os problemas aparecem-lhe em
cardume, e parece que a escolhem de preferência a
outras criaturas de menor sensibilidade e iniciativa.
(ANDRADE, Carlos Drummond. Fala, amendoeira. Rio
de Janeiro: Nova Aguilar, 1988)
01) Para o narrador, sua amiga:
a) Prefere os animais às pessoas.
b) Preocupa-se mais com os animais, para os quais há
menos recursos.
c) Trabalha no exército.
d) Reclama por se preocupar tanto com os outros.
e) É criadora de peixes.
02) A palavra “cardume” é classificada, na gramática do
português, como:
a) Adjetivo composto.
b) Verbo abundante.
c) Adjetivo coletivo.
d) Substantivo composto.
e) Substantivo coletivo.
03) “É sina de minha amiga penar pela sorte do próximo,
se bem que seja um penar jubiloso.” A expressão em
destaque introduz uma ideia, em relação à primeira
oração, de:
a) Concessão.
b) Dúvida.
c) Tempo.
d) Conclusão.
e) Consequência.
04) A palavra “jubiloso” pode ser substituída, sem
alteração de sentido, por:
a) Misterioso.
b) Estranho.
c) Alegre.
d) Cauteloso.
e) Triste.
05) Na oração “Não distingue entre gente e bicho”, temos
um sujeito:
a) Simples.
b) Composto.
c) Indeterminado.
d) Oculto.
e) Não há sujeito na oração.
O texto a seguir se refere às questões 06, 07 e 08.
Dentro da economia capitalista, cada indivíduo é avaliado
pelo número que representa sua renda e na mente de
todos existe, reforçando-se cada vez mais, a noção de
que todas as coisas têm um valor, que tal valor é sempre
o mesmo e pode ser “medido” pelo preço de compra ou
venda do objeto.
A produção em massa de notícias, objetos e
divertimentos, logo consumidos por grande número de
pessoas, tende a criar nessa massa humana tal
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens

materiais, de modo de ser e de pensar, que o indivíduo
tende a perder-se totalmente, quer aos olhos dos outros,
quer aos seus próprios olhos.
(GAIARSA, J. A. A engrenagem e a flor. São Paulo:
Ícone, 1992)
06) Para o autor, o indivíduo, na sociedade capitalista, é
descrito, principalmente, como:
a) Alguém que é “medido” por suas capacidades.
b) Um ser sem identidade.
c) Um objeto sem valor.
d) Um fracassado.
e) Nenhuma das anteriores.
07) Pela leitura do texto, pode-se dizer que uma das
consequências do consumo é:
a) As pessoas serem avaliadas por sua renda.
b) As pessoas consumirem cada vez mais.
c) As pessoas perderem seus bens.
d) As pessoas terem os mesmos comportamentos e
opiniões.
e) Nenhuma das anteriores.
08) “[...] tende a criar nessa massa humana tal
uniformidade em matéria de uso e consumo de bens
materiais [...]”. O verbo em destaque se refere a:
a) Produção em massa de notícias, objetos e
divertimentos.
b) Noção de que todas as coisas têm um valor.
c) Grande número de pessoas.
d) Economia capitalista.
e) Indivíduo.
O poema a seguir refere-se às questões 09 e 10.
Poema da necessidade
Carlos Drummond de Andrade
É preciso casar João,
é preciso suportar Antônio,
é preciso odiar Melquíades,
é preciso substituir nós todos.
É preciso salvar o país,
é preciso crer em Deus,
é preciso pagar as dívidas,
é preciso comprar um rádio,
é preciso esquecer fulana [...].
09) O título do poema se justifica:
a) Por tratar das necessidades humanas básicas.
b) Pela repetição da expressão “é preciso”.
c) Porque fala da crença em Deus.
d) Pelo fato de que se deve esquecer um amor que
acabou.
e) Pela necessidade de se pagar as próprias dívidas.
10) O eu lírico:
a) Dá ordens ao personagem João.
b) Relata os conflitos entre João, Antônio e Melquíades,
que precisam ser substituídos.
c) Fala da necessidade de se resolver determinados
problemas a fim de se alcançar a felicidade.
d) Sugere que, constantemente, a sociedade nos cobra
determinadas atitudes e comportamentos.
e) Descreve as tarefas que devem ser realizadas por
João.

MATEMÁTICA

11) Considere a sequência de números naturais 0, 5,
10, 15, 20, 25,… . A diferença entre os números que
ocupam as 30ª e a 22ª posições respectivamente, é
a) 50.
b) 40.
c) 30.
d) 20.
e) 10.
12) Se considerarmos todos os divisores positivos do
numero 40, a probabilidade de escolhermos ao acaso
entre eles, um número impar é de:
a) 0,125%.
b) 1,25%.
c) 12,5%.
d) 25%.
e) 125%.

d) Abrir, Sublinhado Novo, Refazer.
e) Selecionar tudo, Salvar, Novo, Refazer.
18) Analise a imagem abaixo e assinale a alternativa
correta. No Paint do Windows, qual é a função deste
ícone.
.

a) Recortar.
b) Inserir bordas.
c) Selecionar Tudo.
d) Caixa de Texto.
e) Pintar.

0 1 −1
13) Dadas a matriz A = [
] e a matriz B =
2 3 −1
1 −1 −1
[
] assinale a alternativa que apresenta a
3 −2 0
matriz C que representa a subtração da matriz B e A,
ou seja, C = B - A:

19) No bloco de notas do Windows, para que o usuário
aumente o tamanho da fonte, o mesmo deve clicar em:
a) Editar - Fonte – Tamanho.
b) Exibir - Fonte – Tamanho.
c) Formatar - Fonte – Tamanho.
d) Alterar - Fonte – Tamanho.
e) Arquivo - Alterar - Fonte –Tamanho.

−1 0 0
a) [
].
−1 5 −1
0 −2 0
b) [
].
1 1 1
1 0 −2
c) [
].
1 −5 1
1 0 1
d) [
].
1 1 1
1 −2 0
e) [
].
1 −5 1

20) Ainda no bloco de notas do Windows, em qual aba
do menu de ferramentas podemos encontrar a opção
Quebra Automática de Linha.
a) Arquivo.
b) Editar.
c) Formatar.
d) Exibir.
e) Referências.

14) Uma doceria recebe uma encomenda de bombons e
a razão entre o número de bombons de chocolate branco
e o número de bombons de chocolate meio amargo é de
3/5. Sabendo que o pedido total foi de 200 bombons, a
quantidade de bombons de chocolate branco que foram
encomendados, foi de:
a) 25 bombons.
b) 40 bombons.
c) 75 bombons.
d) 125 bombons.
e) 150 bombons.
15) Um investidor fez uma aplicação de R$ 1 milhão, por
um ano, com juros de 12% ao ano. Ao resgatar a
aplicação o montante que esse investidor recebeu foi de:
a) R$ 1.001.200,00.
b) R$ 1.012.000,00.
c) R$ 1.120.000,00.
d) R$ 2.200.000,00.
e) R$ 13.000.000,00.

21) Assinale abaixo a alternativa correta. No Windows 7
professional 64bits (português) quando pressionamos
as teclas CTRL+ALT+DEL quais opções conseguimos
visualizar?
a) Trocar usuário, Fazer Logoff, Alterar uma senha,
Iniciar gerenciador de tarefas.
b) Bloquear este computador, Trocar usuário, Fazer
Logoff, Excluir uma senha, Iniciar gerenciador do
computador.
c) Bloquear este computador, Trocar administrador,
Fazer Logout, Alterar uma senha, Iniciar gerenciador de
tarefas.
d) Liberar este computador, Modo administrador, Fazer
Logoff, Alterar uma senha, Iniciar gerenciador de tarefas.
e) Bloquear este computador, Trocar usuário, Fazer
Logoff, Alterar uma senha, Iniciar gerenciador de tarefas.
22) Assinale a alternativa correta. No Internet Explorer 11
(português)
quais
as
funções
dos
ícones
respectivamente apresentados na imagem abaixo.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
16) Assinale a alternativa correta. No Wordpad do
Windows, em qual aba encontramos a opção Quebra
automática de linha?
a) Arquivo.
b) Início.
c) Exibir.
d) Formatar.
e) Figuras.
17) Ainda no Wordpad, assinale abaixo a alternativa que
define corretamente a função das teclas de atalho
CTRL+A, CTRL+B, CTRL+N, CTRL+Z respectivamente.
a) Abrir, Salvar, Novo, Desfazer.
b) Selecionnar tudo, Sublinhado, Negrito, Desfazer.
c) Abrir, Sublinhado, Negrito, Desfazer.

a) Início – Exibir favoritos, feeds e histórico –
Ferramentas.
b) Voltar – Exibir favoritos, feeds e histórico –
Configurações.
c) Início – Exibir favoritos, feeds e histórico –
Ferramentas.
d) Ir para - Exibir favoritos, downloads e uploads –
Configurações.
e) Ir para – Habilitar barra de favoritos – Opções de
internet.
23) No Internet Explorer 11 (português), especificamente
na barra de Menus, onde podemos encontrar a função
Exibir Downloads?

a) Arquivo.
b) Editar.
c) Exibir.
d) Favoritos.
e) Ferramentas.
24) No Internet Explorer 11 (português), para que serve
as teclas de atalho CTRL+K e CTRL+W?
a) Duplicar Guia – Nova sessão.
b) Duplicar guia – Fechar guia.
c) Fechar guia – Nova sessão.
d) Visualisar impressão, Exibir downloads.
e) N.D.A.
25) No Microsoft Word 2010, em qual Aba podemos
encontrar a ferramenta de CAIXA DE TEXTO?
a) Referências.
b) Layout de página.
c) Inserir.
d) Página Inicial.
e) Exibição.
26) No Microsoft Word 2010, em qual Aba podemos
encontrar a ferramenta PROTEGER (Bloquear autores e
Restringir edição) ?
a) Exibição.
b) Correspondência.
c) Revisão.
d) Página Inicial.
e) Arquivo.
27) No Microsoft Word 2010, para que utilizamos as
teclas de atalho CTRL+Q, CTRL+E, CTRL+G, CTRL+J
respectivamente.
a) Alinhar texto a esquerda, Centralizar, Alinhar texto a
direita, Justificar.
b) Alterar espaçamento, Alinhar texto a esquerda,
Centralizar, Justificar.
c) Centralizar, Alinhar texto a esquerda, Alterar
espaçamento, Repetir Digitação.
d) Repetir digitação, Alinhar texto a esquerda, Justificar,
Alterar espaçamento.
e) N.D.A.
28) No Microsoft Excel 2010, analise a imagem abaixo de
uma tabela padrão.

Se utilizarmos a função =SOMA(A1:E1)-B1*10 em A2
qual resultado teríamos, assinale abaixo a alternativa que
apresenta o resultado correto.
a) 1300.
b) -198.
c) -50.
d) – 199,8.
e) 200,2.
29) No Microsoft Excel 2010, em qual aba podemos
encontrar a Função AutoSoma, assinale abaixo a
alternativa correta.
a) Fórmulas.
b) Inserir.
c) Dados.
d) Layout de página.
e) Cálculo.
30) No Microsoft Excel 2010, em qual aba podemos
encontrar as ferramentas de Gráficos e Minigráficos e
Segmentação de dados. Assinale abaixo a alternativa
correta.

a) Página inicial.
b) Inserir.
c) Layout de página.
d) Dados.
e)Exibição.

