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ECT – EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 
DIRETORIA REGIONAL SÃO PAULO INTERIOR 

CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE ATENDENTE COMERCIAL I  

11 .. Nesta Prova você encontrará 4 (quat ro)  páginas numeradas seqüencia lmente,  contendo 50 (c inqüenta)  
questões correspondentes às seguintes d isc ip l inas:  L íngua Por tuguesa (20 questões) ,  Matemát ica (20 
questões)  e  In formát ica (10 questões) .  

22 .. Ver i f ique se seu nome e número de inscr ição estão corretos no Car tão de Respostas.  Se houver  er ro ,  
not i f ique o f isca l .  
Ass ine o Car tão de Resposta,  no loca l  ind icado,  com caneta  azul  ou preta.  

33 .. Ao receber  esta prova,  ver i f ique se a impressão,  a  paginação e a numeração das questões estão corretas.  
Caso ocorra qualquer  er ro ,  not i f ique o f isca l .  

44 .. Leia atentamente,  às questões e escolha a a l ternat iva que mais  adequadamente responde a cada uma delas.  
55 .. Você d ispõe de 4 (quat ro)  horas para fazer  esta prova.  Faça-a com t ranqüi l idade,  mas cont ro le  o  seu tempo.  

Reserve os 15 (qu inze)  minutos f ina is  para marcar  o  Car tão de Respostas.  
66 .. O candidato só poderá re t i rar -se  do setor  de prova 1 (uma) horas após o in íc io  da mesma.  
77 .. Marque o Car tão de Respostas cobr indo for temente o espaço correspondente à le t ra  a  ser  ass ina lada,  

conforme o exemplo no própr io  Car tão.
88 .. Ut i l ize caneta azul  ou preta.  
99 .. A le i tora ópt ica não reg is t rará as respostas em que houver  fa l ta  de n i t idez e/ou marcação de mais  de uma 

le t ra .
11 00 .. O Car tão de Respostas não pode ser  dobrado amassado,  rasurado ou manchado.  Exceto sua ass inatura,  

nada deve ser  escr i to  ou reg is t rado fora dos loca is  dest inados às respostas.  
11 11 .. Ao terminar  a  prova,  ent regue ao f isca l  o  Car tão de Respostas e este caderno.  As observações ou 

marcações reg is t radas no caderno não  serão levadas em consideração.  
11 22 .. É terminantemente pro ib ido o uso de te le fone ce lu lar ,  pager  ou s imi lares.  

PROVA DE PORTUGUÊS 
11 .. Assinale a al ternat iva que apresente 

predicado verbo-nominal .  
aa ))  A demissão é ruim à auto-est ima do 
trabalhador.

bb ))  O chefe saiu t r is te do t rabalho 
cc ))  Nada se valor iza neste país.  
dd ))  Compra-se imóvel  novo. 

22 .. Em “Mandaram-me ret i rar” ,  o pronome me
pertence à:  
aa ))  3ª pessoa do singular 
bb ))  1ª pessoa do plural  
cc ))  1ª pessoa do singular 
dd ))  2ª pessoa do singular.  

33 .. Assinale a al ternat iva correta quanto à 
concordância verbal .  
aa ))  Há muita corrupção no país.  
bb ))  Existe pessoas mal intencionadas. 
cc ))  Fazem dois anos que não a vejo.  
dd ))  Ocorre mudanças na economia do país.  

44 .. Observe as f rases: 
II ..  Sem uma boa desculpa ,  não será perdoado. 

II II ..  Indubitavelmente ,esperamos pelo emprego. 
Os termos destacados exprimem sentido de: 

aa ))  negação e dúvida 
bb ))  certeza e conformidade 
cc ))  tempo e conseqüência 
dd ))  condição e af i rmação. 

55 .. A oração gr i fada: “Não há na vida amor que
em vão termine” ,  é:  
aa ))  subordinada adverbial  comparat iva 
bb ))  subordinada adjet iva restr i t iva 
cc ))  subordinada substant iva objet iva direta 
dd ))  subordinada adjet iva expl icat iva 

66 .. Em: “Pedra que rola não cr ia l imo”,  o que
pode ser c lassi f icado como: 
aa ))  pronome interrogat ivo
bb ))  pronome indef in ido 
cc ))  pronome relat ivo 
dd ))  conjunção integrante 

77 .. Veja as sentenças: 
II .. No Brasi l ,  fa la-se em demasia sobre a ética .

II II .. Mesmo pessoas notáveis pela ausência de 
respei to ao públ ico arengam  sobre valores.  

Os termos grifados têm como sinônimos: 
aa ))  costumes e fa lam 
bb ))  moral  e discutem 
cc ))  v íc ios e debatem 
dd ))  valores e opinam 

88 .. Assinale a al ternat iva cuja ortograf ia esteja 
correta.
aa ))  A discurssão sobre o “mensalão” vai  durar 
mais tempo. 

bb ))  A t ragetór ia de Lula vai  f icar na estór ia.  
cc ))  Não há exceço de zelo na pol í t ica 
brazi le i ra.

dd ))  Há muitos empeci lhos para a real ização de 
uma boa democracia.  

99 .. Assinale a al ternat iva que contenha sujei to 
indeterminado.
aa ))  Um dia,  v ieram chamar a mina mãe no 
meio da novela.  

bb ))  Joana e Fernanda eram amigas 
inseparáveis.

cc ))  Trouxeste o que eu te pedi? 
dd ))  Amanheceu chovendo. 

11 00 .. Dadas as f rases: 
 Sua Santidade  chegou. 
 Essa  caneta é nova. 

Existe luz no  f im do túnel .  
Os termos grifados podem ser classificados como: 

aa )) pronome relat ivo,  adjet ivo e conjunção 
bb )) pronome de tratamento,  pronome 
demonstrat ivo e preposição 

cc )) pronome interrogat ivo,  pronome adjet ivo e 
substant ivo 

dd )) conjunção, inter je ição e verbo 
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11 11 .. Assinale a al ternat iva cuja separação si lábica 
esteja correta.  
aa )) idéi-a /  sub-ter-râneo /  b ice-ps 
bb )) t ransa-t lân-t i -co /  a-bel-hu-do /  ca-sa-men-
to

cc )) u-ni-ver-so /  vel-ho /  ad- jun-to 
dd )) res-t i - tu- i r  /  mui- to /  com-pa-nhei-ro 

11 22 .. Assinale a al ternat iva que apresenta correta 
colocação de pronomes. 
aa )) Ontem, me sent i  velha. 
bb )) Já não faz-se mais moda como antes.  
cc )) Disseram-me a verdade muitas vezes. 
dd )) Tentarei- te levar amanhã na escola.  

11 33 .. Assinale a al ternat iva que apresente a 
concordância nominal  correta.  
aa )) Estejam alerta para qualquer contratempo. 
bb )) Seguem anexos as f ichas de hora-extra.  
cc )) Se Maria t rabalhasse menas horas,  era 
melhor.

dd )) As mulheres estão inclusos nos programas 
de TV. 

11 44 .. Passando a sentença: Acordaste cedo para 
pescar ,  para o imperat ivo negat ivo,  f ica:  
aa )) Acorde cedo para pescar.  
bb )) Acordarás cedo para pescar.  
cc )) Acorda cedo para pescar.  
dd )) Acordai  cedo para pescar.  

11 55 .. Em: “mensalão”,  “ infel izmente” e “rever” ,  
temos a seguinte formação de palavras:  
aa )) suf ixal ,  pref ixal  e suf ixal ,  pref ixal  
bb )) pref ixal ,  parassintét ica,  suf ixal  
cc )) abreviatura,  neologismo, suf ixal  
dd )) regressiva,  pref ixal ,  pref ixal  

11 66 .. Em: “Vol te,  porque a v ida ainda é aqui” ,  a 
segunda oração pode ser c lassi f icada como: 
aa )) coordenada sindét ica adi t iva 
bb )) coordenada sindét ica conclusiva 
cc )) coordenada sindét ica expl icat iva 
dd )) coordenada sindét ica adversat iva 

11 77 .. Observe as orações: 
II .. Morreu de Aids.  

II II .. Morreu na cidade onde nasceu. 
As preposições indicam circunstância de: 

aa )) dor e sofr imento 
bb )) causa e lugar 
cc )) doença e afeição 
dd )) dúvida e espaço 

11 88 .. Em: Passara  a v ida sonhando  com São 
Paulo,  os verbos gr i fados tem como tempo: 
aa )) presente,  imperat ivo negat ivo 
bb )) part icípio,  pretér i to imperfei to 
cc )) part icíp io,  gerúndio
dd )) pretér i to –mais-que-perfei to,  gerúndio

11 99 .. Em “contratempo”e “aguardente”,  tem-se a 
aa )) justaposição e aglut inação 
bb )) aglut inação e justaposição 
cc )) justaposição e pref ixação 
dd )) suf ixação e justaposição 

22 00 .. Em: “Penso, logo existo”,  a conjunção logo
pode ser subst i tuída sem al teração de sent ido 
por:
aa )) mas
bb )) embora
cc )) portanto
dd )) porque

MATEMÁTICA
22 11 .. Sobre o preço de um carro importado incide 

um imposto de importação de 30%. Em função 
disso, o seu preço para o importador é de R$ 
19.500,00. Supondo que tal  imposto passe de 
30% para 60%, qual  será,  em reais,  o novo 
preço do carro,  para o importador? 
aa )) R$ 22.500,00 
bb )) R$ 24.000,00 
cc )) R$ 25.350,00 
dd )) R$ 31.200,00 

22 22 .. O produto de dois números inteiros posi t ivos,  
que não são pr imos entre s i ,  é igual  a 825.  
Então o máximo div isor comum desses dois 
números é:  
aa )) 1
bb )) 3
cc )) 5
dd )) 11

22 33 .. Um loj is ta sabe que, para não ter  prejuízo,  o 
preço de venda de seus produtos deve ser no 
mínimo 44% super ior  ao preço de custo.  
Porém ele prepara a tabela de preços de 
venda acrescentando 80% ao preço de custo,  
porque ele sabe que o c l iente gosta de obter  
desconto no momento da compra. Qual  é o 
maior desconto que ele pode conceder ao 
cl iente,  sobre o preço da tabela,  de modo a 
não ter prejuízo? 
aa )) 10%
bb )) 15%
cc )) 20%
dd )) 25%

22 44 .. Um casal  tem f i lhos e f i lhas.  Cada f i lho tem o 
número de i rmãos igual  ao número de i rmãs. 
Cada f i lha tem o número de i rmãos igual  ao 
dobro do número de i rmãs. Qual  é o total  de 
f i lhos e f i lhas do casal? 
aa )) 3
bb )) 4
cc )) 5
dd )) 7

22 55 .. Uma pessoa quer t rocar duas cédulas de 100 
reais por cédulas de 5,  10 e 50 reais,  
recebendo cédulas de todos esses valores e o 
maior número possível  de cédulas de 50 reais.  
Nessas condições, qual  é o número mínimo de 
cédulas que ela poderá receber? 
aa )) 8
bb )) 9
cc )) 10
dd )) 11

22 66 .. O número que devemos somar ao numerador e 

subtrair  do denominador da f ração  para 
t ransformá-la na sua inversa é:  
aa )) 3916
bb )) 3913
cc )) 3915
dd )) 3912
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22 77 .. Um estacionamento para carros cobra 1 real  
pela pr imeira hora e 75 centavos a cada hora 
ou f ração de hora seguinte.  André estacionou 
seu carro às 11h 20min e saiu às 15h 40min. 
Quantos reais ele deve pagar pelo 
estacionamento?
aa )) 2,50
bb )) 4,00
cc )) 5,00
dd )) 4,75

22 88 .. Elevei  um número posi t ivo ao quadrado, 
subtrai  do resul tado o mesmo número e o que 
restou div id i  a inda pelo mesmo número. O 
resul tado que achei  fo i  igual :  
aa ))  ao própr io número 
bb ))  ao dobro do número 
cc ))  ao número mais 1 
dd ))  ao número menos 1 

22 99 .. Seu Horácio resolveu incrementar a venda de 
CDs em sua lo ja e anunciou uma l iquidação 
para um certo dia,  com descontos de 30% 
sobre o preço das et iquetas.  Acontece que, no 
dia anter ior  à l iquidação, seu Horár io 
aumentou o preço marcado nas et iquetas,  de 
forma que o desconto verdadeiro fosse de 
apenas 9%. De quanto fo i  o aumento apl icado 
por seu Horácio? 
aa )) 30%
bb )) 39%
cc )) 21%
dd )) 40%

33 00 .. Observe as igualdades a seguir :  
32 + 42 = 52

52 + 122 = 132

72 + 242 = 252

92 + 402 = 412

Considere a igualdade 17
2
 + x

2
 = y

2 e com base nos 
exemplos anteriores, procure determinar os números 
naturais x e y. Podemos concluir que x + y é igual a: 

aa )) 289
bb )) 121
cc )) 81
dd )) 144

33 11 .. Rafael  tem 2/3 da idade de Roberto e é 2 anos 
mais jovem que Reinaldo. A idade de Roberto 
representa 4/3 da idade de Reinaldo. Em 
anos, a soma das idades dos t rês é:  
aa )) 48
bb )) 72
cc )) 60
dd )) 58

33 22 .. Quatro t rabalhadores constroem uma casa em 
8 dias.  Em quanto tempo,  dois t rabalhadores 
constroem uma casa? 
aa )) 10 dias 
bb )) 20 dias 
cc )) 16 dias 
dd )) 5 dias 

33 33 .. Um at leta percorre um 20km em 2h, mantendo 
o mesmo r i tmo, em quanto tempo ele 
percorrerá 30km? 
aa )) 1 hora 
bb )) 2 horas 
cc )) 4 horas 
dd )) 3 horas 

33 44 .. Considere a equação do 2º grau imcompleta:  
x²-9=0. Quais os possíveis valores dessa equação? 

aa )) -3
bb )) 3
cc )) – 9 
dd )) + 3 e -3 

33 55 .. Determine a soma e o produto da seguinte 
equação e assinale a al ternat iva correta,  

x² - 4x + 3=0: 
aa ))  S = 10 e P = 25 
bb ))  S = 3 e P = 4 
cc ))  S = 5 e P = 6 
dd ))  S = 4 e P = 3 

33 66 .. Qual é a sentença falsa? 
aa )) 7 x 28= 7 x 20 + 7 x 8 
bb )) 83 – 58 = 83 – 50 – 8 
cc )) 618: 3 =6 :  3 +18 :  3 
dd )) 842 :  2 = 800 :  2 + 42 :  2 

33 77 .. Somando-se os resul tados de 4872 :  24 e 
1177 :  11,  obtém –se: 
aa )) 382
bb )) 310
cc )) 204
dd )) 38

33 88 .. João tem R$ 512,00 e Maria tem R$ 607,00. 
Nessa si tuação é verdade que: 
aa ))  Juntos,  e les têm R$ 1 107,00. 
bb )) Faltam R$ 90,00 a João para Ter o mesmo 
que Maria.  

cc )) Maria tem o dobro que João. 
dd )) Maria tem R$ 95,00 a mais que João. 

33 99 .. Somei um número de dois algar ismos com um 
de três algar ismos. Obt ive a maior soma 
possível .  Qual  é essa soma? 
aa )) 1098
bb )) 1090
cc )) 1089
dd )) 1080

44 00 .. Encontre o número que, div id ido por 15, dá 
quociente 178 e resto 7.  Depois,  some os 
quatro algar ismos desse número. Qual  é o 
resul tado?
aa )) 24
bb )) 22
cc )) 20
dd )) 18
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INFORMÁTICA

44 11 .. Qual é a ut i l idade do botão “Pincel”  ( )
encontrado na Barra de Ferramentas “Padrão” 
do Word e do Excel? 
aa )) Apagar o conteúdo de uma seleção. 
bb )) Adicionar uma imagem ou desenho ao 
documento atual .  

cc )) Copiar o formato de um objeto ou texto 
selecionado e apl icá- lo ao objeto ou texto 
c l icado.

dd )) Color i r  o fundo de uma seleção. 
44 22 .. No Windows qual  a função do SCANDISK? 

aa )) É ut i l izado para manutenção de pastas,  seu 
conteúdo e atr ibuições dos arquivos.  

bb )) Anal isar e corr ig i r  erros em uma unidade de 
disco. 

cc )) Real izar a varredura por vírus nas unidades 
de armazenamento

dd )) Todas al ternat ivas acima estão incorretas.  
44 33 .. Se tratando de Word, o que é um HIPERLINK? 

aa )) É uma função ut i l izada para somar colunas 
de uma tabela.  

bb )) É uma função que aumenta o tamanho da 
letra do texto.  

cc )) É o ato de cr iar  uma tabela.  
dd )) É um atalho para uma página Web. 

44 44 .. Qual é a função do Windows Explorer? 
aa )) Exibir  a estrutura hierárquica de arquivos,  
pastas e unidades no computador.  

bb )) Elaborar textos para formatação. 
cc )) Elaborar plani lhas de cálculos matemát icos.  
dd )) Enviar E-mai ls.  

44 55 .. No Excel ,  qual  a função do MOD? 
aa )) Retorna o modelo ideal  de tabela.  
bb )) Modelar a Linha. 
cc )) Modelar a Coluna. 
dd )) Retorna o resto da div isão após o número 
ter  s ido div id ido por um div isor.  

44 66 .. O que é a Área de Trabalho ou Desktop no 
Windows?
aa )) É a área selecionável  em uma plani lha para 
del imitar  o que será impresso. 

bb )) É o lugar em que o técnico em informát ica 
ut i l iza para fazer manutenções em sua 
máquina.

cc )) É uma área que se insere em um 
documento para determinar o lugar onde será 
descr i to o conteúdo. 

dd )) É o espaço para a exibição das janelas 
onde são executados os programas. 

44 77 .. Com base no domíno teste.com.br qual  dos 
endereços de E-mai l  abaixo está correto? 
aa )) jurandir . teste.com
bb )) joão@teste.br
cc )) juca. teste.com.br/emai l
dd )) emai l@teste.com.br

44 88 .. Assinale a al ternat iva que melhor descreve a 
função do Internet Explorer:  
aa )) É um construtor de plani lhas.  
bb )) Procurar por vírus na internet.  
cc )) É um programa ut i l izado para navegar na 
internet.

dd )) Ativar o disposi t ivo de hardware de conexão 
com a internet.  (modem/placa de rede/etc) .  

44 99 .. Assinale a al ternat iva que equivale ao 
tamanho de um arquivo de 1 megabyte (MB).  
aa )) 1024 Ki loBytes 
bb )) 0,001 Byte 
cc )) 1000 Ki loBytes/segundo 
dd )) 1 MegaHertz 

55 00 .. Ident i f ique a al ternat iva que corresponde,  
respect ivamente,  a um Sistema Operacional ,  
um Editor  de Textos e um apl icat ivo dest inado 
a edi tar  p lani lhas eletrônicas.  
aa )) Windows, Paint ,  Excel .  
bb )) Painel  de Controle,  Word, Excel .  
cc )) Windows Explorer,  Wordpad, Bloco de 
Notas.

dd )) Windows, Word, Excel .  

Realização:

Empresa de Seleção Pública e Privada Ltda. 
www.esppconcursos.com.br 

www.pciconcursos.com.br


