
 
 
 

SÓ ABRA QUANDO AUTORIZADO 
 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

 

CONFIRA O SEU CADERNO 
                                                                                               

01. Este caderno de provas contém questões de múltipla escolha dispostas em ordem numérica, com apenas uma alternativa correta. 

02. Confira seu caderno quando o Fiscal de Sala autorizar, pois não lhe será entregue outro, exceto no caso do item 3. 

03. Se houver falhas: folhas em branco, páginas trocadas, falta de questão, má impressão, levante o braço. O Fiscal de Sala trocará 

seu caderno. 

04. Confira se o caderno de questões corresponde ao cargo para o qual se inscreveu. 
 

INSTRUÇÕES E CUIDADOS NO PREENCHIMENTO DA FOLHA DE RESPOSTAS 
                                                                                                                                             Como preench er: 

                                                                                                                                       

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ATENÇÃO: 

 

01.  Use para rascunho as partes em branco do caderno. 

02.  Não será permitido qualquer outro material sobre a carteira, que não seja o da prova.  
 

 

 
 
 

PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO  nº  Insc.  _____________ 
 
 
_______________________________________________________________________________________________ 

Nome por extenso  
 

CARGO: ESCRITURÁRIO 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este gabarito será destacado somente pelo Fiscal de Sala no momento da entrega da Prova 

01. Confira cuidadosamente seus dados na Folha de Respostas, assine-a, e 

comunique ao Fiscal de Sala em caso de alguma divergência, não faça qualquer 

alteração em sua folha. 

02. Use caneta esferográfica de tinta azul ou preta. 

03. As Folhas de Respostas preenchidas a lápis, não serão aceitas. 

04. Preencha todos os espaços corretamente, a Leitora Óptica é sensível a marcas 

escuras.    

05. Ao terminar, verifique se todas as respostas foram marcadas, mais de uma 

resposta marcada ou rasurada, invalidará a questão. 

06. Leia atentamente as instruções na Folha de Respostas. 

07. Valem, exclusivamente, as respostas corretamente assinaladas na Folha de 

Respostas. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ESCRITURÁRIO 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
01. Com relação à correspondência que chega à instituição, é 

da competência do Analista Técnico-Administrativo: 
(A) Divulgar os assuntos que interessam ao coletivo da 

instituição. 
(B) Encaminhá-la o mais rapidamente possível aos 

devidos setores. 
(C) Ler previamente a correspondência local, a fim de 

facilitar a distribuição. 
(D) Guardá-la em lugar seguro até que os destinatários a 

solicitem. 
 
02. Os nomes Rosa Resende – Edmundo Santos Rodrigues e 

Maria Souza teriam seu arquivamento alfabético da 
seguinte maneira: 
(A) Resende, Rosa 

Rodrigues, Edmundo Santos 
Souza, Maria  

(B) Edmundo, Santos Rodrigues 
Maria, Souza 
Rosa, Resende 

(C) Santos Rodrigues, Edmundo 
Souza, Maria 
Resende, Rosa 

(D) Rodrigues, Edmundo Santos 
Resende, Rosa 
Souza, Maria 

 
03. Indique a alternativa em que está incorreta a norma para a 

forma de apresentação de documentos padrão ofício: 
(A) É obrigatório constar, a partir da segunda página, o 

número da página. 
(B) O início de cada parágrafo do texto deve ter 3,0 cm 

de distância da margem esquerda. 
(C) O emissor assina somente na última página; as 

demais devem ser apenas rubricadas. 
(D) Os ofícios e memorandos não poderão ser impressos 

em ambas as faces do papel. 
 
04. Na Barra de Ferramentas Padrão, o Word possui uma 

ferramenta que permite copiar os formatos de parágrafos 
e de caracteres de determinado texto existente, para 
outro, sem copiar o texto. 
Tal ferramenta é denominada: 
(A) Recortar 
(B) Colar especial 
(C) Pincel 
(D) Copiar 

 
05. Seu chefe pede para que você fique responsável por 

“lavrar” a ata da reunião. Ele na verdade está pedindo 
que: 
(A) Você registre a ata. 
(B) Você redija a ata. 
(C) Você imprima a ata. 
(D) Você distribua a ata. 

 
06. No Excel existe uma barra que possui botões criados para 

realizar tarefas com maior rapidez e praticidade. Essas 
mesmas tarefas podem ser executadas através das 
opções do menu de controle. 
Essa barra tem o nome: 
(A) Status 
(B) Ferramentas  
(C) Menu 
(D) Fórmula 

 

07. A data de uma correspondência indica o dia, o mês e o 
ano em que ela foi escrita. Na carta, o local e a data ficam 
localizados, geralmente: 
(A) na mesma linha que o índice e à sua direita 
(B) na linha imediatamente abaixo da invocação 
(C) abaixo da assinatura, nome e cargo do emissor 
(D) imediatamente abaixo do fecho e cumprimento final 

 
08. Indique a alternativa correta: 

(A) Carta é uma correspondência interna, sem 
formalidades, utilizada para comunicar algum 
assunto. 

(B) Carta é uma correspondência formal externa com 
numeração e código próprios para classificação e as 
iniciais do datilógrafo/digitador na base, à esquerda 
etc. 

(C) Carta é uma correspondência emitida por autoridade, 
escrita de forma impessoal e genérica. 

(D) Carta é uma correspondência de solicitação no qual o 
interessado (pessoa física ou jurídica), depois de 
fazer a sua qualificação, solicita à autoridade 
competente o reconhecimento de seu direito ou 
benefício. 

 
09. São praticamente o mesmo tipo de documento, 

diferenciando-se apenas em alguns detalhes; enquanto 
um tem emprego diversificado, servindo para confirmar 
uma situação ou fato relativamente à pessoa em nome de 
quem ele é emitido, o outro é utilizado para declarar, por 
exemplo, que a pessoa estudou (ou estuda) em uma 
escola, está (ou esteve) doente, participou (ou participa) 
de um curso, seminário, que desenvolveu (ou desenvolve) 
determinada atividade, etc. 
Esses documentos são, respectivamente: 
(A) Declaração / Atestado 
(B) Ofício / Ata 
(C) Atestado / Declaração 
(D) Memorando / Atestado 

 
10. “Protocolar” é: 

(A) Guardar os documentos de uso ou referência 
constante e aqueles que ainda estão em fase de 
conclusão. 

(B) Transferir documentos a intervalos irregulares, 
colocando-se em cada um deles, a data que deverá 
ser transferido. 

(C) A atividade que se destina a registrar e/ou controlar a 
movimentação dos documentos através dos diversos 
órgãos de uma empresa. 

(D) Colocar símbolos (letras, números, cores) de acordo 
com a classificação, para posterior leitura. 

 
LÍNGUA PORTUGUESA  
 
11. Com relação à Regência Nominal, indique a alternativa em 

que esta foi corretamente empregada. 
(A) A colocação de cartazes na rua foi proibida. 
(B) É bom aspirar ao ar puro do campo. 
(C) Ele foi na Grécia. 
(D) Obedeço o Código de Trânsito. 

 
12. Em qual alternativa a palavra está separada em sílabas 

corretamente? 
(A) super-sa-tu-ra-ção 
(B) su-pers-ti-ção 
(C) gló-ri-a 
(D) abdi-car 

 
13. O elemento básico e significativo das palavras “exportar – 

importar e reportar” é 
(A) a Vogal temática. 
(B) a Desinência.  



(C) o Afixo. 
(D) o Radical. 

 
14. Quanto à formação das palavras, qual das alternativas a 

seguir contém composição por aglutinação? 
(A) Girassol. 
(B) Pontapé. 
(C) Petróleo. 
(D) Parapeito. 

 
15. Em “Coragem! Novas oportunidades hão de surgir.”, a 

interjeição sublinhada expressa  
(A) alegria. 
(B) animação. 
(C) admiração. 
(D) aplauso. 

 
16. Em “Aquela samambaia foi plantada por minha vizinha .”, 

os termos destacados são 
(A) objeto direto. 
(B) objeto indireto. 
(C) adjunto adverbial. 
(D) agente da passiva. 

 
17. Identifique a figura de linguagem do enunciado a seguir. 

“Minha vizinha é um anjo.”  
(A) Metonímia 
(B) Catacrese. 
(C) Metáfora. 
(D) Perífrase 

 
18. O verbo acender  é classificado como 

(A) unipessoal. 
(B) irregular. 
(C) defectivo. 
(D) abundante. 

 
19. No período “Eles, que sempre me apoiaram, já não estão 

mais comigo.”, a oração em destaque é 
(A) subordinada adjetiva restritiva. 
(B) subordinada adjetiva explicativa. 
(C) subordinada adverbial comparativa. 
(D) subordinada adverbial consecutiva. 

 
20. Assinale a alternativa na qual o verbo não esteja 

flexionado no Presente do Subjuntivo. 
(A) É possível que ele esteja com a razão. 
(B) Espero que todos viajem bem. 
(C) É preciso que todos saibão cumprir a sua parte. 
(D) Não creio que caibam todos no salão. 

 
MATEMÁTICA 
 
21.  Calcule em � o valor numérico da expressão x+6, para 

x=3: 
(A) 3 
(B) 2 
(C) 18 
(D) 9 

 
22. Uma equipe de 8 peões leva 10 dias para vacinar todo o 

gado de uma fazenda. Quanto tempo levaria uma equipe 
de 20 peões? 
(A) 7 
(B) 6 
(C) 5 
(D) 4 

 

23. Se 0 � x � 2� e sen x=
2
1

, determine os possíveis valores 

de cos x: 

(A) ±
2
3

 

(B) 3  ; 
3
2

 

(C) 
2
4x

 

(D) 
2

4π
 ; π3  

 

24. Calcule 4 625 :  
(A) 100 
(B) 20 
(C) 50 
(D) 5 

 
 

25.  A área de um terreno quadrado é 1.225 m2. Se o lado 
desse terreno mede L metros, qual é o valor de L? 
(A) 15 m 
(B) 35 m 
(C) 30 m 
(D) 125 m 

 

26. Reduzindo em uma só potência 
7
78

, obtém-se: 

(A) 1 
(B) 0 
(C) -7 
(D) 77 

 
27. O par ordenado (x, y) é a solução do sistema  
 

2
y

y
5

5x −=+
 

10)5(x10)3(yx
2
5 −=−+  

Nessas condições, determine o valor de 
y
x

: 

(A) 10 
(B) 4 
(C) 6 
(D) 2 

 
28.  Dada a função polinomial do 1°grau y=1-8x, det ermine o 

valor de y quando x=5,5. 
(A) -43 
(B) 27 
(C) -13 
(D) 18 

 
29. Qual é o número real x expresso por: 

( 32.124.6 + ) : 2  

(A) 7  

(B) 3 7  

(C) 5 8  

(D) 10 3  
 

30. Efetue a divisão 3:168  

(A) 3 4  

(B) 2 14  

(C) 3 18  

(D) 2 9  



CONHECIMENTOS GERAIS 
 
31. A famosa estátua do Cristo Redentor de braços abertos 

para o Rio de Janeiro está no alto do morro: 
(A) Codorna 
(B) Dedo de Deus 
(C) Jaraguá 
(D) Corcovado 

 
32. O Sistema Parlamentarista de Governo: 

(A) Já existiu no Brasil, durante o 2º Império e após a 
renúncia de Jânio Quadros. 

(B) Já existiu no Brasil, somente após a renúncia do 
presidente Jânio Quadros. 

(C) Nunca existiu no Brasil. 
(D) Somente existiu no Brasil durante a Regência Trina. 

 
33. A relação entre o número de habitantes e a área territorial 

ocupada denomina-se: 
(A) taxa de crescimento 
(B) índice de desenvolvimento 
(C) densidade demográfica 
(D) taxa de natalidade 

 
34. Os Jogos Pan-Americanos que foram disputados de 14 a 

30 de outubro de 2011, aconteceram na cidade mexicana 
de 
(A) Guadalupe. 
(B) Cancun. 
(C) Guadalajara. 
(D) Monterrey. 

 
35. Quem criou a primeira Ferrovia no Brasil foi: 

(A) Barão Castelo Branco 
(B) Barão de Jaguaribe 
(C) Santos Dumont 
(D) Barão de Mauá 

 
36. “O espaço é nosso lar. A humanidade vai um dia 

abandonar a Terra.”  
Essa afirmação foi feita por: 
(A) Sergei Krikalev, astronauta russo 
(B) Madre Tereza de Calcutá 
(C) Francisco Cândido Xavier 
(D) João Paulo II 

 
37. Alberto Santos Dumont, nascido em Palmira-MG, hoje 

Santos Dumont, além de inventar o avião, inventou 
também: 
(A) O hangar. 
(B) O relógio de pulso. 
(C) A porta de correr sobre rodas. 
(D) Todas as alternativas estão corretas. 

 
38. Qual a cidade do Estado de Minas Gerais onde é tradição 

no dia 21 de abril sediar o governo estadual, quando 
ocorrem as solenidades oficiais de comemoração da 
Inconfidência Mineira? 
(A) Ouro Preto 
(B) Sabará 
(C) Betim 
(D) Uberaba 

 
39. As Capitanias Hereditárias: 

(A) eram 15, à leste da Linha do Tratado de Tordesilhas 
(B) eram 15, à oeste da Linha do Tratado de Tordesilhas 
(C) eram 12 e não se preocupavam com a Linha do 

Tratado de Tordesilhas 
(D) eram somente 2, Pernambuco e São Vicente 

 
 

40. A Companhia Siderúrgica Nacional (em Volta Redonda) e 
a Petrobras foram criadas: 
(A) No intervalo entre a primeira e a segunda Guerra 

Mundial. 
(B) Por Getúlio Vargas, respectivamente no Estado Novo 

e no seu segundo mandato. 
(C) Respectivamente por Jânio Quadros e João Goulart. 
(D) Respectivamente por Juscelino Kubitschek e Jânio 

Quadros. 
 
 
 
 


