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Cargo: Analista de Controle de Almoxarifado 
 
Língua Portuguesa 

 
Responda as questões 1 e 2 de acordo com a nova 
ortografia: 
 
1- Está correto apenas: 
a) Hiper-ativo. 
b) Coedição. 
c) Enjôo. 
d) Clarabóia. 
e) Qüinqüênio. 
 
2- Está incorreto apenas: 
a) Sub-bibliotecário. 
b) Turma-piloto. 
c) Vice-reitor. 
d) Contra-senha. 
e) Megaempresa. 
 
3- O uso de “bastante” está incorreto em: 
a) Nós estudamos bastante longe de casa. 
b) Estamos bastante confiantes no novo projeto. 
c) Há bastantes livros na estante. 
d) Lemos bastantes textos do autor. 
e) Tínhamos razões bastante para preferir Carlos. 
 
4- Há erro de concordância em: 
a) São candidatos meio incapazes. 
b) Bebeu meia garrafa de vinho ontem. 
c) Estou quite com ela. 
d) Decidiu a causa eles próprios. 
e) Fez muitas horas extras. 
 
5- “_______ nestas horas que me _____ dizer palavras 
de amor.” 
a) É – parece fácil. 
b) São – parecem fáceis. 
c) São – parece fácil. 
d) É – parecem fáceis. 
e) É – parece fáceis. 
 
6- “Tomava-se _ cada minuto, mais afeito _ essas 
ameaçadoras digressões que levam o pensador _ viver 
num plano fantasioso.” 
a) a, a, a. 
b) à, à, à. 
c) a, a, à. 
d) a, à, à. 
e) à, a, a. 
 
7- A regência está incorreta em: 
a) Aquele emprego de auditor? Aspiro ele desde o ano 
passado. 
b) O mundo assistiu à queda do avião. 
c) Ajudei a todos os meus parentes. 
d) Para ter mais calma, a vítima abraçou-se em mim. 
e) Temos certeza de que este resultado não lhe 
agradará. 
 
8- “Invoquei os santos de que sou devoto...” 
A expressão em destaque é: 
a) Adjunto adverbial. 
b) Partícula expletiva. 
c) Objeto direto. 
d) Adjunto adnominal. 
e) Complemento nominal. 

9- “Não sabemos onde está o líder do movimento.” 
A palavra “onde” exerce a função de: 
a) Advérbio interrogativo. 
b) Pronome relativo. 
c) Pronome possessivo. 
d) Adjetivo.  
e) Conjunção subordinativa. 
 
10- “Eu teria estudado na USP, se tivesse passado no 
vestibular.” 
O tempo é: 
a) Pretérito mais-que-perfeito composto do subjuntivo. 
b) Futuro do presente composto do indicativo. 
c) Futuro do pretérito composto do indicativo. 
d) Futuro composto do subjuntivo. 
e) Infinitivo pessoal composto. 
 
Matemática 

 
11- Qual o resultado, em R, na inequação x – 3 ³ 3 + x: 
a) V = f 
b) V = R 
c) V = R* 
d) V= S 
e) V= E 
 
12- Resolver o sistema abaixo pela Regra de Cramer. 

 
a) (1; 3) 
b) (2; 3) 
c) (3; 3) 
d) (4; 3) 
e) (5; 3) 
 
13- Resolva a equação 10y - 5 (1 + y) = 3 (2y - 2) – 20 
a) y = 20 
b) y = 21 
c) y = 22 
d) y = 23 
e) y = 24 
 
14- Resolva a equação x(x + 4) + x(x + 2) = 2x2 + 12 
a) x = 1 
b) x = 2 
c) x = 3 
d) x = 4 
e) x = 5 
 
15- Qual a raiz de x2 - x - 20 = 0 
a) x' = 1 e x'' = -4 
b) x' = 2 e x'' = -4 
c) x' = 3 e x'' = -4 
d) x' = 4 e x'' = -4 
e) x' = 5 e x'' = -4 
 
16- Qual a raiz de x2 - 3x -4 = 0 
a) x' = 1 e x'' = -1 
b) x' = 2 e x'' = -1 
c) x' = 3 e x'' = -1 
d) x' = 4 e x'' = -1 
e) x' = 5 e x'' = -1 
 
17- Qual a raiz de x2 - 8x + 7 = 0 
a) x' = 5 e x'' = 1 
b) x' = 6 e x'' = 1 
c) x' = 7 e x'' = 1 
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d) x' = 8 e x'' = 1 
e) x' = 9 e x'' = 1 
 
18-  O número -3 é a raiz da equação x2 - 7x - 2c = 0. 
Nessas condições, determine o valor do coeficiente c: 
a) 5 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
e) 25 
 
19- Resolva a equação: 4x2 + 8x + 6 = 0 
a) Δ < 0 
b) Δ < 1 
c) Δ < 2 
d) Δ < 3 
e) Δ < 4 
 
20- Quais são os possíveis valores de c para que os 
pontos (c , 3), (2 , c) e (14, -3) sejam colineares? 
a) c=3 ou c=5 
b) c=4 ou c=5 
c) c=6 ou c=5 
d) c=7 ou c=5 
e) c=8 ou c=5 
 
Informática 

 
21- No Microsoft Word o botão desfazer tem a utilidade 
de desfazer uma ação caso você cometa algum erro, 
qual o número máximo de ações que ele desfaz? 
a) 15 
b) 12 
c) 50 
d) 99 
e) 100 
 
22- Qual o número máximo de caracteres em uma 
célula no Microsoft Excel? 
a) 32767 
b) 16384 
c) 255 
d) 34767 
e) 764 
 
23- O acento circunflexo quando utilizado no Microsoft 
Excel representa? 
a) menor que 
b) maior que 
c) exponenciação 
d) raiz quadrada 
e) adição 
 
24- Até quantas planilhas podem conter uma pasta de 
trabalho do Microsoft Excel? 
a) 64 
b) 255 
c) 1024 
d) 56 
e) 12 
 
25- Qual a extensão padrão dos arquivos utilizada pelo 
Microsoft Excell? 
a) doc 
b) xxlx 
c) xlsx 
d) docx 
e) txtx 

26- No Microsoft Excel a função Agora retorna? 
a) apenas o ano atual 
b) apenas a data atual 
c) apenas o dia da semana atual 
d) apenas a hora atual 
e) a data e hora atuais 
 
27- Utilizando o BrOffice Write, quando precisamos 
selecionar todo o texto que está sendo editado, 
utilizamos a seguinte combinação de teclas: 
a) ctrl + a 
b) ctrl + b 
c) ctrl + shift + end 
d) ctrl + c 
e) ctrl + o 
 
 
28- No BrOffice Writer quando pressionarmos as teclas 
CTRL + seta para a direita, temos o seguinte 
resultado? 
a) volta uma letra para a direita 
b) volta uma palavra para a esquerda 
c) volta uma letra para a esquerda 
d) volta uma palavra para a direita 
e) nenhuma das alternativas 
 
29- O pressionamento da tecla Page Up quando 
estamos utilizando o BrOffice Writer provoca? 
a) retrocedemos uma palavra 
b) avançamos uma tela 
c) retrocedemos uma tela 
d) retrocedemos uma linha 
e) avançamos um parágrafo 
 
30- No Microsoft Excel, a função Dias é utilizada para? 
a) retorna o número de dias sem uso do programa 
b) retorna o número de dias entre duas datas 
informadas 
c) retorna o dia da semana 
d) retorna o dia do mês 
e) retornar o dia do ano 
 
Conhecimentos Gerais 

 
31- No ano de 1998 foi criado um programa para 
avaliar a qualidade do ensino médio no Brasil, qual o 
nome deste programa? 
a) PROVÃO 
b) ENAD 
c) PROVAX 
d) COAF 
e) ENEN 
 
32- O primeiro ministro do Estado de Israel foi? 
a) Shimon Perez 
b) David Ben-Gurion 
c) Ehdur Barak 
d) Ariel Bem-Gurion 
e) Golda Meir 
 
33- O líder rebelde e presidente da África do Sul 
Nelson Mandela, tinha por profissão? 
a) Agricultor 
b) Pastor 
c) Padeiro 
d) Advogado 
e) Professor 
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34- No ano de 1979 um acidente nuclear provocou a 
fusão parcial do núcleo do reator da unidade II de uma 
usina nuclear, este acidente ficou conhecido como? 
a) Three Mile 
b) Fukusima I 
c) Three Mile Island 
d) Fukushima II 
e) Chernobyl 
 
35- A corte de portuguesa se instalou em terras 
Brasileiras no ano de? 
a) 1608  
b) 1708 
c) 1810 
d) 1809 
e) 1808 
 
36- Cuba uma vez livre do domínio Espanhol no ano de 
1898, ficou sob a tutela dos Estados Unidos da 
América do Norte em virtude da? 
a) Emenda Rosenthal 
b) Emenda Raul Ramirez 
c) Emenda Platt 
d) Emenda Nortworth 
e) Nenhuma das alternativas 
 
37- No ano de 1965 era editado o Ato Institucional 
nº02, em plena vigência do Regime Militar no Brasil e 
teve como uma de suas principais características? 
a) a extinção dos partidos políticos e o cancelamento 
de seus registro 
b) a reabertura do Congresso Nacional 
c) a reabertura do Senado Federal 
d) o fechamento de emissoras de TV 
e) o fechamento de jornais 
 
38- O período compreendido entre os anos de 1937 à 
1945 da história Brasileira ficou conhecido como 
Estado Novo e foi marcado por um governo? 
a) liberal 
b) ditatorial 
c) comunista 
d) conservador 
e) democrático 
 
39- A maior greve geral realizada no Brasil até o ano de 
1930 ocorreu entre 12 e 15 de julho de 1917, São 
Paulo parou, pararam as fábricas, os moinhos, as 
ferrovias e os bondes da cidade, onde de fato iniciou-
se a greve geral? 
a) na Cia Matarazzo de Confecções 
b) na Companhia Paulista de Bondes Elétricos 
c) na Caixa Econômica Federal 
d) na fábrica Crespi na Mooca 
e) no Banco do Brasil 
 
40- Os barbudos, como eram conhecidos os 
revolucionários Cubanos, tomaram o poder em Cuba 
em? 
a) março de 1959 
b) abril de 1958 
c) julho de 1960 
d) abril de 1959 
e) janeiro de 1959 
 


