
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ESCRITURÁRIO 

MATEMÁTICA 

01) Em um concurso realizado em 2017, um dos 
candidatos inscritos nasceu no ano de 1957. A idade 
desse candidato é de: 
a) 50 anos. 
b) 60 anos. 
c) 65 anos. 
d) 70 anos. 
e) 80 anos. 
 
02) Uma pessoa, após anos poupando, comprou uma 
casa por R$ 75.000,00 e gastou com a reforma R$ 
47.000,00. Sabendo que após a reforma a casa foi 
colocada à venda por R$ 145.000,00, o lucro que essa 
pessoa terá após a venda será de: 
a) R$ 17.000,00. 
b) R$ 21.000,00. 
c) R$ 23.000,00. 
d) R$ 25.000,00. 
e) R$ 33.000,00. 
 
03) Em minha caminhada diária percorri 4,7 km, que 
correspondem a: 
a) 47 decímetros.  
b) 470 decímetros. 
c) 4.700 decímetros. 
d) 47.000 decímetros. 
e) 470.000 decímetros. 
 
04) Em um concurso foram inscritos para determinado 
cargo 495 candidatos. Esses candidatos foram 
distribuídos em 15 salas com a mesma quantidade de 
pessoas. A quantidade de candidatos por sala será de: 
a) 30. 
b) 31. 
c) 32. 
d) 33. 
e) 35. 
 
05) Em uma turma formada por 40 meninas e 12 
meninos, a razão entre o número de meninos e o total da 
turma é de: 
a) 3/13. 
b) 10/13. 
c) 3/10. 
d) 13/3. 
e) 4/10. 
 
06) Em um concurso, dos 180 inscritos apenas 65 foram 
aprovados. A razão entre o número de aprovados e 
reprovados foi de: 
a) 1/3. 
b) 36/13. 
c) 33/15. 
d) 15/33. 
e) 13/36. 
 
07) Em uma loja de veículos usados os vendedores 
recebem suas comissões da seguinte maneira: 
- Para vendas de R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00, a comissão 
é de R$ 220,00.  
- Para vendas superiores a R$ 5.000,00, a comissão é de 
R$ 300,00 
Sabendo que um vendedor realizou 8 vendas do primeiro 
tipo e 3 do segundo, a sua retirada em comissão será de: 
a) R$1.760,00. 
b) R$ 2.060,00. 
c) R$ 2.660,00. 
d) R$ 2.860,00. 
e) R$ 2.960,00. 

 
 
08) 3.500 centímetros não correspondem a: 
a) 350 decímetros. 
b) 35 metros. 
c) 3,5 hectômetros. 
d) 35000 milímetros. 
e) 0,035 quilômetros. 
 
09) Se um produto pesa 410 g, quanto irá pesar 25 
unidades desse produto? 
a) 1,025 kg. 
b) 10,25 kg. 
c) 102,25 kg. 
d) 102,5 kg. 
e) 1000,25 kg. 
 
10) A medida equivalente a 10 quilômetros é: 
a) 100 metros. 
b) 1.000 metros. 
c) 10.000 metros. 
d) 100.000 metros. 
e) 1.000.000 metros. 
 
 

PORTUGUÊS 

As questões de 11 a 20 referem-se ao seguinte texto: 
 
O pulo do gato 
 
    A raposa andava maluca para pegar o gato. Mas ela 
sabia, como todo mundo sabe, que gato é o maior 
mestre pulador e nem adiantava tentar agarrá-lo. Com 
um salto de banda, o danado sempre se safava. 
 
    Decidiu então a raposa usar a esperteza. Chegou-se 
para o gato e propôs a paz: 
 
    – Chega de correr um atrás do outro, mestre gato. 
Vamos agora viver em paz! 
 
    – Não é bem assim, comadre raposa – corrigiu o gato 
– Não é um que corre atrás do outro, é “uma”, que é a 
senhora, que corre atrás do “outro”, que sou eu… 
 
    – Bom, de qualquer forma, vamos fazer as pazes, 
amigo gato. Como o senhor é mestre em pulos, 
proponho que, para celebrar nosso acordo de amizade, o 
senhor me dê um curso de pulos, para eu ficar tão 
puladora como o senhor. Pago-lhe cada lição com os 
mais saborosos filés de rato que o senhor já 
experimentou! 
 
    O gato aceitou e começaram as lições no mesmo dia. 
A raposa era aluna dedicada e o gato, ótimo professor. 
Ensinou o salto de banda, o salto em espiral, o 
cambalhota-simples, o cambalhota-com-pirueta, o duplo-
mortal, o triplo-mortal e até o saca-rolha-composta. A 
raposa todos eles aprendia, praticava depois das aulas e, 
logo, já estava tão mestre em pulos quanto o gato. 
 
    Decidiu então que já era chegada a hora de colocar 
em prática seu plano sinistro. No começo de outra aula, 
esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, 
caprichando no salto mais certeiro que o mestre lhe tinha 
ensinado! 
 
    E o gato? Deu um volteio de banda, rolou no ar, e a 
raposa passou chispando por ele, indo esborrachar-se 
num toco de aroeira. 
 



    Ainda meio tonta da queda, a raposa voltou-se para o 
gato e protestou: 
 
    – Mas mestre gato, esse pulo o senhor não me 
ensinou! 
 
    – Não ensinei, nem ensino! – riu-se o gato – Esse é o 
segredo que me salva de malandros como a senhora, 
comadre raposa. Esse é o pulo do gato! 
 
(BANDEIRA, Paulo. O pulo do gato. In: Nova Escola, p. 
48, São Paulo, Abril, 1991) 
 
11) De acordo com o texto, a raposa pretendia: 
a) Aprender a arte dos saltos. 
b) Ser melhor saltadora que o gato. 
c) Pegar o gato usando seu próprio truque. 
d) Fazer um novo amigo. 
e) N.D.A. 
 
12) De acordo com o texto, o significado de esperteza da 
raposa é: 
a) Sutileza. 
b) Delicadeza. 
c) Malícia. 
d) Amizade. 
e) Respeito. 
 
13) Que tipo de salto não pertence ao gato? 
a) Salto de banda. 
b) Salto em espiral. 
c) Duplo twist carpado. 
d) Triplo mortal. 
e) cambalhota com pirueta. 
 
14) Que salto faltou a raposa aprender: 
a) Duplo mortal. 
b) Triplo mortal. 
c) Saca rolha composta. 
d) Volteio de banda. 
e) Cambalhota simples. 
 
15) Qual era a intenção da raposa? 
a) Tornar-se amiga do gato. 
b) Tornar-se comadre do gato. 
c) Tornar-se saltadora. 
d) Tornar-se mestre. 
e) Devorar o gato. 
 
16) Por que a raposa não conseguia concluir seu 
objetivo? 
a) Era muito lenta. 
b) Era muito amiga do gato. 
c) Não corria como o gato. 
d) Não saltava como o gato. 
e) Não era mestre. 
 
17) De acordo com o texto, o termo em destaque tem 
como significado, exceto: 
[…] esgueirou-se por trás do gato e deu um bote, 
caprichando no salto mais certeiro […]” 
a) Encarar. 
b) Desviar. 
c) Voltear. 
d) Voltar. 
e) Escapulir. 
 
18) Por que o gato não ensinou todos os seus pulos para 
a raposa? 
a) A raposa não era boa aluna. 
b) A raposa tinha dificuldade de aprender os saltos. 
c) Os pulos salvariam a vida da raposa. 
d) Os pulos salvariam a vida do gato. 

e) O gato não era esperto como a raposa. 
 
19) De acordo com o texto, como era o gato? 
a) Era ingênuo em seu relacionamento com a raposa. 
b) Era amigo e confiava cegamente na raposa. 
c) Era mais esperto que a raposa e sabia das suas reais 
intenções. 
d) Era compadre da raposa e não se dispôs a dar aulas a 
ela. 
e) Acreditava nas boas intenções da raposa. 
 
20) As ações a seguir pertencem à raposa, exceto: 
a) “[…] e nem adiantava tentar agarrá-lo.” 
b) “Com um salto de banda, o danado sempre se 
safava.” 
c) “Pago-lhe cada lição com os mais saborosos filés de 
rato que o senhor já experimentou!” 
d) “[…] caprichando no salto mais certeiro que o mestre 
lhe tinha ensinado!” 
e) “[...] Decidiu então que já era chegada a hora de 
colocar em prática seu plano sinistro.” 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21) No Microsoft Excel 2010 (versão em português, 
padrão), para se obter o resultado 2 na célula A2 através 
de uma fórmula devemos digitar nessa célula: 
a) := 2. 
b) = 1 + 1. 
c) 2!. 
d) = 3 – 2. 
e) = 8 – 7.  
 
22) Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase a seguir: 
No sistema operacional Windows 7 (versão em 
português, padrão), o aplicativo _______ já vem 
instalado. 
a) Photoshop. 
b) Bloco de Notas. 
c) CorelDRAW. 
d) Safari. 
e) Oracle. 
 
23) Para acessar o aplicativo “Calculadora” no Windows 
7, versão em português brasileiro, devemos clicar em: 
a) iniciar  computador  calculadora. 
b) iniciar  todos os programas  acessórios  
calculadora. 
c) iniciar  painel de controle  calculadora. 
d) iniciar  computador  inicializar  calculadora. 
e) iniciar  programas  padrão  calculadora. 
 
24) No Windows 7, versão em português brasileiro, o que 
acontece se pressionarmos a combinação de teclas 
Windows + R, estando na área de trabalho? 
a) O Paint será aberto. 
b) A calculadora será aberta. 
c) As ferramentas de restauração do sistema serão 
abertas. 
d) O navegador de internet será aberto. 
e) N.D.A. 
 
25) No Internet Explorer 11 (versão em português, 
padrão), qual a utilidade do atalho Ctrl + Shift + Del ? 
a) Excluir histórico de navegação. 
b) Abrir um novo menu. 
c) Fechar todas as janelas. 
d) Voltar à página inicial. 
e) Exibir os downloads. 
 



26) No Word 2007 (versão em português, padrão), a 
ferramenta utilizada para copiar a formatação de um 
determinado trecho é: 
a) Localizar formatação. 
b) Substituir formatação. 
c) Lupa.  
d) Pincel de formatação. 
e) O Word 2007 não possui essa funcionalidade. 
 
27) No Internet Explorer 11 (versão em português, 
padrão), qual a utilidade da tecla F11? 
a) Navegação por cursor. 
b) Salvar como. 
c) Abrir nova janela. 
d) Fechar janela aberta. 
e) Tela inteira. 
 
28) No programa Adobe Reader, o atalho Ctrl + O é 
utilizado para: 
a) Imprimir. 
b) Salvar. 
c) Recortar. 
d) Ordenar documentos. 
e) N.D.A. 
 
29) No Microsoft Excel 2010 (versão em português, 
padrão), temos o número 7, na célula B1. Na célula C1, 
temos a seguinte fórmula:  
 
=SE(B1 < 6,5;"Reprovado";"Aprovado") 
 
Com base nessas informações, o resultado obtido na 
célula C1 será: 
a) ERRO. 
b) Reprovado. 
c) Aprovado. 
d) 0. 
e) N.D.A. 
 
30) No programa Adobe Reader, qual a função do atalho 
Ctrl + 1? 
a) Tamanho real. 
b) Pular uma página. 
c) Rolar uma página. 
d) Aumentar zoom. 
e) N.D.A. 
 
31) No Microsoft Excel 2010 (versão em português, 
padrão), temos o número 6,5 na célula B1. Na célula A1, 
temos a seguinte fórmula: 
 
=SE(B1 < 6;"Reprovado";SE(B1 < 
8;"Recuperação";"Aprovado")) 
 
Com base nessas informações, o resultado obtido na 
célula A1 será: 
a) Aprovado. 
b) Reprovado. 
c) Recuperação. 
d) =NOME? 
e) N.D.A. 
 
32) No Microsoft Word 2010 (versão em português, 
padrão), para salvar um documento, podemos utilizar o 
seguinte atalho: 
a) Ctrl + S. 
b) Ctrl + A. 
c) Ctrl + Shift + S. 
d) Shift + S. 
e) Ctrl + B. 
 

33) No Microsoft Word 2010 (versão em português, 
padrão), em qual guia podemos encontrar a opção de 
inserção de gráficos? 
a) Guia Gráficos Padronizados. 
b) Guia Referências. 
c) Guia Revisão. 
d) Guia Inserir. 
e) N.D.A. 
 
34) Qual das ferramentas abaixo é considerada um editor 
de texto e já vem instalado juntamente com o Windows 7, 
versão em português brasileiro? 
a) Writer. 
b) Nero. 
c) Microsoft Excel. 
d) WordPad. 
e) Microsoft PowerPoint. 
 
35) No Internet Explorer 11 (versão em português, 
padrão), para que é utilizado o atalho Alt + X? 
a) Abrir uma nova aba. 
b) Fechar a aba atual. 
c) Abrir o menu ferramentas. 
d) Acessar os favoritos. 
e) N.D.A. 
 
36) No Internet Explorer 11 (versão em português, 
padrão), para que é utilizado o botão “Início”? 
a) Para iniciar o navegador. 
b) Para voltar à página inicial. 
c) Para fechar o navegador e reiniciá-lo. 
d) Não serve para nada. 
e) N.D.A. 
 
37) Assinale a alternativa que completa corretamente a 
frase a seguir:  
No aplicativo “Calculadora”, presente no Windows 7, 
devemos clicar em _______ para  alterar para o modo 
Estatística: 
a) Padrão  Estatística. 
b) Padrão  Exibir  Estatística.  
c) Exibir  Estatística. 
d) Modo  Estatística. 
e) N.D.A. 
 
38) No aplicativo “Calculadora”, presente no Windows 7, 
para alterar para o modo Científica podemos utilizar o 
seguinte atalho: 
a) Alt + 0. 
b) Alt + 1. 
c) Alt + A. 
d) Alt + 2. 
e) Alt + C. 
 
39) Qual dos aplicativos abaixo pode ser utilizado para 
reprodução de músicas e já vem instalado no Windows 7, 
versão em português brasileiro? 
a) Skype. 
b) Windows Update. 
c) Windows Media Player. 
d) Notepad++. 
e) Windows Musical. 
 
40) No Microsoft Word 2010 (versão em português, 
padrão), é correto explicar o termo “Tahoma” da seguinte 
forma: 
a) É um tipo de exibição de documento. 
b) É um tipo de fonte. 
c) É um tipo de gráfico. 
d) É um tipo de ordenação das linhas. 
e) N.D.A. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 


