
prefeitura municipal de arujá
estado de são paulo

concurso público

006. Prova objetiva

escriturário

oficial administrativo

� você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.
�	Confira	seus	dados	impressos	na	capa	deste	caderno	e	na	folha	de	respostas.
�	Quando	for	permitido	abrir	o	caderno,	verifique	se	está	completo	ou	se	apresenta	 imperfeições.	Caso	haja	algum	
problema,	informe	ao	fiscal	da	sala.

�	Leia	cuidadosamente	todas	as	questões	e	escolha	a	resposta	que	você	considera	correta.
�	Marque,	na	folha	de	respostas,	com	caneta	de	tinta	preta,	a	letra	correspondente	à	alternativa	que	você	escolheu.
�	A	duração	da	prova	é	de	3	horas,	já	incluído	o	tempo	para	o	preenchimento	da	folha	de	respostas.
�	Só	será	permitida	a	saída	definitiva	da	sala	e	do	prédio	após	transcorridos	75%	do	tempo	de	duração	da	prova.
�	Ao	sair,	você	entregará	ao	fiscal	a	folha	de	respostas	e	este	caderno,	podendo	levar	apenas	o	rascunho	de	gabarito,	
localizado	em	sua	carteira,	para	futura	conferência.

�	Até	que	você	saia	do	prédio,	todas	as	proibições	e	orientações	continuam	válidas.

aguarde a ordem do fiscal Para abrir este caderno de questões.

10.03.2019	|	manhã

Nome	do	candidato

Prédio sala carteiraInscriçãorG
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conhecimentos gerais

Língua Portuguesa

leia o cartum para responder às questões de números 01 a 03.

(lute. Hoje em Dia. 28.11.2018. www.hojeemdia.com.br)

01. Considerando que a frase “sonda espacial começa a  
explorar Marte” tem caráter informativo, contextualizando 
a temática do cartum, o vocábulo explorar deve ser enten-
dido com o sentido de

(a) ocultar informações sigilosas de um público de 
curiosos.

(B) pesquisar de maneira teórica um objeto imaginado.

(C) percorrer uma região para estudá-la e conhecê-la.

(d) aproveitar-se de alguém com o fim de obter lucro.

(e) induzir um povo a erro visando favorecer um pequeno 
grupo.

02. uma afirmação condizente com o que se observa no  
cartum é:

(a) antes de deduzir algo sobre as intenções dos ter-
ráqueos, os marcianos decidiram destruir a sonda 
espacial.

(B) para evitar a colonização de seu planeta pelos ter-
ráqueos, os marcianos concordaram em esconder 
suas riquezas.

(C) a sonda espacial terráquea foi recebida com hos-
tilidade pelos marcianos, que se organizaram para 
atacar os inimigos.

(d) a atitude a tomar em face da presença da sonda dos 
terráqueos em seu planeta não foi consensual entre 
os marcianos.

(e) os marcianos sabiam que os terráqueos não desis-
tiriam de colonizar seu planeta ainda que fosse ape-
nas um deserto.

03. uma reescrita do trecho “deixa eles pensarem (…)” con-
dizente com a norma-padrão da língua e com o sentido 
preservado é:

(a) deixa-lhe pensarem (…)

(B) deixa-lhe pensar (…)

(C) deixa-os pensar (…)

(d) deixa que eles pensa (…)

(e) deixa que eles pense (…)

leia o texto para responder às questões de números 04 a 12.

Tudo o que não puder contar, não faça:  
integridade é não agir errado mesmo sozinho

Immanuel Kant, famoso filósofo alemão do século 18, 
dizia: “tudo o que não puder contar como faz, não faça!”. 
ao jogarmos um simples papelzinho pela janela não temos 
consciência alguma de que não se trata apenas de um simples 
papelzinho. o que está por trás disso é absolutamente sério. 
o que estamos fazendo conosco, com o meio em que vivemos 
e com o mundo? Há que se dizer que culpar terceiros sempre 
nos traz alívio.

Mas não é um simples papelzinho... se jogarmos três ao 
dia, serão quatorze por semana, e se milhões de pessoas de 
todo o mundo jogarem três míseros papéis por dia? um dos 
maiores responsáveis por alagamentos nas cidades é o lixo, 
acarreta entupimento de bueiros e canalizações, levando a 
dispersar doenças e incômodo à população em geral.

o âmago desta questão é a consciência. Nos dias de 
hoje coletamos informações prontas e não levamos questões 
reflexivas ao cotidiano agitado e quase atropelado pelo que 
não nos afeta tanto por enquanto.

o que seremos no futuro? seremos seres abastecidos 
virtualmente, mas submergidos no lixo? a grande preocupação 
é que a realidade virtual se sobreponha à realidade real!

a vida no planeta como a conhecemos acabará de  
forma dramática, e somente através desse processo de cons-
cientização poderemos garantir a sustentabilidade ambiental. 
sustentabilidade: “pensar globalmente, agir localmente”. Não 
é um simples papelzinho. É questão de educação, caráter, 
reflexão!

(Mario sergio Cortella. http://mariosergiocortella.com. adaptado)

04. a frase do filósofo Immanuel Kant, logo no título, chama a 
atenção para o fato de que o autor, Mario sergio Cortella, 

(a) condena as regras limitadoras da liberdade individual.

(B) faz o relato de algumas de suas experiências.

(C) satiriza a falta de aplicação prática da filosofia.

(d) oferece um conselho ao leitor do texto.

(e) desdenha do discurso em prol da sustentabilidade.
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09. uma expressão que atribui à frase um tom de generaliza-
ção está destacada em:

(a) Há que se dizer que culpar terceiros sempre nos traz 
alívio. (1o parágrafo)

(B) um dos maiores responsáveis por alagamentos nas 
cidades é o lixo... (2o parágrafo)

(C) Nos dias de hoje coletamos informações prontas... 
(3o parágrafo)

(d) ... cotidiano agitado e quase atropelado pelo que 
não nos afeta... (3o parágrafo)

(e) ... quase atropelado pelo que não nos afeta tanto por 
enquanto. (3o parágrafo)

10. ao substituir-se a forma verbal destacada na frase “tudo 
o que não puder contar como faz, não faça!” pela forma 
do verbo ir flexionada no modo e no tempo correspon-
dentes, tem-se:

(a) vai

(B) for

(C) irá

(d) vá

(e) fosse

11. a frase “ao jogarmos um simples papelzinho pela janela 
não temos consciência alguma de que não se trata apenas 
de um simples papelzinho.” estará pontuada em confor-
midade com a norma-padrão da língua portuguesa com o 
acréscimo de uma vírgula após o seguinte trecho:

(a) ao jogarmos

(B) ao jogarmos um simples papelzinho pela janela

(C) ao jogarmos um simples papelzinho pela janela não 
temos

(d) ao jogarmos um simples papelzinho pela janela não 
temos consciência

(e) ao jogarmos um simples papelzinho pela janela não 
temos consciência alguma de que não se trata apenas

05. ao dizer que “não é um simples papelzinho”, o autor quer 
reforçar a ideia defendida no texto de que

(a) a atitude de um único indivíduo resulta do aprendizado 
de todo um grupo.

(B) um pequeno papel é fruto do trabalho conjunto de 
muitas pessoas.

(C) um ato isolado pode ter consequências que afetam 
a coletividade.

(d) os recursos naturais estão fadados a se extinguir em 
um futuro próximo.

(e) a reciclagem do lixo deve ser o tema prioritário dos 
debates filosóficos.

06. a opinião do autor está expressa nesta frase:

(a) as intenções são mais importantes do que as ações.

(B) o homem deve refletir melhor sobre suas atitudes 
cotidianas.

(C) as informações obtidas no meio virtual devem ser 
ignoradas.

(d) o fim da realidade virtual garantirá a sustentabilidade 
ambiental.

(e) o principal papel de cada indivíduo é saber escolher 
seus governantes.

07. o vocábulo mas, no início do segundo parágrafo, sinaliza 
que a atitude de culpar terceiros por nossas faltas é

(a) decente.

(B) louvável.

(C) inevitável.

(d) irrelevante.

(e) reprovável.

08. estão empregadas como sinônimas, no segundo pará-
grafo, as palavras

(a) simples ... míseros

(B) alagamentos ... entupimento

(C) doenças ... incômodo

(d) mundo ... cidade

(e) lixo ... bueiro
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14. Contribuindo para o efeito de humor dos quadrinhos, o 
vocábulo que está empregado com dois sentidos, um 
próprio e outro figurado, é:

(a) país

(B) neve

(C) feijoada

(d) louco

(e) queimação

15. o sinal indicativo de crase está empregado corretamente, 
conforme a norma-padrão, em:

(a) uma feijoada acabou levando o menino mais novo à 
passar mal do estômago.

(B) o turista foi à uma casa especializada em feijoada 
que os amigos lhe indicaram.

(C) Feijoada é recomendável à quem deseja conhecer 
um prato típico brasileiro.

(d) uma boa feijoada pode agradar à representantes de 
qualquer classe social.

(e) a moça pediu à avó que lhe revelasse o segredo  
daquela feijoada tão saborosa.

12. Considerando-se as regras de concordância e de colo-
cação pronominal da norma-padrão, as expressões des-
tacadas no trecho “... coletamos informações prontas e 
não levamos questões reflexivas ao cotidiano...” estarão 
correta e respectivamente substituídas por

(a) são coletadas ... não se levam

(B) é coletada... não leva-se

(C) é coletado ... não levam-se

(d) coleta-se ... não se leva

(e) são coletados ... não levam-se

leia os quadrinhos para responder às questões de números 
13 a 15.

(Fernando Gonsales. Níquel Náusea. Folha de S. Paulo.  
27.12.2018. www.folha.uol.com.br)

13. No contexto dos quadrinhos, os conteúdos expressos 
nas frases “Comi uma feijoada” e “Queimação no estô-
mago” estabelecem entre si uma relação de

(a) alternância.

(B) concomitância.

(C) equivalência.

(d) causa e efeito.

(e) modo e finalidade.
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r a s c u n h oMateMática

16. uma pessoa utilizou metade do dinheiro que tinha em sua 

carteira para comprar um livro. Com  do valor restante, 

comprou um lanche, e ainda restaram R$ 45,00. o valor 
em dinheiro que essa pessoa tinha na carteira era

(a) R$ 120,00.

(B) R$ 115,00.

(C) R$ 110,00.

(d) R$ 105,00.

(e) R$ 100,00.

17. uma empresa recebeu, em certo dia, 48 correspon-

dências, sendo  delas apenas propagandas. das 

correspondências restantes,  foi encaminhado ao setor 

financeiro, e 14 delas, ao setor administrativo. a fração 
que as demais correspondências representam, em rela-
ção ao número total de correspondências recebidas 
n aquele dia, é

(a) 

(B) 

(C) 

(d) 

(e) 

18. uma pessoa possui 480 folhas de papel sulfite, sendo 
que cada folha ou é da cor branca ou é da cor azul, de 
modo que a razão entre o número de folhas azuis e o 

número de folhas brancas é . após ela utilizar 30 folhas 

azuis, a razão entre o número de folhas azuis e o número 
de folhas brancas passará a ser

(a) 

(B) 

(C) 

(d) 

(e) 
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r a s c u n h o19. o gráfico mostra a distribuição, por setores, dos funcio-
nários de uma editora.

sabendo-se que o número de funcionários dos setores 
administrativo e de publicidade juntos é de 18 pessoas, 
então o número de funcionários do setor operacional 
s upera o número de funcionários do setor de vendas em

(a) 86 pessoas.

(B) 84 pessoas.

(C) 82 pessoas.

(d) 80 pessoas.

(e) 78 pessoas.

20. uma torneira goteja sem parar, desperdiçando 2 litros de 
água a cada 44 minutos. Mantendo sempre esse mesmo 
gotejamento, o número aproximado de litros de água que 
serão desperdiçados em 4 horas será

(a) 11.

(B) 10.

(C) 9.

(d) 8.

(e) 7.

21. a tabela mostra algumas informações sobre um estoque: 
número de unidades que havia, quantas unidades saíram 
e quantas permanecem, após um balanço semanal.

Item
No inicial de 
unidades em 

estoque

No de  
unidades 

que saíram

No de  
unidades que 
permanecem

pastas 58

pacotes de 
papel sulfite 34

Caixas de 
canetas 12 7

total de 
itens 150 85 ?

o número total de itens que permanecem nesse estoque é

(a) 70.

(B) 65.

(C) 60.

(d) 55.

(e) 50.
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25. a figura mostra uma sala e um banheiro (B), cujas medi-
das indicadas estão em metros.

sabe-se que a área da sala é igual a 7 vezes a área do 
banheiro. então, a medida do lado da sala, indicada na 
figura pela letra l, é

(a) 6,5 m.

(B) 6,0 m.

(C) 5,5 m.

(d) 5,0 m.

(e) 4,5 m.

r a s c u n h o

22. uma construtora disponibiliza, para seus funcionários, 
óculos e capacetes, no total de 150 peças. sabe-se que 
o número de óculos supera o número de capacetes em 
10 unidades. assim, o número de óculos disponíveis é

(a) 60.

(B) 65.

(C) 70.

(d) 75.

(e) 80.

23. a fechadura de um armário foi trocada, e junto com ela 
vieram 2 chaves originais. o valor da fechadura com as 
duas chaves originais foi R$ 115,00. porém foram neces-
sárias mais cópias dessas chaves, e o valor final, incluin-
do a fechadura com as chaves originais mais as cópias, 
foi R$ 155,00. Considerando que o número final de cha-
ves, incluindo as cópias e as originais, foi 7, é correto 
dizer que o valor de cada cópia foi

(a) R$ 5,70.

(B) R$ 6,00.

(C) R$ 7,30.

(d) R$ 8,00.

(e) R$ 8,20.

24. a tabela mostra alguns dados sobre o número de re-
latórios preenchidos por um funcionário durante uma 
s emana.

No de relatórios 

segunda-feira x

terça-feira 9

Quarta-feira 2x

Quinta-feira 7

sexta-feira 4

sabendo-se que a média diária de relatórios preenchidos 
nesses 5 dias foi igual a 7, então o número de relatórios 
preenchidos na quarta-feira foi

(a) 6.

(B) 8.

(C) 10.

(d) 12.

(e) 14.
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28. sem alcançar um acordo no Congresso, a administração 
donald trump enfrenta, a partir deste sábado (22 de de-
zembro), sua terceira paralisação parcial, que fechará um 
quarto do governo federal, colocará 380 mil empregados 
em férias coletivas e fará outros 420 mil trabalharem sem 
receber. o Congresso tinha até sábado para passar leis ou 
aprovar uma medida provisória de interesse do governo. 
senadores republicanos e democratas se reuniram desde 
o meio-dia desta sexta (21 de dezembro), mas não chega-
ram nem sequer a iniciar a votação da lei.

(Folha de s.paulo, 22 dez.18.  
disponível em: <https://goo.gl/yYsyFG>. adaptado)

o impasse entre o Congresso e donald trump está rela-
cionado à polêmica proposta presidencial de

(a) ataque militar dos eua tendo a Coreia do Norte 
como alvo.

(B) construção de um muro na fronteira entre os eua  
e o México.

(C) retomada das relações diplomáticas entre os eua  
e Cuba.

(d) boicote às relações comerciais entre os eua e a  
China.

(e) retirada das tropas norte-americanas da síria e do 
Iraque.

29. o presidente afirmou nesta quarta-feira (23 de janeiro) 
que não deixará a presidência, culpou os eua por “mais 
uma tentativa de golpe” e anunciou o rompimento das 
relações com os eua. as declarações, feitas durante dis-
curso de 58 minutos, ocorreram momentos depois que o 
líder opositor e presidente da assembleia Nacional, Juan 
Guaidó, se autodeclarou presidente interino.

(uol, 23 jan.19. disponível em: <https://goo.gl/pw2ebo>. adaptado)

a notícia aborda a crise política

(a) no paraguai.

(B) na Nicarágua.

(C) na Guatemala.

(d) na Colômbia.

(e) na Venezuela.

atuaLidades

26. uma importante e influente líder religiosa em atividade no 
país morreu nesta quinta-feira (27 de dezembro) em san-
to antônio de Jesus (108 km de salvador), aos 93 anos. 
ela dedicou 80 anos da vida à religião.

(Folha de s.paulo, 27 dez.18.  
disponível em: <https://goo.gl/6a1BRp>. adaptado)

a notícia trata do falecimento de uma importante liderança 
religiosa ligada

(a) ao espiritismo.

(B) ao islamismo.

(C) ao judaísmo.

(d) ao candomblé.

(e) ao catolicismo.

27.                     teXto 1
a cantora, uma das rainhas do rádio, morreu aos 89 

anos no fim da noite deste sábado (29 de setembro) em 
são paulo. após 34 dias de internação, ela não resistiu 
a uma infecção generalizada e a uma parada cardíaca. 
a cantora fez um estrondoso sucesso entre as décadas 
de 1950 e 1960.

(G1, 30 set.18. disponível em: <https://goo.gl/tdlfzp>. adaptado)

                    teXto 2

a atriz morreu nesta quarta-feira (5 de setembro) aos 
92 anos em são paulo, onde ela estava internada. em 
uma carreira de mais de 70 anos dedicada aos palcos e 
à tV, viveu em 1988 o papel que a eternizou na teledra-
maturgia brasileira. após 192 capítulos da novela “Vale 
tudo”, a vilã interpretada pela atriz carioca morria com 
três tiros e fazia o país inteiro se perguntar: “Quem matou 
odete Roitman?”

(G1, 5 set.18. disponível em: <https://goo.gl/8Z1pJF>. adaptado)

os textos 1 e 2 abordam, respectivamente, os falecimen-
tos de

(a) Miucha e eva todor.

(B) Nara leão e Marília pêra.

(C) angela Maria e Beatriz segall.

(d) Inezita Barroso e dercy Gonçalves.

(e) dona Ivone lara e tônia Carrero.
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30. a primeira-ministra do Reino unido, theresa May,  
enfrentará nesta quarta-feira (12 de dezembro) um voto de 
desconfiança de seus próprios correligionários do partido 
Conservador, em nova reviravolta da barroca trama polí-
tica que mobiliza o país. a imprensa local noticia que ao 
menos 48 parlamentares da legenda submeteram a um 
comitê partidário cartas nas quais questionam a liderança 
de May.

(Folha de s.paulo, 12 dez.18.  
disponível em: <https://goo.gl/1q5srt>. adaptado)

o impasse entre a primeira-ministra e os membros de 
seu próprio partido teve como pano de fundo

(a) a crise econômica que vive o Reino unido e o conse-
quente aumento do desemprego.

(B) a possível abertura do país aos imigrantes em geral 
e, em especial, aos refugiados sírios.

(C) o veto imposto pela chefe de governo ao orçamento 
pouco enxuto proposto pelo parlamento.

(d) a defesa que a líder conservadora fez de pautas his-
toricamente associadas aos trabalhistas.

(e) a dificuldade do Reino unido em negociar e aprovar 
a sua saída da união europeia.

31. os manifestantes na França, denominados “coletes ama-
relos”, reúnem aposentados, artesãos, diaristas, camarei-
ras, desempregados, operários e pequenos empresários. 
eles lideraram por três semanas uma onda de protestos 
no país, protagonizando cenas de violência em paris.

(agência Brasil, 5 dez.18. disponível em: <https://goo.gl/nj2wxW>.  
adaptado)

o estopim das manifestações dos “coletes amarelos” na 
França foi

(a) o encarecimento do preço dos combustíveis.

(B) o aumento do fechamento dos postos de trabalho.

(C) o valor da passagem do transporte público.

(d) a proposta de privatização dos serviços de saúde.

(e) o excessivo gasto militar promovido pelo governo.

32. a Justiça da argentina confirmou nesta quinta-feira  
(20 de dezembro) o processo com prisão preventiva 
à ex-presidente e atual senadora Cristina Kirchner.  
Kirchner, no entanto, não foi presa porque tem foro parla-
mentar como senadora. até agora, o senado não discutiu 
o pedido do juiz Claudio Bonadio para retirar a imunidade 
da ex-presidente.

(G1, 20 dez.18. disponível em: <https://goo.gl/p1Ydai>. adaptado)

Cristina Kirchner está sendo acusada de

(a) comandar uma rede de suborno que envolvia empre-
sários e ex-funcionários do governo.

(B) repassar ilegalmente recursos públicos para finan-
ciar a campanha de membros do seu partido.

(C) conceder isenções fiscais a empresas em troca de 
vantagens para membros de sua família.

(d) lotear cargos nas empresas estatais como garantia 
de votos favoráveis ao governo no Congresso.

(e) se utilizar de suas prerrogativas de ex-chefe de go-
verno para conseguir imunidade diplomática.

33. as Nações unidas aprovaram o pacto global sobre  
refugiados. ao todo, 181 países votaram a favor do  
documento, enquanto estados unidos e Hungria foram 
contrários. Coordenado pelo alto Comissariado da oNu 
para os Refugiados (acnur), com sede em Genebra, o 
pacto global sobre refugiados, aprovado ontem (17 de 
dezembro), procura promover a resposta internacional 
adequada aos fluxos em massa e situações prolongadas 
de refugiados.

(agência Brasil, 18 dez.18. disponível em: <https://goo.gl/mK7JcC>.  
adaptado)

um dos objetivos apontados pelo pacto global sobre  
refugiados é

(a) garantir aos refugiados os direitos de ampla cidada-
nia nos países que os acolheram, incluindo direitos 
políticos e sociais.

(B) ajudar a criar condições nos países de origem para 
o regresso dos refugiados, garantidas as circunstân-
cias de segurança e dignidade.

(C) concentrar o maior número possível de refugiados 
em poucos países, para melhor atender às suas de-
mandas.

(d) dar aos refugiados o mínimo necessário para a so-
brevivência, de forma a não incentivar novos fluxos 
migratórios.

(e) conter os refugiados nos países do entorno do país 
de origem, com o objetivo de facilitar o retorno assim 
que possível.
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noções de inforMática

36. Considere a janela do Ms-Windows 7, em sua configu-
ração original, que mostra o arquivo arujá selecionado e 
assinale a alternativa correta.

ao clicar em

(a) Recortar fará com que o arquivo seja copiado para 
outra pasta.

(B) Restaurar fará com que o arquivo seja transferido 
para a pasta C:\arujá\

(C) Restaurar fará com que o arquivo seja transferido 
para o diretório raiz C:\

(d) Restaurar fará com que o Windows pergunte se o 
usuário quer mover e substituir o mesmo arquivo 
 ainda existente na pasta origem C:\arujá\

(e) excluir fará com que o arquivo seja enviado para a 
lixeira.

37. um escriturário está trabalhando em um computador com 
Windows 7 instalado na sua configuração original, com 
uma pasta de trabalho do excel contendo 3 planilhas, um 
documento do Word, uma apresentação do powerpoint 
e uma sessão do Google Chrome com 2 guias abertas. 
assinale a alternativa que contém a quantidade de apli-
cativos em execução no momento descrito.

(a) 7.

(B) 6.

(C) 5.

(d) 4.

(e) 3.

34. pela primeira vez na história, uma aeronave conseguiu 
realizar um pouso e registrar imagens do lado oculto da 
lua – a parte do satélite que não pode ser vista da terra. 
o feito foi realizado por uma sonda espacial nesta quinta-
-feira (3 de janeiro). a sonda é composta por um veículo 
de exploração espacial que, a partir de agora, estudará a 
estrutura da superfície lunar e a composição mineral do 
solo. além disso, será realizada a primeira observação 
astronômica por rádio de baixa frequência, ou como é 
chamada, radioastronomia.

(iG, 3 jan.19. disponível em: <https://goo.gl/ee1v3M>. adaptado)

o país responsável pelo envio da sonda espacial à lua foi

(a) os eua.

(B) a Rússia.

(C) a China.

(d) o Japão.

(e) a alemanha.

35. os departamentos de trânsito dos estados e do distrito 
Federal (dF) terão até o dia 30 de junho de 2019 para 
implantar o novo modelo de placas. o adiamento do 
prazo foi publicado pelo Conselho Nacional de trânsito 
(Contran) no diário oficial da união da última sexta-feira 
(28 de dezembro). No início de dezembro, o conselho  
havia alterado as datas de implantação e determinado 
que alguns estados teriam até hoje (31 de dezembro) 
para implantar o novo sistema de placas.

(R7, 31 dez.18. disponível em: <https://bit.ly/2att3VC>. adaptado)

o novo modelo de placas atende a um padrão adotado 
entre os países

(a) ibero-americanos.

(B) da américa latina.

(C) da oea.

(d) do Mercosul.

(e) da unasul.
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38. utilizando um computador com Windows 7 instalado em 
sua configuração original, um escriturário criou um ar-
quivo de valores separados por vírgula (extensão.csv).  
depois de algum tempo ele decidiu abri-lo novamente

e, para isso, clicou no botão  como se observa na 
figura a seguir:

para encontrar seu arquivo, o escriturário deve clicar na 
seta  à frente da opção

(a) Microsoft excel 2010.

(B) ponto de partida.

(C) Microsoft powerpoint 2010.

(d) Internet explorer.

(e) Microsoft Word 2010.

39. observe as palavras digitadas e formatadas em um do-
cumento do Ms-Word 2010, na sua configuração padrão.

assumindo que não há erro de ortografia ou gramática,  
assinale a alternativa que contém todas as palavras  
sublinhadas.

(a) aJudaNte GeRal.

(B) dIRetoR, adMINIstRatIVo, CHeFe.

(C) oFICIal, dIVIsão, supeRVIsoR.

(d) eduCaÇão, oFICIal, dIVIsão.

(e) assIsteNte, seCRetaRIa, supeRVIsoR.

40. ao manipular um documento no Ms-Word 2010, em sua 
configuração original, o usuário precisou transformá-lo no 
formato apresentado a seguir antes de encaminhá-lo por 
e-mail:

para transformar o documento do Word no formato apre-
sentado, foi necessário salvar o arquivo original como

(a) pdF.

(B) Modelo do Word.

(C) documento Xps.

(d) página da Web.

(e) Formato Rich text.
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43. a planilha do Ms-excel 2010 apresentada na figura  
está configurada para não executar automaticamente as 
fórmulas:

a tecla que possibilita executar os cálculos manualmente é

(a) F1.

(B) F3.

(C) F5.

(d) F7.

(e) F9.

41. observe o texto e respectivas marcas de parágrafos e 
formatações presentes no rodapé de um documento do 
Ms-Word 2010, em sua configuração original.

a seta antes e após a preposição, , 
indica que foi utilizada a

(a) tecla de tabulação uma vez antes e uma vez depois 
da preposição de.

(B) tecla de tabulação apenas uma vez depois da pre-
posição de.

(C) barra de espaços uma vez antes e várias vezes  
depois a da preposição de.

(d) barra de espaços uma vez antes e uma vez depois 
da preposição de.

(e) seta para direita uma vez antes e uma vez depois da 
preposição de.

42. Considerando que foi digitado 3 500 na célula e5 de uma 
planilha do Ms-excel 2010, na sua configuração padrão, 
assinale a alternativa que contém o resultado da fórmula 
a seguir:

=se(e5>750;se(e5>2500;se(e5>3500;e5*5%;e5*10%);
e5*15%);e5*20%)

(a) 175

(B) 350

(C) 525

(d) 700

(e) 3 500
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44. Considere a janela de configuração de cabeçalho de uma planilha do Ms-excel 2010, na sua configuração original, exibida 
na figura a seguir.

para incluir o nome da planilha no cabeçalho, na seção da esquerda, deve-se clicar no ícone

(a) 

(B) 

(C) 

(d) 

(e) 

45. observe as caixas de texto contendo palavras formatadas no Ms-powerpoint 2010, na sua configuração padrão.

após selecionar a caixa em que se encontra a palavra Concurso, como se observa na figura, assinale a alternativa com 
a formatação que será aplicada nas palavras após a execução das ações a seguir:

I. Clique em 
II. seleção da caixa em que se encontra as palavras prefeitura arujá

III. seleção da caixa em que se encontra a palavra escriturário

(a) Concurso, prefeitura arujá, escriturário.

(B) Concurso. Prefeitura Arujá, Escriturário.

(C) Concurso, prefeitura arujá, escriturário.

(d) Concurso, Prefeitura Arujá, escriturário.

(e) Concurso, Prefeitura Arujá, Escriturário.
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48. a prefeitura deseja retransmitir o e-mail com os respec-
tivos anexos para outro destinatário somente, para isso 
é necessário clicar no botão

(a) Responder e inserir o e-mail desejado no campo 
para.

(B) Responder a todos, inserir o e-mail desejado no 
campo para e excluir os destinatários preenchidos 
automaticamente.

(C) Responder a todos e inserir o e-mail desejado no 
campo para.

(d) encaminhar, inserir o e-mail desejado no campo 
para e eliminar os demais destinatários preenchidos 
automaticamente.

(e) encaminhar e inserir o e-mail desejado no campo 
para.

49. No Google Chrome, ao pressionar Ctrl + shift + del o 
usuário poderá

(a) reiniciar o browser.

(B) reiniciar o computador.

(C) limpar o preenchimento automático na barra de  
endereço.

(d) iniciar uma pesquisa no Google.

(e) criar uma nova janela ou guia no browser.

50. observe a pesquisa efetuada no Google exibida na figura 
a seguir:

ao clicar na opção indicada pela seta, o usuário fará com 
que o Google traga os mesmos resultados da pesquisa

(a) !prefeitura de arujá!

(B) “prefeitura de arujá”

(C) @prefeitura de arujá@

(d) #prefeitura de arujá#

(e) $prefeitura de arujá$

46. Considere as autoformas selecionadas em um slide do 
Ms-powerpoint 2010, na sua configuração padrão.

o usuário pretende aplicar uma animação de entrada que 
será ativada após o clique do mouse. assinale a alterna-
tiva com a quantidade de animações que aparecerão no 
painel de animação:

(a) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(d) 4.

(e) 5.

Considere a mensagem de correio eletrônico recebida pela 
prefeitura de arujá por meio do Ms-outlook 2010, em sua 
configuração original, e responda às questões de números 
47 e 48.

47. supondo que o destinatário copiado banca@vunesp.
com.br clique no botão Responder, o outlook preencherá 
os seguintes destinatários na nova mensagem:

(a) prefeitura@arujá.sp.gov.br

(B) escriturário@arujá.sp.gov.br

(C) candidato@gmail.com

(d) prefeitura@arujá.sp.gov.br e concurso@vunesp.com.br

(e) candidato@gmail.com, prefeitura@arujá.sp.gov.br, 
concurso@vunesp.com.br, banca@vunesp.com.br e 
escriturário@arujá.sp.gov.br




