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INSTRUÇÕES 

- Aguarde autorização para abrir o caderno de provas. 

- Verifique se este caderno de provas contém 40 questões, numeradas de 01 a 40. Caso contrário, 

solicite ao fiscal da sala outro caderno. Não serão aceitas reclamações posteriores.  

- Para cada questão existe apenas UMA resposta correta.  

- Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta que julgar correta.  

- Essa resposta deve ser marcada no CARTÃO DE RESPOSTAS que você recebeu.  

 

VOCÊ DEVE 

- Procurar, no CARTÃO DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo.  

- Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D) da resposta que você escolheu.  

- Preencher essa letra no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme o exemplo:  

 

ATENÇÃO 

- Marque as respostas com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, no CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 

- Marque apenas uma letra para cada questão no CARTÃO DE RESPOSTAS. Mais de uma letra 

assinalada implicará anulação da questão, bem como marcações feitas em desacordo com o 

exemplo:     .  

- Não haverá substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS por erro de preenchimento ou por rasuras 

feitas pelo candidato. 

- Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos (eletrônicos ou não) durante a realização da prova. O não 

cumprimento dessas exigências implicará na exclusão do candidato do concurso. 

- Em hipótese alguma o candidato poderá sair da sala com qualquer material referente à prova. Só 

será permitido ao candidato entregar sua prova depois de transcorrido o tempo de 01 (uma) hora do 

início da mesma. 

- Você terá 03 (três) horas para responder a todas as questões e preencher o CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  

- Ao término da prova, chame o fiscal da sala para devolver este caderno e seu CARTÃO DE 

RESPOSTAS.  
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Língua Portuguesa 

 

Genética e vício 

 

Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se tornam dependentes de medicamentos, 

drogas lícitas e ilícitas e alimentos. Sabe-se que fatores de ordem social, psicológica e econômica 

estão envolvidos na exposição do indivíduo aos produtos viciantes, no entanto, não se pode traçar 

um perfil de vulnerabilidade exato, pois se acredita que, além desses fatores externos, que já são 

muito variáveis, existam diferenças genéticas individuais de responsividade às drogas. 

Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela 

adição alcançam a sociedade em geral. Primeiro porque existe a possibilidade de associação do 

usuário com atividades ilegais, pelo consumo de substâncias ilícitas, como também pela associação 

com o crime organizado (tráfico de drogas), aumentando o índice de assaltos e, dessa forma, 

afetando a segurança da população. Segundo, devido aos gastos demandados na área da saúde pelo 

consumo de substâncias psicoativas, como o álcool, por exemplo, que está associado com muitos 

acidentes de trânsito, aumento do número de mortes e de paraplegias, provocando invalidez. 

Não bastassem esses danos, o uso de substâncias psicotrópicas atinge a unidade básica do 

relacionamento social: a família [...]. 

(Adaptado de Vida e Saúde, p. 38, jun. 2019). 

 

01. De acordo com o texto é possível afirmar que: 

I. O número de dependentes de drogas está aumentando. 

II. As drogas viciantes são cada vez menos diversificadas. 

III. Estudos mostram que as diferenças genéticas são repelentes dos vícios. 

IV. O vício traz problemas para a pessoa, família e órgãos públicos como a saúde. 

V. O consumo de álcool contribui para o aumento dos acidentes. 

A) I, II, III, IV estão corretas. 

B) II, III, e V estão corretas. 

C) I, II, IV e V estão corretas. 

D) I, IV e V estão corretas. 
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02. Analise a classificação da classe gramatical dos vocábulos destacados no enunciado e marque a 

alternativa correta. 

“Não bastassem esses danos, o uso de substâncias psicotrópicas  atinge a unidade básica do 

relacionamento social: a família”. 

A) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo; de = preposição; psicotrópicas = adjetivo; atinge = 

verbo; relacionamento = substantivo. 

B) Não = advérbio; esses = pronome; o = preposição; de = artigo; psicotrópicas = adjetivo; atinge = 

verbo; relacionamento = adjetivo. 

C) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo definido; de = conjunção; psicotrópicas = adjetivo; 

atinge = verbo; relacionamento = adjetivo. 

D) Não = advérbio; esses = pronome; o = artigo definido; de = conjunção; psicotrópicas = 

substantivo; atinge = verbo; relacionamento = adjetivo. 

 

03. Analise o enunciado e assinale a alternativa na qual o termo sublinhado possui a função de 

coesão textual. 

A) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

B) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

C) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

D) “Visto que a dependência química é cada vez mais comum, os prejuízos provocados pela adição 

alcançam a sociedade em geral.” 

 

04. Analise as regras de acentuação dos vocábulos e assinale a incorreta. 

A) Básica – proparoxítona – todas são acentuadas. 

B) Família – acentua-se – paroxítona terminada em ditongo nasal. 

C) Também – acentua-se – oxítona terminada em m. 

D) Prejuízos – hiato – acentua-se o i tônico quando forma sílaba sozinho. 
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05. Marque a alternativa em que a parte destacada do vocábulo está classificada corretamente. 

A) Bastassem – dígrafo vocálico. 

B) Estão – ditongo oral decrescente. 

C) Primeiro – encontro consonantal. 

D) Indivíduo – dígrafo consonantal. 

 

06. Analise as afirmações: 

I. “Pois se acredita” – O termo destacado exerce a função de pronome. 

II. “Pessoas que se tornam dependentes” - O termo destacado exerce a função de conjunção. 

III. “Não se pode traçar” – O termo destacado exerce a função de conjunção. 

IV. “Como o álcool, por exemplo, que está associado” – O termo destacado exerce a função de 

pronome. 

A) Estão corretas I, III e IV. 

B) Estão corretas I e IV. 

C) Estão corretas II e III.  

D) Estão corretas I, II, e IV. 

 

07. Coloque (V) ou (F) e na sequência selecione a alternativa incorreta. 

(   ) “O número de pessoas que se tornam dependentes de medicamentos” – Emprego de próclise 

por atração do vocábulo que. 

(  ) “Sabe-se que fatores de ordem social” – Emprego de ênclise, pois não se inicia oração por 

pronome oblíquo. 

(   ) “Pois se acredita” - Emprego de mesóclise por atração do vocábulo pois. 

(   ) “Não se pode traçar um perfil” - Emprego de próclise por atração do vocábulo negativo. 

A) F, F, F, F. 

B) F, V, F, V. 

C) V, V, V, V. 

D) V, V, F, V. 

 

08. Em: “Cada vez mais aumenta o número de pessoas que se torna dependente de medicamento.” 

Temos desvios de: 

I. Ortografia oficial. 

II. Concordância Nominal. 

III. Concordância verbal. 
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IV. Regência verbal. 

A) I, II e III. 

B) II e IV. 

C) III e IV. 

D) I e IV. 

 

09. Marque o enunciado de pontuação correta. 

A) O jovem sob efeito de droga, agrediu os pais e vizinhos na tarde de ontem. 

B) Sob efeito de droga, o jovem agrediu os pais e vizinhos, na tarde de ontem. 

C) Na tarde de ontem, o jovem, sob efeito de droga, agrediu os pais e vizinhos. 

D) O jovem, sob efeito de droga agrediu os pais e vizinhos na tarde de ontem. 

 

10. Marque o enunciado que está de acordo com a norma culta padrão. 

A) Assisti a um filme de terror na tarde de ontem. 

B) Fui ao Paraná e depois fui à São Paulo. 

C) Prefiro viajar do que trabalhar dessa forma. 

D) Maria namora com Marcos, pretendem casar em breve. 

 

Raciocínio Lógico Matemático 

 

11. Levando em consideração questões de razões e proporções matemáticas, os valores de X e Y e, 

responda a soma dessas duas variáveis, segundo os desenhos apresentados, abaixo: 
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A) X + Y = 300 cm. 

B) X + Y = 400 cm. 

C) X + Y = 280 cm. 

D) X + Y = 2,08 metros. 

 

12. Ao trabalhar com sequências de números, figuras e palavras, pode-se aplicar a lógica 

Matemática. Das sequências abaixo, qual delas representa uma lógica? 

A) Pai – Mãe – Casa – Filho – Filha – Irmã – Sobrinho. 

B) Presidente – Diretor – Secretário – Chefe de setor. 

C) Político – Quadrado – Juiz de futebol – Policial – Cachorro. 

D) Help – S.O.S – Socorro – Comida – Ambulância. 

 

13. Uma empresa de construção civil, possui grupos de trabalho para construção de pisos de 

concreto. Normalmente a Equipe A, faz 30 metros de piso com área de 400 m² e com uma 

dificuldade 2. Se tivesse 60 metros de piso para fazer, com dificuldade 5, qual seria a área de piso 

construída pela equipe A?  

A) Área de 1000m². 

B) Área de 320m². 

C) Área de 3500m². 

D) Área de 2m². 

 

14. Uma equação do 2° grau é toda e qualquer equação com uma incógnita que é expressa da 

seguinte forma: ax
2
 + bx + c = 0, a ≠ 0 . A letra x é a incógnita, e as letras a, b e c são números 

reais que exercem a função de coeficientes da equação. Apenas o coeficiente a deve ser diferente de 

zero. Se nenhum dos coeficientes for nulo, se trata de uma equação completa; mas se algum dos 

coeficientes b e c for zero, se trate de uma equação incompleta. Quando se resolve uma equação 

do 2° grau, pode-se encontrar até dois resultados. Esses valores são chamados de raízes da equação. 

Na equação abaixo calcule o valor de X’ e X” e assinale a alternativa correta: 

 
 

A) Resultado, X’= 2 e X” = 4. 

B) Resultado, X’= 2 e X” = 3. 

C) Resultado, X’= 1 e X” = 4. 

D) Resultado, X’= 1 e X” = 3. 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/equacao-2-grau.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/raiz-uma-equacao-2-grau-1.htm
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/raiz-uma-equacao-2-grau-1.htm
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15. Em um Concurso Público para o cargo de Técnico em Administração de uma Prefeitura 

Municipal, se inscreveram 360 pessoas. Dos inscritos 85% tinham até 22 anos de idade. Quantas 

pessoas inscritas tinham idade superior a 22 anos de idade? 

A) 54 inscritos com idade acima de 22 anos. 

B) 15 inscritos com idade superior a 22 anos. 

C) 15 inscritos com idade de no mínimo 22 anos de idade. 

D) 54 inscritos com idade acima de 22 anos de idade. 

 

Conhecimentos Gerais 

 

16. Maravilha (SC) tornou-se município por meio da Lei Estadual nº 348, de 21 de junho de 1958. 

A instalação oficial e data que se comemora o dia do município é: 

A) 21 de junho de 1958. 

B) 30 de junho de 1958. 

C) 05 de julho de 1958. 

D) 27 de julho de 1958. 

 

17. No ano de 1979 foi construído o monumento e símbolo municipal de Maravilha/SC. O símbolo 

foi oficializado pela lei nº 773. A estátua é feita com sucata e a obra é uma criação do artista 

plástico chapecoense Paulo Siqueira. O monumento e símbolo do município é conhecido como: 

A) A criança e o pássaro. 

B) A criança e sua cidade. 

C) Cidade das crianças. 

D) Liberdade das crianças. 

 

18. Em abril de 1960 foi inaugurada a Capital Federal do Brasil – Brasília. Sede do poder político 

brasileiro e onde funcionam os principais órgãos federais, Brasília foi inaugurada no governo de: 

A) Getúlio Vargas. 

B) João Café Filho. 

C) Ernesto Beckmann Geisel. 

D) Juscelino Kubitschek. 
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19. A Organização das Nações Unidas - ONU designou que a partir do ano de 1975 em âmbito 

internacional, no dia 08 de março é comemorado: 

A) Dia Internacional da Consciência Negra. 

B) Dia Internacional da Ecologia. 

C) Dia Internacional da Mulher. 

D) Dia Internacional da Cruz Vermelha. 

 

20. Considerado o principal paralelo do globo, a Linha do Equador existe para facilitar os estudos 

geográficos, posto que trata-se de uma referência determinada para encontrar locais no planeta 

Terra. A Linha do Equador é uma linha imaginária que divide o globo terrestre em: 

A) Leste/Oeste. 

B) Norte/Sul. 

C) Leste/Sul. 

D) Norte/Oeste. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

21. De acordo com o Manual de Procedimentos de Protocolo, Expedição e Arquivo (2010), assinale 

as alternativas corretas quanto às atribuições e finalidades do protocolo: 

I. De acordo com a Portaria nº 42/AGU de 11 de agosto de 1993, os protocolos devem funcionar 

todos os dias, para prestação de serviços e informações ao público. 

II. O Protocolo é responsável pelo recebimento e distribuição de correspondências, documentos e 

processos, assim como pelo controle do seu fluxo na instituição.  

III. Por meio de suas atividades, apoiadas num sistema operacional eletrônico, é que se tornam 

possíveis a consulta e a localização de processos ou documentos que tenham sido entregues ao 

Protocolo. 

IV. O acesso às dependências internas dos setores de protocolo e arquivo é permitido a pessoas 

estranhas. 

V. Em cada órgão ou unidade haverá sempre, dentro do horário normal de expediente, pelo menos 

um servidor incumbido de receber correspondências, documentos e processos (serviço de apoio). 

A) II, III, e V.  

B) II, IV e V. 

C) I e V apenas. 

D) Todas as alternativas estão corretas. 
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22. A juntada de documentos constitui-se no ato de unir física e eletronicamente em um processo, 

mediante solicitação formal, originais ou cópias de documentos, contendo instruções, ato, pareceres, 

registro de decisões e informações relevantes para o assunto de que trata o processo.  

I. Juntada de instruções a pareceres. 

II. Juntada de documento a documento. 

III. Juntada de documento a processo. 

IV. Juntada de ato a registro. 

V. Juntada de processo a processo. 

De acordo com as assertivas acima, quais são as formas de juntadas previstas nas assertivas:  

A) I, II, e III.  

B) II, III e V. 

C) I e IV apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 

 

23. O processo é o conjunto sequencial de ações que tem por objetivo atender uma solicitação ou 

emitir uma decisão. Um processo pode receber informações, pareceres, anexos e despachos que são 

tramitados em conjunto, ou seja, os documentos formam um processo e seguem para tramitação.  

Assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso, quanto aos cuidados com a 

numeração quando autuar ou tratar processos.   

(    ) A capa do processo não será numerada.  

(   ) A numeração das peças do processo é iniciada no protocolo central ou setorial da unidade 

correspondente e seguirá sequencia numérica pelas unidades que as adicionarem. 

(    ) Nenhum processo poderá ter duas peças com a mesma numeração. 

(    ) É admitido diferenciar os processos pelas letras “A” e “B”. 

(   ) Quando houver páginas e espaços que não contenham informações, deve-se apor o carimbo 

“em branco”. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, F, V, F, V.  

B) V, F, V, F, V.  

C) V, V, V, F, V.  

D) F, V, V, F, F. 
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24. É o conjunto de documentos produzidos e recebidos por uma instituição (órgãos públicos, 

instituições de caráter público ou entidades privadas, ou ainda pessoa física) no curso de sua 

atividade, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos e que foram 

preservados para a consecução de seus objetivos, visando à utilidade que podem oferecer no futuro. 

A qual conceito estamos nos referindo? Assinale a alternativa correta:  

A) Acervo. 

B) Arquivo. 

C) Guia. 

D) Processo. 

 

25. Para que o documento permaneça em condições de utilização são necessárias práticas de 

conservação de documentos que visam assegurar a integridade física dos suportes e a qualidade do 

acesso às informações. Para uma boa conservação deve-se observar as seguintes orientações, 

assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(   ) Remover o pó e demais sujidades com flanelas umedecidas em álcool. 

(   ) Remover o pó das lombadas e partes externas com aspiradores.  

(   ) Para a limpeza das folhas, utilizam-se trinchas e escovas com cerdas duras. 

(   ) Dedetizar com frequência o ambiente do arquivo. 

(   ) Não fumar nem consumir alimentos e bebidas na área de trabalho. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, V, F, V.  

B) F, V, V, F, F.  

C) F, V, V, V, F. 

D) F, V, F, V, V.  

 

26. É o registro esquemático do ciclo de vida da documentação da instituição. Sua elaboração 

depende da análise da documentação e visa determinar o prazo de manutenção dos documentos no 

arquivo corrente, sua transferência ao arquivo intermediário, além dos critérios para eliminação ou 

recolhimento ao arquivo permanente. Qual o nome desse registro? Assinale a alternativa correta:  

A) Avaliação Documental. 

B) Cronograma de Transferência. 

C) Gestão Documental. 

D) Tabela de Temporalidade. 
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27. Conforme os estágios de arquivamento, pelos quais os documentos tramitam os arquivos podem 

ser classificados em Correntes, Intermediários e Permanentes. Cada um desses estágios corresponde 

a procedimentos técnicos diferenciados e, como uma reação em cadeia, o tratamento despendido 

aos documentos da idade corrente condiciona, de forma direta, o desenvolvimento das atividades 

arquivísticas nas idades intermediária e permanente.  

1. Tem sob sua guarda documentos originários do arquivo 

corrente, que, embora pouco consultados, ainda servem à 

administração que os produziu e aguardam sua destinação final. 

2. Conjunto de documentos de valor histórico, probatório e 

informativo que devem ser definitivamente preservados.  

3. Conjunto de documentos estreitamente vinculados aos fins 

imediatos para os quais foram produzidos ou recebidos e que, 

mesmo cessada sua tramitação, se conservam junto aos órgãos 

produtores em razão da frequência com que são consultados. 

 (   ) Arquivo Corrente. 

(   ) Arquivo Intermediário. 

(   ) Arquivo Permanente. 

 

Relacione corretamente, numerando a forma de arquivo na coluna da direita de acordo com a sua 

descrição na coluna da esquerda: 

A) 3, 1, 2. 

B) 1, 2, 3. 

C) 3, 2, 1. 

D) 2, 1, 3. 

 

28. Considerando os procedimentos para licitações e contratos orientados pela lei 8.666 e suas 

atualizações, analise a afirmativa e complete as lacunas a seguir: Para os fins desta Lei, considera-se 

____________________ todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da Administração Pública 

e particulares, em que haja um ____________________ para a formação de vínculo e a estipulação 

de obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada. Assinale a alternativa correta cujas 

palavras preenchem corretamente as lacunas: 

A) Contratação, acordo de verdades. 

B) Contrato, acordo de vontades. 

C) Licitação, mútuo acordo. 

D) Rescisão, acordo técnico. 
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29. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2018), na redação oficial, é 

necessário atenção para o uso dos pronomes de tratamento em três momentos distintos: no 

endereçamento, no vocativo e no corpo do texto. No vocativo, o autor dirige-se ao destinatário no 

início do documento. No corpo do texto, pode-se empregar os pronomes de tratamento em sua 

forma abreviada ou por extenso. O endereçamento é o texto utilizado no envelope que contém a 

correspondência oficial. Dessa forma, como deve ser o endereçamento, o vocativo, o tratamento no 

corpo do texto e a abreviatura a serem empregados em comunicações oficiais dirigidas a um 

Senador da República? Assinale a alternativa correta: 

A) Ao Senhor; Excelentíssimo Senhor Senador; Vossa Senhoria; V. Sa.  

B) A Sua Excelência o Senhor; Senhor Senador; Vossa Excelência; V. Exa.  

C) Ao Ilustríssimo Senhor Senador; Prezado Senhor Senador; Vossa Excelência; V. Exa. 

D) Ao Caríssimo Senhor Senador; Senhor + Posto; Vossa Senhoria; V. Sa. 

 

30. Como sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, o e-

mail transformou-se na principal forma de envio e recebimento de documentos na administração 

pública. Dentre algumas recomendações de acordo com o Manual de Redação da Presidência da 

República (2018), assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) falso: 

(  ) O assunto deve ser o mais claro e específico possível, relacionado ao conteúdo global da 

mensagem.  

(  ) Local e data são necessários no corpo da mensagem, uma vez que o próprio sistema não 

apresenta essa informação. 

(    ) O texto dos correios eletrônicos deve ser iniciado por uma saudação. 

(  ) Em e-mails profissionais o uso de abreviações como “Att.”, e de outros fechos, como 

“Abraços”, “Saudações”, são considerados fechos oficiais. 

(   ) A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, o cargo, a unidade, o órgão e o telefone 

do remetente. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) V, F, V, F, V.  

B) V, V, V, F, F.  

C) F, V, F, V, F. 

D) F, V, V, F, V.  
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31. Documento em que se registram, de forma exata e metódica, as ocorrências e decisões das 

assembleias, reuniões ou sessões realizadas por comissões, conselhos, congregações, corporações e 

outros órgãos ou entidades colegiadas. É um documento de valor jurídico, por isso requer cuidados 

especiais na sua redação.  De acordo com o Manual de Padronização e Redação dos Atos Oficiais 

do Estado de Santa Catarina (2013), de qual documento estamos falando? Assinale a alternativa 

correta:  

A) Parecer. 

B) Laudo. 

C) Ata. 

D) Relatório. 

 

32. De acordo com o Manual de Padronização e Redação dos Atos Oficiais do Estado de Santa 

Catarina (2013), comunicação interna (CI) ou memorando é uma modalidade de comunicação entre 

unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente no mesmo nível 

ou em níveis diferentes. 

I. É utilizada em caráter meramente administrativo. 

II. Para encaminhar relatórios. 

III. Comunicar a ausência de funcionários. 

IV. Solicitar diárias, solicitar a compra de material. 

V. Expor projetos a serem executados, ou ideias e diretrizes a serem adotadas por determinado setor 

do serviço público. 

De acordo com as assertivas acima, qual a utilização da comunicação interna (CI) ou memorando:  

A) I, II, e III.  

B) I, III e IV. 

C) II e V apenas. 

D) Todas as assertivas estão corretas. 
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33. De acordo com Chiavenato  2 1 ), o autor destaca as cinco categorias de técnicas de seleção de 

pessoal.  btidas as informações acerca do cargo ou das competências e igidas, bem como das 

características que deve possuir o candidato, o passo a seguir é a escolha das técnicas de seleção 

mais adequadas ao caso ou situação.  

1.   a técnica de seleção mais amplamente 

utilizada nas grandes, médias e pequenas 

empresas. 

2. São instrumentos para avaliar objetivamente os 

conhecimentos e habilidades adquiridos por meio 

de estudo, da pr tica ou do e ercício. 

3. Designa um conjunto de provas que se aplica a 

pessoas para apreciar seu desenvolvimento 

mental, suas aptidões, habilidades, 

conhecimentos, etc. 

4. Servem para analisar os diversos traços de 

personalidade, sejam aqueles determinados pelo 

car ter, como pelo temperamento. 

5. Procuram passar do tratamento individual e 

isolado para o tratamento em grupos e do método 

e clusivamente verbal ou de e ecução para a ação 

social. 

 (      ) Entrevista de seleção. 

(      )  estes psicol gicos. 

(      )  écnicas de simulação. 

(      ) Testes de personalidade. 

( ) Provas ou testes de 

conhecimentos ou de capacidade. 

Relacione, numerando a técnica de seleção na coluna da direita de acordo com a sua finalidade na 

coluna da esquerda. A ordem correta é:  

A) 5, 4, 3, 2, 1. 

B) 1, 2, 3, 4, 5. 

C) 1, 3, 5, 4, 2. 

D) 2, 1, 3, 4, 5. 

 

34. No Microsoft Word 2010, na sua configuração padrão, a opção para inserir nota de rodapé, 

encontra-se em qual guia de opções, assinale a alternativa correta: 

A) Exibição. 

B) Inserir. 

C) Layout da Página. 

D) Referências. 
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35. No Microsoft Word 2010, em sua configuração padrão, o ícone  possibilita? Assinale a 

alternativa correta: 

A) Classificar dados numéricos. 

B) Verificar a ortografia e gramática do texto. 

C) Limpar a formatação do texto. 

D) Colocar o texto selecionado em ordem alfabética. 

 

36. No Microsoft Excel 2010, em sua configuração padrão, se digitarmos =760+50/2*1 na Barra de 

Fórmulas e apertarmos ENTER, qual será o resultado? Assinale a alternativa correta: 

A) 785. 

B) 1620. 

C) #VALOR. 

D) 405. 

 

37. A arte de se colocar no lugar do outro por meio da imaginação, compreendendo seus 

sentimentos e perspectivas e usando essa compreensão para guiar as próprias ações, é chamada de? 

Assinale a alternativa correta: 

A) Compaixão. 

B) Empatia. 

C) Simpatia. 

D) Solidariedade. 

 

38. No atendimento telefônico, a linguagem é o fator principal para garantir a qualidade da 

comunicação. Portanto, é preciso que o atendente saiba ouvir o interlocutor para responder a suas 

demandas de maneira cordial, simples, clara e objetiva. O uso correto da língua portuguesa e a 

qualidade da dicção também são fatores importantes para assegurar uma boa comunicação 

telefônica. É fundamental que o atendente transmita a seu interlocutor segurança, compromisso e 

credibilidade. De acordo com a Cartilha de Excelência no Atendimento e Boas Práticas na PGU 

(2012) é correto afirmar, exceto: 

A) Dizer o seu nome e identificar a organização ou o setor. 

B) Ouvir o usuário com atenção, para compreender o que é dito e “como” é dito. 

C) Usar frases que possam desapontar ou irritar o usu rio, como “Não sabemos”, “Não podemos”, 

“Não temos”. 

D) Solucionar o problema do usuário (ou direcionar a ligação para o setor competente). 
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39. A comunicação é uma extraordinária ferramenta da qualidade no atendimento. Existem 

dificuldades que interferem no processo de comunicação, entre elas, as barreiras tecnológicas, 

psicológicas e de linguagem. Essas barreiras são verdadeiros ruídos na comunicação. Relacione, 

numerando a barreira na coluna da direita de acordo com a sua descrição na coluna da esquerda: 

1. Resultam de defeitos ou interferências dos canais de 

comunicação. São de natureza material, ou seja, 

resultam de problemas técnicos, como o do telefone 

com ruído. 

2. Provêm das diferenças individuais e podem ter 

origem em aspectos do comportamento humano. 

3. Podem ocorrer em razão das gírias, regionalismos, 

dificuldades de verbalização, dificuldades ao escrever, 

gagueira, entre outros. 

 (    ) Barreiras tecnológicas. 

(    ) Barreiras de linguagem. 

(    ) Barreiras psicológicas. 

 

A ordem correta é:  

A) 1, 3, 2. 

B) 3, 2, 1. 

C) 2, 3, 1. 

D) 1, 2, 3. 

 

40. A Cartilha de Excelência no Atendimento e Boas Práticas na PGU (2012) apresenta três 

princípios para o bom atendimento. O primeiro princípio para o bom atendimento, foco no cliente, 

postula que é necessário que o usuário fique satisfeito com a qualidade dos serviços prestados. O 

segundo princípio estabelece que o serviço deve atender a uma real necessidade do usuário. O 

terceiro princípio diz respeito à manutenção da qualidade dos serviços. Para agirmos com base 

nesses princípios, podemos nos orientar por algumas ações que imprimem qualidade ao 

atendimento, exceto: 

A) Identificar as necessidades dos usuários e evitar informações conflitantes. 

B) Fazer uso da empatia e surpreender (encantar) os usuários. 

C) Analisar as reclamações e acatar as boas sugestões. 

D) Descumprir prazos e horários e acentuar a burocracia. 

 


