Escriturário
PORTUGUÊS
01) A oração em que os termos grifados correspondem a
uma oração subordinada substantiva objetiva indireta
equivale a:
a) Sou favorável a que o expulsem daqui.
b) Desejo que ela viva muito.
c) Minha esperança é que sejas alegre.
d) Gostaria de que todos me apoiassem.
e) É provável que ele venha mais tarde.
02) De acordo com as regras de acentuação, as palavras
tórax e bônus são:
a) Ambas oxítonas.
b) Ambas proparoxítonas.
c) Ambas paroxítonas.
d) Ambas monossílabos tônicos.
e) Ambas monossílabos átonos.
03) Cheguei, para a alegria das crianças tristes. O termo
grifado pertence à classe gramatical dos:
a) Adjetivos.
b) Substantivos.
c) Verbos.
d) Advérbios.
e) Pronomes.
04) Observe:
I. Ela comeu do pão.
II. Nós amamos a Deus.
III. A ele, nada lhe interessa.
IV. O pai deixou-as em casa.
Temos objeto direto preposicionado em:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) I e II.
05) Assinale a alternativa em que o termo grifado foi
utilizado de forma incorreta:
a) Por que regressamos?
b) Estranhei a forma porque o estudante reagiu.
c) Não há por que chorar.
d) Ele não estava sorrindo, você sabe por quê?
e) Compre agora, porque está na promoção.
06) Assinale a alternativa incorreta quanto ao uso da
crase:
a) Como bifes à milanesa.
b) Fui à Roma.
c) Pedro foi à Igreja.
d) Dei um pedaço de bolo à vizinha.
e) Andava à toa pela mata.

09) Observe:
I. Estudei para a prova, mas fui mal.
II. Comprei um fogão e uma geladeira.
III. Sou prestativo, logo sou um bom funcionário.
IV. Ele não sabe se faz faculdade ou trabalha.
A frase em que a conjunção grifada possui valor
semântico de conclusão corresponde a:
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) Nenhuma das alternativas.
10) Assinale a palavra corretamente grafada:
a) Pixar.
b) Xuxu.
c) Sabugice.
d) Cuzcuz.
e) Lisonjeiro.
MATEMÁTICA
11) Considerando os símbolos representativos dos
conectivos, a alternativa que representa a proposição
falsa é a seguinte:
a) 5 + 6 = 12 ˅ 7 x 3 = 21
b) 5 + 6 = 11 ˄ 7 x 3 = 21
c) 7 – 5 = 2 ˅ 6 x 7 = 41
d) 7 – 5 = 2 ˄ 6 x 7 = 42
e) 5 – 7 = 2 ˅ 7 x 7 = 42
12) “Segunda-feira ou terça-feira eu irei ao
supermercado. ” A negação dessa afirmação é:
a) Segunda-feira eu irei ao supermercado.
b) Terça-feira eu irei ao supermercado.
c) Não irei na segunda-feira ao supermercado e também
não irei na terça-feira.
d) Não irei ao supermercado na segunda-feira.
e) Não irei ao supermercado na terça-feira.
13) Dados os conjuntos A = {5, 6, 7, 9, 10, 11}, B ={1, 2,
5, 6} e C={0,2,4,6,8}, então podemos afirmar que:
a) A – B = A
b) B – A = {1}
c) A ∩ B = {7, 9, 10, 11}
d) A ∩ C = {1, 2}
e) A ∩ C = 

07)) Assinale a alternativa em que o termo grifado não
corresponde à afirmação entre parênteses:
a) Magda estava infeliz. (predicativo do objeto)
b) A menina pulou a cerca. (predicado)
c) Entreguei a encomenda à diretora. (objeto indireto)
d) O inverno chegou tarde. (adjunto adverbial)
e) Denise fugiu. (sujeito)

14) Em uma empresa multinacional, todos os
engenheiros de produção foram admitidos recentemente.
Sabe-se também que alguns engenheiros admitidos
recentemente são paulistas. Sendo verdadeira essas
informações, é correto concluir que:
a) alguns engenheiros de produção podem ser paulistas.
b) com certeza, há engenheiros de produção que são
paulistas.
c) alguns engenheiros de produção foram admitidos há
muitos anos.
d) todos os engenheiros admitidos recentemente são
necessariamente de produção.
e) todos os engenheiros de produção são
necessariamente paulistas.

08) Em qual alternativa a frase não corresponde à figura
de linguagem mencionada?
a) Zeugma: Ele prefere chá; eu, café.
b) Silepse: Vossa Excelência está preocupado.
c) Eufemismo: Ele partiu para o reino dos céus.
d) Hipérbole: Amor e ódio moram em meu coração.
e) Prosopopeia: Os pomares sorriam alegremente para
as crianças.

15) Uma pesquisa realizada com 100 alunos de uma
escola, para saber se gostavam mais de Educação
Física ou Artes, revelou que destas, 70 gostam de
Educação Física, 20 gostam de Educação Física e Artes.
Quantas foram as pessoas que disseram apenas gostar
das aulas de Artes?
a) 20
b) 25

c) 30
d) 35
e) 40

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

CONHECIMENTOS GERAIS
16) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
31/05/2019, uma câmera de segurança registrou
_____________ andando em bairro de Monte Aprazível.
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/05/31.ghtml. Acesso em 04
de outubro 2019).
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) um lobo.
b) um cavalo.
c) uma onça-parda.
d) uma vaca.
e) N.D.A.
17) Mauro Vaner Pascoalão foi Prefeito da cidade de
Monte Aprazível no período de:
a) 1997-2000.
b) 2013-2016.
c) 1983-1988.
d) 2009-2012.
e) N.D.A.
18) O atual presidente da Câmara Municipal de Monte
Aprazível é o vereador:
a) Marco Aurélio Maset.
b) João Carlos Eduardo.
c) Jacó Braite.
d) Ailto Vauler Antunes Faria.
e) N.D.A.
19) Conforme a História do Município de Monte
Aprazível, as atividades sócio-econômicas estiveram
sempre apoiadas na pecuária e nas culturas de
_______________, mas o maior surto de progresso
notou-se a partir de 1950, com a de importantes
indústrias, atraídas pela qualidade do solo, pelos meios
de escoamento dos produtos (ferrovia e rodovia) e
aproveitamento das águas do rio São José dos
Dourados.
Assinale a alternativa que preenche corretamente a
lacuna acima.
a) algodão e café.
b) café e cevada.
c) algodão e arroz.
d) café e arroz.
e) N.D.A.
20) De acordo com a matéria divulgada no G1 no dia
18/01/2019, um idoso de 67 anos morreu depois de ser
picado por abelhas em uma propriedade rural em Monte
Aprazível (SP).
(Disponível em https://g1.globo.com/sp/sao-jose-do-riopreto-aracatuba/noticia/2019/01/18/idoso-morre-ao-serpicado-por-abelhas-em-monte-aprazivel.ghtml. Acesso
em 04 de outubro 2019).
Assinale abaixo única alternativa correta.
a) O nome do idoso é Antônio Jorge Beche.
b) O nome do idoso é José Beche.
c) O nome do idoso é Marco Beche.
d) O nome do idoso é Francisco Jorge Beche.
e) N.D.A.

21) Pode-se dizer que ______________ é a maneira
pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e
atos normativos.
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna acima.
a) Redação Informal.
b) Identidade Pessoal.
c) Identidade Visual.
d) Redação Oficial.
e) N.D.A.
22) A redação oficial deve ser isenta da interferência da
individualidade. O tratamento impessoal que deve ser
dado aos assuntos que constam das comunicações
oficiais decorre:
( ) da ausência de impressões individuais de quem
comunica.
( ) da impessoalidade de quem recebe a comunicação.
( ) do caráter impessoal do próprio assunto tratado.
Julgue as assertivas como verdadeiras (V) ou falsas (F)
segundo o Manual de Redação da Presidência da
República.
a) V, F, V.
b) V, V, F.
c) F, V, V,
d) V, F, F.
e) V, V, V.
23) Segundo o Manual de Redação da Presidência da
República, os documentos oficiais devem ser
identificados da seguinte maneira:
I. Nome do documento: tipo de expediente por extenso,
com todas as letras maiúsculas.
II. Indicação de numeração: abreviatura da palavra
“número”, padronizada como Nº.
III. Informações do documento: número, ano (com quatro
dígitos) e siglas usuais do setor que expede o
documento, da menor para a maior hierarquia, separados
por barra (/).
IV. Alinhamento: à margem esquerda da página.
Estão corretos apenas os itens:
a) I, II e III.
b) I e II.
c) I, II e IV.
d) II e IV.
e) Todos os itens estão corretos.
24) Segundo o Manual de Redação da Presidência da
República, exposição de motivos (EM) é o expediente
dirigido ao Presidente da República ou ao Vice
Presidente para:
( ) propor alguma medida;
( ) submeter projeto de ato normativo à sua
consideração; ou.
( ) informá-lo de determinado assunto.
Assinale abaixo a sequência correta quanto às
alternativas verdadeiras (V) e falsas (F).
a) V, V, V.
b) V, V, F.
c) V, F, F.
d) F, V, V.
e) V, F, V.
25) Baseado nas informações contidas no Manual de
Redação da Presidência da República, analise os itens a
seguir e assinale abaixo a alternativa correta:

I. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado
um documento oficial, assim como o Ofício.
II. Como endereço eletrônico utilizado pelos servidores
públicos, o e-mail deve ser oficial, utilizando-se a
extensão “.gov.br”, por exemplo
a) As duas afirmativas são verdadeiras.
b) A afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa.
c) A afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa.
d) As duas afirmativas são falsas.
e) N.D.A.
26) Segundo o Manual de Redação da Presidência da
República, o hífen é um sinal usado para:
( ) ligar os elementos de palavras compostas: viceministro;
( ) para unir pronomes átonos a verbos: agradeceu-lhe; e
( ) para, no final de uma linha, indicar a separação das
sílabas de uma palavra em duas partes (a chamada
translineação): com-/parar, gover-/no.
Assinale abaixo a sequência correta quanto às
alternativas verdadeiras (V) e falsas (F).
a) F, F, F.
b) F, F, V.
c) V, V, V.
d) V, V, F.
e) V, F, V.
27) A ___________ é o ato pelo qual o Chefe do
Executivo manifesta a sua anuência ao projeto de lei
aprovado pelo Poder Legislativo. Verifica-se aqui a fusão
da vontade do Congresso Nacional com a do Presidente,
da qual resulta a formação da lei.
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da
República, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna acima.
a) iniciativa.
b) emenda.
c) redação.
d) sanção.
e) N.D.A.
28) “Tendo por base a “boa administração”, este princípio
relaciona-se com as decisões legais tomadas pelo
agente de administração pública, acompanhado,
também, pela honestidade.”
De acordo com os Princípios básicos da administração
pública a definição dada acima se trata do princípio da:
a) Publicidade.
b) Moralidade.
c) Eficiência.
d) Impessoalidade.
e) N.D.A.
29) O Princípio da __________ exige que a atividade
administrativa seja exercida com presteza, perfeição e
rendimento funcional. É o mais moderno princípio da
função administrativa, que já não se contenta em se
desempenhar apenas com uma legalidade, exigindo
resultados positivos para o serviço público e satisfatório
atendimento as necessidades da comunidade e de seus
membros.
De acordo com os Princípios básicos da administração
pública e servidores, assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna acima:
a) publicidade.
b) moralidade.
c) eficiência.
d) impessoalidade.
e) N.D.A.

30) Sobre o Princípio da Legalidade, assinale a única
alternativa incorreta.
a) O princípio da legalidade é considerado um princípio
fundamental no regime jurídico-administrativo, pois além
de ser essencial, é específico e informador, submetendo
ainda o Estado à lei.
b) O princípio da legalidade protege o cidadão dos
abusos dos agentes administrativos e limita o Poder do
Estado na interferência da liberdade individual.
c) O princípio da legalidade se estende ainda às demais
atividades do Estado, não ficando apenas condicionada
às atividades da Administração, sendo seu objetivo,
beneficiar os interesses da coletividade como um todo,
uma vez que é este o objetivo principal de toda atividade
administrativa.
d) O princípio da legalidade tem como finalidade evitar
que os agentes públicos ajam com liberdade, sem seguir
as normas especificadas em lei, contra a coletividade,
desviando-se do interesse coletivo.
e) N.D.A.
Para responder às questões a seguir, considere que
todos os aplicativos e sistemas operacionais citados
estão em português do Brasil e com suas configurações
padrões. Ademais, considere que a versão do Microsoft
Windows 10 é a 1903, compilação 18362.356; que a
versão do Microsoft Office é a versão 1909 compilação
12026.20264 e que a versão do Opera é a 63.0.3368.94.
31) Para desfazer uma alteração realizada em um
documento de texto no Microsoft Word, qual dos atalhos
abaixo pode ser utilizado?
a) CTRL + E
b) CTRL + V
c) CTRL + R
d) CTRL + A
e) CTRL + Z
32) “A ______________________________ é um tipo de
memória volátil que permite a leitura e a escrita com altas
velocidades, utilizada como memória primária em
sistemas eletrônicos digitais.” Das opções abaixo, qual
preenche a lacuna corretamente?
a) memória apenas de leitura.
b) memória de estado sólido.
c) memória de entrada e saída.
d) memória de acesso aleatório.
e) memória disco rígido.
33) O Microsoft Outlook é um:
a) gerenciador de e-mails.
b) navegador da Internet.
c) sistema operacional.
d) reprodutor de vídeos.
e) gerenciador de banco de dados.
34) No Microsoft Windows 10, o atalho Tecla do
Windows + I desempenha qual função?
a) Abre o Windows Explorer.
b) Abre o Windows Internet Explorer.
c) Abre o Microsoft Outlook.
d) Abre as Configurações do Windows.
e) Abre o Windows PowerShell.
35) No Microsoft Windows 10, qual o atalho de teclado
abre o menu Projetar?
a) Tecla do Windows + P.
b) ALT + CTRL.
c) CTRL + P.
d) ALT + CTRL + P.
e) CTRL + INSERT.

36) Não é um conector capaz de transmitir informações
de vídeo em computadores:
a) HDMI.
b) VGA.
c) DVI-D.
d) DisplayPort.
e) AC In.
37) Qual das opções abaixo é o formato de arquivos
padrão do Microsoft Windows 10?
a) EZS.
b) FAT60.
c) NTFS.
d) FILESYSTEM.
e) KDZ.
38) Para renomear um documento selecionado na área
de trabalho de um computador com Microsoft Windows
10, qual tecla de atalho podemos utilizar?
a) F1.
b) F2.
c) F3.
d) F4.
e) F5.
39) O Bloco de Notas pode editar arquivos com qual
extensão de arquivo?
a) .exe
b) .alt
c) .txt
d) .kkl
e) .pot
40) Qual dos aplicativos abaixo não está disponível em
uma instalação padrão do Microsoft Windows 10?
a) Windows Explorer.
b) WinRAR.
c) Edge.
d) WordPad.
e) Bloco de notas.

