MATEMÁTICA
1) Em certo concurso inscreveram-se 192 pessoas,
sendo a terça parte, homens. Desses, apenas a
quarta parte foi aprovada. O numero de homens
que passaram no concurso foi:
a) 16
b) 12
c) 20
d) 18
e) 15
2) Uma corda de 7 metros e 20 centímetros foi
divida em três partes iguais.
O comprimento de cada parte é:
a) 2 metros e 40 centímetros.
b) 2 metros e 50 centímetros.
c) 2 metros e 60 centímetros.
d) 2 metros e 70 centímetros.
e) 2 metros e 80 centímetros.
3) Marina resolveu comprar um vestido para o baile
da escola. Achou o que queria por R$620,00.
Felizmente, a loja ofereceu um desconto de 20%
caso marina realizasse o pagamento à vista.
Nessas condições, Marina poderá comprar o
vestido por:
a) R$482,00
b) R$496,00
c) R$508,00
d) R$512,00
e) R$524,00
4) Pietra cria coelhos e seus animais ou são brancos
ou são marrons. Do total dos 120 coelhos que
possui, 63 são fêmeas, 50 são marrons e, dos
machos, 32 são brancos.
O número de fêmeas marrons é:
a) 33
b) 27
c) 29
d) 31
e) 25
5) Lucas viajou com seu carro de Recife a Aracaju.
Saiu de Recife, dirigiu durante 3 horas e 45
minutos e parou por 35 minutos para almoçar. Em
seguida, dirigiu diretamente para Aracaju, tendo
realizado o percurso total em 7 horas e 30
minutos.
A duração da segunda parte da viagem foi de:
a) 2 horas e 50 minutos.
b) 2 horas e 55 minutos.
c) 3 horas e 05 minutos.
d) 3 horas e 10 minutos.
e) 3 horas e 20 minutos.

6)

a)
b)
c)
d)
e)

PORTUGUÊS
Uma Manchete do jornal Metro, 11/04/2017,
dizia o seguinte: “Se reforma for adiada,
direitos serão perdidos”.
A relação lógica entre as duas orações da
manchete é:
Uma afirmação seguida de uma explicação.
Uma condição seguida de uma consequência.
Uma consequência seguida de sua causa.
Uma possível causa seguida de uma
exemplificação.
Uma opinião seguida de uma conclusão.

7) Assinale a alternativa correta em relação à
presença ou ausência do acento indicativo de
crase.
a) As pessoas não dão importância a dor alheia.
b) Na apresentação, fizemos menção àquele autor.
c) As vezes chegamos mais cedo à escola.
d) As palestras serão de 9 à 12 de maio, sempre às
20h.
e) O rapaz entregou o pacote a moça da portaria.
8) Assinale a alternativa em que a pontuação está
correta.
a) As pessoas que desejarem se inscrever devem
acessar o site até dia 15.
b) Somos, todos iguais.
c) Pedi a meu amigo José, que me envie seu
currículo.
d) O rapaz chegou a tempo porém, não embarcou
no trem.
e) Assustado o garoto negou à professora, sua
travessura.
9) Assinale a alternativa que completa, correta e
respectivamente, as lacunas.
A __________ da Câmara dos Deputados durou
mais de 10 horas. Foi aprovada a __________
da área aos índios.
a) cessão – seção.
b) seção – sessão.
c) sessão – cessão.
d) sessão – ceção.
e) seção – cessão.
10) Assinale a alternativa que contém um
substantivo que só deve ser empregado no
gênero masculino.
a) Cesariana.
b) Gestantes.
c) Mulheres.
d) Atendente.
e) Parto.

CONHECIMENTOS GERAIS
11) O Estado brasileiro é dividido em 3 poderes. São
eles:
a) Governo Federal, Governo Estadual e Governo
Municipal.
b) Exército, Marinha e Aeronáutica.
c) Presidente da República, Ministros e Senadores.
d) Executivo, Legislativo e Judiciário.
e) Distrito Federal, Estados e Municípios.
12) Quem eram os dois principais candidatos às
eleições presidenciais dos Estados Unidos em
2016?
a) Barack Obama e Donald Trump.
b) Hillary Clinton e Donald Trump.
c) George W. Bush e Barack Obama.
d) Hillary Clinton e Barack Obama.
e) George W. Bush e Hillary Clinton.
13) O zika vírus tornou-se causa de calamidade
pública no Brasil, tanto por sua propagação
quanto por sua associação aos casos de:
a) Abortos espontâneos.
b) Mortalidade materna.
c) Anomalias genéticas.
d) Microcefalia.
e) Nascimentos prematuros.
14) De acordo com o site oficial da Prefeitura
Municipal de Encruzilhada do Sul, os 4 principais
negócios da economia do munícipio são:
a) Suinocultura, Bovinocultura, Fruticultura e
Madeira.
b) Suinocultura, Granito, Fruticultura e Madeira.
c) Ovinocultura, Granito, Fruticultura e Madeira.
d) Ovinocultura, Bovinocultura, Fruticultura e
Madeira.
e) Ovinocultura, Bovinocultura, Madeira e
Indústria Fumageira.
15) "O poder está nas mãos não da minoria, mas de
todo o povo, e todos são iguais perante a lei"
(Tucídies, Guerra do Peloponeso).
A frase foi dita por Péricles, governante de Atenas
no século V a.C.. A prática governamental a que
ele se refere é:
a) O absolutismo.
b) O parlamentarismo.
c) A aristocracia.
d) O totalitarismo.
e) A democracia.

INFORMÁTICA
16) Quando uma pasta é criada, um nome padrão é
atribuído a ela, com a opção de alterá-lo.
Supondo que não haja nenhuma pasta na Área de
Trabalho e que o usuário crie uma, que nome
deve aparecer por padrão?
a) Diretório novo.
b) Nova pasta.
c) Novo arquivo.
d) Novo diretório.
e) Pasta nova.
17) São exemplos de navegadores para Internet:
a) Internet Explorer e Bing.
b) Mozilla Firefox e Mozilla Thunderbird.
c) GPS e Google.
d) Google Chrome e Mozilla Firefox.
e) Microsoft Word e Mozilla Firefox.
18) No Microsoft Office Word 2007 o comando CTRL
+ X é feita a função:
a) Recortar.
b) Tachado.
c) Sublinhado.
d) Centralizar.
e) Nenhuma das alternativas.
19) No Microsoft Office Excel, o ícone
a) Segurança dos dados.
b) Classificar e Filtrar.
c) Quebra automática de texto.
d) Autosoma.
e) Aumentar recuo.

significa:

20) LibreOffice é um conjunto de ferramentas de
software livre e de código aberto para automação
de escritório que inclui editor de texto (Writer),
planilha eletrônica (Calc) e editor de
apresentações (Impress). Em todas essas
ferramentas, quando se está editando um arquivo
que contém um documento do LibreOffice, o
comando:
a) Ctrl+N salva todas as edições feitas no
documento em um novo arquivo.
b) Ctrl+Q desfaz todas as edições feitas no
documento, enviando-as para um novo arquivo.
c) Ctrl+S salva todas as edições feitas no
documento, no mesmo arquivo.
d) Ctrl+Z desfaz todas as mudanças efetuadas no
documento durante a atual sessão de edição.
e) Nenhuma das alternativas anterior.

