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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS 

 

 
 

01- Em qual das alternativas a seguir, a unidade ‘inh’ pode ser 

compreendida não só como formadora de palavra apenas no 

sentido de ‘pequeno’: 

A. Longuinho – fé  

B. Pulinhos – afetividade  

C. Amiguinho – desprezo  

D. Pulinhos – barganha 

E. Amiguinho – afetividade 

 

OMS divulga relatório sobre mortes no trânsito e sugere 

redução de velocidade em áreas urbanas 

Os acidentes de trânsito matam cada vez mais pessoas em todo 

o planeta, com 1,35 milhão de óbitos por ano, alerta 

a Organização Mundial da Saúde (OMS), preocupada com a 

falta de medidas de segurança nos países mais pobres. 

Em seu relatório mundial sobre segurança nas estradas, a OMS 

afirma ainda que os acidentes de trânsito são atualmente a 

principal causa de morte entre crianças e jovens com idades 

entre 5 e 29 anos. 

"Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade", afirmou o diretor geral da OMS, dr. Tedros 

Adhanom Ghebreyesus, em um comunicado. 

"Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um apelo 

aos governos e seus sócios para que adotem medidas muito 

mais importantes", completou. 

A OMS destaca, no entanto, que "as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos", o que sugere que "os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação". 

Analistas atribuem os resultados positivos em grande parte a 

legislações mais severas relacionadas aos principais riscos no 

trânsito, como a velocidade, o consumo de álcool, a direção 

perigosa e a ausência de cintos de segurança, capacetes de 

motociclistas ou cadeirinhas para crianças. 

A OMS também ressalta a importância de infraestruturas mais 

seguras, como pistas reservadas para ciclistas e motociclistas, 

assim como de reforçar as condições de segurança dos veículos, 

como o controle eletrônico da estabilidade e dos freios. 

O risco de morte nas estradas continua sendo três vezes maior 

nos países pobres em comparação às nações mais ricas, com as 

taxas mais elevadas de mortalidade na África (26,6 para cada 

100.000 habitantes) e as menores na Europa (9,3 para cada 

100.000 habitantes). 

Brasil e redução de velocidade 

O relatório faz importantes atribuições ao Brasil, como a 

redução de mortes no trânsito após a instauração de leis mais 

rígidas contra a união de álcool e direção (Lei Seca) e o início 

da obrigatoriedade de freios ABS em todas as motos do 

mercado a partir de 2019. 

Por outro lado, coloca o país na pior classificação referente ao 

limite de velocidade em áreas urbanas. A Organização sugere 

que todas as cidades do mundo adotem velocidades máximas de 

50 km/h nas áreas urbanas e 30 km/h em áreas residenciais e/ou 

com grande circulação de pessoas. 

(France Presse e G1 07/12/2018 11h10  in: 

https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-

relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-

velocidade-em-areas-urbanas.ghtml) 

 

02- Assinale a alternativa correta quanto ao texto apresentado: 

A. Prioriza a informação, ocupando-se de divulgar um 

fato novo, porém expressando uma opinião, 

privilegiando o comentário sobre esse fato. 

B. Informar um acontecimento recente, dirigindo-se a um 

público de nicho específico, com linguagem jargão 

desse grupo. 

C. No primeiro parágrafo do texto, apresenta-se um 

resumo conciso, no qual as perguntas básicas do 

gênero notícia são respondidas. 

D. O texto é uma notícia, apoiou-se na opinião de 

especialistas na área e empregou-se verbos dicendi a 

fim de priorizar apenas o discurso indireto livre. 

E. Apesar de importantes, a opinião de uma especialista 

restringiu as informações, ao não apresentar um outro 

ponto de vista sobre o fato noticiado, o que 

comprometeu a veracidade do texto. 

03- Assinale a alternativa em que houve correspondência entre 

a questão e o fato relatado no texto: 

A. O quê – relatório sobre mortes no trânsito 

B. Quem  – apenas o diretor geral da OMS 

C. Quando – dia mundial da saúde 

D. Onde – Brasil  

E. Por que – pressão dos governos e seus sócios 

04- "Estas mortes representam um preço inaceitável para a 

mobilidade" 

Segundo a mensagem contida no trecho: 

A. A mobilidade é algo bastante custoso. 

B. A mobilidade tornou-se insustentável e causa mortes. 

C. A mobilidade só é possível se houver redução das 

mortes. 

D. As mortes não devem ser vistas como consequência 

natural da mobilidade. 

E. As mortes implicam gastos que, a longo prazo, 

inviabilizarão a mobilidade. 

 

 

 

http://g1.globo.com/tudo-sobre/organizacao-mundial-de-saude
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/12/07/oms-divulga-relatorio-sobre-mortes-no-transito-e-sugere-reducao-de-velocidade-em-areas-urbanas.ghtml
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05- No que concerne ao Brasil no relatório da OMS, o país: 

A. Recebe atribuições como a de reduzir o número de 

mortes no trânsito, quando da adoção de leis mais 

rígidas. 

B. Está isento de cobranças, pois a partir de 2019, 

quando a obrigatoriedade de freios ABS em carros e 

motos for implantada, poderá haver algum estudo 

definitivo. 

C. Tomou medidas acertadas de segurança, como a Lei 

Seca, porém ainda tem altas velocidades limite em 

áreas urbanas. 

D. Aplicou leis mais rígidas sobre a união de álcool e 

direção, mas na mesma medida, facilitou o controle 

da velocidade dos carros nas cidades e áreas de 

grande concentração, mantendo seus dados iguais. 

E. Ficou na pior classificação quanto à velocidade limite 

nas áreas urbanas, devido à concessão da Lei Seca, 

que compensa o impedimento da ingestão de álcool 

com a permissividade   

06- ‘Não há desculpa para a passividade. Este relatório é um 

apelo aos governos e seus sócios para que adotem medidas 

muito mais importantes’, completou. 

A OMS destaca, no entanto, que ‘as taxas de mortalidade em 

relação ao tamanho da população mundial estabilizaram nos 

últimos anos’, o que sugere que ‘os esforços em segurança de 

trânsito em alguns países de renda média e alta mitigaram a 

situação’.” 

 

Assinale a alternativa correta sobre o trecho: 

 

A. A palavra ‘não’ no início do trecho nega a ideia de que 

os governos podem adotar medidas passíveis de erros 

no controle das mortes no trânsito. 

B. A expressão ‘no entanto’, introduz uma afirmação que 

de certa forma se opõe à dada anteriormente, porém 

sem negá-la, já que as mortes apenas se estabilizaram. 

C. No trecho, ‘renda média e alta’ o autor tenta mostrar 

que apenas os países onde há dinheiro suficiente para 

que a população exija medidas de segurança no 

trânsito podem alterar os dados da OMS. 

D. O emprego de ‘alguns’ tem a função de explicar ao 

leitor que os resultados obtidos são da 

responsabilidade dos países que não adotaram medidas 

de segurança no trânsito. 

E. Em ‘sugere que’, o autor dá sua visão do que pode ser 

feito nos países de renda média e alta para que 

diminuam as mortes no trânsito. 

 

07- ‘os esforços em segurança de trânsito em alguns países de 

renda média e alta mitigaram a situação’ 

 

A palavra destacada foi empregada no sentido de: 

 

A. Abrandar 

B. Emplacar 

C. Prejudicar 

D. Financiar 

E. Humanizar 

08- Leia as frases abaixo e depois assinale a sequência que 

completa as lacunas corretamente: 

I-  “Ora cabe humor, ora cabe ________ para 

representar de alguma forma os momentos 

emblemáticos do novo filme Dumbo.” 

II-   “O autodeclarado presidente teve seus direitos 

políticos  ________ . 

III- “ Preso que tentava fugir vestido de agente 

penitenciário é pego no __________ e vai pro 

isolamento.” 

IV- “o cãozinho estava deitado na caminha dele, 

pupila __________, babando, mal conseguia 

ficar em pé.” 

 

A. Descrição – caçados – flagra – dilatada. 

B. Descrição – caçados – fraga- dilatada. 

C. Descrição – cassados – fragra – delatada. 

D. Discrição – cassados – flagra – delatada.  

E. Discrição – cassados – flagra – dilatada. 

 

 
09- Assinale a análise correta: 

A. ‘que isto é ódio’ tem valor de complemento de 

‘penso’. 

B. ‘ódio’ no segundo quadrinho é uma oração 

subordinada objetiva direta. 

C. ‘quando’ introduz um complemento formado por uma 

oração com função de adjetivo. 

D. ‘eu aviso’ é oração subordinada adverbial temporal. 

E. ‘agora’ é oração subordinada adverbial temporal. 

10- Em qual das alternativas há uma palavra acentuada pela 

mesma regra que ‘ódio’? 

A. Túneis 

B. Bíceps 

C. Mágoa 

D. Ninguém  

E. Baús  

11- Em qual dos trechos a seguir ocorreu crase e não foi 

empregado o acento grave? 

A. “Visitar a igreja do Santo Sepulcro sem coordenar 

com autoridades palestinas é quebrar a tradição 

diplomática internacional.” (O Globo) 

B. “Nova regra do INSS restringe empréstimos a novos 

beneficiários.” (A Folha Vitória) 
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C. “O setor industrial da China voltou 

inesperadamente a crescer em março pela primeira 

vez em quatro meses.” (G1) 

D. “Comediante leva 1º turno das eleições da Ucrânia e 

vai a segundo turno. (Estado de Minas) 

E. “O ator Hugo Bonemer sofreu uma tentativa de 

assalto na última quinta (28), as vésperas de sua 

estreia no Show dos Famosos” (O Dia)a)  

 

 
(http://marcojacobsen.zip.net/ 04/11/2019) 

 

12- A charge faz referência a um adesivo bastante usado em 

carros de família. Porém há uma mudança significativa no 

desenho. A que ela se refere? 

 

A. Às famílias que perdem o pai para o crime organizado. 

B. Às brigas que as crianças geralmente têm dentro do 

carro em viagens longas. 

C. Às mortes de homens pelas consequências da 

combinação bebida e direção. 

D. À difusão de modismos, como o adesivo em questão, 

que é usado sem cuidado pela maioria das famílias. 

E. Às mulheres que não permitem que seus maridos 

dirijam enquanto bebem. 

 

13- Apesar de não empregar linguagem verbal, o texto busca 

passar uma mensagem. Como o autor conseguiu isso? 

 

A. Por meio da quebra da expectativa sobre os desenhos 

que comumente são usados nos carros. 

B. Pela comparação com anúncios e propagandas sobre o 

tema abordado. 

C. Pela ausência de semelhanças entre o desenho original 

e o que o substitui. 

D. Por meio da memória afetiva daqueles que viveram 

situação semelhante e mudarão de atitude. 

E. Por meio da expectativa de que o leitor tenha 

conhecimento de mundo suficiente para entender o que 

o autor pretendia. 

 

14- Em qual dos trechos a seguir a vírgula foi empregada em 

desacordo com a norma culta da língua: 

 

A. “O melhor do mundo é o Cristiano e esse ano vai ser de 

novo, porque ele vai ganhar a Champions. Porque ele é 

vitorioso. Ganhador. Um homem, uma máquina, uma 

besta enjaulada com ódio!” (Bol) 

B. Você já pensou na semelhança que há, entre os 

cientistas e os pescadores? (O Que é Científico?) 

C. “Com maestria, ele discute a crescente virtualização do 

corpo e suas relações.” (Pierre Levy) 

D. “Algumas coisas não mudam na vida do ator Cauã 

Reymond. Aos 38 anos, o carioca gente boa 

mantém o foco e a determinação do início da carreira.” 

(O Globo) 

E. “Foi por um triz, mas a festa no Maracanã foi rubro-

negra.” 

 

15- Leia o trecho e depois assinale a sequência correta: 

 

“Colégios e universidades fazem parceria para aulas optativas 

no Ensino Médio. Com metodologia parecida ___________ da 

graduação, disciplinas extras funcionam como um primeiro 

contato com o ensino superior e atrai os alunos.   

Esse tipo de tarefa já ___________parte de vestibulares 
modernos, como o do INSPER. A dificuldade hoje é 
que ___________ um leque de opções maior, e isso implica ter 
mais dúvidas. Na mídia ___________ havendo bombardeios 
diários de que daqui ___________ 20 anos nenhum curso de 
graduação que ___________ hoje vai continuar existindo, o que 
cria um clima de ansiedade nos alunos.” (Estadão, 
01/04/2019) 

A. À – faz – há – está – a – existe 

B. A – faz – há – estão – à – existe 

C. À – fazem – há – estão – à – existem 

D. A – fazem – há – estão – a – existem  

E. À – faz – a – está – a – existem  

 

 

25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - Para a redação de documentos oficiais, é necessária a 

observância de princípios norteadores da administração pública 

que influenciam a elaboração dos atos e das comunicações 

oficiais. Assinale a alternativa incorreta sobre as características 

que devem ser observadas na redação oficial. 

 

A. Clareza 

B. Objetividade 

C. Pessoalidade  

D. Padronização 

E. Uso da norma padrão da língua portuguesa 

17 - No Microsoft Excel, o ícone  representa o seguinte 

comando: 

 

A. Justificar o texto 

B. Quebrar Texto Automaticamente 

C. Hifenização 

D. Substituir 

E. Classificar por ordem alfabética 

 

 

 

 

http://marcojacobsen.zip.net/
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18- No que tange ao correto uso dos pronomes de tratamento na 

redação oficial, assinale a única alternativa correta: 

 

A. Ao dirigir-se a um Ministro de Estado, deve-se utilizar 

o vocativo “Excelentíssimo Senhor Ministro,”.  

B. Endereçando documento a Ministro dos Tribunais 

Superiores, utiliza-se “A Vossa Excelência o Senhor”.  

C. O vocativo adequado para Deputado Federal é “Senhor 

Deputado,”.   

D. Ao referir-se ao Presidente da República, Presidente do 

Congresso Nacional e Embaixadores, não se deve 

abreviar o pronome de tratamento.  

E. É adequado utilizar “Excelentíssimo Senhor Vice-

Presidente da República,” como vocativo para o Vice-

Presidente da República.  

 

19- Para exibir o modo de leitura no Microsoft Word, o usuário 

deverá utilizar o seguinte comando: 

 

A. Clicar na opção REVISÃO e em seguida no ícone 

 
B. Clicar na opção CORRESPONDÊNCIAS e em 

seguida no ícone  

C. Clicar na opção EXIBIÇÃO e em seguida no 

ícone  

D. Clicar na opção REVISÃO e em seguida no ícone 

 
E. Clicar na opção EXIBIÇÃO e em seguida no 

ícone  

 

20- Qualidade do texto oficial através do qual consegue-se 

transmitir o máximo de informações com o mínimo de 

palavras. Caracteriza-se pela exclusão de palavras inúteis, 

redundâncias e passagens que nada acrescentam ao que já foi 

dito, dispensando detalhes irrelevantes. Sem, contudo, eliminar 

passagens substanciais do texto apenas para reduzi-lo em 

tamanho. 

 

Qual atributo da redação oficial o trecho acima descreve 

corretamente? 

 

A. Formalidade 

B. Coerência 

C. Impessoalidade 

D. Uso da norma culta da língua portuguesa 

E. Concisão  

 

 

 

 

21- Assinale a única alternativa que indique corretamente como 

iniciar uma nova linha dentro da célula pré-selecionada, no 

Microsoft Excel. 

 

A. Clicando com o botão direito do mouse e 

selecionando a opção Nova Linha 

B. Através da tecla de atalho Ctrl + Enter 

C. Acessando o menu Inserir e clicando no atalho  

D. Não é possível iniciar nova linha em células do 

Microsoft Excel 

E. Através da tecla de atalho Alt + barra de espaço 

 

22- Assinale a única alternativa que traz a associação correta 

entre os documentos oficiais e os conceitos a seguir: 

 

x. Circular 

y. Memorando 

z. Portaria 

 

I – Documento que contém um conjunto de informações 

utilizado para reportar resultados sobre tarefas executadas, 

fatos, ocorrências, sindicâncias ou inquéritos. Possuem 

características de estilo e forma próprias, entre eles: Introdução, 

Desenvolvimento e Conclusão.  

II – Trata-se de ato administrativo através do qual determinada 

autoridade estabelece regras, expede instruções para aplicações 

de normas ou define sobre a organização e o funcionamento de 

serviços, sobre questões de pessoal e outros atos de sua 

competência.  

III – Correspondência oficial enviada para diversos 

destinatários, simultaneamente e com texto idêntico. Transmite 

informações, ordens, recomendações, instruções ou esclarece 

sobre normas, leis e regulamentos.  

IV – Expressão de um juízo, contendo pronunciamento, 

recomendação, determinação ou opinião sobre questão técnica, 

jurídica, administrativa ou financeira. Habitualmente trata-se de 

resposta a uma consulta feita a profissional ou órgão 

especializado sobre determinado assunto de sua competência ou 

formação.  

V – Comunicação entre unidades administrativas de um mesmo 

órgão, que podem ser hierarquicamente em mesmo nível ou em 

nível diferente. Caracteriza-se pela agilidade no serviço diário 

de órgãos públicos e simplicidade de procedimentos 

burocráticos.  

 

A. x – I; y – II; z – IV 

B. x – IV; y – V; z – I 

C. x – III; y – V; z – II 

D. x – V; y – I; z – II 

E. x – III; y – IV; z – I  

 

23 -No Microsoft Office Word, qual a tecla de atalho utilizada 

para recortar uma informação? 

 

A. Alt + d 

B. Ctrl + d 

C. Ctrl + z 

D. Alt + z 

E. Ctrl + x 
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24- Com relação ao Servidor Público, julgue as proposições em 

(V) Verdadeiro ou (F) Falso e assinale a única alternativa com a 

sequência de respostas corretas: 

 

(   )  O servidor habilitado em concurso público e empossado 

em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no 

serviço público ao completar um ano de efetivo exercício. 

(   )  O servidor estável só perderá o cargo em virtude de 

sentença judicial transitada em julgado.  

(   )  O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao 

serviço, sem motivo justificado.  

(   )  As indenizações percebidas pelo servidor não se 

incorporam ao seu vencimento ou provento para qualquer 

efeito.  

 

A. F, F, F, F 

B. V, F, F, V 

C. F, V, V, V 

D. F, F, V, V 

E. F, F, V, F 

 

25- Ao utilizar o Microsoft Word, se o usuário selecionar o 

texto e apertar nas teclas SHIFT + F3, o que ocorrerá? 

 

A. Alterará as letras do texto selecionado para maiúsculas 

ou minúsculas. 

B. A seleção será desfeita. 

C. O texto será copiado. 

D. O documento será preenchido automaticamente com as 

informações selecionadas. 

E. A cor da fonte será automaticamente alterada para 

vermelho. 

 

26- Não é considerada verba indenizatória do servidor público: 

 

A. Ajuda de custo  

B. Adicional de férias  

C. Auxílio moradia  

D. Indenização de Transporte  

E. Diárias  

 

27- São deveres do Servidor Público, exceto: 

 

A. Guardar sigilo sobre assunto da repartição.  

B. Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.  

C. Atender com presteza ao público em geral, prestando as 

informações requeridas, ressalvadas as protegidas por 

sigilo.  

D. Tratar com urbanidade as pessoas.  

E. Cumprir, sem questionar, quaisquer ordens superiores, 

de qualquer natureza.  

 

28- No Microsoft Word, caso o usuário queira mudar a 

formatação do texto selecionado para sublinhado, deverá 

utilizar o seguinte atalho: 

 

A. Ctrl + L 

B. Ctrl + F 

C. Ctrl + B 

D. Ctrl + N 

E. Ctrl + S 

 

29- É defeso ao Servidor Público, exceto: 

 

A. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de 

poder.  

B. Recusar fé a documentos públicos.  

C. Coagir ou aliciar subordinados no sentido de filiarem-

se a associação profissional ou sindical, ou a partido 

político.  

D. Retirar, sem prévia anuência da autoridade competente, 

qualquer documento ou objeto da repartição.  

E. Ausentar-se do serviço durante o expediente, sem 

prévia autorização do chefe imediato.  

 

30- Assinale a única alternativa que indica corretamente a 

função do ícone , no Microsoft Excel. 

 

A. Soma 

B. Equação de segundo grau 

C. Alterar orientação do texto, girando-o na vertical 

D. Reduzir a potenciação de base 10 

E. Corrigir erros de fórmulas na planilha 

 

31- “No exercício das funções de recepcionista, é essencial 

ouvir com _______ e falar _______, além de manter o 

ambiente de trabalho _______ com o objetivo de _______ o 

trabalho.” Assinale a única alternativa que traga a sequência de 

palavras que preenche corretamente a frase acima. 

 

A. Leniência, lentamente, limpo, facilitar. 

B. Atenção, corretamente, organizado, otimizar. 

C. Impaciência, rapidamente, organizado, agilizar. 

D. Desdém, corretamente, limpo, otimizar 

E. Atenção, no diminutivo, arejado, facilitar. 

 

32- Assinale a única alternativa que descreve corretamente a 

função da ferramenta  do 

Microsoft Excel. 

 

A. Soma os valores das células selecionadas e indica o 

valor de centro. 

B. Mescla os valores das células selecionadas e calcula a 

potência central de base 10. 

C. Mescla as células selecionadas, tornando-as uma só, e 

define o alinhamento do texto para centralizado. 

D. Mescla as fórmulas das linhas A e B, definindo o ponto 

central entre elas. 

E. Mescla todas as fórmulas da planilha e centraliza a 

exibição para impressão. 

 

33- São atribuições do(a) recepcionista, exceto: 

 

A. Fiscalizar e aplicar sanções aos demais servidores.  

B. Atendimento ao público.  
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C. Registro de entrada e saída de pessoas. 

D. Preencher relatórios. 

E. Prestar informações. 

 

34- No Microsoft Word, a quebra de seção: 

 

A. Insere automaticamente um sumário no documento. 

B. Divide o documento, possibilitando formatações 

diferentes para o mesmo documento. 

C. Adiciona o rodapé nas páginas selecionadas. 

D. Finaliza o documento com uma mensagem pré-definida 

pelo usuário. 

E. Adiciona comentários ao documento. 

 

35- São princípios da Administração Pública, exceto: 

 

A. Legalidade 

B. Moralidade  

C. Pessoalidade  

D. Publicidade 

E. Eficiência 

 

36- No que tange aos elementos da comunicação, julgue as 

proposições em (V) Verdadeiro ou (F) Falso e assinale a única 

alternativa com a sequência de respostas corretas: 

 

(   )  A comunicação está associada à linguagem e interação, 

como forma de transmissão de mensagens entre emissor e 

receptor.  

(   )  O receptor é quem recebe a mensagem, também 

denominado de interlocutor ou ouvinte.  

(   )  O emissor é aquele que emite a mensagem, que será 

destinada sempre a um único receptor. Também pode ser 

chamado de locutor ou falante.  

(   )  O canal de comunicação é o meio através do qual a 

mensagem será transmitida. São exemplos: telefone, livro, 

revista, e-mail.  

 

A. V, V, V, V 

B. V, F, V, F 

C. V, F, F, V 

D. F, V, F, F 

E. V, V, F, V 

 

37- Assinale a única alternativa que traz a associação correta 

entre os princípios da arquivologia e os conceitos a seguir: 

 

u. Cumulatividade 

v. Proveniência 

x. Organicidade 

y. Unicidade 

z. Indivisibilidade 

 

I - Os arquivos refletem a estrutura, as funções e as atividades 

da entidade produtora, em suas relações internas e externas.  

II - Os arquivos devem ser organizados por fundos de 

documentos, de modo a se respeitar a origem dos documentos. 

Também pode ser chamado de princípio do respeito aos fundos.  

 

III - Os arquivos conservam seu caráter único em função do 

contexto em que foram produzidos.  

IV - Os arquivos constituem uma formação progressiva e 

natural decorrente das funções e atividades de um organismo.  

V - Os fundos arquivísticos devem ser preservados sem 

dispersão, mutilação, alienação, destruição ou acréscimos 

indevidos ou não autorizados, decorrente do princípio de 

respeito aos fundos.  

 

A. u – II; v – IV; x – I; y – V; z – III. 

B. u – IV; v – II; x – I; y – III; z – V. 

C. u – I; v – III; x – V; y – II; z – IV. 

D. u – III; v – I; x – II; y – V; z – IV. 

E. u – IV; v – I; x – III; y – II; z – V. 

 

38- No Microsoft Word é possível localizar uma palavra 

utilizando-se as seguintes teclas de atalho: 

 

A. Ctrl + L 

B. Ctrl + Alt + F 

C. Ctrl + F 

D. Ctrl + Shift + Z 

E. Ctrl + Alt + L 

 

39- Método de arquivamento muito aconselhável para ordenar 

documentos de acordo com suas informações de origem, como 

países, estados, cidades, municípios, bairros, etc.  

 

A. Método geográfico  

B. Método numérico 

C. Método alfanumérico 

D. Método alfabético 

E. Método decimal 

 

40- Marque a única alternativa que indica corretamente as 

teclas de atalho para inserir em uma célula pré-selecionada a 

data atual, no Microsoft Excel. 

 

A. Shift + D 

B. Ctrl + D 

C. Ctrl + M 

D. Ctrl + W 

E. Ctrl + ; 

 

 

 

 


