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INSTRUÇÕES 

 

Este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões, constituídas com cinco opções 

(A, B, C, D, E) e uma única resposta correta. Em caso de divergência de dados e/ou de 

defeito no Caderno de Questões, solicite providências ao fiscal de sala. 

Você receberá o Cartão Resposta, no qual serão transcritas as respostas do Caderno de 

Questões, com caneta esferográfica de tinta azul ou preta, de acordo com as orientações de 

preenchimento abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Após o preenchimento do Cartão Resposta com as respostas do Caderno de Questões, o 

candidato deverá assinar o mesmo. 

 

Durante a realização das provas é vedado:  

a) consultar livros, códigos, manuais, impressos ou quaisquer anotações ou 

equipamentos eletrônicos;  

b) a comunicação entre os candidatos;  

c) ausentar-se da sala sem a companhia de um fiscal;  

d) a ingestão de alimentos e bebidas, com exceção de água acondicionada em 

embalagem plástica transparente sem rótulos e/ou etiquetas;  

e) entregar a prova e o cartão resposta antes de decorrida 45 (quarenta e cinco) minutos 

do seu início.  

f) o uso de relógio de qualquer tipo e aparelhos telefônicos, qualquer equipamento 

elétrico ou eletrônico, bonés, chapéus e porte de qualquer tipo de arma. 

A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitido aos fiscais 

de sala auxiliar na interpretação. 

A saída da sala de prova, com a entrega do Caderno de Questões e Cartão Resposta, 

somente será permitida depois de transcorrido 45 minutos do início da mesma. 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO DA AGRICULTURA 



Ao concluir a prova e o preenchimento do Cartão Resposta, entregue o Caderno de 

Questões e o Cartão Resposta ao fiscal de sala. A não entrega de qualquer um dos itens 

especificados acima, implicará na eliminação do candidato do Concurso Público. 

O tempo de duração total da prova é de três(03) horas, incluído o tempo para 

preenchimento do Cartão Resposta. 

O candidato poderá anotar suas respostas no gabarito disponível na última página do 

caderno de questões para conferir com o gabarito oficial. 

Os 3 últimos candidatos ao terminarem a prova deverão permanecer juntos em sala para, 

juntamente com os fiscais de sala assinar a folha ata, o verso dos cartões respostas, o lacre 

dos envelopes que guardarão os Cartões Resposta e os Cadernos de Questões. 

A desobediência a qualquer uma das determinações constantes do Edital de Concurso 

Público, do presente Caderno de Questões e de preenchimento do Cartão Resposta, 

implicará na eliminação do candidato do Concurso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE!  



Português 

 

 

Leia o texto a seguir e responda as questões 01 a 07: 

 

[...] Conheci que Madalena era boa em demasia, mas não conheci tudo de uma vez. Ela 

se revelou pouco a pouco, e nunca se revelou inteiramente. A culpa foi minha, ou antes, a culpa 

foi desta vida agreste, que me deu uma alma agreste.  

E, falando assim, compreendo que perco o tempo. Com efeito, se me escapa o retrato 

moral de minha mulher, para que serve esta narrativa? Para nada, mas sou forçado a escrever. 

Quando os grilos cantam, sento-me aqui à mesa da sala de jantar, bebo café, acendo o 

cachimbo. Às vezes as ideias não vêm, ou vêm muito numerosas e a folha permanece meio 

escrita, como estava na véspera. Releio algumas linhas, que me desagradam. Não vale a pena 

tentar corrigi-las. Afasto o papel. 

Emoções indefiníveis me agitam inquietação terrível, desejo doido de voltar, tagarelar 

novamente com Madalena, como fazíamos todos os dias, a esta hora. Saudade? Não, não é isto: 

é desespero, raiva, um peso enorme no coração. 

Procuro recordar o que dizíamos. Impossível. As minhas palavras eram apenas palavras, 

reprodução imperfeita de fatos exteriores, e os dela tinham alguma coisa que não consigo 

exprimir. Para senti-las melhor, eu apagava as luzes, deixava que a sombra nos envolvesse até 

ficarmos dois vultos indistintos na escuridão. 

Lá fora os sapos arengavam, o vento gemia, as árvores do pomar tornavam-se massas 

negras. 

- Casimiro! 

Casimiro Lopes estava no jardim, acocorado ao pé da janela, vigiando. 

- Casimiro! 

A figura de Casimiro Lopes aparece à janela, os sapos gritam, o vento sacode as 

árvores, apenas visíveis na treva. Maria das Dores entra e vai abrir o comutador. Detenho-a: não 

quero luz. 

O tique-taque do relógio diminui, os grilos começam a cantar. E Madalena surge no 

lado de lá da mesa. Digo baixinho: 

- Madalena! A voz dela me chega aos ouvidos. Não, não é aos ouvidos. Também já não 

a vejo com os olhos. 

Estou encostado à mesa, as mãos cruzadas. Os objetos fundiram-se, e não enxergo 

sequer a toalha branca. 

- Madalena... 

A voz de Madalena continua a acariciar-me. Que diz ela? Pede-me naturalmente que 

mande algum dinheiro a mestre Caetano. Isto me irrita, mas a irritação é diferente das outras, é 

uma irritação antiga, que me deixa inteiramente calmo. Loucura estar uma pessoa ao mesmo 

tempo zangada e tranquila. Mas estou assim. Irritado contra quem? Contra mestre Caetano. Não 

obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião! 

A toalha reaparece, mas não sei se é esta toalha sobre que tenho as mãos cruzadas ou a 

que estava aqui há cinco anos. 

Rumor do vento, dos sapos, dos grilos. A porta do escritório abre-se de manso, os 

passos de seu Ribeiro afastam-se. Uma coruja pia na torre da igreja. Terá realmente piado a 

coruja? Será a mesma que piada a dois anos? Talvez seja até o mesmo pio daquele tempo. 

Agora seu Ribeiro está conversando com d.Glória no salão. Esqueço que eles me 

deixaram e que esta casa está quase deserta. 

- Casimiro! 

Penso que chamei Casimiro Lopes. A cabeça dele, com chapéu de couro de sertanejo, 

assoma de quando em quando à janela, mas ignoro se a visão que me dá é atual ou remota. 

Agitam-se em mim sentimentos inconciliáveis: encolerizo-me e enterneço-me, bato na 

mesa e tenho vontade de chorar. 



RAMOS, Graciliano. São Bernardo. Rio de Janeiro: Record, 1982. 

 

1. Com base nas informações do texto lido, use V para verdadeiro e F para falso: 

(   ) No terceiro parágrafo o narrador fala das emoções e conclui que o que verdadeiramente 

sente é cólera. 

(    ) O narrador vive um momento em que seu estado emocional se encontra confuso, 

desordenado. 

(      ) O narrador-personagem assume que é rude. 

(      ) O texto apresenta inúmeras antíteses, o que reforça a sagacidade do narrador-personagem. 

 

Respeitando a ordem em que as sentenças aparecem, temos: 

a) V – V – V – F 

b) V – F – V - F 

c) F – V – F - V 

d) F – F – F - V 

e) F – V – V - F 

 

2. É possível inferir que: 

a) a alma do narrador está umente. 
b) no excerto o narrador apresenta sentimentos individualistas e confirma sua postura amistosa. 

c) no texto, embora o narrador se sinta abandonado, apresenta uma postura irônica.  

d) o fragmento abre-se para uma dimensão do passado onde o narrador relembra fatos ditosos. 

e) o texto se trata de um monólogo onde o narrador revela sua solidão atormentada. 

 

3.  “Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar. Mandrião!” O vocábulo 

sublinhado tem como sinônimo: 

a) dorido 

b) falacioso 

c) indolente 

d) perspicaz 

e) taciturno 

 

4.  “Às vezes as ideias não vêm...”  A crase se justifica no fragmento anterior por ser uma 

locução adverbial. Todas as sentenças empregam a crase corretamente, exceto uma. Marque-a: 

a) Refiro-me à aluna que senta na primeira carteira. 

b) A atividade não pode ser feita à lápis. 

c) Quando chegar ao final da quadra, vire à esquerda. 

d) Ela saiu às pressas. 

e) Tudo estava às mil maravilhas, até que ele chegou. 

 

5.  “Quando os grilos cantam,...” A figura de linguagem presente no excerto é denominada: 

a) sinestesia 

b) metonímia 

c) prosopopeia 

d) catacrese 

e) redundância 

 

6  “O tique-taque do relógio diminui,” A flexão no plural dos termos em negrito é tique-

taques. Marque a alternativa em que há erro quanto ao emprego do plural: 

a) vice-presidente = vices-presidentes 

b) pé de moleque = pés de moleques 

c) abaixo-assinado = abaixos-assinados 

d) cirurgião-dentista = cirurgiões-dentistas 

e) joão-ninguém = joões-ninguém 

 



7.  “Não obstante ele ter morrido, acho bom que vá trabalhar.” Os termos em destaque podem 

ser substituídos sem acarretar prejuízo de sentido ao texto por: 

a) Portanto 

b) Contudo 

c) Porquanto 

d) Mas também 

e) Por conseguinte 

 

8. Dadas as sentenças: 

1-Atualmente se fala muito em bullying nas escolas.  
2-Atualmente, se fala muito em bullying nas escolas. 

3-Então fica certo; te ligo assim que chegar em casa. 

4-Jamais me passou pela cabeça que ele iria tomar essa atitude. 

 

A colocação pronominal está correta: 

a) Somente nas sentenças 3 e 4. 

b) Somente nas sentenças 2, 3 e 4. 

c) Somente nas sentenças 1,2 e 3. 

d) Somente nas sentenças 2 e 3. 

e) Somente nas sentenças 1 e 4. 

 

9. Na frase: “Naquela casa havia de tudo: flores secas, janelas quebradas, quartos escuros, 

portas rangendo...”, as reticências no final da frase indicam: 

a) supressão de trecho. 

b) prolongamento de ideia. 

c) hesitação. 

d) interrupção de pensamento. 

e) sugestão para que o leitor complete a ideia da frase. 

 

10.  “É um problema meio estranho.” A classificação morfológica do termo em sublinhado é: 

a) complemento nominal 

b) locução adjetiva 

c) adjetivo 

d) substantivo 

e) advérbio 

 

 

Matemática 

 

11. Na solução da equação exponencial                  , sabendo que   é um 

número real. Qual o valor de  : 

a) 0.  b) 1.  c) 2.  d) 3.  e) Nenhuma  das respostas 

anteriores. 

12.  Ao decolar um avião se inclinação obtendo um angulo qualquer em relação ao solo, 

nesta inclinação o avião percorre  √ 
 

km e em relação ao solo ele percorre 8km. A que 

altura o avião se encontra  em relação ao solo: 

a) 8km.                b) 6km.                   c) 4,5km.                   d) 12√ 
 
 km.           e) 9km. 



13. Uma fábrica funciona em turno  de 8  horas diárias e produz 16560 peças nas  46 

máquinas que possui. Pretende- se chegar a uma produção de 27000 peças por dia numa 

jornada de 12 horas diárias, neste caso a indústria teria que adquirir  quantas máquinas 

iguais a que já possui: 

a) 3.  b) 4.  c) 5.  d) 6.  e) 7. 

 

14.No sistema de equação {  
        
        

 qual o valor de Y para que a equação se 

torne verdadeira: 

a) 3.  b) 4.  c) 5.  d) 6.  e) 7. 

 

15.  Leonardo aplicou R$ 48.000,00 em um tipo de aplicação que lhe rendem 4% ao 

mês na modalidade de juro simples. Qual o montante após 4 meses de aplicação: 

(a) R$ 51.680,00 

(b) R$ 49.920,00 

(c) R$ 55.680,00 

(d) R$ 60.120,00 

(e) R$ 52.680,00 

Conhecimentos Gerais 

16.Quais os países que tem a maior e menor expectativa de vida do mundo, 

respectivamente. 

a) Austrália e Afeganistão 

b) Itália e Chade 

c) Japão e Serra Leoa 

d) Brasil e Congo 

e) Estados Unidos e Angola 

17.Em que governo Brasileiro foi sancionada a LEI das cotas para o Ensino Superior? 

a) Governo de Dilma Rousseff 

b) Governo de José Sarney 

c) Governo de Fernando Henrique Cardoso 

d) Governo de Itamar Franco 

e) Governo de Luiz Inácio Lula da Silva 

 



18.A indústria Catarinense é enorme destaque no cenário nacional e está bem 

distribuída por todo o território estadual. Acerca desse assunto, relaciona a coluna da 

direita com a da esquerda e assinale a alternativa CORRETA. 

( 1) Madeira, papel e celulose (  ) Planalto Serrano 

( 2) Madeira e Móveis  (  ) Oeste 

( 3) Têxtil e cristais  (  ) Planalto Norte 

( 4) Cerâmica e Mineração (  ) Vale do Itajaí 

( 5) Aves e Suínos  (  ) Sul 

a) 1,5,2,3,4 

b) 2,5,1,3,4 

c) 3,2,1,4,5 

d) 3,5,2,4,1 

e) 1,2,3,5,4 

 

19.No ultimo Censo do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), a 

população do município de União do Oeste era de quantos habitantes? 

a) 3.791 

b) 2.410 

c) 2,799 

d) 2.910 

e) 2,790 

 

20.O município de União do Oeste tem sua área territorial desmembrada de qual 

município mãe? 

a) Quilombo 

b) Pinhalzinho 

c) Coronel Freitas 

d) Sul Brasil 

e) Águas Frias 

 

 

Conhecimentos Específicos 

 

21. A respeito dos princípios da Administração Pública, é correto afirmar 

que: 



a) Se aplicam também às entidades da Administração Pública Indireta, exceto 

aquelas submetidas ao regime jurídico de direito privado;  

b) Possuem uma ordem cronológica de importância; 

c) O princípio da eficiência, com advento da Emenda Constitucional 19/98, 

ganhou acento constitucional, passando a sobrepor-se aos demais; 

d) Se aplicam, em igual medida e de acordo com as ponderações 

determinadas pela situação concreta, a todas as entidades integrantes da 

Administração Direta e Indireta; 

e) O princípio da eficiência, deve ser aplicado apenas quanto ao modo de 

atuação do agente público, não podendo incidir quando se trata de organizar 

e estruturar a Administração Pública; 

 

22. Com relação ao Artigo 18 da Constituição Federal, no que diz respeito à 

Organização do Estado, podemos dizer que: 

a) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil 

compreende os Estados, e os Municípios, todos dependentes da União, nos 

termos da Constituição de 1988; 

b) É dever da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios recusar 

fé aos documentos públicos; 

c) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-

se-ão por lei municipal, dentro do período determinado por Lei 

Complementar, e dependerão de consulta às populações dos Municípios 

envolvidos, após apresentados e publicados na forma da lei; 

d) São Paulo é a Capital Federal; 

e) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: criar 

distinções entre brasileiros ou preferências entre si; 

 

23. A Redação Oficial deve-se caracterizar por quais dos atributos abaixo: 

a) Clareza, precisão e impessoalidade; 

b) Uso da forma informal, informalidade e impessoalidade; 

c) Subjetividade, formalidade e coesão; 

d) Pessoalidade, subjetividade e uso da norma padrão; 

e) Objetividade, pessoalidade e coesão; 

 



24. João nasceu em Angola, país situado no continente Africano. Devido a 

complicações no parto, precisou amputar um dos braços. Aos 18 anos ele se 

mudou para o Brasil. Com 21 anos ele terminou o ensino médio e decidiu 

prestar concurso para um município Catarinense. De acordo com essas 

informações, qual das afirmativas abaixo é correta: 

a) Caso o concurso abra vagas para pessoas com deficiência, João poderá 

concorrer a uma vaga, uma vez que ele não possui um dos braços; 

b) Caso o concurso abra vagas para cotas raciais, João poderá concorrer a 

uma vaga, uma vez que a nacionalidade dele é Angolana, que é um país 

situado na África; 

c) Caso o concurso abra vagas para pessoas com deficiência e para cotas 

raciais, João terá que optar entre concorrer a vaga para pessoa com 

deficiência, ou para negros e pardos; 

d) Caso tenha vagas para cargos de nível superior, João poderá concorrer a 

uma delas, pois o ensino médio no Brasil equivale ao ensino superior em 

Angola; 

e) Nenhuma das alternativas anteriores está correta; 

 

25. Considere as afirmações abaixo e indique a alternativa correta com 

relação aos Direitos e Deveres Individuais e Coletivos da Constituição 

Federal. 

I) Ninguém é obrigados a fazer o que estiver na Lei; 

II) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou 

degradante; 

III)  É livre a manifestação do pensamento, sendo obrigado o anonimato; 

IV) É garantido o direito de propriedade; 

a) Estão corretas I, II e III; 

b) Estão corretas II e IV; 

c) Estão corretas III e IV; 

d) Todas estão corretas; 

e) Todas estão incorretas; 

 

26. Qual das definições abaixo, segundo a Lei 8.666/93 é a que representa 

o conceito de Tomada de Preços: 



a) É a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou 

que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação; 

b) É a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu 

objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número mínimo de 

3 (três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, 

cópia do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na 

correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 

antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentação das 

propostas; 

c) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que, na fase inicial 

de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 

qualificação exigidos no edital para execução de seu objeto; 

d) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de 

trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital 

publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de 45 (quarenta e 

cinco) dias; 

e) É a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a venda de 

bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados, ou para a alienação de bens imóveis, a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliação; 

 

27. De acordo com o portal da transparência do município de União do 
Oeste/SC, qual é a modalidade de licitação mais utilizada pela cidade? 

a) Convite; 

b) Dispensa; 

c) Pregão; 

d) Tomada de Preços; 

e) Inexigibilidade; 

 

28. Qual das Entidades Administrativas abaixo é pessoa jurídica de direito 
público, que é criada por Lei, e desempenha serviço público 
descentralizado? 



a) Secretaria; 

b) Autarquia; 

c) Fundação Privada; 

d) Sociedade de Economia Mista; 

e) Empresa Pública; 

 

29. As compras públicas, sempre que possível, deverão seguir 

determinados critérios. Indique a opção verdadeira: 

a) Serem adquiridos de uma vez só para aproveitar as peculiaridades do 

mercado, aproveitando a sazonalidade e, visando economicidade; 

b) Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Privada; 

c) Atender ao princípio da impessoalidade, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho dos produtos, garantindo 

assistência técnica, intelectual e garantias; 

d) Ser processadas através de sistema de registro de preços; 

e) A definição das unidades e das quantidades a serem adquiridas, seguem 

uma função de consumo aleatório, cuja estimativa não será necessária, uma 

vez que podem serem adquiridas parceladamente; 

 

30. Os atos normativos são comumente usados pelo poder público. Eles são 
divididos em três partes básicas. Qual dos itens abaixo não é um item da 
parte preliminar? 

a) As disposições transitórias; 

b) A epígrafe; 

c) O preâmbulo; 

d) A ementa; 

e) A autoria; 

 
31. O Prefeito de um município de Santa Catarina nomeou sua cônjuge para 

exercício de cargo em comissão na Administração Pública Direta. De acordo 
com a Súmula Vinculante 13, emitida pelo Supremo Tribunal Federal, o 
nepotismo e o tratamento privilegiado, ferem qual princípio constitucional? 

a) Princípio da razoabilidade; 

b) Princípio da finalidade; 

c) Princípio da eficiência; 



d) Princípio da moralidade; 

e) Princípio da publicidade; 

 

32. O Poder Executivo deve realizar e implementar programas e projetos 

que traduzam, de forma ordenada, as metas e objetivos sociais, econômicos 

e institucionais. É considerado um objetivo no campo Institucional: 

a) A alimentação, saúde, habitação, educação e oportunidades econômicas de 

trabalho produtivo; 

b) O incentivo ao desenvolvimento cultural e ao lazer organizado; 

c) Estímulo à pesquisa capaz de gerar novos conhecimentos e novos meios de 

atuação técnica de sentido econômico; 

d) Criação de oportunidades amplas e diversificadas, visando à formação, 

desenvolvimento e aprimoramento de talentos empresariais para a 

economia; 

e) A assistência técnica aos Estados e Municípios, possibilitando-lhes a 

melhoria dos serviços; 

 

33. Supondo que você esteja utilizando o Microsoft Word versão 2016, 

o que acontecerá ao clicar nesse ícone:  

 

a) Irá organizar a seleção em ordem alfabética ou numérica; 

b) Irá escolher o espaçamento entre as linhas do texto ou entre parágrafos; 

c) Irá dar o crédito de uma fonte de informação citando o livro, artigo ou outro 

material de onde ele se origina; 

d) Irá adicionar uma anotação no pé da página fornecendo mais informações 

sobre algo em seu documento; 

e) Irá mostrar marcas de parágrafo e outros símbolos de marcação ocultos; 

 

34. Maria estava redigindo um texto dentro do Writer do BrOffice. Em 
determinado momento, ela percebeu que as letras estavam na fonte Arial e 
tamanho 12. Porém, sua chefe havia solicitado que o texto fosse entregue 
na fonte Calibri e tamanho 14. Para não ter que corrigir palavra por palavra, 
ela decidiu selecionar todo o texto e fazer as alterações. Quais as teclas de 
atalho Maria apertou para selecionar todo o texto de uma vez só? 

a) Ctrl + A; 

b) Ctrl + B; 



c) Ctrl + T; 

d) Ctrl + L; 

e) Ctrl + N; 

 

35. Considere o Sistema Operacional Windows 7 em sua versão padrão. 
Qual das alternativas abaixo é a que representa o editor de desenhos e 
imagens do sistema? 

a) Excel; 

b) Calc; 

c) Paint; 

d) Autocad; 

e) Sketchup; 

 

36. Faça a relação entre os tipos de dispositivos de armazenamento, e seus 

respectivos exemplos, em seguida, assinale a alternativa correta: 

 

1. Armazenamento Eletrônico; 

2. Armazenamento Magnético; 

3. Armazenamento Ópticos; 

 

(___) Pen Drive e Cartão de memória; 

(___) CD e DVD; 

(___) Disco rígido e disquete; 

 

 

a) 1, 2, 3; 

b) 1, 3, 2; 

c) 2, 1, 3; 

d) 2, 3, 1; 

e) 3, 2, 1; 

 

37. Um funcionário está utilizando o Microsoft Excel versão 2010. Ele deseja 
colocar a data e o horário em uma determinada célula. Qual dos comandos 
abaixo ele deve utilizar para mostrar a referida data e o horário na célula? 

a) =DIA.DA.SEMANA(HOJE); 

b) =AGORA(); 



c) =TEMPO(); 

d) =DATAATUAL(MOMENTO); 

e) =HORA(); 

 

38. Assinale com (V) para Verdadeiro, e (F) para a Falso, e na sequência 
indique a alternativa correta, considerando as informações a respeito de 
correio eletrônico na utilização da Administração Pública: 

(___) O assunto deve ser o mais claro e específico possível, relacionado ao 
conteúdo global da mensagem. Assim, quem irá receber a mensagem 
identificará rapidamente do que se trata; quem a envia poderá, 
posteriormente, localizar a mensagem na caixa do correio eletrônico; 

(___) O local e a data são desnecessárias no corpo da mensagem, uma vez 
que o próprio sistema apresenta essa informação; 

(___) Como gênero textual, o e-mail não pode ser considerado um documento 
oficial, assim como o ofício e o memorando. Com isso, pode-se utilizar o uso 
de linguagem coloquial como gírias e abreviações; 

a) V, V, V; 

b) F, F, F; 

c) F, F, V; 

d) V, F, V; 

e) V, V, F; 

 

39.  Assinale a alternativa correta com relação às configurações e opções do 

Windows 7: 

a) É possível exibir ícones em diferentes tamanhos sendo eles: micro, 

pequeno, médio, grande e extra grande; 

b) É possível classificar os documentos por: nome, tamanho, tipo de item e 

data da modificação; 

c) É impossível desligar o computador utilizando o teclado; 

d) É impossível alterar a data e horário do sistema; 

e) É possível ligar o cooler no momento em que achar necessário;  

 

40. Após redigir um texto de 10 páginas, um funcionário deseja imprimir um 
documento no Microsoft Word, versão 2016. Porém seu chefe solicita que 
ele imprima somente as páginas pares. Qual dos comandos abaixo o 
funcionário deve seguir para imprimir estas páginas? 

a) Menu Arquivo  Imprimir  Configurações  Selecionar: Imprimir somente 

páginas pares  Imprimir; 

b) Menu Inserir  Imprimir  Digitar em Páginas: 2, 4, 6, 8 e 10  Imprimir; 



c) Menu Arquivo  Imprimir  Configurações  Selecionar: 1 – 10  

Imprimir; 

d) Menu Arquivo  Imprimir  Configurações  Digitar: 1;3;5;7;9  Imprimir; 

e) Menu Inserir  Imprimir  Configurações Avançadas  Selecionar: 

Imprimir páginas pares  Imprimir; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


