AGENTE ADMINISTRATIVO – PROVA 2
1.

Não faz parte dos acessórios do Windows:
a) Bloco de Notas.
b) Ferramenta de Captura.
c) Executar.
d) Firewall.

2.

c) Em um slide, você verá um ícone
No MS-Excel, considere as seguintes células preenchidas:
Comentários, quando alguém tiver deixado um
D10=300, D15=20, E5=100, E6=100. Qual o resultado da
comentário.
seguinte fórmula: = D10+E5/2?
d) Você pode definir a velocidade e o intervalo das
a) 175.
transições.
b) 350.
c) 200
10. A ARPANET, o início da Internet, surgiu em:
d) 50.
a) 1969.
b) 1950.
O Debian é um (a):
c) 1983.
a) Tipo de protocolo de Rede do Windows.
d) 1990.
b) Programa de manipulação de vídeos.
c) Distribuição do Linux.
11. Qual década surgiu o site de busca Google?
d) Aplicação do Android.
a) 2000.
b) 90.
Qual é o resultado, no MS-Excel, ao acionarmos as teclas de
c) 80.
atalho do teclado “Ctrl+i” numa célula selecionada?
d) 70.
a) Abrirá a janela “Gráficos”
b) Abrirá a janela “Localizar”.
12. O navegador de Internet Safari é desenvolvido pela:
c) Fecha a aba atual.
a) Google.
d) O conteúdo da célula ficará em Itálico.
b) Apple.
c) Mozilla.
No Ms-Excel se digitarmos na Barra de Fórmulas “=4^2” e
d) Microsoft.
apertarmos ENTER, qual será o resultado?
a) #ERRO.
13. É correto afirmar sobre a memória ROM:
b) 2.
a) DOS é um dos programas da memória ROM.
c) 16.
b) Seu conteúdo pode ser apagado a hora que quiser.
d) 40.
c) É uma memória volátil.
d) Um software quando está gravado no interior de
Qual comando no MS-PowerPoint refaz a última ação
memória ROM passa a ser chamado de “firmware”.
desfeita?
a) Ctrl+R.
14. Para iniciarmos uma apresentação do PowerPoint a partir do
b) Ctrl+Y.
slide atual aberto usamos o atalho:
c) Ctrl+V.
a) SHIFT+F5.
d) Ctrl+Z.
b) F5.
c) ALT+F4.
Os slides do PowerPoint são configurados automaticamente
d) F4.
no modo:
a) Leitura.
15. No MS-Word, as teclas de atalho que tem as funções colar,
b) Paisagem.
recortar e copiar, são respectivamente:
c) Retrato.
a) CTRL+C; CTRL+X; CTRL+R.
d) Classificação.
b) CTRL+V; CTRL+X; CTRL+C.
c) CTRL+X; CTRL+V; CTRL+R.
Qual comando no Linux, mostra o conteúdo de um arquivo:
d) CTRL+Z; CTRL+I; CTRL+C.
a) more arquivo.
b) head arquivo.
16. Qual efeito de fonte, no MS-Word, deixa as letras bem
c) mv arquivo.
pequenas abaixo da linha de texto?
d) cp arquivo.
a) Sobrescrito.
b) Versalete.
c) Itálico.
d) Subscrito.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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9.

É incorreto afirmar sobre o PowerPoint:
a) Há milhares de modelos gratuitos de PowerPoint, que
você pode procurar online quando você abre o
PowerPoint.
b) O tamanho do slide Widescreen é 4:3.
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17. Qual é a função, no MS-Outlook, do botão abaixo?

a)
b)
c)
d)

24. As funções do Windows:
Lupa
Teclado Virtual.
Narrator

Não lido/lido.
Novo E-mail.
Enviar/Receber.
Responder.

Pertencem ao grupo:
a) Acessibilidade.
b) Segurança.
c) Manutenção.
d) Painel de Entrada.

18. O hardware do computador pode ser dividido em hardware
interno e hardware externo. São exemplos de hardware 25. O atalho abaixo, no Linux, apaga uma palavra na linha atual
externo:
do comando no terminal:
a) Microfone e Placa de Rede.
a) CTRL+C.
b) Placa Mãe e BIOS.
b) CTRL+W.
c) Teclado e Microfone.
c) CTRL+U.
d) Ventoinha e Fonte de energia.
d) CTRL+R.
19. No MS-Excel se digitarmos na Barra de Fórmulas 26. É uma versão inexistente do Windows:
“=370+200/2*1” e apertarmos ENTER, qual será o resultado?
a) Windows 10.
a) 275.
b) Windows Vista.
b) 470.
c) Windows Explorer.
c) #ERRO.
d) Windows NT.
d) 1040.
20. É uma das formas de chamarmos a CPU:
a) HD.
b) BIOS.
c) DOS.
d) Processador.

27. Qual é a primeira coisa que começa e funcionar quando se
liga o computador?
a) Memória RAM.
b) Memória ROM.
c) BIOS.
d) Linux.

21. Diferente da memória do Disco Rígido, essa memória não 28. O arquivo “agente.pps” está associado ao:
armazena conteúdos permanentes. Trata-se da memória:
a) MS-PowerPoint.
a) RAM
b) MS-Outlook.
b) ROM.
c) MS-Word.
c) USB
d) MS-Excel.
d) BIOS.
29.
22. No Linux, todos os arquivos pessoais, como documentos e
fotos, ficam dentro de pastas que levam o nome do usuário.
Esses arquivos ficam no diretório:
a) /opt.
b) /home.
c) /proc.
d) /bin.
30.
23. Para fechar uma janela aberta no Internet Explorer usar
entre outras possibilidades a junção das teclas:
a) ALT+F4.
b) CTRL+F2.
c) SHIFT+F4.
d) ALT+F2.
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A frequência de um processador (velocidade, clock) é
medida em:
a) Bytes.
b) Bits
c) Hertz.
d) Watts.
Essa fórmula no MS-Excel retorna o número que representa
a data no código data-hora. Trata-se da fórmula:
a) DIA.
b) HOJE.
c) CALENDARIO.
d) DATA.
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31. Indique a alternativa em que todas as palavras estão escritas 35. Comparam um novo computador para a sala de reuniões.
de acordo com a norma culta da língua:
Na oração acima, sobre o sujeito, pode-se afirmar que:
a) Recebemos todo o tipo de proposta, de tudo quanto é
a) É indeterminado.
lugar do Brasil, para abrir lojas com condições
b) É oculto.
diferenciadas.
c) É “novo computador”.
b) A fabricação de refrigerantes vem registrando quedas
d) É inexistente.
mensais sucessivas desde fevereiro do ano paçado e
deve continuar caindo esse ano.
36. A _________ da obra foi feita ___ claras.
c) A espectativa é que o investimento se pague em quatro
Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas
anos.
acima:
d) Mas se ele conseguir abrir caminho para as pessoas se
a) conceção - às.
conectarem pagando menos, este será só o mais
b) conceção - as.
ressente exemplo de como a empresa vem mudando o
c) concessão - às.
aspecto econômico do setor de tecnologia.
d) concesão - as.
32. Era de ____ entregar os relatórios para ____ conferir.
37. A oração subordinada adverbial abaixo se classifica como:
Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas
Um dos engenheiros explicou a obra, enquanto os outros
acima:
ficaram no saguão.
a) prache - eu.
a) Proporcional.
b) praxe - mim.
b) Comparativa.
c) praxe - eu.
c) Causal.
d) prache - mim.
d) Temporal.
33. Em relação à ortografia, aponte a alternativa que contém 38. Indique a alternativa em que há termo escrito de forma
erro:
incorreta:
a) Ele revela que teve de ir atrás de novas lojas,
a) Quem liderou a lista com maior taxa de inadimplência
compatíveis com o consumidor de classe C, que é o
foi Manaus, que tinha no último trimestre de 2015 a
cliente predominante na região.
sexta maior taxa de desemprego entre as capitais
b) Ele çalientou que os bancos brasileiros estão
analisadas.
praticamente todos preparados para iniciar de imediato
b) O Brasil tem defendido o livre comércio no setor, o que
esse tipo de cadastro de novos correntistas, sem a
significa a venda de veículos entre os países sem
necessidade de o cliente ter de comparecer à agência.
imposto de importação e sem cotas.
c) Uma agência de outro banco não tem obrigação de
c) De acordo com o ministro do comércio exterior, ainda
aceitar pagamento com cheque, assim como a que
não há consenço sobre essa questão.
opera apenas de forma eletrônica não tem o dever de
d) As montadoras serão convidadas para a próxima
fazer a operação.
reunião, ainda sem data específica.
d) Segundo a Federação Brasileira de Bancos, as
instituições vão analisar a nova norma para se 39. Indique a alternativa em que ambos os substantivos
adequarem, assegurando a existência dessas quatro
pertencem ao gênero feminino:
formas de controle.
a) Dinamite – gengibre.
b) Gengibre – cal.
34. Acerca da concordância dos termos, analise as assertivas
c) Dinamite – cal.
abaixo:
d) Cal – mármore.
I.
As faxineiras falam alto.
II.
A secretária atendeu o maior número de clientes 40. Acerca da pontuação, indique a alternativa que possui erro:
possível.
a) No ano passado, o volume de bebida produzido caiu
III.
Apesar de meia nervosa, organizou os arquivos
quase 6%, o pior resultado em cinco anos.
corretamente.
b) Antes, para abrir uma conta corrente ou de poupança
a) Apenas I e II estão corretas.
nos bancos, o cliente, tinha de ir pessoalmente até uma
b) Apenas I está correta.
agência bancária com um documento de identificação.
c) Apenas I e III estão corretas.
c) Ontem, após uma reunião bilateral entre os dois países,
d) I, II e III estão corretas.
em Brasília, os ministros afirmaram que o entendimento
ainda está em discussão.
d) Com o desempenho operacional afetado e a dívida em
descompasso com a geração de caixa, a companhia
relatou que está avançando em sua renegociação da
dívida.
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41. Acerca da regência dos termos, aponte a alternativa 47. Um comerciante comprou uma partida de feijão por
incorreta:
R$ 51.300,00 e uma partida de arroz por R$ 48.600,00.
a) Sou avessa à mentira.
Vendeu o feijão com um prejuízo de 3% e o arroz, com 13,5%
b) O deputado respondeu o apresentador.
de lucro. Ao todo, teve lucro ou prejuízo? Quanto?
c) Ela visa à medalha de ouro.
a) Lucro R$ 8.100,00.
d) Ela mora no centro de Cajamar.
b) Lucro R$ 5.022,00.
c) Prejuízo R$ 1.539,00.
d) Prejuízo R$ 14.661,00.
42. Quanto à concordância verbal, indique a alternativa
incorreta:
a) Com nove usinas, a empresa tem capacidade instalada 48. Quanto é a soma das raízes da equação
para processar 36,8 milhões de toneladas por safra.
−
+
+
−
= , sendo 5 uma raiz
b) Por outro lado, questionaram se o aumento de capital
dupla?
será suficiente.
a) 0.
c) A empresa definirá a remuneração segundo seu
b) 16.
desempenho financeiro, como a maioria das
c) 10.
companhias.
d) 13.
d) Das companhias consultadas, apenas 16% tem como
diretor executivo um membro que não seja da família. 49. Um avô resolve repartir entre seus 3 netos uma quantia que
seja diretamente proporcional à media final obtida por cada
43. Acerca da utilização do acento indicador da crase, indique a
um na escola e inversamente proporcional à idade deles.
alternativa incorreta:
Sabendo que André tem 12 anos e tirou média 8, Caio tem
a) À pedido do promotor, atenda todas as ligações.
14 e tirou 7, Dario tem 16, tirou 6, e recebeu R$ 1.440,00,
b) Às sete horas da noite, iremos à missa.
qual a quantia repartida pelo avô?
c) À medida que meu salário aumenta, meu tempo livre
a) R$ 4.960,00.
diminui.
b) R$ 6.240,00.
d) Chegamos à festa atrasados.
c) R$ 4.280,00.
d) R$ 5.920,00.
44. Qual o capital que aplicado a juros compostos, por 2anos, à
taxa de 5% ao ano, obteve-se o montante de R$ 55.125,00? 50. Uma escola de línguas com 500 alunos, oferece apenas um
a) R$ 45.000,00.
curso diurno de Inglês e um curso noturno de Espanhol. Do
b) R$ 52.000,00.
total dos alunos, 70% estão matriculados no curso de Inglês.
c) R$ 48.000,00.
Dos que estão matriculados no curso de Inglês, 50% também
d) R$ 50.000,00.
estão matriculados no curso de Espanhol. Dos matriculados
no curso de Espanhol, 40% estão cursando faculdade. O
número de alunos matriculados no curso de Espanhol e que
45. Uma caixa d’água, com a forma de um paralelepípedo
cursam faculdade é:
retângulo, tem capacidade para 2.000 litros. Qual é a
a) 325.
capacidade de outra caixa semelhante à primeira, cujas
b) 175.
medidas das arestas são 40% maiores?
c) 130.
a) 5.488 ℓ.
d) 400.
b) 2.800 ℓ.
c) 6.240 ℓ.
d) 12.800 ℓ.
46. Se 15 operários asfaltam 1.800 metros durante 12 dias,
trabalhando 9 horas por dia, quantos metros asfaltariam 20
operários, trabalhando 8 horas por dia, em 36 dias?
a) 2.300 m.
b) 3.800 m.
c) 6.400 m.
d) 4.200 m.
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