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CONHECIMENTOS GERAIS – 05 QUESTÕES 

 

01. A VII Semana do Meio Ambiente, realizada em Otacílio Costa entre os dias 30 de maio e 03 de junho, teve 

diversas atividades e ofereceu uma ampla programação aos otacilienses. As ações foram desenvolvidas pela 

Secretaria de Meio Ambiente, com apoio CISAMA – Consórcio Intermunicipal da Serra Catarinense e FUNSERRA – 

Fundo Intermunicipal de Meio Ambiente, tendo o intuito de despertar: 

a) Entendimento a respeito das Chuvas na região 

b) Entendimento a respeito do clima na região 

c) Entendimento a respeito da consciência ambiental na sociedade 

d) Entendimento a respeito da consciência econômica na sociedade 

 

02. Quanto às noticias abaixo, referentes a acontecimentos recentes: 

 

I- Astronauta russo volta à Terra após bater recorde de tempo no espaço; 

II- Nasa testa robô 'com espinhos' para explorar asteroides e cometas. 

 

a) Ambas são falsas. 
b) Ambas são verdadeiras. 

c) Somente a noticia I é verdadeira. 
d) Somente a noticia II é verdadeira. 

 

03. O Distrito Federal é um território autônomo composto por trinta regiões administrativas (cidades-satélites), exceto 

Brasília. A capital federal foi inaugurada no dia 21 de abril de: 

a) 1950 
b) 1955 

c) 1960 

d) 1970 
 

04. O atual Ministro da Fazenda do Brasil é: 

a) Aldo Rebelo 
b) Eduardo Braga 

c) Joaquim Levy 
d) Jaques Wagner 

 

05. O município Otacílio Costa é banhado pela bacia do rio: 

a) Camboriú 

b) Capivari 
c) Itapurã  

d) Canoas 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 10 QUESTÕES 

 

06. Sobre o uso de siglas na elaboração de documentos, qual alternativa está incorreta? 

a) Sempre coloca-se ponto nas siglas. 

b) Grafam-se em caixa alta as compostas apenas de consoante: FGTS. 
c) Grafam-se em caixa alta as siglas que, apesar de compostas de consoante e de vogal, são pronunciadas 

mediante a acentuação das letras: IPTU, IPVA, DOU. 

d) Grafam-se em caixa alta e em caixa baixa os compostos de mais de três letras (vogais e consoantes) que 
formam palavra: IBAMA, IPEA, Embrapa. 
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07. Sobre o processo do Malote, assinale V para verdadeiras e F para falsas: 

(__) A diferença no tratamento da correspondência e documentação recebida via malote é somente relativa às 
sacolas de malote. 
(__) Todos os procedimentos de triagem e cadastramento são idênticos após a abertura de envelopes ou do 
malote. 
(__) Pacotes, caixas e embrulhos devem trazer identificação clara do remetente e destinatário, estando abertas, 
vedadas e não identificadas. 
(__)Os campos de identificação da área de destino do conteúdo devem ser preenchidos de maneira completa e 
legível. 

 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência de preenchimento correto das lacunas, respectivamente: 

a) V – V – V – V 

b) F – F – F – F 

c) V – V – F – V 

d) F – V – F – V 

 

08. Qual afirmação sobre o atestado está incorreta? 

a) Atestado administrativo é o ato pelo qual a Administração comprova um fato ou uma situação de que 
tenha conhecimento por seus órgãos competentes. 

b) O título deve ser ATESTADO (em maiúsculas e alinhado à esquerda, sob o texto). 

c) O local e a data devem ser escritos por extenso. 
d) A assinatura deve ser do titular da unidade organizacional correspondente ao assunto tratado. 

 

09. Avalie as afirmativas abaixo sobre o encaminhamento de correspondências oficiais: 

I – Toda correspondência oficial expedida devera ́conter , para a sua identificação , a espećie do documento , o 
órgão emissor seguido da sigla da unidade, do número de ordem, o destinataŕio, o assunto e data da emissão. 
II – A expedição de correspondências cabera ́à respectiva Unidade Protocolizadora , responsável pela numeração 
dos mesmos, a qual devera ́ser sequencial, numérico-cronológica e iniciada a cada ano. 
III – A correspondência oficial, encaminhada para destinataŕio que não ocupe mais o cargo , deverá ser devolvida, 
e não aberta, pois não faz referência ao cargo e sim ao ocupante . 
IV – Se o destinataŕio não for localizado , a Unidade Protocolizadora devera ́devolver o documento ao Protocolo 
Geral, carimbado e assinado, justificando a devolução. 

 

Quanto às afirmativas acima: 

a) Somente a I está correta. 

b) Todas estão corretas. 

c) Somente a C está incorreta. 

d) Todas estão incorretas. 

 

10. Qual afirmação abaixo sobre o uso de correio eletrônico está incorreta? 

a) Para ler uma mensagem deve-se dar um duplo clique na mesma ou clicar uma vez e dar Enter. 

b) Para remover uma mensagem, selecione a mesma e pressione o botão Excluir ou Delete. 
c) Os programas de correio eletrônico não permitem que se redirecione uma mensagem recebida para outra 

pessoa. 

d) A mensagem pode ser respondida utilizando o comando Reply ou em alguns correios o comando é 
responder.  

 

11. No grupo parágrafo no Word, qual alternativa está incorreta? 

a) Marcadores: permite a criação de uma lista com marcadores. 

b) Numeração: semelhante aos marcadores, cria listas numeradas. 
c) Lista de vários níveis: facilita a criação de listas com níveis iguais. 

d) Diminuir Recuo: Diminui o recuo do parágrafo. 
 

12. Sobre o Botão de Comando Ortografia e Gramática: 

I – Faz a correção ortográfica e gramatical do documento. Encontramos este recurso na Guia Revisão, no Grupo 
Revisão de Texto. 
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II – Assim que clicamos na opção “Ortografia e gramática”, a seguinte tela será aberta: A verificação ortográfica e 
gramatical do Word, já busca trechos do texto ou palavras que não se enquadrem no perfil de seus dicionários ou 
regras gramaticais e ortográficas. 
III – Na parte de cima da janela “Verificar ortografia e gramática”, aparecerá o trecho do texto ou palavra 
considerada inadequada. Embaixo, aparecerão as sugestões. Caso esteja correto e a sugestão do Word não se 
aplique, podemos clicar em “Ignorar uma vez”; caso a regra apresentada esteja incorreta ou não se aplique ao 
trecho do texto selecionado, podemos clicar em “Ignorar regra”; caso a sugestão do Word seja adequada, 
clicamos em “Alterar” e podemos continuar a verificação de ortografia e gramática clicando no botão “Próxima 
sentença”. 
IV – Se tivermos uma palavra sublinhada em vermelho, indicando que o Word a considera incorreta, podemos 
apenas clicar com o botão esquerdo do mouse sobre ela e verificar se uma das sugestões propostas se enquadra. 

 

Quanto aos itens acima, quais estão corretos? 

a) II, III e IV 

b) I, II e IV 

c) I, III e IV 

d) I, II e III 

 

13. Quando salvamos um arquivo no Excel 2007, qual sua extensão? 

a) .docx 

b) .txt 
c) .xlsx 

d) .pptx 
 

14. Qual atitude abaixo não é positiva no atendimento ao público? 

a) Seja sempre apático 
b) Ouça atentamente 

c) Mantenha um tom de voz cordial 
d) Seja sempre educado 

 

15. Qual comando usado no Word 2007 está incorreto? 

a) Recortar (CTRL+Y): Move o conteúdo selecionado para a Área de Transferência . O termo excluir , retirar 

ou apagar pode ser utilizado para representar a açaõ do recortar . 
b) Copiar (CTRL+C): Duplica a seleçaõ para a Área de Transferência. 

c) Colar (CTRL+V): Insere o último item enviado para a Área de transferência no local onde estiver o cursor , 

ou ponto de inserçaõ. Colar Especial. 
d) Pincel (CTRL+SHIFT+C – copia e CTRL +SHIFT+V - cola): Copia a formataçaõ de um texto ou objeto 

selecionado e o aplica a um texto ou objeto clicado . Para manter este comando ativado devemos dar um 
clique duplo e para desativar este recurso podemos pressionar a tecla ESC ou clicar novamente no botaõ 

Pincel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESTAQUE AQUI 
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