Processo Seletivo – 004/2017 –Supervisor(a) de Unidade
Data: ____/____/____ as__ __:____ hrs.

Nome: _______________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________
Instruções:
1. Preencha com atenção: data e horário, seu nome completo e assine;
2. Não serão permitidos empréstimos matérias, consulta e comunicação entre
os candidatos; uso de livros, relógios, aparelhos eletrônicos, e, em especial
aparelhos celulares, os quais deverão ser desligados;
3. Aguarde a autorização para início da realização da prova;
4. Esta prova contém 10 (dez) questões objetivas, valendo 1 (um) ponto cada; e
2 (duas) questões subjetivas, valendo 5 pontos cada;
5. Preencham com atenção o Gabarito, no final desta folha, sob pena de
desclassificação do candidato;
6. Não serão permitidas perguntas ao Fiscal sobre questões da prova;
7. A duração da prova será de 1 (uma) hora, já incluído tempo para
preenchimento do gabarito.
8. Se no período de realização da prova, o candidato precisar fazer uso do
banheiro, este solicitará ao Fiscal, para que o mesmo acompanhe o candidato,
um por vez, da sala de aplicação de prova até o banheiro, e retorne.
9. Ao término da prova, mantenha-se em sua carteira e comunique ao Fiscal.

GABARITO DO CANDIDATO!
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Língua Portuguesa:
“A percepção de um perigo iminente, real
ou imaginário, provoca uma descarga
automática de adrenalina em nosso
sistema nervoso. O efeito imediato disso
é a adoção de um comportamento
defensivo que, por sua vez, anula a causa
original da descarga. A adrenalina torna o
indivíduo mais alerta e atento a
mudanças no ambiente e estimula ações
impulsivas de resposta ao perigo, como a
fuga ou a busca de abrigo” – Eduardo
Giannetti, Vícios privados, benefícios
públicos)

3.(BIG ADVICE/ PREF. MARTINÓPOLIS-SP2017). FELICITAR, FELICIDADE, FELIZ,
FELIZARDO – são respectivamente:
a) Verbo, adjetivo, adjetivo, substantivo.
b) Substantivo, substantivo, adjetivo,
adjetivo.
c) Verbo, substantivo, adjetivo, substantivo.
d) Advérbio, adjetivo, adjetivo, substantivo.
e) Verbo, adjetivo, substantivo, adjetivo.
4.(IESES/ BAHIAGÁS/2016). Assinale a
opção em que a concordância/conjugação
verbal está correta:

1.(FGV/ ALERJ-2017). Segundo esse a) Haviam muitos candidatos, mas grande
pequeno
segmento
de
texto,
a parte desistiram hoje ao saber o salário.
b) Fiquem tranquilos: nós os avisaremos por
adrenalina:
e-mail sobre a data do concurso.
a) Funciona como motor de ações c) Nós se conhecemos durante o carnaval
passado, no Pelourinho.
impensadas e prejudiciais;
b) Levo o ser humano a perceber a presença d) Os policiais conseguiram evitar o assalto,
mas não deteram os bandidos.
de perigo iminente;
c) Faz com que o homem promova mudança e) Por mais que se ensinem, eles sempre
pega o caminho mais fácil e acaba errando.
no ambiente;
d) Provoca mudanças no comportamento;
e) Anula possibilidades de defesa diante do
perigo.
2.(FUNRIO/ IF-BA-2014). A nova ortografia
fez mudanças no emprego do hífen de
palavras formadas com prefixo ou com
radicais eruditos. Qual das frases abaixo
está redigida segundo essas novas regras?
a) A mega-operação policial aconteceu na
micro-região de Piracicaba.
b) Fomos ao mini-internato dar um
treinamento sobre o serviço de autohigiene.
c) Nos jogos inter-escolares os competidores
fizeram um super-esforço.
d) Os anti-revolucionários debatiam suas
pseudo-convicções libertárias.
e) Para ser meu co-orientador, convidei o
sub-chefe do departamento.

Matemática:

Informática:

5.(I.PA/P.JACUNDÁ- 2016). Um celular está
custando na loja R$ 750,00 à vista. Uma
pessoa comprou este celular na seguinte
forma: deu uma entrada de R$ 300,00 e o
restante parcelado em quatro meses,
sendo cobrada a regime de juros simples
uma taxa de 3% ao mês. O valor final
deste celular foi de:

8.(N/SEJ-PI-2017), As combinações de
teclas agilizam a edição de texto no
Microsoft® Word. Com base nas
Combinações de teclas comuns, marque a
alternativa CORRETA em
relação
às
afirmativas abaixo:
I. CTRL+SHIFT+C faz um colar especial.
II. CTRL+B refaz uma ação.
III. CTRL+L cria uma nova linha em
branco.

a) R$ 804,00
b) R$ 830,00
c) R$ 504,00
d) R$ 754,00
e) R$ 800,00

a) Somente a afirmativa I.
b) Somente a afirmativa II.
c) Somente as afirmativas I e II.
d) Somente as afirmativas I e III.
e) Nenhuma das afirmativas.

9. Qual a extensão padrão dos arquivos
6(AOCP/ SEERCOMTEL- 2016). Considere a
criados através do Microsoft Excel?
seguinte 11; 12; 14; 17; 21;... Qual é o
sétimo termo?
a) doc
b) rtt
a) 26
c) xlsx
b) 29
d) tty
c) 30
e) txt
d) 32
e) 35
10. A respeito da Área de Trabalho e da
gerência de arquivos no Windows, analise
as afirmativas abaixo e marque (V) para
verdadeiro ou (F) para falso.
7.(QUADRIX/ CRF-PR- 2016). No estoque de
( ) Deletar um atalho de programa,
uma farmácia há 30 caixas de um
localizado na Área de Trabalho, desinstala
medicamento anti-inflamatório e 20
o programa ao qual ele está associado.
caixas de um medicamento antibiótico,
( ) Realizar a cópia de um arquivo,
todas
sem
identificação.
Uma
localizado na Área de Trabalho, utilizando
farmacêutica
então
retira,
a combinação de teclas Ctrl+C e Ctrl+V,
aleatoriamente,
uma
caixa
de
cria um novo atalho para o arquivo.
medicamento
desse estoque
para
( ) Deletar um arquivo, localizado na Área
entregar a um paciente. Qual é a
de Trabalho, utilizando a combinação de
probabilidade de essa caixa ser de um
teclas Shift+Delete, exclui o arquivo
medicamento antibiótico?
definitivamente
sem
poder
ser
recuperado da Lixeira.
a) 2/3
A sequência correta é
b) 2/5
c) 5/2
a) F,V,V
d) 5/3
b) V,V,F
e) 3/2
c) F,F,V
d) F,V,F
e) V,F,F

Questões discursivas:
1. Quais são as características e habilidades de um bom Supervisor(a)?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

2. Por quê devemos contratar você e não seu concorrente?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Nome: _______________________________________________________
Assinatura: ___________________________________________________

Gabarito
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“As escolhas levam a hábitos. Hábitos se
transformam em talentos. Talentos são
chamados de dons. Você não nasceu desse
jeito, você se tornou assim”.
Seth Godin

