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A B C

A 

Exemplo: 

 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

 

INSTRUÇÕES: 
 
Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno de questões. 
b) Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  

     

 

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo 
o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 
03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras 
(A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A 
marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  
04- Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares. 
b) Objetos como relógios, moedas, óculos escuros, lápis e chaves devem ser guardados dentro do saco porta-
objetos entregues pelo fiscal de sala. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início 
da prova. 
05. O preenchimento das respostas, de inteira responsabilidade do candidato, deverá ser feito com caneta 
esferográfica de tinta indelével de cor preta ou azul. Não será permitida a troca da folha de respostas por erro do 
candidato. 
06. Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em 
consideração apenas as marcações realizadas na folha de respostas, não sendo permitido anotar informações 
relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não seja o próprio caderno de provas. 
07. O candidato somente poderá retirar-se definitivamente da sala de aplicação das provas após 60 (sessenta) 
minutos de seu início. Nessa ocasião, o candidato não levará, em hipótese alguma, o caderno de provas. 
08. O candidato somente NÃO poderá retirar-se do local de realização das provas levando o caderno de provas em 
nenhum momento. 
09. Ao terminar a prova, entregue a folha de respostas ao fiscal da sala e deixe o local de prova. O candidato que 
descumprir a regra de entrega de tal documento será eliminado do teste seletivo.  
10. Ao sair da sala, ao término da prova, o candidato não poderá usar o sanitário ou utilizar celular nas 
dependências da escola. 
11. Os gabaritos preliminares das provas objetivas serão divulgados na Internet, no endereço eletrônico 
http://www.crescerconcursos.com.br no dia 28 de agosto de 2017 a partir das 18h. 
 
 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_______________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:__________________________________________________________________________________ 

                      

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO COOPERATIVISMO   
NO ESTADO DO PIAUÍ - SESCOOP/PI 

PROCESSO SELETIVO – EDITAL Nº 001/2017 
CRESCER CONSULTORIAS 

 

 Cargo: Analista de Cooperativismo e  
Monitoramento 

 

Data da Prova:  
27 de agosto de 2017 

Duração:  
4 (quatro) horas 

50 questões 
04 alternativas 

http://www.crescerconcursos.com.br/
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Sou visto, logo existo. 

 

Quando Orwell escreveu “1984”, ainda tínhamos quem olhasse por nós. A guerra fria 1 

disputava cada centímetro da Terra para sua visão de mundo, éramos como filhos de pais separados 2 

que discutem quem manda mais. Ele previu a continuação do totalitarismo sob a forma tecnológica 3 

do olho que tudo vê: o “Grande Irmão”. Antes era Deus, para Orwell era uma televisão.       4 

Hoje estamos sós. Hoje somos muito visados, porém só na condição de consumidores 5 

universais. Interessada no bolso e não na alma, a propaganda seduz, mas não julga. Em última 6 

instância, ninguém, seja divindade, potência ou multinacional, parece interessar-se pelo destino de 7 

cada um. Foi aí que começamos a instalar câmeras que transmitem via Internet imagens toscas de 8 

lares e pessoas chatas. Blogs, ou seja, diários on-line, oferecem notícias sem importância e confissões 9 

pueris. Reality shows criam situações e lugares que podem ser acompanhados ao vivo pela televisão. 10 

De tanto em tanto, surgem preocupações com a invasão na privacidade de telefones e 11 

correspondência, supondo que a intimidade de cada um seria objeto de espionagem, seja comercial, 12 

seja política. Por que somos tão ciosos de uma intimidade que temos compulsão de expor, 13 

compartilhar e profanar? 14 

Não dispondo de grandes transcendências, cabe aproveitar a temporada sobre a Terra, 15 

porque a continuação é incerta. Hoje precisamos ser apreciados individualmente e dentro do prazo de 16 

validade. É preciso ser visto para ser lembrado, para existir.  (...) 17 

Sem fé nem esperança, restou o cotidiano. É uma pena que estejamos reduzidos a um 18 

registro tão infantil, interessados em assuntos tão domésticos. O Big Brother, assim como seus 19 

similares, são uma Big Mother, a única a quem importa a higiene, a alimentação e as banalidades de 20 

cada um. Nem a visão apocalíptica de Orwell supôs que iniciaríamos um milênio tão desamparados 21 

e carentes. 22 

 

      CORSO, Diana 

 

 

 

 

 

 

 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                                                            QUESTÕES DE 1 A 12 
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01) Leia as seguintes afirmações: 

 

I. Estamos todos desamparados e carentes porque a 

realidade, cada vez mais difícil, nos transformou em 

seres descrentes. 

II. “Pueris” (linha 8) e “ciosos” (linha 13) significam, 

respectivamente, “infantis” e “zelosos”. 

III. O conectivo “porém” (linha 5) exprime ideia de 

alternância. 

IV. Somos seres contraditórios, pois gostamos de expor 

nossa vida pessoal, mas tememos a invasão de nossa 

privacidade.   

 

Está CORRETO o que se afirma em: 

 

A)  I e III, apenas. 

B)  II e IV, apenas. 

C)  I, II e IV, apenas. 

D)  III, apenas. 

 

02) Leia o fragmento abaixo:  

 

“A guerra fria disputava cada centímetro da Terra 

para sua visão de mundo, éramos como filhos de pais 

separados que discutem quem manda mais.” 

 

As palavras destacadas classificam-se, pela ordem, de 

acordo com a classe gramatical a que pertencem, em:  

 

A) substantivo – pronome – preposição – adjetivo – 

verbo. 

B) adjetivo – conjunção – preposição - adjetivo – 

advérbio. 

C) substantivo – preposição – conjunção – verbo – 

advérbio. 

D) adjetivo – pronome – advérbio – advérbio – verbo. 

 

03) Assinale a alternativa em que a palavra destacada não 

está escrita de acordo com o significado expresso pelo 

contexto geral da frase. 

  

A) O mandato de um prefeito é de quatro anos. 

B) Ela foi destratada pelo marido na frente dos vizinhos. 

C) O sonho do rapaz era trabalhar na seção de 

montagem da fábrica de caminhões. 

D) Gastaram somas vultuosas para evitar o perigo do 

desmoronamento. 

04) Considerando a necessidade de correlação entre 

tempos e modos verbais, assinale a alternativa em 

que ela foge às normas da língua escrita padrão. 

 

A) Quando sairmos desta situação difícil, iremos 

comemorar muito. 

B) Se houvesse mais solidariedade não haveria tanta 

injustiça. 

C) Quando os cardeais estiverem no Vaticano, começaria 

o conclave. 

D) Estarias arruinado se não tivesses feito poupança. 

 

05) A frase correta de acordo com as normas da língua 

culta encontra-se na opção: 

 

A) No jornal, fazia-se alusão à vinda do cantor Elton John. 

B) Este sacrifício é preferível à perder sua confiança. 

C) Comunicamos à Vossa Senhoria a transferência do 

acordo para à próxima semana. 

D) Não disse à ninguém o resultado de sua pesquisa 

científica. 

 

06) A expressão destacada foi corretamente substituída 

pela forma átona do pronome pessoal, EXCETO em: 

 

A) Os jurados consideraram o réu culpado. = Os jurados 

consideraram-no culpado. 

B) Fizemos o trabalho de pesquisa como você orientou. 

= Fizemos-o como você orientou. 

C) Resolvemos contratar o engenheiro imediatamente. 

= Resolvemos contratá-lo imediatamente. 

D) Demos a ela todas as oportunidades de se redimir. = 

Demos-lhe todas as oportunidades de se redimir. 

 

07) Leia o fragmento abaixo, retirado da revista Vida 

Simples: 

 

“Como dizia o inventor Thomas Edison, jogamos fora 

as boas oportunidades porque elas geralmente vêm 

vestidas com macacão de operário. Fazer mudanças 

dá mesmo trabalho.” (...) 

 

A relação de sentido expressa pelas conjunções 

destacadas, pela ordem, encontra-se na alternativa: 

 

A) causa – consequência. 

B) concessão – causa. 

C) comparação – consequência. 

D) conformidade – causa. 
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08) Assinale a alternativa em que a função sintática do 

termo destacado foi incorretamente classificada: 

 

A) No Brasil, a assistência aos aposentados ainda é 

bastante precária. (complemento nominal) 

B) O inquilino optou pela renovação do contrato. 

(objeto direto) 

C) Faltam poucos dias para quês se entregue à 

prefeitura o pedido de revisão do IPTU. (sujeito) 

D) Sua dedicação ao trabalho tornou-o um excelente 

profissional. (predicado verbo-nominal) 

 

09) Marque a alternativa que se completa com o primeiro 

elemento do parênteses: 

 

A) Para receber o dinheiro, você precisa____________ 

detalhadamente as despesas. (descriminar – 

discriminar) 

B) Você precisa melhorar seu____________ de humor. 

(censo – senso) 

C) O _____________dos senadores é de oito anos. (mandado 

- mandato) 

D) Os familiares estão de acordo com a ___________de bens. 

(cessão – sessão) 

 

10) O período que está CORRETO quanto às normas de 

pontuação da língua culta é: 

  

A) O deputado Aldo Rebelo, apresentou à Câmara dos 

Deputados projeto de lei, de defesa; proteção, 

promoção e uso do idioma coibindo, o emprego de 

estrangeirismos. 

B) O deputado Aldo Rebelo apresentou à Câmara dos 

Deputados projeto de lei de defesa, proteção, 

promoção e uso do idioma, coibindo o emprego de 

estrangeirismos. 

C) O deputado Aldo Rebelo apresentou, à Câmara dos 

Deputados projeto de lei: de defesa, proteção, 

promoção, e uso do idioma coibindo o emprego de 

estrangeirismos. 

D) O deputado Aldo Rebelo apresentou à Câmara dos 

Deputados: projeto de lei de defesa, proteção, 

promoção, e uso do idioma coibindo, o emprego de 

estrangeirismos. 

11) A frase que NÃO está de acordo com a norma padrão 

escrita da língua, encontra-se na opção: 

 

A) Dê-me ao menos um porquê para sua atitude. 

B) Discutimos acerca de uma melhor saída para o caso. 

C) Considere-se benvindo a esta equipe. 

D) Devido ao mau tempo, não fomos acampar na 

cachoeira. 

 

12) Identifique a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas das frases abaixo: 

 

  I - Mesmo com toda a vigilância, houve ______________ 

rombos no orçamento. 

  II - Ele não reagiu à provocação porque tem bom _________. 

  III - Os vereadores discutiram a ______________ de terrenos 

públicos aos desabrigados das últimas chuvas. 

 

A) vultuosos – censo – sessão. 

B) vultuosos – senso – cessão. 

C) vultosos – senso – cessão. 

D) vultosos – censo – seção. 
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13) Um liquidificador custava R$ 100,00 e teve um 

aumento de 25%. Um mês depois teve novo aumento, 

dessa vez de 10%. Qual será o novo preço do 

liquidificador após os dois aumentos consecutivos? 

 

A) R$ 120,00 

B) R$ 137,50 

C) R$ 142,00 

D) R$ 150,00 

 

14) Se três trabalhadores gastaram 12 dias para fazer 

9km de asfalto numa estrada, quantos trabalhadores 

serão necessários para asfaltar 12km da mesma 

estrada, em 6 dias? 

 

A) 9 

B) 6 

C) 8 

D) 12 

 

15) Paguei R$120,00 por uma cafeteira à vista, pois assim 

consegui um desconto de 20  do preço normal. O 

preço da cafeteira sem o desconto era no valor de: 

 

A) R$140,00 

B) R$150,00 

C) R$ 155,00 

D) R$160,00 

 

16) Determine o valor da expressão:  

 

(+
𝟓

𝟐
) . (−

𝟑

𝟔
) 

 

A) −
15

12
 

 

B) −
5

6
 

 

C) +
8

6
 

 

D) −
2

4
 

 

 

 

 

 

 

Cálculos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATEMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE  13 A 16 
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17) A figura abaixo representa uma planilha do Microsoft 

Excel: 

 

 
 

O resultado da fórmula 
 

 

 

 =SE(A2="A";MÁXIMOA(C2:C5);MÍNIMOA(C2:C5))  
 
 

 

aplicada na célula A1 é: 

 

A) 1 

B) 2 

C) 3 

D) 4 

 

18) O que é o Power Point?  

 

A) É um aplicativo visual e gráfico, usado principalmente 

para criar apresentações. 

B) É um programa que ajuda a criar rápida e facilmente 

publicações com aparência profissional. 

C) É um programa que pode ser usado para criar e 

formatar pastas de trabalho com o objetivo de 

analisar dados e tomar decisões de negócios mais 

fundamentados. 

D) É um programa de processamento de texto, projetado 

para ajudá-lo a criar documentos com qualidade 

profissional. 

 

19) Não é correto afirmar sobre o Word:  

 

 

A) NÃO é possível utilizar macros. 

B) Na aba Revisão é possível adicionar comentários ao 

texto. 

C) A ferramenta  é utilizada para alterar cor da 

página. 

D) A ferramenta  é utilizada para inserir bordas de 

página. 

 

 

 

 

 
 

20) Para mover-se de uma página para outra em um 

documento no Microsoft Word é necessário: 

 

I - Clicar nas setas nos cantos inferiores das páginas.  

II - Pressionar PAGE DOWN e PAGE UP ou BARRA DE 

ESPAÇOS e BACKSPACE no teclado.  

III - Clicar nas setas de navegação do centro superior da 

tela. 

 

Das afirmativas acima, estão CORRETAS: 

 

A) Somente as afirmativas I e II estão corretas.  

B) Somente as afirmativas I e III estão corretas.  

C) Todas as afirmativas estão corretas.  

D) Nenhuma afirmativa está correta.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                              QUESTÕES DE  17 A 20 
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21)  Compreende-se como Política Nacional de 

Cooperativismo: 

 

A) A atividade decorrente das iniciativas ligadas ao 

sistema cooperativo, originárias de setor público ou 

privado, isoladas ou coordenadas entre si, desde que 

reconhecido seu interesse público. 

B) A atividade decorrente das iniciativas ligadas ao 

sistema cooperativo, originárias de setor privado, 

isoladas ou coordenadas entre si, independente de 

interesse público. 

C) A atividade decorrente das iniciativas ligadas ao 

sistema comercial, originárias apenas de setor 

público, isoladas ou coordenadas entre si, desde que 

reconhecido seu interesse público. 

D) A atividade decorrente das iniciativas ligadas ao 

sistema cooperativo e comercial, originárias de setor 

público ou privado, isoladas ou coordenadas entre si, 

desde que reconhecido seu interesse privado. 

 

22)  NÃO é característica de uma cooperativa: 

 

A) Variabilidade do capital social representado por 

quotas-partes. 

B) Quorum para o funcionamento e deliberação da 

Assembleia Geral baseado no capital. 

C) Prestação de assistência aos associados, e, quando 

previsto nos estatutos, aos empregados da 

cooperativa. 

D) Retorno das sobras líquidas do exercício, 

proporcionalmente às operações realizadas pelo 

associado, salvo deliberação em contrário da 

Assembleia Geral. 

 

23)  São consideradas sociedades cooperativas singulares 

as constituídas por no mínimo: 

 

A) 1 (uma) pessoa física. 

B) 5 (cinco) pessoas físicas. 

C) 10 (dez) pessoas físicas. 

D) 20 (vinte) pessoas físicas. 

 

 

 
 

24)  As cooperativas que apresentarem mais de um objeto 

de atividades são consideradas: 

 

A) Variáveis. 

B) Singulares. 

C) Mistas. 

D) Simples. 

 

25)  A sociedade cooperativa deverá possuir os seguintes 

livros, EXCETO: 

 

A) de Matrícula. 

B) de presença dos Associados nas Assembleias Gerais. 

C) de Atas do Conselho Fiscal. 

D) de registro de férias de seus associados. 

 

26)  Sobre os Associados da Cooperativa, é INCORRETO 

afirmar que: 
 

A) Não poderão ingressar no quadro das cooperativas os 

agentes de comércio e empresários que operem no 

mesmo campo econômico da sociedade. 

B) A demissão do associado será unicamente a seu 

pedido. 

C) A cooperativa assegurará a igualdade de direitos dos 

associados sendo-lhe permitida remunerar a quem 

agencie novos associados. 

D) A admissão dos associados poderá ser restrita, a 

critério do órgão normativo respectivo, às pessoas 

que exerçam determinada atividade ou profissão, ou 

estejam vinculadas a determinada entidade. 

 

27)  Sobre as Assembleias Gerais das cooperativas, NÃO 

se pode afirmar que: 
 

A) As deliberações nas Assembleias Gerais serão 

tomadas por maioria de votos dos associados 

presentes com direito de votar. 

B) Nas Assembleias Gerais o quorum de instalação na 

primeira convocação será de metade mais 1 (um) dos 

associados.  

C) É da competência das Assembleias Gerais, ordinárias 

ou extraordinárias, a destituição dos membros dos 

órgãos de administração ou fiscalização. 

D) Nas cooperativas singulares, cada associado presente 

não terá direito a mais de 1 (um) voto, qualquer que 

seja o número de suas quotas-partes.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                   QUESTÕES DE 21 A 50 
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28)   NÃO é da competência exclusiva da Assembleia 

Geral Extraordinária deliberar sobre o seguinte 

assunto: 

 

A) Eleição dos componentes dos órgãos de 

administração, do Conselho Fiscal e de outros, 

quando for o caso. 

B) Reforma do estatuto. 

C) Mudança do objeto da sociedade. 

D) Contas do liquidante. 

 

29)  A administração da sociedade será fiscalizada, 

assídua e minuciosamente, por um Conselho Fiscal, 

constituído de: 

 

A) 2 (dois) membros efetivos e 2 (dois) suplentes. 

B) 3 (três) membros efetivos e 3 (três) suplentes. 

C) 5 (cinco) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes. 

D) 3 (três) membros efetivos e 5 (cinco) suplentes. 

 

30)  Quando duas ou mais cooperativas formam nova 

sociedade é denominado de: 

 

A) Fusão. 

B) Incorporação. 

C) Cessão. 

D) Novação. 

 

31)  As sociedades cooperativas se dissolvem de pleno 

direito nas situações abaixo, EXCETO: 

 

A) Pelo decurso do prazo de duração. 

B) Pelo cancelamento da autorização para funcionar. 

C) Pela paralisação de suas atividades por mais de 90 

(noventa) dias. 

D) Pela consecução dos objetivos predeterminados. 

 

32)  Sobre o sistema trabalhista das cooperativas, é 

CORRETO afirmar que: 
 

A) Qualquer que seja o tipo de cooperativa, existe 

vínculo empregatício entre ela e seus associados. 

B) O tipo de vínculo empregatício entre a cooperativa e 

seus associados dependerá do tipo da cooperativa. 

C) Cada cooperativa poderá estabelecer o vínculo 

empregatício entre ela e seus associados. 

D) Qualquer que seja o tipo de cooperativa, não existe 

vínculo empregatício entre ela e seus associados. 

33)   A fiscalização e o controle das sociedades 

cooperativas de crédito serão exercidas pelo 

 

A) Tribunal de Contas da União. 

B) Banco Central do Brasil. 

C) Ministério Público do Trabalho. 

D) Controladoria Geral da União. 

 

34)  Os princípios cooperativos são as linhas orientadoras 

por meio das quais as cooperativas levam os seus 

valores à prática. Assinale a alternativa que não 

apresenta um princípio do cooperativismo: 

 

A) Adesão voluntária e livre. 

B) Gestão autocrática. 

C) Intercooperação. 

D) Interesse pela comunidade. 

 

35) São características do Associativismo, EXCETO: 
 

A) Os dirigentes não recebem remuneração. 

B) O patrimônio é constituído pela contribuição dos 

associados, através de doações, fundos e reservas. 

C) Possui capital social. 

D) Possui um sistema de escrituração contábil 

simplificada. 

 

36)  O Serviço Nacional de Aprendizagem do 

Cooperativismo (SESCOOP) é composto pelo 

Conselho Nacional e pelos Conselhos Regionais e 

organizado conforme regimento interno aprovado 

em reunião do Conselho Nacional.  Representar o 

SESCOOP em juízo ou fora dele é competência do: 
 

A) Presidente do Conselho Nacional. 

B) Conselho fiscal. 

C) Superintendente executivo. 

D) Representante do Ministério da Previdência Social. 

 

37)  Não compete ao Conselho Fiscal do Serviço Nacional 

de Aprendizagem do Cooperativismo (SESCOOP): 
 

A) Acompanhar e fiscalizar a execução financeira e 

orçamentária. 

B) Examinar e emitir pareceres sobre as propostas de 

orçamentos anuais e plurianuais, o balanço geral e as 

demais demonstrações financeiras. 

C) Aprovar o regulamento de licitações para aquisição 

ou venda de bens e serviços. 

D) Elaborar seu regimento interno e submetê-lo à 

homologação do Conselho Nacional. 
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38)  São dicas e técnicas para um bom atendimento ao 

cliente, EXCETO: 

 

A) Utilizar termos técnicos e rebuscados. 

B) Prestar orientação segura. 

C) Ser solícito. 

D) Demonstrar boa vontade. 

 

39)  Quando a responsabilidade do associado pelos 

compromissos da sociedade se limitar ao valor do 

capital por ele subscrito as sociedades cooperativas 

serão classificadas como sendo de: 

  

A) Responsabilidade ilimitada. 

B) Responsabilidade singular. 

C) Responsabilidade total. 

D) Responsabilidade limitada. 

   

40)  A eliminação do associado é aplicada em virtude de 

infração legal ou estatutária, ou por fato especial 

previsto no    estatuto, mediante termo firmado por 

quem de direito no Livro de Matrícula, com os 

motivos que a determinaram. A diretoria da 

cooperativa tem o seguinte prazo para comunicar ao 

interessado a sua eliminação: 

  

A) 48 horas. 

B) 5 dias. 

C) 30 dias. 

D) 60 dias. 

 

41)   O relacionamento interpessoal é a conexão feita por 

duas ou mais pessoas de um mesmo círculo. Ele tem 

muito a ver com a maneira que tratamos e nos 

relacionamos com os outros e a qualidade dessas 

relações. São pilares de um bom relacionamento 

interpessoal descritos corretamente, EXCETO: 

 

A) Empatia - Ter empatia é considerar os outros, suas 
opiniões, sentimentos e motivações.  

B) Não julgamento – Cada um de nós tem seus valores e 
conceitos do que é bom ou mau, certo ou errado, 
adequado ou não. Ter uma atitude de não julgamento 
é não deixar que nossas diferenças em relação ao 
outro predominem no relacionamento. 

C) Cordialidade – Tratar as pessoas com cordialidade é 
ser gentil, solícito e simpático, é demonstrar 
consideração pelo o outro de várias formas. 

D) Ética - Ser ético é ter atitudes que prejudiquem 
deliberadamente os outros, quebrem regras ou 
acordos estabelecidos e contrariem o que se 
considera certo e justo. 

42)  A concisão é a característica de transmitir o máximo 
de informações com um mínimo de palavras, fazendo 
desaparecer do texto os excessos linguísticos que 
nada acrescentam a essas informações. Para se 
produzir um texto conciso é necessário, EXCETO: 

 

A) Construir as orações na ordem indireta. 

B) Articular a linguagem, técnica ou comum, de modo 
que enseje perfeita compreensão do objetivo do texto. 

C) Buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o 
texto das normas legais, dando preferência ao 
presente ou futuro simples do presente. 

D) Evitar o emprego de expressão ou palavra que confira 
duplo sentido ao texto. 

 

43)  Os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à 

seguinte forma de apresentação: 

 

A) Deve ser utilizada fonte do tipo Arial de corpo 12 no 
texto em geral. 

B) Deve ser utilizada fonte do tipo Arial Narrow de corpo 
12 texto em geral. 

C) Deve ser utilizada fonte do tipo New Roman de corpo 
12 no texto em geral. 

D) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de 
corpo 12 no texto em geral. 

 

44)  No emprego dos pronomes de tratamento, usa-se 
Vossa Excelência, para as seguintes autoridades, 
EXCETO: 

 

A) Juízes 

B) Reitor 

C) Presidente da República 

D) Prefeitos Municipais 
 

45)  Indique a alternativa INCORRETA sobre os 
princípios da Redação Oficial: 

 

A) Em comunicações dirigidas a chefes do poder, o 
vocativo adequado é “Excelentíssimo Senhor”, 
seguido do nome do cargo correspondente. 

B) Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial 
praticamente idênticas. A única diferença entre eles é 
que o aviso é expedido exclusivamente por Ministros 
de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao 
passo que o ofício é expedido para e pelas demais 
autoridades.  

C) Para se comunicar oficialmente com os 
representantes do Poder Legislativo, o expediente 
mais adequado a ser usado pelo chefe do Poder 
Executivo é a mensagem. 

D) É proibido o emprego do correio eletrônico nas 
comunicações oficiais, em face de seu caráter 
informal, que não atende às características essenciais 
da redação oficial tais como formalidade, 
padronização e impessoalidade. 

file://///Excelentíssimo
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46)  “Na correspondência oficial é costume escrever na 

linha seguinte à do nome civil do receptor o (a) 

.................................... .” 

 

Marque a alternativa que complete corretamente o 

enunciado acima: 

 

A) O nome do emissor. 

B) O nome do logradouro. 

C) O nome da localidade e sigla da unidade da federação. 

D) O cargo que ele ocupa, usando apenas as letras iniciais 

maiúsculas, precedido de D.D. (digníssimo). 

 

47)  Ao elaborar um ofício destinado ao Presidente da 

República deve-se empregar o seguinte fecho:  

 

A) Atenciosamente. 

B) Respeitosamente. 

C) Cordialmente. 

D) Atentamente. 

 

48)  A modalidade de comunicação entre unidades 

administrativas de um mesmo órgão, que podem 

estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis 

diferentes é denominada de: 

 

A) Nota Técnica. 

B) Memorando. 

C) Ofício. 

D) Parecer. 

 

49)  Ao elaborar uma correspondência interna, que é um 

instrumento de comunicação para assuntos internos, 

entre chefias de unidades administrativas de um 

mesmo órgão, faz-se necessário, EXCETO. 

 

A) Data, por extenso, à direita da página. 

B) Texto amplo sem parágrafo  

C) Remetente precedido da preposição De. 

D) Destinatário, precedido da preposição Para. 

 

50) Sobre Redação Oficial, marque V para verdadeiro ou F para falso. 

 

(  ) A redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão, 

formalidade e uniformidade. 

(  ) A redação oficial não é, portanto, necessariamente árida e infensa à evolução da língua. É que sua finalidade 

básica – comunicar com impessoalidade e máxima clareza – impõe certos parâmetros ao uso que se faz da 

língua, de maneira diversa daquele da literatura, do texto jornalístico, da correspondência particular, etc. 

(  ) As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço 

Público) e o receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por 

um órgão a outro) – ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público). 

(  ) A redação oficial deve ser isenta da interferência da individualidade que a elabora. 

 

Marque a sequência CORRETA: 

 

A) V, V, V, V. 

B) V, V, F, V 

C) V, V, V, F. 

D) V, F, V, F. 

 


