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CONHECIMENTOS GERAIS 

[ADAPTADA DE IFMT  2018] 

1. Das sentenças abaixo, sobre o uso dos sinais de pontuação, 
assinale a única sentença CORRETA. 

A) As provas de vestibular, visam observar selecionar 
candidatos para o ingresso no ensino superior. 

B) Ser, estar, correr e andar são verbos, regulares, e podem ser 
conjugados tanto nos tempos do indicativo, como do 
subjuntivo. 

C) A vida corre célere. Vivamos, pois, cada momento. 

D) Josefa disse: - Venha, João. E ele lhe respondeu 
imediatamente que não queria sair, de onde estava. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE IBFC 2020] 

2. Quanto às normas para o uso do acento grave, assinale a 
alternativa correta.  

A) Os médicos atenderão nas salas de 1 à 5. 

B) Desde às duas horas estou no ponto. 

C) Eu assisti à cerimônia do casamento de minha sobrinha. 

D) As encomendas já foram repassadas à todas as escolas. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FCC 2018] 

3. Está correta a redação deste livre comentário: 

A) Costuma haver isolamento social em grandes condomínios, 
no qual é comum que os vizinhos sequer se conhecem. 

B) O indivíduo que sofre de solidão, geralmente não possue 
laços afetivos fortalecido. 

C) Atualmente, há cada vez mais pessoas que se sentem 
solitárias mesmo quando estão acompanhadas. 

D) Nas grandes cidades, onde milhões de pessoas habita o 
isolamento social tornou ainda mais intenso. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FCC 2018] 

 [Para onde vão as palavras]  

Como se sabe, a palavra durante algum tempo foi obrigada a 
recuar diante da imagem, e o mundo escrito e impresso diante 
do falado na tela. Tiras de quadrinhos e livros ilustrados com 
um mínimo de texto hoje não se destinam mais somente a 
iniciantes que estão aprendendo a soletrar. De muito mais 
peso, no entanto, é o recuo da notícia impressa em face da 

notícia falada e ilustrada. A imprensa, principal veículo da 
esfera pública no século XIX assim como em boa parte do 
século XX, dificilmente será capaz de manter sua posição no 
século XXI. 
Mas nada disso pode deter a ascensão quantitativa da 
literatura. A rigor, eu quase diria que - apesar dos 
prognósticos pessimistas - o mais importante veículo 
tradicional da literatura, o livro impresso, sobreviverá sem 
grande dificuldade, com poucas exceções, como as das 
enciclopédias, dos dicionários, dos compêndios de informação 
etc., os queridinhos da internet. 

 (Adaptado de: HOBSBAWM, Eric. Tempos fraturados. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2013, p. 29-30.)  

4. Está plenamente adequada a pontuação da seguinte frase: 

A) A menos que, por um milagre, as velhas enciclopédias 
sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados com a 
rapidez, encontrariam nelas, certamente, um desafio para a sua 
paciência, quando as fossem consultar. 

B) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias 
sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados, com a 
rapidez, encontrariam nelas certamente, um desafio para a sua 
paciência, quando as fossem consultar. 

C) A menos que por um milagre, as velhas enciclopédias, 
sobrevivessem, os jovens de hoje já acostumados com a 
rapidez encontrariam nelas, certamente um desafio, para a sua 
paciência, quando as fossem consultar. 

D) A menos que por um milagre as velhas enciclopédias 
sobrevivessem, os jovens de hoje, já acostumados, com a 
rapidez encontrariam nelas, certamente, um desafio, para a sua 
paciência quando as fossem consultar. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE IDECAN 2019] 

5. Melissa, auxiliar administrativa em uma fábrica de peças 
automotivas, criou duas planilhas em um mesmo arquivo no 
editor de planilhas Microsoft Excel 2016 (configuração padrão 
- idioma português Brasil). A primeira planilha, identificada 
como "Triênio", representa a quantidade de peças produzidas a 
cada mês durante os anos de 2016, 2017 e 2018. Na segunda 
planilha, identificada como "Ano", Melissa montou uma 
estrutura para localizar o total de peças produzidas em 2018 a 
partir do mês digitado. Assinale a alternativa que represente a 
fórmula correta digitada na célula B3 da planilha "Ano", de 
forma que, quando o mês for digitado na célula A3, mostre o 
total de peças produzidas naquele mês do ano de 2018. 
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A) =PROCV(Ano!A3;Triênio!A2:D13;1;0) 

B) =PROCH(Ano!A3;Triênio!A2:D13;4;0) 

C) =PROCV(Ano!A3;Triênio!A2:D13;3;0) 

D) =PROCV(A3;Triênio!A2:D13;4;0) 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FGV 2021] 

6. No MS Power Point, a guia Transições permite 

A) a formatação do Slide Mestre. 

B) o uso de áudio e vídeo nos slides. 

C) atualizar os recursos utilizados em versões antigas. 

D) definir eventuais efeitos gráficos na troca de slides. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE IDECAN 2017] 

7. Em relação ao editor de textos LibreOffice Writer 
(Configuração Padrão - Idioma Português do Brasil), marque 

V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 
( ) A barra de classificação contém ferramentas para ajudar a 
gerenciar documentos seguros. 
( ) O atalho Ctrl+D aplica o efeito de sublinhado duplo no 
texto selecionado. 
( ) O recurso Marcadores e numeração fica localizado no 
menu Inserir. 
 
A sequência está correta em 

A) V, F, F. 

B) F, V, F. 

C) V, V, F. 

D) V, F, V. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CGGT SMA RIO DE JANEIRO 2013] 

8. A NEGAÇÃOlógica da frase "Todo motorista é 
responsável"corresponde a: 

A) Nenhum motorista éirresponsável. 

B) Todos os motoristassão irresponsáveis. 

C) Alguns motoristas sãoirresponsáveis. 

D) Nenhum motorista éresponsável. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FGV 2017] 

9. Em certo município foi feita uma pesquisa para determinar, 
em cada residência, quantas crianças havia até 10 anos de 
idade. 
 
O resultado está na tabela a seguir: 
 
 

   
  
Em relação ao total de residências pesquisadas, as que 
possuem somente uma ou duas crianças representam:  

A) 55,0%; 

B) 57,5%; 

C) 60,0%; 
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D) 62,5%; 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESGRANRIO 2013] 

10. Arthur, Bernardo e Carlos são os novos recrutas de um 
navio. As tarefas de cozinha e faxina serão atribuídas a dois 
deles e um ficará de folga. O capitão do navio pediu que cada 
um deles fizesse uma afirmação sobre as tarefas e as 
afirmações foram: 
 
Arthur: Eu ficarei com a folga. 
Bernardo: Eu não ficarei com a folga. 
Carlos: Eu não farei faxina. 
 
Ao ouvir as três afirmações, o capitão declarou que apenas um 
deles havia falado a verdade. 
 
A atribuição correta das tarefas é 

A) Arthur - Cozinha; Bernardo - Folga; Carlos - Faxina 

B) Arthur - Folga; Bernardo - Cozinha; Carlos - Faxina 

C) Arthur - Faxina; Bernardo -Cozinha; Carlos - Folga 

D) Arthur - Faxina; Bernardo - Folga; Carlos - Cozinha 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
1 C 2 C 3 C 4 A 5 D  

6 D 7 C 8 C 9 D 10 D 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

[ADAPTADA DE FCC 2018] 

11. Raquel dividiu o número 17 pelo número 3 em uma 
calculadora e obteve, no visor, o resultado 5,6666667. Sérgio 
fez a mesma divisão na sua calculadora e obteve o resultado 
5,6666666. Na dúvida sobre os resultados obtidos, Raquel e 
Sérgio consultaram o professor Paulo que respondeu, 
corretamente, que 

A) a calculadora de Raquel deve estar quebrada e, por isso, 
marcou o último algarismo como 7. 

B) ambas calculadoras apresentaram resultados aproximados, 
sendo que a de Sérgio cometeu o menor erro em relação ao 
resultado correto. 

C) ambas calculadoras apresentaram resultados aproximados, 
sendo que a de Raquel cometeu o menor erro em relação ao 
resultado correto. 

D) a calculadora de Sérgio deve estar em base não decimal e, 
por isso, marcou o último algarismo como 6. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FCC 2018] 

Atenção: Considere as informações e a figura abaixo para 
responder às questões. 
 
O estudo do mecanismo de transmissão de movimento em 
uma bicicleta pode ser significativo para a aprendizagem de 
conteúdos matemáticos relacionados com proporcionalidade e 
circunferência.  

 Esquema de uma Bicicleta  
 

  
  

Dados:  
A coroa tem 42 dentes, a catraca tem 24 dentes e o diâmetro da roda traseira é igual a 40 cm.  

12. Na bicicleta indicada, 100 giros completos da catraca 
fazem com que a bicicleta se desloque, sobre uma pista 
retilínea, aproximadamente 

A) 12,56 km. 

B) 2,512 km. 

C) 251,2 m. 

D) 125,6 m. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE UPE 2016] 

13. A margem de erro em uma pesquisa eleitoral é 
inversamente proporcional à raiz quadrada do tamanho da 
amostra. Se, em uma pesquisa com 8 100 eleitores, a margem 
de erro é de 4%, em uma pesquisa com 25 600 eleitores, ela 
será de 

A) 2,25% 

B) 2,50% 

C) 2,80% 

D) 3,00% 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE IBFC 2016] 

14. Dentre as alternativas, a única incorreta é: 

A) A soma de dois números irracionais é sempre um número 
irracional 

B) O conjunto dos reais é a união entre os números racionais e 
os números irracionais 
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C) A subtração não é operação no conjunto dos naturais 

D) Toda dízima periódica pertence ao conjunto dos racionais 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE UPE 2016] 

15. Analise as afirmativas a seguir, relativas à geometria 
espacial e coloque V nas Verdadeiras e F nas Falsas. 
 
( ) Se uma reta está contida em um plano, então toda reta 
perpendicular a ela será perpendicular ao plano. 
( ) Se dois planos distintos são paralelos, então toda reta 
perpendicular a um deles é paralela ao outro. 
( ) Se dois planos distintos são paralelos a uma reta fora deles, 
então eles são paralelos entre si. 
( ) Se dois planos distintos são paralelos, qualquer reta de um 
deles é paralela a qualquer reta do outro. 
 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência CORRETA. 

A) F - F - V - V 

B) F - V - V - F 

C) F - F - F - F 

D) V - F - F - V 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE CESGRANRIO 2017] 

16. A soma dos n primeiros termos de uma progressão 

geométrica é dada por n . 
 
Quanto vale o quarto termo dessa progressão geométrica? 

A) 1 

B) 3 

C) 27 

D) 39 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE FEI 2017] 

17. Considerando as condições de existência satisfeitas e logx 
o logaritmo decimal de x, logx = 2/5 (log(a + b) + log(a-b) , 
então: 

A) x= 5 √ ( a2-b2/100) 

B) x= 5√(a2 - b2/100)2 

C) x = √ (a2-b2/100)5  

D) x = 5√(2b/100)2 

___________________________________________________ 

[VÁRIOS CARGOS - CRO  AL 2017 IDECAN] 

18. Sejam as equações a seguir:  
 
• x2 - 4x + 5 = 0; 
• x2 + 6x - 16 = 0; e, 
• x2 + 8x + 16 = 0. 
 
É correto afirmar que  

A) uma das equações não apresenta raízes reais. 

B) duas das equações apresentam raízes opostas. 

C) todas as equações apresentam raízes reais e distintas. 

D) nenhuma das equações apresenta raízes reais e iguais. 

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE COPESE 2019] 

19. A alternativa abaixo que melhor representa o sistema de 
equações a seguir é: 
 
 

   

A)  

B)  
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C)  

D)  

___________________________________________________ 

[ADAPTADA DE VUNESP 2019] 

20. Em uma casa, há 2 quartos. O quarto A é quadrado e o 
quarto B, retangular, conforme mostram as figuras, cujas 
medidas indicadas estão em metros. 
 
 

   
  
Sabendo que o perímetro do quarto A tem 2 m a menos do que 
o perímetro do quarto B, então, o perímetro do quarto B é  

A) 14 m. 

B) 13 m. 

C) 12 m. 

D) 11 m. 

___________________________________________________ 

GABARITO DA SEÇÃO  
11 C 12 D 13 A 14 A 15 C  
16 A 17 B 18 A 19 B 20 A 


