
 

PROCESSO SELETIVO – IEL 03/2022 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO - IEL MOSSORÓ 

CADERNO DE QUESTÕES #6012901 - PÁGINA 1 DE 4 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

1. Figuras de linguagem podem ser formas criativas, 
inteligentes e bastante eficazes de usar a linguagem. E assim 
fazemos em nosso dia-a-dia. Observe: 

Nossa! O Brasil tem a menor carga tributária do planeta, 
uma maravilha! 

Esta frase é: 

A) Metafórica. 

B) Assindética. 

C) Autoritária. 

D) Exagerada. 

E) Irônica. 

___________________________________________________ 

2. Junto à inadiável reforma, os países que já concentram 

um número considerável de gente no topo da 

pirâmide etária deveriam começar a refletir também 

sobre mecanismos bem concretos para estimular a 

permanência desse grupo no mercado de trabalho. 

Refiro-me, basicamente, a incentivos de ordem 

fiscal, que podem ser concedidos, por exemplo, aos 

empregadores que contratem funcionários mais velhos. 

Se estes continuarem em atividade, não apenas 

deixarão de impactar negativamente as finanças 

públicas como permanecerão pagando impostos e 

produzindo riqueza. No final, isso é bem vindo aos 

cofres do governo, à economia do país como um todo e 

também às poupanças de cada um. 

(Adaptado de Ronald Lee, Fazer mais com menos braços. Entrevista à 

Veja, 30 de maio de 2012) 

Assinale a opção correta a respeito do uso da vírgula no texto. 

A) Por se tratar de pontuação facultativa, com a função de 
enfatizar as ideias do texto, a retirada da vírgula depois de 
"reforma" (ℓ.1) preservaria a correção e a coerência textuais. 

B) Para que sejam respeitadas as normas de pontuação da 
língua portuguesa, deve ser inserida uma vírgula depois de 
"etária" (ℓ.3). 

C) Apesar de alterar as relações semânticas do texto, a 
omissão da vírgula depois de "fiscal" (ℓ.7) também respeitaria 
as regras de pontuação e preservaria a coerência da 
argumentação. 

D) Como marca a finalização de uma oração, a vírgula depois 
de "atividade" (ℓ.9) admite a substituição pelo ponto e vírgula, 
sem prejudicar a correção do texto. 

E) No contexto sintático em que é usada, as regras de 
pontuação admitem como correta a substituição da vírgula 
depois de "governo" (ℓ.13), para separar termos de uma 
enumeração. 

___________________________________________________ 

3. Assinale o trecho do texto adaptado de Boris Fausto 
(Memória e História) em que, na transcrição, foram 
plenamente atendidas as regras de pontuação. 

A) Em uma fila no banco, na época em que, no Brasil, houve 
congelamento dos depósitos bancários, uma jovem, de traços 
orientais, permanecia calada e, aparentemente, atenta aos 
movimentos de todos, como se a qualquer momento, alguém 
pudesse passar à sua frente. 

B) Pensei, ainda, em lembrá-la de que, por outro lado, a 
experiência dos japoneses no Brasil estava longe de 
representar um desastre. No entanto, bastou olhar para a neta 
do sol nascente e, logo, perceber que ela se transportara para 
outras esferas, alheia à fila e a tudo o mais que a rodeava. 

C) Não era nada disso. A jovem decifrou o enigma, em tom 
suspiroso, explicando que, no começo dos anos de 1930, 
grande parte da família decidira emigrar para a Califórnia, mas 
seu avô meio aventureiro, optara infelizmente, pelo Brasil. 

D) Tentei esboçar um discurso sociológico, ponderando, que 
os imigrantes japoneses localizados na costa do Pacífico, 
tinham atravessado momentos adversos, especialmente, no 
curso da Segunda Guerra Mundial, quando muitos deles foram 
transferidos para campos de confinamento no meio-oeste 
americano. 

E) De repente, sua voz se ergueu enigmática: "A culpa de tudo 
isso é do meu avô." Nos segundos seguintes, a melhor 
hipótese que me passou pela cabeça, foi a de um avô 
conservador, aconselhando a neta a poupar, em vez de gastar, 
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apoiado em uma versão japonesa da fábula da cigarra e da 
formiga. 

___________________________________________________ 

4. Vestibular da Universidade da Bahia cobrou dos candidatos 

a interpretação do seguinte trecho de poema de Camões: 

Amor é fogo que arde sem se ver, 

é ferida que dói e não se sente, 

é um contentamento descontente, 

dor que desatina sem doer. 

Uma vestibulanda, de 16 anos, deu a sua interpretação: 

Ah, Camões! Se vivesses hoje em dia, 

tomavas uns antipiréticos, 

uns quantos analgésicos 

e Prozac para a depressão. 

Compravas um computador, 

consultavas a Internet 

e descobririas que essas dores que sentias, 

esses calores que te abrasavam, 

essas mudanças de humor repentinas, 

esses desatinos sem nexo, 

não eram feridas de amor, 

mas somente falta de sexo! 

Internet: http://books168.com. Acesso em 15/7/2010. 

 

Acerca desse texto, assinale a alternativa correta. 

A) O texto elaborado pela candidata demonstra irreverência, 
humor e ironia. 

B) O texto elaborado pela candidata demonstra 
desconhecimento cultural, ignorância absoluta de conteúdos 
de ciências modernas. 

C) A correlação verbal na construção das frases da resposta a 
Camões (linhas 8, 9, 12 e 13) está gramaticalmente correta. 

D) O poema da candidata não contém rimas. 

E) No poema da candidata, encontram-se diversos exemplos 
de antíteses. 

___________________________________________________ 

5.  

 

Assinale a alternativa correta em relação à construção de 
sentido que se dá entre texto e imagem, no anúncio. 

A) Há um exagero no anúncio, que faz com que o leitor, 
potencial consumidor do produto, relacione o sanduíche a algo 
capaz de provocar um terremoto, ainda que metaforicamente. 

B) Mais do que tamanho' da porção ou sabor, o anúncio tem 
como foco chamar a atenção rara a qualidade do sanduíche 
anunciado. 

C) Mais do que tamanho da porção ou qualidade do sanduíche 
anunciado, o anúncio tem como foco o sabor. 

D) A imagem não tem relação com o texto escrito. Por isso, 
pode-se dizer que a linguagem não verbal em nada contribuiu 
para a construção do sentido. 

E) Conforme se pode ler nas entrelinhas do texto verbal do 
anúncio, o terremoto em São Paulo seria causado pela revolta 
dos consumidores ao se depararem com o desperdício do 
produto. 

___________________________________________________ 

6. A concordância verbal e nominal é um princípio linguístico 
que orienta a combinação das palavras na frase. Marque a 
alternativa em que a concordância está realizada de acordo 
com a norma padrão. 

A) É necessário paciência para poderem os trabalhadores 
exporem seus planos de carreira. 
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B) Houveram implicações boas e más nas atitudes assumidas 
pelos empresários do petróleo, em virtude do vazamento 
criminoso. 

C) A política ambiental, um dos temas mais discutidos 
atualmente, faz os interessados repensarem a prática dos 
especialistas da empresa. 

D) Propostas, o mais adequadas possíveis, em termos de 
qualidade, foi apresentada imediatamente aos rebeldes da 
cidade. 

E) Quaisquer deslizes praticados pelos vendedores de 
quinquilharias, nessa área, provocará dificuldades para o 
comércio legal. 

___________________________________________________ 

7. "O ____________________ é o gerenciador de arquivos do 
Sistema Windows. Ele é utilizado para cópia, exclusão, 
movimentação, organização e todas as atividades de 
gerenciamento de arquivos." Assinale a alternativa que 
completa corretamente a afirmativa anterior. 

A) Internet Explorer 

B) Windows Explorer 

C) Windows Update 

D) Desfragmentador de discos 

E) Windows Manager 

___________________________________________________ 

8. O Microsoft Office Word possui diversas opções de 
intervalo de impressão, com EXCEÇÃO de: 

A) página corrente. 

B) todo o documento. 

C) páginas específicas, separando-as por ",". 

D) últimas X páginas, onde X representa o número de páginas 
a serem impressas. 

E) área selecionada no documento. 

___________________________________________________ 

9. Em um novo documento, usando o Microsoft Word, em sua 
configuração original, um usuário pressionou CTRL+ENTER 
10 vezes. O documento ficou com 11 

A) Linhas. 

B) Páginas. 

C) Marcadores. 

D) Colunas. 

E) Tabulações. 

___________________________________________________ 

10. O Microsoft Excel possui uma maneira rápida e fácil de 
localizar e trabalhar com um subconjunto de dados em uma 
lista, exibindo somente as linhas que atendem aos critérios 
especificados para uma coluna. Para acessar esse recurso 
deve-se clicar no menu Dados e depois em: 

A) Classificar. 

B) Consolidar. 

C) Filtrar. 

D) Personalizar. 

E) Validação. 

___________________________________________________ 

11. Considere uma planilha no Microsoft Excel com valores e 
fórmula especificados para as seguintes células: A1 com valor 
igual a 5; A2 com valor igual a 7; B1 com valor igual a 2; B2 
com valor igual a 4 e C1 com a seguinte fórmula =(A2-
A1)*B1+B2. O valor apresentado na célula C1 é: 

A) 4. 

B) 5. 

C) 6. 

D) 7. 

E) 8. 

___________________________________________________ 

12. Para navegar na internet por meio do MS-Windows 10, em 
sua configuração padrão, o aplicativo padrão é o: 

A) Microsoft Edge. 

B) Microsoft Internet Explorer 10. 

C) Microsoft Safari. 
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D) Microsoft Internet Explorer 11. 

E) Microsoft Chrome. 

___________________________________________________ 

13. Em novembro de 2020, entrou em funcionamento um novo 
meio de pagamento do Sistema de Pagamentos Brasileiro, o 
Pix. Sobre ele, assinale a alternativa correta. 

A) É um meio de pagamento instantâneo e gratuito criado pelo 
Banco Central do Brasil e oferecido a pessoas físicas e 
jurídicas, 24 horas por dia, 7 dias por semana. 

B) Plano de investimento de baixo risco do Banco do Brasil, 
oferecido a clientes físicos e jurídicos 24 horas por dia, apenas 
em dias úteis. 

C) Conjunto de formas de pagamento realizados por empresas 
facilitadoras do processo de compra, que garantem a 
aprovação dos pagamentos e a segurança das transações 
financeiras das pessoas físicas e jurídicas. 

D) Forma de pagamento online, que funciona nos dias e 
horários de funcionamento do expediente bancário e agiliza as 
transações interbancárias. 

E) Produtos de investimento financeiro criados pelo Banco 
Central do Brasil para os clientes bancários terem acesso a 
transferência de recursos de modo mais facilitado e 
desburocratizado. 

___________________________________________________ 

14. "A Amazônia perdeu em abril [de 2021] 581 quilômetros 
quadrados de sua cobertura vegetal (43% acima dos valores 
desmatados em 2020), o maior índice de desmatamento no 
mês de abril desde 2016, quando foram destruídos 440 
quilômetros quadrados, de acordo com medições do Instituto 
Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe). A área devastada 
nesse mês equivale a, aproximadamente, 69 estádios de 
futebol." 

OLIVEIRA, Joana. Desmatamento na Amazônia no mês de abril é o maior em 
seis anos, aponta Inpe. El País.7 de maio de 2021. 

Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2021- 05-07/desmatamento-na-
amazonia-no-mes-de-abril-e-o-maior-em-seis-anos-aponta-inpe.html 

 

Sobre as consequências do acentuado desmatamento da 
Amazônia, é CORRETO afirmar que: 

A) o desmatamento afeta as chuvas nas regiões Sul e Sudeste 
do Brasil, pois interfere no fluxo de umidade dos chamados 
rios aéreos, tendo impacto sobre reservatórios de hidrelétricas 
nessas regiões do país. 

B) o impacto do desmatamento sobre a fauna é insignificante, 
considerando que os animais migram para outras áreas. 

C) apesar dos impactos ambientais, não há impactos sociais 
relacionados ao desmatamento. 

D) o principal causador do desmatamento na Amazônia é o 
processo de expansão do parque industrial na região. 

E) o crescimento no desmatamento da Amazônia não gera 
repercussões nas relações econômicas e geopolíticas do Brasil 
no plano internacional. 

___________________________________________________ 

15. A varíola dos macacos (monkeypox) é uma zoonose viral 
descoberta inicialmente em 1958, com primeiro caso humano 
em 1970, na República Democrática do Congo. Ao longo dos 
anos, a doença expandiu para outros países africanos e, 
eventualmente, para outros continentes. Em maio de 2022, 
uma série de contágios foram registrados na Europa e nos 
Estados Unidos, rapidamente expandindo a outros países, 
como o Brasil.  

Em 23 de julho, a Organização Mundial da Saúde (OMS) 
declarou emergência de saúde internacional e, logo após 2 
anos de pandemia pelo Covid-19, criou-se muito alarme 
quanto às formas de contágio e a progressão da contaminação. 
Quanto às formas de contaminação da varíola dos macacos, 
podem ser: 

A) Transmissão por picada de mosquitos, contato com 
secreções respiratórias e contato com lesões na pele. 

B) Contato com materiais utilizados por pessoas infectadas, 
interação com macacos, fluidos corporais. 

C) Contato com lesões na pele de pessoas infectadas, fluidos 
corporais, secreção respiratória e materiais contaminados, 
como roupas de cama. 

D) Uso de materiais contaminados, transmissão por mosquitos 
e contato com partículas respiratórias (tosse, espirros). 

E) Transmissão por mordida de macacos, picada de mosquitos 
ou contato próximo com secreções e lesões de pessoas 
infectadas. 

 
___________________________________________________ 
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