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Prova Analista Admiistrativo – Patrimônio, Diretoria e CRN 
 

1 - (Vunesp - 2014) A vida dá voltas 

Sou um tipo meio fatalista. Acho que a vida dá voltas. Um amigo meu, Luís, casou-se 
com Cláudia, uma mulher egoísta. Ele era filho único, de mãe separada e sem pensão. 
Durante algum tempo, a mãe de Luís foi sustentada pelo próprio tio, um solteirão. 
Quando este faleceu, começaram as brigas domésticas: Cláudia não admitia que Luís 
desse dinheiro à mãe. Ele era um rapaz de classe média. Por algum tempo, arrumou 
trabalhos extras para ajudar a idosa. 

Convencido pela esposa, ele mudou-se para longe. Visitava a mãe uma vez por ano. 
Para se livrar da questão financeira, Luís convenceu a mãe a vender o apartamento. 
Durante alguns anos, ela viveu desse dinheiro. Muitas vezes, lamentava a falta do filho, 
mas o que fazer? Luís, sempre tão ocupado, viajando pelo mundo todo, não tinha tempo 
disponível. Na casa da mãe, faltou até o essencial. E ela faleceu sozinha. 

O tempo passou. Hoje, Luís, antes um profissional disputado, está desempregado. Foi 
obrigado a se instalar com a família na casa dos sogros, onde é atormentado 
diariamente. A filha de Luís e Cláudia cresceu e saiu de casa. Quer seguir seu próprio 
rumo! 

Luís não tem renda, nem bens. Está quase se divorciando. Ficou fora do mercado de 
trabalho. O que vai acontecer? A filha cuidará dele? Tenho dúvidas, porque ele não a 
ensinou com seu próprio exemplo. 

A vida é um eterno ciclo afetivo. Em uma época todos nós somos filhos. Em outra, 
tornamo-nos pais: é a nossa vez de cuidar de quem cuidou de nós. 

(Walcyr Carrasco. http://vejasp.abril.com.br. Acesso em 30.12.2013. Adaptado) 

Considerando o último parágrafo do texto, pode-se afirmar que a relação entre pais 
e filhos deve ser baseada 

a) no medo. 
b) na persistência. 
c) na expectativa. 
d) na troca. 
 

2 - (FCC-2013).  

“Esta vida é uma viagem 
Pena eu estar 
Só de passagem” 
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(Paulo Leminski, La vie em close. 5a ed. S.Paulo: Brasiliense, 2000, p.134) 

No poema de apenas três versos, o poeta lamenta-se 

a) da fugacidade da vida. 
b) demonstra preferir a vida espiritual à terrena. 
c) revolta-se contra o seu destino. 
d) sugere que a vida não tem sentido. 
 
 
3 – Leia atentamente. 
 

 
 
Quanto à tirinha acima, é correto afirmar: 
 
a) A intenção da tirinha é mostrar como é fácil convencer as crianças. 
b) A tirinha critica as pessoas que mudam de opinião após serem subornadas. 
c) A intenção da tirinha é refletir sobre alimentação saudável. 
d) A tirinha desperta o leitor para o grande desafio dos pais na alimentação dos filhos. 
 
4 - (UERJ - 2016/1) “Todo abacate é verde. O incrível Hulk é verde. O incrível Hulk é um 
abacate. ” 
Todo argumento pode se tornar um sofisma: um raciocínio errado ou inadequado que 
nos leva a conclusões falsas ou improcedentes. 

O último parágrafo do texto é um exemplo de sofisma, considerando que, da 
constatação de que todo abacate é verde, não se pode deduzir que só os abacates 
têm cor verde. 

Esse é o tipo de sofisma que adota o seguinte procedimento: 

a) enumeração incorreta 
b) generalização indevida 
c) representação imprecisa 
d) exemplificação inconsistente 
 
5 -  Analise as afirmações sobre trechos do texto e assinale a correta. 
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a) Em – Há alguns meses, troquei meu celular. –, o verbo haver indica tempo decorrido 
e pode ser substituído, corretamente, por Fazem. 
b) Em – Fotografava, fazia vídeos, recebia e-mails e até servia para telefonar. –, o 
termo em destaque expressa a ideia de exclusão. 
c) Em – Virou um labirinto de instruções! –, o termo em destaque foi empregado em 
sentido figurado, indicando confusão, incompreensibilidade. 
d) Em – Fiz o que toda pessoa minuciosa faria. –, o termo em destaque pode ser 
substituído, corretamente e sem alteração do sentido do texto, por limitada. 
 
 

6 – (Sergipe Gás S/A 2013 - FCC - Assistente Técnico Administrativo – RH) A 
planilha a seguir, construída utilizando-se o Microsoft Excel 2010 (em português), 
mostra a simulação do valor economizado por uma pessoa durante certo número 
de meses. Na linha 2, a pessoa economiza R$ 200,00 a cada mês por um prazo de 
24 meses. Na linha 3, a pessoa economiza R$ 300,00 a cada 2 meses, por um prazo 
de 12 meses. Na linha 4, a pessoa economiza R$ 500,00 a cada 3 meses, por um 
prazo de 6 meses. 

 

 
 
Na célula D2 deve-se digitar uma fórmula baseando-se nos conceitos de utilização da 
regra de três para calcular o valor total economizado pelo tempo em meses presente na 
célula C2. A fórmula que deve ser digitada na célula D2 de forma que possa ser copiada, 
posteriormente, para as células D3 e D4 gerando automaticamente os resultados nessas 
células, é 

 
a) =A2*B2/C2. 

b) =B2*C2/A2. 

c) =200*24/1. 

d) =A2*C2/B2. 

7 - No Microsoft Excel a forma de apresentar, resumidamente, dados que em uma 
planilha normal seriam considerados complicados ou difíceis de analisar é 
denominada:  
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a) Tabela incomum. 
 
b) Tabela geral.  
 
c) Tabela fiscal. 
 
d) Tabela dinâmica.  
 

 

8 - (TRT 1ª 2013 - FCC - Analista Judiciário - Área Administrativa) A planilha abaixo 
foi criada utilizando-se o Microsoft Excel 2010 (em português).    
 

 
 
A linha 2 mostra uma dívida de R$ 1.000,00 (célula B2) com um Credor A (célula A2) 
que deve ser paga em 2 meses (célula D2) com uma taxa de juros de 8% ao mês (célula 
C2) pelo regime de juros simples. A fórmula correta que deve ser digitada na célula E2 
para calcular o montante que será pago é 
 
a) =(B2+B2)*C2*D2 

b) =B2+B2*C2/D2 

c) =B2*C2*D2 

d) =B2*(1+(C2*D2)) 

9 – (FHEMIG 2013 - FCC - Técnico em Informática). Observe a planilha abaixo, 
criada no Microsoft Excel 2007 em português: 



 

Avenida Diony Gomes Pereira da Silva, 115 Setor Aeroporto 
Jaraguá - GO, CEP 76330-000 

 

Para que o cálculo dos 10% de desconto do IPI, cujo percentual está na célula D7, 
seja realizado para os outros modelos de carro da planilha, utilizando a mesma 
fórmula usada para o Captiva, basta, para os outros modelos das linhas abaixo do 
Captiva, expandir a fórmula 

 
a) =C2-C2*$D$7 

b) =C2-C2*D7 

c) =C2*D7 

d) =C2-C2*#D7 

10 – (CEITEC 2012 - FUNRIO - Administração/Ciências Contábeis/Direito/Pregoeiro 
Público AAO-COMNACI) No Ms-word, a combinação das teclas Crtl+T , 
pressionadas com um documento aberto, tem a finalidade de: 
 
a) Imprimir. 

b) Abrir um documento. 

c) Selecionar tudo. 

d) Criar um novo documento. 

11 – (Sergipe Gás S/A 2013 - FCC – Administrador) O chefe de Ana pediu que ela 
digitasse um texto em duas colunas, com informações acerca de como evitar 
acidentes de trabalho. Ana iniciou um novo documento em branco utilizando o 
Microsoft Word 2010 (em português) e, na sequência, utilizou os comandos para 
configurar o documento em duas colunas de mesmo tamanho. Em seguida, digitou 
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todo o texto na coluna da esquerda. Ao concluir a digitação, para que o texto não 
ficasse apenas nessa coluna, resolveu quebrar o texto a partir do cursor, de forma 
que, do ponto em que o cursor se encontrava em diante, o texto pudesse iniciar na 
coluna da direita. Para realizar essa ação, Ana posicionou o cursor no ponto a 
partir do qual o texto devia ser quebrado e clicou na aba: 
 
a) Inserir e, em seguida, na opção Quebra de Colunas a partir do Cursor. 

b) Inserir, em seguida na opção Quebras e, por último, na opção Coluna. 

c) Página Inicial e, em seguida, na opção Quebra de Colunas. 

d) Layout da Página, em seguida na opção Quebras e, por último, na opção Coluna. 

12 – (Sergipe Gás S/A 2013 - FCC - Assistente Técnico Administrativo – RH) Paulo 
utiliza em seu trabalho o editor de texto Microsoft Word 2010 (em português) para 
produzir os documentos da empresa. Certo dia Paulo digitou um documento 
contendo 7 páginas de texto, porém, precisou imprimir apenas as páginas 1, 3, 5, 
6 e 7. Para imprimir apenas essas páginas, Paulo clicou no Menu Arquivo, na opção 
Imprimir e, na divisão Configurações, selecionou a opção Imprimir Intervalo 
Personalizado. Em seguida, no campo Páginas, digitou:  

a) 1,3,5-7 e clicou no botão Imprimir. 

b) 1;3-5;7 e clicou na opção enviar para a Impressora. 

c) 1−3,5-7 e clicou no botão Imprimir. 

d) 1+3,5;7 e clicou na opção enviar para a Impressora. 

e) 1,3,5;7 e clicou no botão Imprimir. 

13 - Se um doutor te dá 3 pílulas e pede para você tomar uma pílula a cada meia 
hora, em quanto tempo você terá tomado todas as pílulas? 
a) 1 hora 
b) 1 hora e 30 minutos 
c) 2 horas  
 
14 - Se você tem um fósforo e entra num quarto FRIO e ESCURO, que tem um 
aquecedor a óleo, uma lâmpada a querosene e uma vela, qual você acende 
primeiro? 
a) Aquecedor 
b) Fósforo 
c) Lâmpada a Querosene 
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d) Vela 
 

15 - Marque a figura que dá continuidade a série: 

 
 

a)  

b)  

c)  

d)  

 


