
 

 

 

 

EDITAL 025/2022 - ESTÁGIO ARRECADAÇÃO (ÁREA 01) 
 
 

CADERNO DE QUESTÕES 
 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

NÃO ABRA ESTE CADERNO SEM AUTORIZAÇÃO DO FISCAL 

 

● Esta prova contém: a) 20 questões de múltipla escolha, com 4 (quatro) 

alternativas por questão, das quais apenas 1 (uma) estará correta; b) 

espaço para elaboração de 01 (uma) redação de, no mínimo, 20 (vinte) 

linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas. 

● Não rasure e nem amasse a folha de prova. Não use corretivo. 

● Não será permitido, durante a realização das provas, o uso de 

equipamentos mecânicos, eletrônicos ou ópticos que permitam o 

armazenamento ou a comunicação de dados, informações ou 

similares. 

● Durante a realização das provas, não será permitido o empréstimo de 

qualquer material. 

● Iniciada a prova, o candidato somente poderá ausentar-se 

acompanhado de um fiscal. 

● É expressamente proibida, durante a realização da prova, a consulta de 

qualquer material: livros, códigos, legislação em geral, régua de 

cálculo, máquinas calculadoras e outros da mesma natureza. 

● Será desclassificado do concurso o candidato que proceder com 

improbidade, indisciplina, falta de decoro ou que adotar comportamento 

incorreto ou descortês para com quaisquer dos fiscais ou membros da 

Comissão de Concurso, seus auxiliares ou autoridades presentes. 

● O uso de máscara é obrigatório. 
 

Duração total: 3h00 horas 

Permanência mínima na sala: 30 Minutos. 
 

Nome completo: 

CPF: Assinatura: 



 

O MS-Word possui um recurso para contagem de palavras. É possível contar o 
número de palavras em uma parte do documento: 
 

I. Desde que tenha conexão com a Internet para executar atualizações de 
contagem de palavras 
 

II. É necessário instalar o suplemento Action Pane 3 para que este recurso 
esteja habilitado 

 
III. Selecionando o parágrafo desejado e verificando na barra de status a 

contagem de palavras 
 
Sobre isto, podemos afirmar que: 
 

a) Apenas a opção I está correta 
 

b) Apenas a opção II está correta 
 

c) Apenas a opção III está correta 
 

d) Apenas as opções I e III estão corretas 
 

 

Para localizar, ou localizar e substituir uma palavra, ou expressão dentro de um 
documento, no MS-Word 2016, você deverá utilizar alguns procedimentos, 
como: 
 

I. Usando a combinação de teclas [CTRL] + [L], para localizar a expressão 
no documento 
 

II. Usando a combinação [CTRL] + [U] e para localizar e substituir a 
expressão no documento 

 
III. Usando a combinação de teclas [CTRL] + [M], para somente substituir 

uma expressão no documento 
 
Sobre isto, podemos afirmar que: 
 
a) Apenas a opção I está correta 

 
b) Apenas a opção II está correta 

 
c) Apenas a opção III está correta 

 
d) Apenas as opções I e II estão corretas 

 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 



 
Paulo utiliza em seu trabalho o editor de texto Microsoft Word 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 
 

 

Em qual guia se encontra a opção de habilitar/desabilitar a régua no MS Word? 
 
a) Página Inicial 

 
b) Inserir 
 
c) Layout 
 
d) Exibir 
 

 

No MS-Word, o recurso WordArt permite: 
 
a) Desenhar à mão livre dentro de uma caixa de desenho 

 
b) Adicionar um toque artístico ao documento, usando uma caixa de texto 
 
c) Formatar figuras do tipo retângulo e círculo, acrescentando recursos como 

sombra 
 
d) Retocar imagens, alterando atributos dos seus pixels 

 

 

Ao terminar uma planilha no Microsoft Excel, em português, é aconselhável 
salvá-la para utilização posterior. Para salvar uma planilha que não foi salva 
anteriormente, clica-se no menu Arquivo e na opção Salvar. Na janela que se 
abre é possível selecionar o local onde a planilha será salva, digitar o nome do 
arquivo e selecionar o tipo. 
 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 



Analise os tipos de arquivos apresentados a seguir:  
 

I. Pasta de Trabalho do Excel 97-2003 
 

II. PDF 
 
III. Apresentação de Slides (.ppt) 

 
IV. Planilha OpenDocument 

 
V. Banco de Dados (.mdb) 

 
Dos tipos de arquivos apresentados, os que estão disponíveis para seleção no 
momento da gravação de uma planilha do Excel são, APENAS, os apresentados 
nos itens 
 
a) I e IV 

 
b) I, II e III 

 
c) I, II e IV 

 
d) II e IV 

 

 

Qual função no MS-Excel é utilizada para somar os valores em um intervalo que 

atendem aos critérios previamente especificados pelo usuário? 

a) SOMA 
 

b) SOMASE 
 

c) SE 
 

d) AUTOSOMA 
 

 

A planilha a seguir, construída utilizando-se o Microsoft Excel, 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. 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 



 

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 

 

 

No programa Excel, muito utilizado para construção de planilhas, existe uma 

função que atualiza a data assim que o usuário abre a planilha configurada. Essa 

função corresponde a qual comando? 

a) =HOJE(*) 

 

b) =HOJE() 

 

c) =DATA.ATUAL(*) 

 

d) =DATA.ATUAL() 

 

Dada a seguinte fórmula do Excel: =MÉDIA(B2:B8)/2. Assinale a alternativa 

CORRETA sobre o que faz a fórmula: 

a) Faz a média dos valores das células B2 até B8 e divide o resultado por dois 

 

b) Faz a média dos valores das células B2 e B8 e divide o resultado por dois 

 

c) Faz a média entre o valor da célula B2 e da metade do valor da célula B8 

 

d) A fórmula contém um erro pois possui o sinal de igual na frente dos 

comandos 
 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 



Para deixar uma apresentação mais atrativa, o Power Point disponibiliza 

diversas ferramentas. Quais são essas ferramentas? 

a) Transição, Animação e Áudio 

 

b) Transição, Animação e Transposição 

 

c) Transição, Animação e Transposição 

 

d) Transição, Animação e Vídeos 

 

 

Efeito de Entrada, Efeito de Saída e Ênfase correspondem a qual recurso do 

Microsoft Power Point? 

a) Controle de Apresentações 

 

b) Formatação Avançada 

 

c) Controle de Slides 

 

d) Animação 
 

A figura a seguir mostra alguns recursos da Faixa de Opções no Powerpoint que 

são exibidos na tela quando se aciona uma das guias da Barra de Menus.  

 

 

 

 

A guia acionada foi: 

a) Animações 

 

b) Design 

 

c) Transições 

 

d) Inserir 
 

 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 



Henrique precisa editar uma apresentação na versão mais recente do Microsoft 

PowerPoint contendo duzentos slides para uma reunião que ocorrerá em meia 

hora. Ele havia se esquecido de inserir o logotipo da empresa nos slides. Qual 

das opções abaixo representa a maneira mais fácil de Henrique conseguir editar 

os slides da forma desejada a tempo da reunião? 

a) Usando o modo de estrutura de tópicos que se encontra na aba "Exibir" e 

inserindo o logotipo na barra lateral 

 

b) Usando o modo de Slide Mestre na aba "Exibir", inserindo o logotipo na 

posição desejada e clicando em "fechar modo de exibição mestre" 

 

c) Executando CTRL+C CTRL+V em todos os slides e repetindo a ação usando 

a ferramenta "apresentação personalizada" 

 

d) Usando a ferramenta "Comparar" na aba "Revisão" para criar uma 

apresentação já com o logotipo inserido no lugar certo 

Seja o seguinte objeto do MS PowerPoint: 

 

 

 

 

 

 

 

Marque a alternativa que corresponde ao recurso a ser utilizado para inserir o 

objeto mostrado. 

 

a) SmartArt 

 

b) Tabela 

 

c) ClipArt 

 

d) Wordart 

 

QUESTÃO 15 

QUESTÃO 14 



 
A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos, exceto: 
 
a) o pluralismo político 
 
b) o respeito à privacidade e a autodeterminação informativa 
 
c) a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião 
 
d) o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação 
 

 

Nos termos da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), no que 
concerne ao Da Responsabilidade e do Ressarcimento de Danos, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de 
tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, 
individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, 
é obrigado a repará-lo 
 
b) O juiz, no processo civil, poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos 
dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver hipossuficiência 
para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular 
resultar-lhe excessivamente onerosa 
 
c) As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a 
responsabilização podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado o 
disposto na legislação pertinente 
 
d) Aquele que reparar o dano ao titular não tem direito de regresso contra os 
demais responsáveis 
 

Nos termos da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), o “dado 
sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a 
sindicato ou a organização de caráter religioso, filosófico ou político, dado 
referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando 
vinculado a uma pessoa natural” denomina-se como: 
 
a) dado pessoal 

b) dado pessoal sensível 

c) dado anonimizado 

d) banco de dados 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 



Nos termos da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), os agentes 
de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas 
na Lei, ficam sujeitos à sanções administrativas aplicáveis pela autoridade 
nacional, exceto:  
 
a) advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas 
 
b) multa simples, de até 2% (dois por cento) do faturamento da pessoa jurídica 
de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil no seu último exercício, 
excluídos os tributos, limitada, no total, a R$ 50.000.000,00 (cinquenta milhões 
de reais) por infração 
 
c) multa diária, no valor de até R$ 1.000.000,00 (hum milhão de reais) 
 
d) publicização da infração após devidamente apurada e confirmada a sua 
ocorrência 
 

 

Nos termos da Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados), assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) A Lei Geral de Proteção de Dados não se aplica ao tratamento de dados 
pessoais realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e 
não econômicos 
 
b) O tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o 
consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou 
pelo responsável legal 
 
c) O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de 
tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, 
individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, 
é obrigado a repará-lo 
 
d) A Lei Geral de Proteção de Dados se aplica ao tratamento de dados pessoais 
realizado para fins exclusivamente jornalístico e artísticos 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 



 

Discorra sobre os fundamentos e os princípios da proteção de dados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REDAÇÃO 



 

 

 

GABARITO OFICIAL EDITAL 025/2022 

ESTÁGIO ARRECADAÇÃO (ÁREA 01) – CONCURSO PÚBLICO 

 
 

Marque com um X as alternativas corretas, será válida somente uma alternativa por questão: 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) (A) (B) (C) (D) 

02) (A) (B) (C) (D) 

03) (A) (B) (C) (D) 

04) (A) (B) (C) (D) 

05) (A) (B) (C) (D) 

06) (A) (B) (C) (D) 

07) (A) (B) (C) (D) 

08) (A) (B) (C) (D) 

09) (A) (B) (C) (D) 

10) (A) (B) (C) (D) 

11) (A) (B) (C) (D) 

12) (A) (B) (C) (D) 

13) (A) (B) (C) (D) 

14) (A) (B) (C) (D) 

15) (A) (B) (C) (D) 

16) (A) (B) (C) (D) 

17) (A) (B) (C) (D) 

18) (A) (B) (C) (D) 

19) (A) (B) (C) (D) 

20) (A) (B) (C) (D) 

Nome: CPF: 

Assinatura: 



 

 

 

 

GABARITO EDITAL 025/2022 

VIA DO CANDIDATO  
 

 

ESTÁGIO ARRECADAÇÃO (ÁREA 01) – CONCURSO PÚBLICO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01) (A) (B) (C) (D) 

02) (A) (B) (C) (D) 

03) (A) (B) (C) (D) 

04) (A) (B) (C) (D) 

05) (A) (B) (C) (D) 

06) (A) (B) (C) (D) 

07) (A) (B) (C) (D) 

08) (A) (B) (C) (D) 

09) (A) (B) (C) (D) 

10) (A) (B) (C) (D) 

11) (A) (B) (C) (D) 

12) (A) (B) (C) (D) 

13) (A) (B) (C) (D) 

14) (A) (B) (C) (D) 

15) (A) (B) (C) (D) 

16) (A) (B) (C) (D) 

17) (A) (B) (C) (D) 

18) (A) (B) (C) (D) 

19) (A) (B) (C) (D) 

20) (A) (B) (C) (D) 



 
 

Discorra sobre os fundamentos e os princípios da proteção de dados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RASCUNHO PARA REDAÇÃO 


