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CARGO E UNIDADES: Atendente Caixa 

(Natal e Grande Natal) 
 
 

Atenção: NÃO ABRA este caderno antes do início da prova. 
Tempo total para resolução desta prova: 2 (duas) horas. 

I N S T R U Ç Õ E S 
 Assine seu nome, de forma legível, no espaço abaixo indicado e coloque o número correspondente a 

sua colocação na lista de presença no campo inferior à esquerda. No caso de haver divergência entre 
nº de ordem e nome do candidato, será considerado para fins de resultado/correção o nome assinado.  

 Leia o caderno de prova com tranquilidade e atenção e, em caso de dúvidas, contate o fiscal da prova; 

 Verifique no caderno de prova se faltam folhas, se a sequência de questões está correta e se há 
imperfeições gráficas que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal qualquer 
irregularidade;  

 O caderno deverá conter 10 (dez) questões objetivas; 

 É dada tolerância de 10 (dez) minutos de atraso para entrada na sala. Após esse tempo, não será 
permitida a entrada de candidatos para execução da prova;  

 Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 05 (cinco) alternativas (de “A” a “E”), das 
quais apenas 1 (uma) é correta; 

 A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais; 

 Responda a prova com caneta esferográfica de tinta preta ou azul;  

 Será eliminado do processo seletivo o candidato que, durante a prova, se comunicar com outro 
candidato, efetuar consultas em livros, aparelhos eletrônicos, aparelhos celulares ou similares; 
relógios, calculadoras, livros de anotações, impressos, apostilas, internet, entre outros recursos e/ou 
material de consulta.  

 O Campo de Respostas Oficial encontra-se abaixo e deverá ser preenchido, pelo(a) candidato(a), 
colocando a “letra” correspondente à alternativa escolhida. Esse campo servirá como única fonte de 
correção da prova e não poderá ser rasurado nem substituído. 

 Por política da Instituição, o candidato não poderá levar o caderno de prova ou rascunho, a qualquer 
momento, podendo levar apenas a folha de Conferência do Gabarito para simples 
acompanhamento/verificação junto ao Gabarito Oficial Preliminar a ser divulgado. 

 Aguarde a autorização do fiscal da prova para o seu início. 
 

  ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A) – Utilizar letra de fôrma 
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CAMPO DE RESPOSTAS OFICIAL 

*Único campo de respostas válido para correção da prova. Deve ser preenchido e entregue no ato da prova.  
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Questões Objetivas – 10,0 pontos  

1 - (UFSCar) Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas das frases: 

I - Se nos ....... a fazer um esforço conjunto, teremos um país sério. 

II - .......o televisor ligado, para te informares dos últimos acontecimentos. 

III - Não havia programa que .......o povo, após o último noticiário. 

a) propormos - Mantenha - entretesse 

b) propusermos - Mantém - entretesse 

c) propormos - Mantém - entretivesse 

d) propormos - Mantém - entretesse 

e) propusermos - Mantém – entretivesse 

 
2 - (ABC - MED.) A alternativa em que o acento indicativo de crase não procede é: 

a) Tais informações são iguais às que recebi ontem. 

b) Perdi uma caneta semelhante à sua. 

c) A construção da casa obedece às especificações da Prefeitura. 

d) O remédio devia ser ingerido gota à gota, e não de uma só vez. 

e) Não assistiu a essa operação, mas à de seu irmão. 

 
3 - (http://soldosana.blogspot.com) A violação era ...............: assim, o fiscal lavrou o .................. 
para aplicação das .............. cabíveis. 
a) fragrante - auto de infração - sanções 
b) flagrante - auto de infração - sanções 
c) fragrante - auto de inflação - sansões 
d) fragrante - alto de infração - sansões 
e) flagrante - auto de inflação – sanções 

4 – (exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br) Um capital foi aplicado a juro simples com 
taxa de 10% ao mês, durante cinco meses. Se no fim desse período o juro produzido foi de R$ 
305. Qual foi o capital aplicado? 

a) 500,00 

b) 600,00 

c) 390,00 

d) 610,00 

e) 630,00 
5 - (VUNESP) Como decoração para o Natal, 39 pontos de iluminação foram instalados em 
toda a extensão de uma rua comercial. Esses pontos foram divididos entre os dois lados da 
rua, sendo que o lado de numeração par recebeu 3 pontos a mais que o lado de numeração 
ímpar, e posicionados de modo que ambos os lados tivessem um ponto colocado exatamente 
no início e outro ponto colocado exatamente no final da rua. Sabendo que no lado par a 
distância entre dois pontos de iluminação consecutivos foi sempre igual a 12,5 m, é correto 
afirmar que a extensão dessa rua é igual, em metros, a: 
a) 280. 

b) 272,5. 

c) 265. 

d) 262,5. 

e) 250. 

http://soldosana.blogspot.com/
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6 – (exercicios.mundoeducacao.bol.uol.com.br) Ana foi no supermercado e comprou: 

 1 pacote de feijão por R$ 5, 20 

 1 pacote de arroz por R$ 10, 50 

 5 pacotes de bolacha por R$ 1, 30 cada. 

 1 bandeja de iogurte por R$ 4, 80 

 3 litros de óleo por R$ 3, 20 cada. 

Calcule quanto Ana gastou. 

a) 46,60 

b) 35,60 

c) 36,60 

d) 45,60 

e) 53,60 

 
7- (SCRIDB) Dada a planilha abaixo, do Microsoft Excel, assinale a alternativa que apresenta a 
fórmula correta a ser utilizada para calcular o valor total apresentado na célula B7: 

 
a) =TOTAL (B3+B6) 
b) =TOTAL (B3-B6) 
c) =SOMA (B3-B6) 
d) =SOMA (B3:B6) 
e) =SOMA (B3;B7) 
 
8 - (NUCE – Prof. Marco Guimarães) Uma célula de planilha Excel pode ocupar várias colunas e/ou 
linhas utilizando-se o tipo de formatação: 
a) Formatar planilha. 
b) Formatar linha. 
c) Formatar coluna. 
d) Mesclar células. 
e) Formatar linhas e colunas. 

9- (CRF SP - QUADRIX – 2013) Assinale a alternativa que apresenta as palavras que 

preenchem, respectivamente, as lacunas do seguinte texto sobre as notas de rodapé do 

programa MS Word 2010. 
As notas de rodapé são____ automaticamente conforme o texto vai sendo ____ no documento. 
a) renumeradas; revisado. 
b) inseridas; revisado. 
c) renumeradas; movimentado. 
d) inseridas; atualizado. 
e) inseridas; corrigido. 
 
 

https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/orgao/crf-sp
https://www.gabarite.com.br/questoes-de-concursos/banca/72-quadrix
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10 – (www.pciconcursos.com.br) O processo de saída de dinheiro do caixa, normalmente 
usado para composição de depósitos feitos pela empresa, no decorrer da movimentação 
diária e no término do expediente, quando o caixa é fechado, chama-se:  
a) Sangria  
b) Estorno 
c) Transferência de valores  
d) Depósito identificado 
e) Fechamento provisório 
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PROCESSO SELETIVO  

 
CARGO E UNIDADES: Analista Contábil 

(Natal e Grande Natal) 

 
 

Atenção Candidato, 
 
 

 Esse é o anexo de CONFERÊNCIA DO GABARITO. Ele não tem validade oficial para o 

certame, servindo apenas para facilitar seu acompanhamento/verificação do Gabarito Oficial 

Preliminar do Sesc/RN. 

 Para isso, anote abaixo o Gabarito da sua prova, conforme CAMPO DE RESPOSTAS 

OFICIAL. 

 Certifique-se de estarem idênticos. 

 Confira os documentos que foram lhe enviados por e-mail, no dia agendado para a divulgação 

do Gabarito Oficial Preliminar e compare seu Gabarito com o Gabarito da Prova realizada.  

 Lembre-se que “Se do exame de recursos resultar na anulação de questão(ões), a pontuação 

correspondente a essa(s) questão(ões) será atribuída a todos os candidatos, 

independentemente de terem recorrido. E se houver alteração do gabarito oficial preliminar, 

por força de impugnações, as provas serão corrigidas de acordo com o gabarito oficial 

definitivo”.  

 Visualize o Quadro de Notas que será enviado por e-mail e continue acompanhando as 

demais etapas.  

  

 Boa sorte! 
 
 
 

 

CAMPO DE RESPOSTAS - CANDIDATO 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
Este Campo de Respostas tem o intuito EXCLUSIVO de facilitar ao candidato o acompanhamento/verificação do 

Gabarito Oficial Preliminar, não sendo permitida a utilização para qualquer outro fim. 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

CARGO E UNIDADES: Atendente Caixa 
(Natal e Grande Natal) 
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Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


