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CARGO E UNIDADES: Assistente Administrativo 

(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 
 
 

 DATA 
 

 

 
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 - (pciconcursos.com.br) Leia o texto 1 para responder a questão 1. 

 

A ideia expressa no texto 1 é que  
a) Os meios de comunicação informam sobre a sociedade. 
b) As propagandas fazem com que o consumidor escolha o que fazer.  
c) A era da informação forma indivíduos conscientes do seu papel social.  
d) A TV tem como objetivo somente alienar os telespectadores sobre a vida em sociedade.  
e) A TV aliena a maioria das pessoas e não tem o objetivo principal de refletir sobre quem 
somos. 
 

2 – (pciconcursos.com.br) Os meninos ____ entraram em casa, notaram que as coisas 
não estavam bem, pois sua irmã mais nova elegera um ____ momento para dizer aos 
pais que iria fazer residência no exterior; _____ seus dois irmãos deixaram os pais 
_____ calmos quando disseram que ela iria ficar hospedada na casa de seus tios. A 
alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do trecho acima é: 
a) mal / mal / mais / mas  
b) mau / mal / mas / mais 
c) mal / mau / mas / mais  
d) mal / mau / mais / mas  
e) mau / mau / mais / mas 
3 – (AMAUC 2018) Em determinada liquidação uma blusa que custava R$ 240,00 foi 
vendida com 35% de desconto. O valor que o cliente irá pagar pela blusa é de: 
a) R$ 74,00 
b) R$ 84,00 
c) R$ 134,00 
d) R$ 170,00 
e) R$ 156,00 
4 – (exercicios.brasilescola.uol.com.br) Uma usina produz 500 litros de álcool com  
6 000 kg de cana – de – açúcar. Determine quantos litros de álcool são produzidos 
com 15 000 kg de cana.  
a) 1450l 
b) 1250l 
c) 1670l 
d) 1760l 
e)1240l 
 

5 - (BNB – FGV). Em uma agência bancária, dois caixas atendem em média seis 
clientes em 10 minutos. Considere que, nesta agência, todos os caixas 
trabalham com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. 
Assim, o tempo médio necessário para que cinco caixas atendam 45 clientes é 
de: 
a) 45 minutos; 
b) 30 minutos; 
c) 20 minutos; 
d)15 minutos; 
e)10 minutos. 
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6 - (pciconcursos.com.br)  O Word é um programa que permite a edição de textos. 
Para agilizar a digitação, há teclas de atalho que pressionadas simultaneamente 
permitem a execução de determinadas tarefas. No Word 2010, versão em português, 
para Selecionar tudo, por exemplo, basta pressionar simultaneamente as teclas 
______ e ___. A alternativa que preenche, correta e sequencialmente, as lacunas do 
trecho acima é  
a) Alt / S  
b) Alt / T  
c) Ctrl / T  
d) Ctrl / A  
e) Ctrl / S 
 
7 - (pciconcursos.com.br) No Excel 2010, versão em português, a opção ____________ 
permite manter uma parte da planilha visível enquanto o restante da planilha é 
percorrido. A alternativa que preenche, corretamente, a lacuna do trecho acima é  
a) Ocultar  
b) Macros 
c) Reexibir 
d) Congelar painéis  
e) Painel de Seleção 
 
8 - (pciconcursos.com.br) O painel de controle do Windows permite a alteração das 
configurações do computador, permitindo personalizar as suas funcionalidades. Para 
alterar o plano de fundo da área de trabalho do computador para que exiba a 
logomarca do Sesc, a opção que deve ser selecionada no painel de controle é: 
a) Programas 
b) Hardware e sons  
c) Contas de usuário  
d) Sistema e segurança 
e) Aparência e personalização 
 
9- Instrumento de comunicação interna, utilizado por dirigentes e gestores numa 
empresa, através do qual são 
transmitidas informações ou solicitações de caráter rotineiro:  
a) Ata. 
b) Memorando. 
c) Carta. 
d) Parecer. 
e) Ofício 
 
10 – (www.todamateria.com.br ) “O esquema funcionava através da superfaturação de 
obras que faziam parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o 
crescimento econômico no País”. Essa descrição corresponde a uma operação 
criminosa no Brasil. Trata-se da: 
a) Operação Lava Jato. 
b) Operação Greenfield. 
c) Operação Navalha. 
d) Operação Panatenaico. 
e) Operação Carne Fraca. 
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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 serão divulgados no site oficial do Sesc/RN, 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 divulgado no site 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: Assistente Administrativo 
(Natal e Grande Natal) 
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Essa folha poderá ser levada com o candidato 
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