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CARGO E UNIDADES: Auxiliar de Escola  
(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 04 (cinco) alternativas (de “A” a “D”), 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.  

 

QUESTÕES 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

RESPOSTAS           

 
 
 

Processo Seletivo  
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Questões Objetivas – 10,0 pontos  

 

 
1. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/portugues/nivel-medio/) Considere as 
orações: (1,0) 
 
I. Gostaria de compreender o porquê da confusão. 
II. Ele não foi ao encontro porque houve um imprevisto. 
 
As palavras destacadas são classificadas, respectivamente, como: 

a) conjunção – conjunção 
b) substantivo – conjunção 
c) conjunção – advérbio 
d) substantivo – advérbio 

 
2. (Msconcursos - 2012 - Prefeitura de Pelotas - RS). Assinale a alternativa em que a 
concordância nominal esteja de acordo com a variedade padrão: (1,0) 
 

a) Fui eu quem comeu todo o chocolate. 
b) Hoje, tu e ele mentiu para o gerente. 
c) A multidão estavam ansiosa para o início do show. 
d) Às vezes, a gente ficamos sem ação. 

 
3. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/portugues/nivel-medio/) Assinale a 
alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas: (1,0) 
 
I. Localizei o site ________ ele tem acesso. 
II. Aquele é o professor __________ sou grato. 
 

a) a que – a quem 
b) que – a quem 
c) a que que 
d) que que 

 
4. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/portugues/nivel-medio/) Assinale a opção 
que contém violação à concordância. (1,0) 
 

a) Como mostram as denúncias, os abusos são prática comum entre policiais, agentes 
penitenciários, militares das Forças Armadas e até a Força Nacional de Segurança, criada há 
apenas cinco anos. 

b) Com um terço de sua miserável população atingido por um terremoto, o Haiti virou um dos 
mais graves casos de emergência humanitária da história. 

c) Faça uma enquete, professor: quantos dos seus alunos pretende dedicar-se ao magistério? 
d) Inseguras, as pessoas sentem medo do que lhes possa acontecer até mesmo quando se 

dirigem ao trabalho ou à escola. 
 
5. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/) Dario, Pelé, 
Puskas e Zico foram famosos artilheiros da história do futebol mundial por terem marcado 
muitos gols. Um deles marcou 926 gols. Outro marcou 799. Houve ainda um, entre eles, que 
marcou 1176 gols. Sabe-se que: (1,0) 
 

 Dario fez menos do que 1000 gols; 
 Pelé é o maior artilheiro da história do futebol com 1280 gols; 
 Zico fez menos gols do que Dario. 

Com base nessas informações, pode-se concluir, corretamente, que: 
 

a) Zico fez mais de 1000 gols 
b) Zico fez mais gols do que Dario 
c) Zico fez mais gols do que Puskas, 
d) Dario fez 926 gols 

https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/portugues/nivel-medio/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/portugues/nivel-medio/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/portugues/nivel-medio/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/
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6. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/) Dona Maria é 
uma costureira que faz e vende tapetes para uma loja de Parnaíba. Para confeccionar o tapete 
ela dispõe de duas peças de tecido uma com 90 m e outra com 78 m. Sabendo-se que ela vai 
cortar as peças em tamanhos iguais e o maior possível, o número de tapete que ela 
conseguirá fazer é: (1,0) 
 
a) 15 
b) 46 
c) 50 
d) 28 
 
 
7. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/) No salão do 
posto de saúde, um Agente Comunitário de Saúde contou em um grupo 12 meninos e 18 
meninas. Em termos de porcentagem é VERDADEIRO afirmar que: (1,0) 
 
a) 60% do grupo é formado por meninas 
b) as meninas representam 40% deste grupo 
c) os meninos representam 60% deste grupo 
d) 30% do grupo é formado por meninos 
 
 
8. (https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/) Motivados pela 
segurança e pela comodidade, os consumidores utilizam, cada vez, mais os cartões, pois uma 
das grandes conveniências do cartão é que ele minimiza a necessidade de andar com dinheiro 
na carteira, permite ao usuário adiar, por alguns dias, o pagamento de suas compras, porém 
quando se atrasa o pagamento, os juros são enormes. Uma dívida de R$ 900,00 foi paga 6 
meses depois de contraída e os juros pagos foram R$ 702,00. Sabendo que o cálculo foi feito 
usando juros simples, qual a taxa de juros paga ao mês por Dona Maria? (1,0) 
 
a) 13% 
b) 16% 
c) 10% 
d) 12% 
 
9. (OBJETIVA - 2016 - Prefeitura de Coronel Bicaco/RS - Agente administrativo) - Um usuário 
digitou nas células A1, B1 e C1 de uma planilha do Excel 2007 os seguintes valores: 9, 7 e 11, 
respectivamente. Se esse usuário digitar na célula D1 a função =MÉDIA (A1:C1)/3, qual será o 
resultado obtido? (1,0) 
 
a) 9 
b) 5 
c) 3 
d) 6 
 
 
10. (OBJETIVA - 2016 - Prefeitura de Coronel Bicaco/RS - Agente administrativo) - Uma 
secretária foi solicitada a imprimir a página 5, as páginas entre 9 e 15 e a página 20 de 
determinado documento. Para que ela possa imprimir todas as páginas requeridas, 
solicitando a impressão uma única vez, considerando-se o documento sendo impresso no 
Word 2010, ela pode digitar os números de página da seguinte maneira: (1,0) 
 
a) 5, 9+15, 20 
b) 5, 9-15, 20 
c) 5; 9:15; 20 
d) 5,(9-15), 20 
 
 

 
 

https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/
https://www.concursosnobrasil.com.br/questoes/matematica/nivel-medio/


      4 
Nº 

 
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: Auxiliar de Escola 
(Natal e Grande Natal) 
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Essa folha poderá ser levada com o candidato 

 


