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AUXILIAR DE FATURAMENTO 

Inscrição  Nome Completo

INSTRUÇÕES GERAIS
 Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 
 O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este 

tempo inclui o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 
 Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  
 O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora 

dos locais destinados às respostas. 
 A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 
 Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais 

de uma alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  
 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo 

da Prova Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 
 O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova 

somente poderá anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 
 Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após 

a aposição em Ata de suas respectivas assinaturas.  
 Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele 
tome as providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer 
reclamação posterior. 

 O gabarito e a prova serão divulgados em 24 horas, no site do IDIB: www.idib.org.br.  
 Não haverá consulta de gabarito e resultado por telefone.

 Ao receber este caderno, verifique se: 
 A sua opção de CARGO está correta. 

 Contém 30 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 30. 
 Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
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CARGO: AUXILIAR DE FATURAMENTO 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Texto 
 

Pe. Cícero no coração da Igreja e do povo 
 
01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

 

A Solenidade de abertura da Porta Santa 
realizada hoje, 13 de dezembro, na Catedral Nossa 
Senhora da Penha, em Crato- CE, teve para os fiéis da 
Diocese de Crato e romeiros do Padre Cícero Romão 
Batista um significado ainda maior. Neste dia o Bispo 
Dom Fernando Panico comunicou ao povo, durante sua 
homilia, que o Papa Francisco havia enviado uma carta, 
assinada pelo Cardeal Pietro Parolin, Secretário de 
Estado de Sua Santidade, na qual autoriza a 
reconciliação do “Padim Ciço”, como é carinhosamente 
chamado pelos devotos, com a Igreja Católica. 

As palavras aguardadas ___¹ décadas pelos fiéis 
foram recebidas com júbilo. Fogos de artificio, palmas e 
expressões de alegria era o que se notava no rosto dos 
que participavam da celebração. Um quadro com a 
imagem do padre foi introduzido não no altar, pois ele 
ainda não foi canonizado, mas dentro da Igreja, próximo 
ao altar. “Ele vai entrar como romeiro. Seu lugar não será 
ainda o Altar, mas ficará no meio do Povo, invocando e 
cantando conosco a misericórdia do Pai”, disse Dom 
Fernando. 

Além de destacar a fé simples e a devoção a 
Nossa Senhora que o Padre Cícero teve em sua 
existência, o Papa ainda caracterizou o seu modo de 
evangelização, vivido no final do século XIX e início do 
XX, como atual. “Atitude de saída, ao encontro das 
periferias existenciais, a atitude do Padre Cícero em 
acolher a todos, especialmente aos pobres e sofredores, 
aconselhando-os e abençoando-os, constitui sem dúvida, 
um sinal importante e atual”, afirmou. 

Disponível em: http://blogs.odiario.com/padredivanpedro/2015/12/17/pe-
cicero-no-coracao-da-igreja-e-do-povo/ Acesso em: 22/12/2015 

 
01. De acordo com o texto, a reconciliação do Pe. Cícero com a 

Igreja Católica: 
 

A. Aconteceu no dia 13/12/2015. 
B. Foi autorizada pelo papa no dia 13/12/2015. 
C. Teve sua autorização divulgada entre os fiéis no dia 

13/12/2015. 
D. Foi divulgada para os fiéis no dia 22/12/2015. 

 
02. A partir do contexto em que aparece a palavra “Homilia” 

(l.07) podemos afirmar que ela significa o mesmo que: 
 

A. Preâmbulo 
B. Sermão 
C. Oração 
D. Palestra 

03. A palavra sublinhada na frase “A Solenidade de abertura da 
Porta Santa realizada hoje, 13 de dezembro, na Catedral 
Nossa Senhora da Penha, em Crato- CE, teve para os fiéis 
da Diocese de Crato e romeiros do Padre Cícero Romão 
Batista um significado ainda maior.” Nos permite 
compreender que: 
 

A. A Solenidade de abertura da Porta Santa já era muito 
importante, mesmo que não houvesse a reconciliação de 
Pe. Cícero com a igreja católica. 

B. Algumas pessoas acreditam que a Solenidade de abertura 
da Porta Santa já não é tão importante, e o autor quer dizer 
que elas estão enganadas. 

C. Os romeiros do Padre Cícero dão mais valor à Solenidade 
de abertura da Porta Santa do que às demais datas 
comemorativas da Igreja Católica. 

D. O culto ao Pe. Cícero, em Crato-CE, ao contrário do que 
alguns pensam, é ainda muito forte. 
 

04. A forma ortográfica correta para a expressão que completa 
o espaço vazio 01 (l.12) no texto é: 
 

A. ah 
B. a 
C. há 
D. ha 

 
05. A partir do contexto em que aparece a palavra “júbilo” (l. 13) 

podemos afirmar que ela significa o mesmo que: 
 

A. Admiração 
B. Surpresa 
C. Alívio 
D. Grande alegria 

 
06. De acordo com o texto, para que o Pe. Cícero possa ser 

representado no altar da igreja católica é necessário: 
 

A. Que o papa dê uma autorização especial. 
B. Que ele passe por um processo chamado de 

“canonização”. 
C. Que ele seja reconhecido pela Igreja Católica como santo. 
D. Que o bispo da Diocese do Crato confirme algum milagre 

atribuído a ele. 
 

07. A partir da frase “Seu lugar não será ainda o Altar,” (l.18-19) 
podemos inferir que Dom Fernando: 
 

A. Considera a entrada da imagem de Padre Cícero na Igreja 
prematura. 

B. Ainda não recebeu de Deus o perdão pelos vários pecados 
que cometeu em vida. 

C. Acredita que, no futuro, Padre Cícero será colocado no altar 
da igreja. 

D. É um romeiro comum, como todos os outros que visitam a 
Diocese do Crato. 
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CARGO: AUXILIAR DE FATURAMENTO 

08. Assinale abaixo o único dos períodos que está escrito na 
voz passiva. 
 

A. A carta do Papa Francisco foi recebida pelos fiéis. 
B. O Papa Francisco enviou uma carta na qual autoriza a 

reconciliação de Padre Cícero com a Igreja Católica. 
C. O Padre Cícero irá entrar como um romeiro. 
D. O Papa elogiou a fé e a devoção do Padre Cícero. 

 
09. Assinale abaixo o único dos períodos que NÃO possui 

problemas de concordância e regência. 
 

A. A atitude do Padre Cícero em acolher a todos, 
especialmente aos pobres e sofredores que buscam a 
Igreja, comoveram o Papa. 

B. A atitude do Padre Cícero em acolher a todos, 
especialmente aos pobres e sofredores que busca a Igreja, 
comoveu o Papa. 

C. A atitude do Padre Cícero em acolher a todos, 
especialmente os pobres e sofredores que buscam a Igreja, 
comoveram o Papa. 

D. A atitude do Padre Cícero em acolher a todos, 
especialmente aos pobres e sofredores que buscam a 
Igreja, comoveu o Papa. 
 

10. Assinale o único dos períodos que NÃO possui problemas 
relacionados à pontuação. 
 

A. O Papa caracterizou como atual o modo de evangelização 
do Padre Cícero, vivido no final do século XIX e início do 
XX, além de destacar a fé simples e a devoção a Nossa 
Senhora que ele teve em sua existência. 

B. O Papa caracterizou como atual, o modo de evangelização 
do Padre Cícero vivido no final do século XIX e início do 
XX, além de destacar a fé simples e a devoção a Nossa 
Senhora, que ele teve em sua existência. 

C. O Papa, caracterizou como atual o modo de evangelização 
do Padre Cícero, vivido no final do século XIX e início do 
XX, além de destacar a fé simples e a devoção a Nossa 
Senhora que ele teve em sua existência. 

D. O Papa caracterizou como atual o modo de evangelização 
do Padre Cícero, vivido no final do século XIX e início do 
XX, além de destacar a fé simples, e a devoção a Nossa 
Senhora que ele, teve em sua existência. 

 
11. Assinale a alternativa na qual a colocação pronominal está 

INCORRETAMENTE empregada:  
 
A. Jamais a deixarei sozinha. 
B. Falar-lhe-ei tudo que sei sobre Cícero. 
C. Sobre Jesus digo que amam-lhe muito.  
D. De Cícero só lhe conhecia a fama.  
 
12. Analise as frases abaixo e assinale aquela na qual a crase 

ou a ausência dela esteja INCORRETA: 
 

A. Estamos dispostos a ajudar. 
B. Marta gosta de frango à passarinho. 
C. João chegou às sete horas. 
D. Vou à Porto Alegre. 

13. Em todas as frases abaixo, a palavra grifada é um numeral, 
EXCETO em:  
 

A. Trouxe apenas um livro para aula.  
B. Padre, hoje uma senhora procurou por você.  
C. Apenas uma pessoa é suficiente para tal atividade.  
D. Somente com uma aula de reforço, conseguiu aprender 

tudo.  
 

14. A alternativa que completa corretamente os espaços 
abaixo, é: 
 

Os exercícios de matemática eram _______, ____ ________. 
 
A. suscintos – mas – complexos. 
B. sucintos – mais – complexo. 
C. suscintos – más – complexos. 
D. sucintos – mas – complexos. 
 

INFORMÁTICA 
 
15. Acerca dos programas do BrOffice.org, analise as seguintes 

afirmativas:  
 
I. O Calc representa o aplicativo de calculadora do 

BrOffice.org. 
II. O Math representa o aplicativo de planilhas eletrônicas do 

BrOffice.org. 
III. O Writer representa o programa de edição de textos do 

BrOffice.org. 
 
Acerca das afirmativas acima, marque a alternativa verdadeira. 
 
A. Todas as afirmativas estão corretas. 
B. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D. Apenas a afirmativa III está correta. 
 
16. Acerca de correio eletrônico, analise as seguintes 

afirmativas:  
 
I. O protocolo SMTP é o protocolo de envio de mensagens de 

correio eletrônico. 
II. O protocolo POP3 permitem trabalhar com as mensagens 

de correio eletrônico sem transferir primeiro para o 
computador. 

III. Um destinatário inserido como CCO recebe a mensagem 
enviada para seu endereço, mas seu e-mail não aparece no 
corpo do correio eletrônico. 

 
Analisando as afirmativas acima, marque a alternativa correta. 
 
A. Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
B. Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
C. Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
D. Apenas a afirmativa III está correta. 
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17. Acerca do Windows 7, marque a alternativa INCORRETA. 
 
A. Para o Windows 7 ser instalado é obrigatória a formatação 

do disco rígido. 
B. O Windows 7 pode ser comprado através do site do 

Windows Store e instalado através do download. 
C. É possível instalar o Windows 7 a partir de um pendrive 

bootável. 
D. A versão antiga do Windows pode ser conservada após a 

instalação do Windows 7. 
 
18. Considerando as células A15 e A95 do Microsoft Excel, 

marque a alternativa com o resultado da equação =A15 + 
A95^ 2 sabendo que A15 = 49 e A95 = 12.  

 
A. 144 
B. 190 
C. 193 
D. 201 
 
19. Acerca dos recursos da Internet, marque a alternativa 

INCORRETA.  
 
A. O Acesso discado é um tipo de conexão à Internet feita 

através de uma linha telefônica convencional. 
B. Um correio eletrônico é a troca de mensagens que um 

usuário da Internet pode realizar com outras pessoas. 
C. Sites com domínio .edu indicam que são endereços de 

empresas educacionais. 
D. O FTP é o protocolo utilizado para envio de mensagens de 

correio eletrônico. 
 
20. Marque aquele programa que NÃO faz parte dos aplicativos 

padrões do Windows 7.  
 
A. Thunderbird. 
B. Bloco de notas. 
C. Internet Explorer. 
D. Lixeira. 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21. Nos anos que antecederam a Primeira Guerra Mundial, a 

Europa vivia um clima de rivalidade entre as grandes potências, 
que disputavam colônias na África e na Ásia, além de territórios 
dentro do próprio continente. Em um período chamado de "paz 
armada" (1871-1914), esses países protagonizaram: 

 
A. Uma disputa ideológica que acabou bipolarizando o mundo 

entre capitalistas e socialistas. 
B. Uma corrida armamentista que aumentava a tensão nas 

relações internacionais. 
C. O fim do antigo regime que era marcado pela economia de 

mercado. 
D. Uma corrida espacial que levaram as duas principais potências 

da época, Alemanha e Inglaterra, a se envolverem na grande 
guerra. 

 

22. A Ucrânia enfrenta uma grave crise iniciada em novembro 
de 2013 quando o presidente ucraniano Viktor Yanukovich, 
favorável a uma aliança com a Rússia, desiste de assinar 
um acordo de livre-comércio com a União Europeia e 
anuncia a intenção de assinar um acordo econômico com a 
Rússia. O governo de Yanukovich acaba caindo em 
fevereiro de 2014. Em março de 2014, a península da 
Crimeia, localizada mais ao leste da Ucrânia, se rebela em 
armas e declara a sua separação e independência da 
Ucrânia pedindo anexação à Rússia. A Ucrânia reage, mas 
acaba cedendo à separação. Em maio de 2014, outras 
duas províncias, Donetsk e Lugansk, também ao leste da 
Ucrânia, se rebelam e se declaram independentes. As duas 
também pedem anexação à Rússia. O governo da Ucrânia 
não aceita e os conflitos armados se agravam. 

 
Acerca do assunto, analise as afirmativas abaixo: 

 
I. Desde o fim da URSS em 1991, a Rússia sempre tentou 

assumir um papel de destaque e de liderança sobre os 
países vizinhos que antes formavam a URSS. A postura 
russa frente à Ucrânia não é diferente. Para a geopolítica 
russa, a Ucrânia é uma espécie de “escudo” ao avanço da 
União Europeia e da OTAN na sua direção. 

II. A partir de janeiro de 2015 começou a vigorar, apenas com 
a adesão de Belarus, Armênia e Cazaquistão, a chamada 
União Euroasiática. Um misto de acordo comercial que 
estabelece uma área de livre circulação com cooperação 
militar, criada por iniciativa russa. A Rússia visa a criação 
de uma zona protegida da influência ocidental e que exalta 
os valores sociais dos povos da Eurásia. 

III. A Ucrânia, uma ex-república da antiga URSS, é um país 
dividido. Sua parte leste, vizinha da Rússia, é habitada por 
povos de origem russa, pró-Moscou e que falam russo. Já a 
sua parte oeste é habitada por ucranianos, pró-União 
Europeia e que falam ucraniano. A possível aproximação 
da Ucrânia a União Europeia preocupa bastante a Rússia. 

IV. A Rússia vem sendo acusada tanto pela Ucrânia como pela 
União Europeia e pelos Estados Unidos de violar a 
integridade territorial de um país soberano, no caso a 
Ucrânia, ao apoiar os movimentos separatistas que 
eclodiram no leste ucraniano. Em represália à Rússia, os 
Estados Unidos e a União Europeia a expulsaram do G-20 
e decretaram sanções contra o sistema financeiro russo, as 
indústrias de defesa e de tecnologia e o setor de energia 
russo. 

 
Podemos afirmar corretamente que: 
 
A. Apenas as afirmativas I, II e III são verdadeiras. 
B. Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
C. Apenas as afirmativas I e IV são verdadeiras. 
D. Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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23. Em 2001, o economista Jim O´Neil formulou a expressão 
BRICs (com “s” minúsculo no final para designar o plural de 
BRIC), utilizando as iniciais dos quatro países considerados 
emergentes, que possuíam potencial econômico para 
superar as grandes potências mundiais em um período de, 
no máximo, cinquenta anos. O que era, no início, apenas 
uma classificação utilizada por economistas e cientistas 
políticos para designar um grupo de países com 
características econômicas em comum, passou, a partir de 
2006, a ser um mecanismo internacional. Isso porque 
Brasil, Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter 
diplomático a essa expressão na 61º Assembleia Geral das 
Nações Unidas, o que propiciou a realização de ações 
econômicas coletivas por parte desses países, bem como 
uma maior comunicação entre eles. A partir do ano de 
2011, a África do Sul também foi oficialmente incorporada 
ao BRIC, que passou então a se chamar BRICS, com o “S” 
maiúsculo no final. A última reunião de cúpula do BRICS 
ocorreu em 2015: 

 
A. No Brasil 
B. Na China 
C. Na África do Sul 
D. Na Rússia 
 
24. No último mês de outubro, um grande acordo comercial 

internacional foi fechado entre 12 países que fazem parte 
da chamada bacia do pacífico. Detentor de cerca de 40% 
do PIB mundial, esse bloco tem tudo para se tornar o mais 
poderoso do planeta. Tendo à frente Estados Unidos e 
Japão, esse acordo é conhecido como: 

 
A. Tratado Transpacífico 
B. Parceria Transnacional  
C. Tratado Nipônico - Americano 
D. Cúpula Pacífica 
 
25. Acerca dos conhecimentos sobre a Primavera Árabe, 

analise as afirmativas abaixo: 
 
I. Denominamos Primavera Árabe o conjunto de 

manifestações que ocorreram nos países muçulmanos do 
Oriente Médio, de população majoritariamente xiita, com o 
objetivo de substituir a orientação xiita pela orientação 
sunita. 

II. O início da chamada Primavera Árabe se dá na Tunísia. 
Nesse país, localizado no Norte da África, o estopim da 
revolta foi a autoimolação do jovem Mohamed Bouazizi. 

III. A atual guerra civil síria está inserida no contexto da 
chamada Primavera Árabe que opôs de um lado os 
chamados “insurgentes” e do outro lado as tropas do 
governo de Bashar Al-Assad. 

 
Podemos afirmar corretamente que: 
 
A. Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B. Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C. Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
D. Todas as afirmativas são verdadeiras. 

26. Observe a imagem abaixo: 

 
Acerca da atual crise em que se encontra a Petrobras, analise 
as afirmativas abaixo: 
 

I. Segundo investigações da Polícia Federal, tendo a frente o 
delegado Sérgio Moro, a Petrobras está envolvida em um 
grande esquema de corrupção denominado “Lava Jato”. 

II. A atual crise enfrentada pela Petrobras está diretamente 
relacionada às investigações realizadas pela Polícia 
Federal na chamada Operação Lava Jato. 

III. Um grande esquema de corrupção envolvendo diretores da 
Petrobras, empreiteiras e políticos brasileiros vem sendo 
investigado pela Polícia Federal do Brasil. Os 
desdobramentos dessa investigação contribuem para o 
mau desempenho da Petrobras e consequentemente para 
agravar a crise política e econômica do Brasil. 

 
Podemos afirmar corretamente que: 
 
A. Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B. Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C. Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
D. Todas as afirmativas são verdadeiras. 

 
27. Fundado em 2002 como uma seita religiosa, 

por Mohammed Yusuf na cidade de Maiduguri na Nigéria, o 
Boko Haram é um grupo terrorista: 

 
A. Moderado xiita 
B. Fundamentalista islâmico 
C. Curdo 
D. Judaico jihadista 
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28. Observe a notícia abaixo: 
 

 
 
Podemos afirmar que a principal fonte arrecadadora de recursos do grupo terrorista Estado Islâmico é: 
 
A. A cobrança de impostos nas áreas conquistadas. 
B. A prática de sequestros. 
C. O contrabando de armas. 
D. A venda de petróleo. 
 
29. Observe a notícia abaixo e analise as afirmativas que seguem: 
 

 
 
I. Um dos principais motivos para a recente queda do preço do petróleo é que há uma grande quantidade de petróleo disponível no 

mercado, mas a demanda tem diminuído. 
II. A aceleração intensa da economia chinesa, observada nos últimos dois anos, acabou contribuindo bastante para a derrubada do 

preço do petróleo no mercado internacional. 
III. Alguns países sofrem particularmente mais com a redução dos preços do petróleo, sobretudo Venezuela, Rússia e Irã, em razão do grande 

peso das exportações da commodity em suas economias. 
 
Podemos afirmar corretamente que: 
 
A. Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B. Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C. Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
D. Todas as afirmativas são verdadeiras. 
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CARGO: AUXILIAR DE FATURAMENTO 

30. A Segunda Guerra Mundial compreende o período entre os anos de 1939 e 1945 no qual ocorreu o conflito armado de maior escala 
da história da humanidade até os dias de hoje. O combate envolveu as maiores potências da época que empenharam toda sua 
economia e política no mesmo, e foi o único a usar armas nucleares dizimando cerca de 70 milhões de pessoas dentre soldados e 
civis, sendo o conflito mais sangrento da história. Acerca da participação do Brasil nesse conflito, analise as afirmativas abaixo: 

 
I. O Brasil manteve-se neutro até certo ponto, quando alguns de seus navios começaram a sofrer ataques e o país declarou guerra à 

Inglaterra no ano de 1942. 
II. Durante a Segunda Guerra Mundial o Brasil vivia a chamada “Era Vargas” e acabou entrando na guerra ao lado dos Estados 

Unidos. 
III. A Força Expedicionária Brasileira (FEB) foi a força militar brasileira que foi responsável pela participação brasileira ao lado 

dos Aliados na Campanha da Itália, durante a Segunda Guerra Mundial. 
 
Podemos afirmar corretamente que: 
 
A. Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras. 
B. Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras. 
C. Apenas as afirmativas II e III são verdadeiras. 
D. Todas as afirmativas são verdadeiras. 
 
 
 
 
 

www.pciconcursos.com.br


