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AUXILIAR ADMINISTRATIVO
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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA
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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
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A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.
Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora
ou para utilizar os sanitários.
Este caderno de provas contém 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
comunique imediatamente ao fiscal.
Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
Assine o cartão-resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de
uma resposta, emenda ou rasura.
Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.
Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local
de prova.
O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.
É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.
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Identificação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 10 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. O processo de transmissão e recepção de
informações que ocorre dentro das organizações,
de modo formal e informal, entre funcionários e
gestores, é conhecido na administração como:
a) Comunicação Externa
b) Comunicação Interna
c) Decreto
d) Protocolo
________________________________________
02. Muito importantes em reuniões ou assembléias,
______________ são documentos usados para
registrar assuntos a serem discutidos e decisões
que foram tomadas. A definição acima se refere a:
a) Atas
b) Decretos Judiciários
c) Portarias
d) Ofícios Legislativos
________________________________________
03. Dentre as alternativas abaixo, qual é a única
que traz duas características úteis para um servidor
público que lida com situações delicadas que, por
respeito ao contribuinte, precisam ser mantidas em
sigilo?
a) Discrição e Objetividade
b) Morosidade e Apatia
c) Comportamento Defensivo e Desinteresse
d) Comportamento Evasivo e Prepotência
_______________________________________
04. As características positivas para a promoção
de um bom atendimento ao público podem ser
observadas de forma mais completa na alternativa:
a) Ética e Comunicabilidade
b) Cortesia e Objetividade
c) Presteza e Assertividade
d) Todas as características mostradas nas
alternativas anteriores contribuem positivamente
para o desenvolvimento de um bom atendimento
ao público.
________________________________________
05. Várias são as habilidades técnicas e
comportamentais que um servidor público deve
desenvolver para oferecer um atendimento de
qualidade. Todas as alternativas abaixo trazem
habilidades positivas e necessárias, EXCETO:
a) Tolerância
b) Insubordinação
c) Objetividade
d) Comunicabilidade

06. Um bom grau de trabalho em equipe depende
de diversas atitudes e posturas que precisam ser
tomadas por todos os membros do grupo. Dentre
as alternativas abaixo, a única que traz uma postura
que NÃO contribui para que haja um bom grau de
trabalho em equipe é:
a) Comportamento Empático
b) Comportamento Receptivo
c) Comportamento Defensivo
d) Comportamento Ético.
________________________________________
07. O conjunto de informações, decisões e normas
definidas a partir de um ato oficial recebe o nome
de:
a) Protocolo
b) Comunicabilidade
c) Expedição
d) Protocolo
________________________________________
08. Qual a finalidade das sessões especiais,
previstas no Regimento Interno da Câmara
Municipal de Assaí ?
a) As sessões especiais serão realizadas para a
apreciação de projetos de lei ou outra proposição
de outorga de honrarias ou quando ocorrer motivo
relevante para a preservação do decoro parlamentar.
b) As sessões especiais serão realizadas com
a finalidade de se ouvirem os problemas de
determinada comunidade.
c) As sessões especiais serão realizadas quando
da instalação da legislatura, para eleição dos
componentes da Mesa Executiva e indicação ou
eleição dos membros das comissões permanentes
e representantes da Câmara Municipal de Assaí
perante os órgãos criados por leis especiais.
d) As sessões especiais ou comemorativas serão
convocadas por iniciativa do Presidente da Câmara
ou a requerimento de qualquer Vereador, aprovados
pelo Plenário, excetuadas as sessões solenes de
Instalação da Legislatura e de Posse da Mesa
Executiva.
________________________________________
09. Diante da omissão do dever de prestar contas,
da não comprovação da aplicação dos recursos
repassados pelo Estado e Municípios na forma
prevista no inciso VI, do art. 1º, da ocorrência de
desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
públicos, ou ainda, da prática de qualquer ato ilegal,
ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao
erário, a autoridade administrativa competente, sob
pena de responsabilidade solidária, deverá:
a) Apresentar documentos que comprovem
a capacidade administrativa e indicação de
responsáveis para apuração.
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b) Após esgotadas outras medidas instaurar tomada
de contas especial para apuração dos fatos.
c) Imediatamente adotar providências com vistas
à instauração de tomada de contas especial para
apuração dos fatos, identificação dos responsáveis
e quantificação do dano.
d) Identificar os responsáveis e instaurar Processo
Administrativo Disciplinar.
________________________________________
10. Para enviar um e-mail são utilizados dois
protocolos como base. Qual o protocolo é
responsável pelo envio de e-mails através da
internet?
a) POP
b) SMTP
c) IMAP
d) POP3
QUESTÕES 11 A 16 - LÍNGUA PORTUGUESA
________________________________________
Leia um trecho do poema de Fernando
Pessoa a seguir e responda às questões de 11 a
16:
Poema em linha reta
Nunca conheci quem tivesse levado porrada.
Todos os meus conhecidos têm sido campeões em
tudo.
E eu, tantas vezes reles, tantas vezes porco, tantas
vezes vil,
Eu tantas vezes irrespondivelmente parasita,
Indesculpavelmente sujo.
Eu, que tantas vezes não tenho tido paciência para
tomar banho,
Eu, que tantas vezes tenho sido ridículo, absurdo,
Que tenho enrolado os pés publicamente nos
tapetes das etiquetas,
Que tenho sido grotesco, mesquinho, submisso e
arrogante,
[…]
Eu, que tenho sofrido a angústia das pequenas
coisas ridículas,
Eu verifico que não tenho par nisto tudo neste
mundo.
Toda a gente que eu conheço e que fala comigo
Nunca teve um acto ridículo, nunca sofreu
enxovalho,
Nunca foi senão príncipe – todos eles príncipes –
na vida…
Quem me dera ouvir de alguém a voz humana
Que confessasse não um pecado, mas uma infâmia;
Que contasse, não uma violência, mas uma
cobardia!
[…]
Arre, estou farto de semideuses!
Onde é que há gente no mundo?

11. Assinale a interpretação mais adequada ao
sentido geral da queixa apresentada pelo poeta.
a) As pessoas não têm defeitos, por isso a
humanidade sempre alcança níveis de sucesso,
bem-estar e prosperidade.
b) Embora as pessoas tenham fraquezas, elas
tendem a não falar sobre isso, escondendo, muitas
vezes, quem de fato são.
c) A humanidade tem problemas demais para se
dedicar à leitura de poemas, literatura, artes em
geral.
d) Ser poeta é ser humano: ser consciente de toda
a beleza que há na criação, reconhecendo que não
há defeitos na existência.
________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta
corretamente a função do sinal gráfico das
reticências entre colchetes “[…]”, presente duas
vezes no poema.
a) Este sinal gráfico serve para indicar que um
trecho foi retirado do texto original.
b) As reticências servem para acrescentar
expressividade ao texto poético.
c) Os colchetes são como as reticências: não há
qualquer função para seu uso.
d) O autor do texto utiliza os sinais gráficos para
compor a estética do poema.
________________________________________
13. Assinale a alternativa que indica corretamente
o motivo do uso do acento circunflexo, presente no
termo “têm”, na frase “Todos os meus conhecidos
têm sido campeões em tudo”.
a) O verbo “têm” deve portar acento circunflexo
quando o sujeito está no singular.
b) O uso do acento circunflexo está equivocado
neste termo, pois deveria ser o til.
c) O acento circunflexo, neste caso, indica que o
sujeito está no plural.
d) No plural ou no singular, o termo “têm” deve
sempre estar acompanhado de acento.
________________________________________
14. Analise os termos a seguir, conforme aparecem
no texto, e assinale a alternativa que apresenta
a correta correlação entre as palavras e suas
respectivas classes gramaticais.
I. conheci, estou, tenho.
II. grotesco, mesquinho, submisso.
III. uma.
A. verbos
B. adjetivos
C. artigo
a) I-C; II-B; III-A.
b) I-B; II-C; III-A.
c) I-C; II-A; III-B.
d) I-A; II-B; III-C.
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15. A respeito do termo “reta”, presente no título do
poema, analise as assertivas a seguir e assinale a
alternativa correta.

19. Leia a definição a seguir e assinale a alternativa
que apresenta o movimento social a que se faz
referência.

I.
“Torta” e “curva” são termos com significado
contrário ao termo “reta”.
II.
“Direta, correta, sem desvios” são termos
com significado semelhante a “reta”.
III.
“Reta” é uma palavra com duas sílabas: “re”
e “ta”.

“Este movimento nasceu a partir de um conjunto de
conflitos fundiários que emergiram no sul do país
e que tinham por característica fundamental as
ações de ocupação como forma de pressão para
a conquista da terra, em oposição à estratégia
privilegiada por sindicatos rurais, que era a de
encaminhar esse tipo de demanda principalmente
pelas vias administrativas”. (Fundação Getulio
Vargas, 2009, com adaptações).

a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Nenhuma afirmativa está correta.
c) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
d) Somente a afirmativa III está correta.
________________________________________
16. Analise as afirmativas a seguir a respeito do
termo “sujo”, presente no poema, e assinale a
alternativa correta.
I.
O adjetivo “sujo” no grau aumentativo pode
ser “sujíssimo” ou “sujão”.
II.
“Sujinho” é o adjetivo “sujo” no grau
diminutivo.
a) Somente a afirmativa I está correta.
b) Somente a afirmativa II está correta.
c) As duas afirmativas estão corretas.
d) Nenhuma afirmativa está correta.
QUESTÕES 17 A 24 - CONHECIMENTOS GERAIS
17. Após o fim do regime militar no Brasil, em 1985,
o país já teve diversos políticos que ocuparam o
cargo de Presidente de República. Considere as
opções a seguir e assinale a alternativa que NÃO
indica um presidente brasileiro eleito por via direta.
a) Dilma Rousseff.
b) Fernando Collor.
c) Itamar Franco.
d) Luiz Inácio Lula da Silva.
________________________________________
18. Desde 1994, o Real é a moeda corrente no
Brasil. A respeito da história da implantação dessa
moeda, marque a alternativa INCORRETA.
a) A sua criação ocorreu sob o comando da equipe
do então Ministro da Fazenda, Fernando Henrique
Cardoso.
b) Foi criada após sucessivos planos econômicos e
trocas monetárias.
c) A moeda foi implantada durante a gestão de Luiz
Inácio Lula da Silva como Presidente da República.
d) Antes disso, o país já havia operado com réis,
cruzeiro, cruzeiro novo, cruzado, cruzado novo,
cruzeiro e cruzeiro real.

a) Movimento Brasil Livre (MBL)
b) Central Única dos Trabalhadores (CUT)
c) Movimento Passe Livre (MPL)
d) Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra
(MST)
________________________________________
20. Em relação ao conceito ecológico de
desenvolvimento sustentável, considere a análise
a seguir e marque a alternativa que preenche
adequadamente a lacuna.

“A definição mais aceita para desenvolvimento
sustentável é aquele capaz de suprir as necessidades
da geração atual, sem comprometer a capacidade
de atender as necessidades das futuras gerações.
Para ser alcançado, portanto, o desenvolvimento
sustentável depende de planejamento e do
reconhecimento de que os recursos naturais são
________”. (Portal WWF Brasil, com adaptações).
a) finitos.
b) ilimitados.
c) permanentes.
d) incomensuráveis.
________________________________________
21. Considere a descrição a seguir e assinale a
alternativa que preenche corretamente a lacuna.

“Uma educação apartidária, sem doutrinação e livre
de ideologias. Esses são os princípios defendidos
no projeto _______________, que tem despertado
grande polêmica entre pais, professores e
estudantes. O que está em jogo é o modelo de
educação escolar em vigência no Brasil. Mas afinal,
esse projeto garantiria a imparcialidade ideológica
na educação pública ou criaria uma ‘lei da mordaça’
para os professores?” (Portal Politize!, 03/08/16,
com adaptações).
a) Base Nacional Curricular
b) Ciência Sem Fronteiras
c) Escola Sem Partido
d) União Nacional dos Estudantes
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22. Leia a explicação a seguir e assinale a alternativa
que contém o conceito que preenche corretamente a
lacuna.

“Embora o termo __________ seja relativamente
recente e só se torne recorrente já na última década
do século XX, a origem do processo parece ser bem
mais remota. Já no século XIX, alguns intelectuais
adotaram o termo para traduzir a ideia de que
o processo de modernização implicava também
uma crescente integração do mundo. Para alguns,
todavia, os primórdios desse processo remontam ao
século XV, quando do início da expansão marítima
empreendida por portugueses e espanhóis”.
a) democratização
b) globalização
c) industrialização
d) privatização
_________________________________________
23. Analise a descrição a seguir, a respeito de um
importante dispositivo tecnológico da atualidade, e
assinale a alternativa que indica o seu nome.

“É um pequeno dispositivo móvel de armazenamento
de dados que permite a conexão, com um computador
ou outros equipamentos, através de uma entrada
USB. Mais resistente, com maior capacidade de
armazenamento e mais veloz do que as tecnologias
anteriores, ele caiu no gosto popular e contribuiu
para extinção definitiva do já moribundo disquete”.
(TechTudo, 22/04/13, com adaptações).
a) DVD.
b) Google.
c) PenDrive.
d) WhatsApp.
_________________________________________
24. A Declaração Universal dos Direitos Humanos
foi adotada pela Organização das Nações Unidas
em 1948, após o fim da Segunda Guerra Mundial.
Leia o seguinte trecho deste documento e assinale
a alternativa que indica um princípio jurídico nele
evidenciado.

“Toda pessoa acusada de um ato delituoso presumese inocente até que a sua culpabilidade fique
legalmente provada no decurso de um processo
público em que todas as garantias necessárias de
defesa lhe sejam asseguradas”.

QUESTÕES 25 A 30
RACIOCÍNIO LÓGICO

-

MATEMÁTICA

/

25. Qual a probabilidade de se tirar 4 vezes
seguidas um mesmo número em um dado comum
de 6 faces?
a) 1/1296 .
b) 1/24 .
c) 1/216 .
d) 1/1,5 .
________________________________________
26. Qual o produto entre as soluções da equação
2x²-x-3=0 ?
a) -0,5.
b) +2,0.
c) -1,5.
d) -1.
________________________________________
27. Um senhor decide deixar 30% de seus bens
para seu filho mais velho. Este, que também possui
dois filhos, quer repassar 40% do que receber
para cada filho seu e ficar com os 20% restantes.
Sabendo que os bens do avô estão avaliados em
R$ 60 000,00, quanto cada neto receberá?
a) R$ 18 000,00 .
b) R$ 12 000,00 .
c) R$ 9 000,00 .
d) R$ 7 200,00 .
_______________________________
28. Computadores utilizam o formato binário para
realizar suas diversas operações. Considerando
que 1 megabyte (MB) equivale a 1024 quilobytes
(kB), qual a potência de dez que mais se aproxima
da quantidade de quilobytes presentes em um
megabyte ?
a)
b)
c)
d)

.
.
.
.

a) Autodeterminação dos povos.
b) Liberdade de expressão.
c) Presunção da inocência.
d) Suposição da culpabilidade.
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29. Na figura a seguir, a altura do retângulo entre
os semicírculos tem metade do comprimento da
largura. Considerando π=3, qual a área em cinza
da figura?
Apoio: Área da circunferência A = π . r²

a) 68,75
b) 125,00
c) 33,25
d) 50,00
________________________________________
30. A sequência +2; -4;+8; -16;… é uma:
a) Progressão
razão –2.
b) Progressão
razão –2.
c) Progressão
razão –2.
d) Progressão
razão +4.

aritmética de termo inicial +2 e
geométrica de termo inicial –2 e
geométrica de termo inicial +2 e
aritmética de termo inicial +2 e
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 26/03/2018.
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