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PREZADO CANDIDATO: 

1- Verifique as condições da prova antes de iniciar a escrita; 

2- Resolva apenas as questões correspondentes a(s) sua(s) área(s), conforme sua grade de respostas e edital. 

3- Mantenha sobre a mesa (classe) apenas material necessário para execução da avaliação e documento 

pessoal com foto. 

4- Equipamentos eletrônicos devem permanecer desligados ou casos de urgência, ser entregues para os fiscais 

de corredor. 

5- O tempo de execução da avaliação será marcado no quadro pelos fiscais de sala. 

6- Saídas para qualquer fim deverão ser informadas, levante a mão e aguarde o atendimento do fiscal. 

7- Os últimos três (03) candidatos deverão sair juntos, portanto deverão aguardar até que todos tenham 

executado a avaliação. 

8- Durante a avaliação a comunicação é restrita apenas aos fiscais presentes e identificados. 

9- O caderno de avaliação NÃO poderá ser levado junto do candidato por garantia de lisura ao processo. 

10- Desejamos a todos uma ótima prova. 

SUMÁRIO: 

1  - CONHECIMENTOS GERAIS LÍNGUA PORTUGUESA: Questões de 01 a 05 – Página 1. 

2  - CONHECIMENTOS GERAIS DE MATEMÁTICA: Questões de 06 a 10 – Página 1. 

3  - CONHECIMENTOS GERAIS DE ATUALIDADES E DADOS MUNICIPAIS: Questões de 11 a 15 – Páginas 1 e 2. 

4  - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: Questões de 16 a 20. 

• AUXILIAR ADMINISTRATIVO: Páginas 2 e 3. 
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CONHECIMENTOS GERAIS                             
LÍNGUA PORTUGUESA 

01 – Das frases abaixo, qual delas é uma hipérbole? 

A) A viagem à Lua significou um grande avanço para o 
homem. 

B) Já sentia o cheiro doce da liberdade. 

C) Ele estava entre a vida e a morte. 

D) A moça era desprovida de beleza. 

E) Ela chorou um balde de lágrimas. 
 

02 - “Realizamos o trabalho rapidamente”. Nesta 
oração o tipo de sujeito é: 

A) Indeterminado 

B) Oração sem sujeito 

C) Composto 

D) Implícito 

E) Nenhuma das alternativas 
 

03 - Com relação a estrutura das palavras, assinale a 
alternativa que corresponda aos elementos 
secundários (geralmente sem vida autônoma) que se 
agregam a um radical ou tema para formar palavras 
derivadas.  

A) Afixos 

B) Raiz 

C) Desinências 

D) Vogais ou consoantes de ligação 

E) Vogal temática 

 

04 – A palavra que representa tantos fonemas 
quantos são as letras que a compõe é: 

A) Complexo   B) Pêssego 

C) Clique   D) Ferro 

E) Pipoca 
 

05 - Assinale a alternativa que esteja INCORRETA 
com relação a concordância verbal e nominal: 

A) Sua vida eram só alegrias. 

B) Admiro a cultura japonesa e a coreana. 

C) É proibido entrada de animais.  

D) Aquele funcionário tem comportamento e 
pontualidade perfeitos 

E) Água é boa para saúde. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                     
MATEMÁTICA      

06 – Uma equipe de 7 professores levou 15 dias para 
corrigir as provas de um vestibular. Considerando a 
mesma proporção, quantos dias levarão 21 
professores para corrigir as provas? 

A) 45   B) 5   C) 10  

D) 7   E) 40 

07 – Para aumentar as vendas, uma loja de roupas 
remarcou o preço de seus produtos 30% abaixo do 
valor original. Quando chegam ao caixa, os clientes 
que possuem o Cartão Fidelidade da loja tem direito 
a um desconto adicional de 10%. Um cliente deseja 
comprar um produto de R$ 130,00 antes da 
remarcação de preços. Ele não possui o Cartão 
Fidelidade.  

Caso este cliente possuísse o Cartão Fidelidade da 
loja, a economia adicional que obteria ao efetuar a 
compra, além do desconto de 30%, seria de: 

A) R$ 9,10   B) R$ 10,00 

C) R$ 9,30   D) R$ 10,20  

E) R$ 8,70 

 

08 – Sabendo que o 1º termo de uma PA é 6 e a razão 
é 12, calcule o 14º termo. 

A) 174   B) 156   C) 162 

D) 168    E) 137 

 

09 – Em uma estrada para Ijuí, há 5 mulheres velhas. 
Cada velha tem 5 mulas. Cada mula carrega 5 sacos. 
Em cada saco há 5 pães, e com cada pão estava 5 
facas. Quantos há ao todo na estrada para Ijuí? 

A) 3.020   B) 3.540  

C) 2.6700   D) 2.520 

E) 3.125 

 

10 – Em certa eleição municipal, foi obtido os 
seguintes resultados 

Candidato Porcentagem de 
Votos 

Número de 
Votos 

Praguinha 24  

Sérgio Júnior 26  

Jean Alberto 21  

Nulo ou Branco  203 

O número de votos obtido pelo candidato Jean 
Alberto foi: 

A) 182   B) 700   C) 147 

D) 156   E) 160 

 
CONHECIMENTOS GERAIS                                         

ATUALIDADES E MUNICIPAIS  

11 – Com relação a Greve dos Caminhoneiros, que 
durou 11 dias, paralisou estradas em todo Brasil e 
causou desabastecimento em vários setores, 
incluindo de alimentos e de combustíveis, analise os 
itens abaixo e classifique-os entre Verdadeiros (V) e 
Falsos (F) com relação às medidas anunciadas por 
Temer no dia 28 de maio de 2018, para dar fim a 
greve: 

(    )  Redução de R$ 0,46 no litro do diesel, que terá validade 
por 60 dias. A partir daí, os reajustes no valor do 
combustível serão feitos a cada 30 dias. 



 

 www.psconcursos.com.br                                                                                                         PROCESSO SELETIVO 001/2018 E 003/2018 - SOMBRIO/SC. 

Página 2 
 

(    )  Isenção da cobrança de pedágio para eixo suspenso de 
caminhões vazios, em rodovias federais, estaduais e 
municipais. Porém, esta medida é provisória e depende 
da aprovação do Congresso para continuar valendo. 
Portanto, vai vigorar por até 120 dias e se não for votada 
e aprovada dentro deste período, deixa de valer. 

(    )  Criação de uma tabela com preço mínimo de frete. Esta 
também é uma medida provisória que depende da 
aprovação do Senado.  

(    )  Preços da gasolina começarão a ter, assim como o diesel, 
reajustes mensais, ao invés de diários, como era 
anteriormente.  

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA 
entre Verdadeiras e Falsas: 

A) V, V, V, V. 

B) V, V, V, F. 

C) V, F, F, F. 

D) V, F, V, F. 

E) V, V, F, F. 

 

12 – Segundo notícia vinculada ao g1, o Ministério da 
Justiça publicou uma portaria nesta no dia 
01/06/2018, em edição extra do "Diário Oficial", na 
qual define que os postos de combustíveis deverão 
repassar "imediatamente" aos consumidores o 
desconto concedido no preço do óleo diesel. A 
redução acordada com os caminhoneiros foi de R$ 
0,46 por litro. A portaria do Ministério da Justiça 
define as seguintes punições para os postos que não 
reduzirem o preço do diesel: 

I. Multa; 

II. Suspensão temporária ou permanente da atividade; 

III. Interdição, total ou parcial, do estabelecimento ou de 
atividade. 

IV. As penas de cassação de alvará de licença, de interdição 
e de suspensão temporária da atividade serão aplicadas 
mediante procedimento administrativo. 

Assinale a alternativa CORRETA: 

A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

B) Apenas os itens II e III estão corretos.  

C) Apenas o item II está incorreto. 

D) Apenas os itens I e III estão corretos. 

E) Todos os itens estão corretos. 

 

13 - O ex-presidente Luís Inácio Lula da Silva foi 
condenado em duas instâncias no caso do triplex em 
Guarujá (SP). O mandado de prisão foi expedido pelo 
juiz Sérgio Moro, e Lula foi condenado a cumprir 
pena de 12 anos e 1 mês de prisão.  

Assinale a alternativa CORRETA que indique a data 
em que Lula foi preso: 

A) 07/04/2018 

B) 17/04/2018 

C) 07/05/2018 

D) 07/03/2018 

E) 17/06/2018 

14 – Um grupo de 12 garotos de 11 a 16 anos e seu 
técnico de futebol de 25 anos entraram em uma 
caverna na Tailândia no dia 23 de junho de 2018 para 
se proteger do mau tempo, mas acabaram presos na 
caverna depois da chuva ficar intensa e alagar a 
caverna. Eles ficaram isolados e sem comida por 9 
dias. Os mergulhadores levaram 90 minutos para 
percorrer os quatro quilômetros entre a entrada do 
complexo das cavernas e o local onde o grupo de 
garotos e seu técnico conseguiu se abrigar, fugindo 
da inundação. Meninos foram resgatados após 
______ de trabalho dos mergulhadores. 

Assinale a alternativa que complete a lacuna de 
forma CORRETA: 

A) 3 dias  B) 5 dias            C) 10 dias 

D) 2 dias  E) 4 dias 
 

15 – São municípios que fazem limite com 
Sombrio/SC, EXCETO: 

A) Santa Rosa do Sul         B) Araranguá 

C) Turvo          D) Jacinto Machado 

E) Balneário Gaivota 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS    
AUXILIAR ADMINISTRATIVO                

16 – Observe a imagem abaixo, retirada do Microsoft 
Office Word:  

Para chegar neste painel, é necessário: 

A) Ir na guia “Inserir” e selecionar a opção “SmartArt” 

B) Ir na guia “Inserir” e selecionar a opção “Gráfico” 

C) Ir na guia “Desenhar” e selecionar a opção “SmartArt” 

D) Ir na guia “Inserir” e selecionar a opção “Formas” 

E) Nenhuma das opções acima, pois esta imagem não 
pertence ao Office Word 

 

17 – Dos programas abaixo, qual deles NÃO é um 
navegador de Internet? 

A) Opera   B) Chrome 

C) Safari   D) Firefox 

E) Filezilla 
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18 - É um editor de planilhas (Folhas de Cálculo) 
produzido pela Microsoft para computadores que 
utilizam o sistema operacional Microsoft Windows, 
além de computadores Macintosh da Apple Inc. e 
dispositivos móveis como o Windows Phone, 
Android ou o iOS. 

Estamos falando de: 

A) Zoho Sheets 

B) Microsoft Office Excel 

C) Microsoft Office PowerPoint 

D) Microsoft Office Acess 

E) LibreOffice Calc 

 

19 – Com relação aos tipos de redação oficial, 
relacione as colunas abaixo: 

1. Ata (  )  É o documento de manifestação 
administrativa, declaratório da 
existência ou não de um direito ou de 
um fato. 

2. Relatório (  )  Documento pelo qual o interessado 
solicita ao Poder Público algo a que se 
julga com direito, ou para se defender 
de ato que o prejudique. 

3. Requerimento (  )  É o instrumento utilizado para o 
registro expositivo dos fatos e 
deliberações ocorridas em uma 
reunião, sessão ou assembleia 

4. Declaração (  )  É o relato expositivo, do funcionamento 
de uma instituição, do exercício de 
atividades ou acerca do 
desenvolvimento de serviços 
específicos num determinado período. 

Assinale a alternativa com a sequência CORRETA: 

A) 4, 3, 2, 1   B) 4, 3, 1, 2 

C) 3, 4, 1, 2   D) 1, 4, 2, 3 

E) 2, 3, 1, 4 

 

20 - O atendimento ao cliente via telefone é um 
importante diferencial no relacionamento com os 
consumidores, seja em um Call Center, escritório ou 
em qualquer empresa que ofereça esse meio de 
comunicação. A maneira como o consumidor é 
tratado influencia diretamente na sua percepção 
quanto à instituição contatada.  

Sendo assim, são ERROS ao atendimento ao 
telefone, EXCETO: 

A) Deixar o cliente esperando na linha 

B) Transferência excessiva de chamadas 

C) Ruídos e interferências na ligação 

D) Nunca usar gírias ou intimidades com o cliente 

E) Falar rápido ou passar muitas informações de uma só 
vez 


