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CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 

 Durante a realização da prova não será permitido ao candidato, sob pena de exclusão do 

Processo Seletivo: 

a) Qualquer espécie de consulta bibliográfica, utilização de livros, manuais ou anotações; 

b) Comunicação entre candidatos; 

c) Uso de máquina calculadora; 

d) Uso de relógio de qualquer tipo; 

e) Agendas eletrônicas, telefones celulares, smartphones, MP3, notebook, palmtop, tablet, BIP, 

walkman, gravador ou qualquer outro receptor ou transmissor;  

f) Uso de óculos escuros, bonés, protetores auriculares e outros acessórios similares; 

g) Perturbar de qualquer modo a execução dos trabalhos; 

 

 Todas as respostas do Caderno de Prova deverão ser transportadas para o Cartão Resposta; 

 

 Não serão computadas as questões não assinaladas ou que contenham mais de uma resposta, 

ementa ou rasura; 

 

 O quadrado da letra escolhida deve ser pintado de forma a completar todo o quadrado. Exemplo: 

 1   
 

  B   C   D     E 

 2   A   B   
 

  D 
 

E 

 

 Para a realização da Prova Escrita, o candidato deverá utilizar apenas caneta esferográfica, de 

tinta azul ou preta; 

 

 Após a realização da prova, o candidato deverá afastar-se do local;  

 

 Ao terminar a prova, o candidato entregará ao fiscal o Caderno de Prova e o Cartão Resposta 

devidamente preenchido e assinado; 

 

 Os 03 últimos candidatos permanecerão até o último concluir, os quais assinarão a ata de 

encerramento, juntamente com os fiscais, efetuarão a conferência dos Cartões-Resposta, cujas 

irregularidades serão apontadas na referida ata, e assinarão o lacre dos envelopes em que forem 

guardados os Cartões-Resposta; 

 

 A Prova escrita terá início às 14h00min com término às 17h30min. A duração mínima para 

realização da prova é de 30 (trinta) minutos, com tempo máximo de 03h30min (três horas e trinta 

minutos). A Prova será composta por questões de múltipla escolha, sendo cada questão composta 

de 05 alternativas (a, b, c, d, e), possuindo somente uma alternativa correta; 
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 O Caderno de Provas será composto: 

 

 

CONTEÚDO Nº DE QUESTÕES 

Língua Portuguesa 05 (cinco) 

Matemática e Raciocínio Lógico Matemático 05 (cinco) 

Conhecimentos Gerais 05 (cinco) 

Conhecimentos Específicos 10 (dez) 

Total de Questões 25 (vinte e cinco) 

 

 

 Verifique se o Caderno de Provas está completo, sem falhas de impressão e se a quantidade de 

questões está correta; 

 

 Você deverá transcrever as respostas das questões para o Cartão-Resposta, que será o único 

documento válido para a correção das provas.  

 

 O preenchimento do Cartão Resposta é de inteira responsabilidade do candidato e não 

será substituído em caso de erro do candidato. 

 

 

BOA PROVA! 
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CADERNO DE PROVA 

LINGUA PORTUGUESA 

1- Assinale a alternativa na qual todas as palavras são classificadas como polissílabas: 

a) estojo – família – relâmpago – xícara - estrutura 

b) cegueira – corrigir – exilar- lixeira - cheiroso 

c) cheiroso – faqueiro – lixeira – queimada - ideia 

d) casamento – intensidade – babuíno – teoria  

e) hérnia- papai – pena – café - sabia 

2- Assinale a alternativa na qual todas as palavras estão corretamente grafadas: 

a) absoluto – absinto – abstrato – abismo – abrasivo  

b) ecelente – eclético – estrato – esdrúxulo - espantalho 

c) obsoleto – obiscuro – ósculo – óculos – ônibus   

d) pinça – onça – herança – criança – expançivo  

e) romarria – carroceria – serraria – terra - sorria 

3- Assinale a alternativa na qual o uso da vírgula indica um caso de aposto explicativo: 

a) Marcos, venha depressa! 

b) Ontem, segunda-feira, passei o dia com dor de cabeça. 

c) Fui ao supermercado e comprei: alface, pimentão e chuchu. 

d) Vinicius de Moraes e Marta Medeiros são dois grandes escritores, aquele na poesia e esta na 

crônica. 

e) Aprecio MPB, rock, blues, chorinho, samba, etc. 

4- Assinale a alternativa na qual consta a palavra que, pelo processo de antonímia, pode substituir o 

termo em destaque da seguinte frase: “ Me surpreendi com a empatia daquele jovem!”  

a) afeição 

b) indiferença  
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c) afinidade 

d) identificação  

e) sintonia 

5- Assinale as alternativas na qual o vocábulo alto pode ser classificado como adjetivo: 

A. No alto do monte fazia frio. 

B. Era um rapaz alto e charmoso. 

C. Falava muito alto. 

D. Falei por alto com aquela senhora. 

E. Devido ao preço alto daquela blusa não a comprei. 

As alternativas que devem ser assinaladas são: 

a) Apenas as alternativas A, B; 

b) Apenas as alternativas C, D; 

c) Apenas as alternativas A, B,C; 

d) Apenas as alternativas B, E; 

e) Apenas as alternativas A,C,D; 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO 

6 - Um terreno retangular tem 116 metros de perímetro e um de seus lados mede 36 metros de 

comprimento. A área desse terreno é em metros quadrados: 

a) 1 440  

b) 792  

c) 1 584  

d) 972  

e) 888  

7 - Em um festival de música, os três primeiros colocados vão levar um prêmio no valor de R$ 6 

000,00, sendo que o primeiro e segundo colocados receberão 50% e 32% respectivamente do prêmio. 

O valor da premiação em reais que cabe ao terceiro colocado será de: 

a) R$ 1 920,00 

b) R$ 1 820,00 

c) R$ 1 680,00 
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d) R$ 1 080,00 

e) R$ 980,00 

8 - Para o lançamento de um suco criou-se uma embalagem de papelão com formato de um 

paralelepípedo. A embalagem tem 16 centímetros de altura e as arestas da base medem 10 

centímetros de comprimento e 6 centímetros de largura. Sabendo-se que para montar essa embalagem 

devemos acrescentar 5% de papelão para colar as emendas, abetas e dobras. A quantidade de papelão 

necessária para confeccionar essa embalagem é de: 

a) 663,60  

b) 632,40  

c) 537,20  

d) 416,60  

e) 331,60  

9 - Considere a equação:  . Para que a solução seja verdadeira  

deverá ser igual a: 

a) 4 

b) 3 

c) 2 

d)  

e)  

10 - Em um pomar de laranjeiras 6 trabalhadores colhem 3 000 quilogramas de laranjas trabalhando 5 

horas. Para colher 8 000 quilogramas de laranjas 10 trabalhadores com o mesmo desempenho que os 

anteriores vão trabalhar: 

a) 12 h 

b) 11 h 

c) 10 h 

d) 9 h 

e) 8 h 

CONHECIMENTOS GERAIS 

11 - O atual presidente da República, Michel Temer, sancionou no dia 29 de setembro de 2016, a lei 

que reduz o número de ministérios do governo federal. O texto que formaliza a criação, incorporação 

e extinção de pastas foi publicado, no dia 30 de setembro de 2016, no Diário Oficial da União. A Lei 
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nº 13.341, de 29 de setembro de 2016 tem origem na medida provisória 726/2016, que reduziu de 32 

para 24 o número de ministérios em maio de 2016. Ficaram extintos alguns ministérios, com 

EXCEÇÃO do:  

a) Ministério da Educação; 

b) Ministério das Comunicações; 

c) Secretaria de Portos da Presidência da República; 

d) Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República; 

e) Ministério do Desenvolvimento Agrário. 

12 - O Acordo de Paris é um acordo mundial alcançado em 12 de dezembro de 2015. Após muitas 

ameaças, o presidente americano, Donald Trump, enfim cumpriu sua promessa. Foram reuniões e 

mais reuniões com seus conselheiros até bater o martelo e anunciar, no dia 1º de junho de 2017, que 

estava tirando os Estados Unidos do Acordo de Paris. Do que trata esse acordo. 

a) Paz mundial. 

b) Combate à pobreza. 

c) Combate ao terrorismo. 

d) Mudanças climáticas. 

e) Refugiados de guerras. 

13 - A Usina Hidrelétrica de Itá está localizada no rio Uruguai, na divisa dos municípios de 

___________________________, aproveitando um desnível de 105 metros entre a foz do Rio Apuaê 

e a Foz do Rio Uvá, tendo uma capacidade instalada de 1.450 MW.  

Assinale a sentença que completa corretamente a informação. 

a) Itá(SC) e Seara(SC) 

b) Itá(SC) e Aratiba(RS) 

c) Itá (SC) e Itatiba do Sul (RS) 

http://epoca.globo.com/tudo-sobre/noticia/2016/11/donald-trump.html
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/blog-do-planeta/epoca-clima/noticia/2015/12/acordo-de-paris-fez-historia-e-direciona-caminho-ser-trilhado.html
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d) Itá (SC) e Barra do Rio Azul (RS) 

e) Itá (SC) e Paial (SC) 

14 - O fenômeno tem sido tratado como um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida e 

que vem sendo considerado um problema ambiental por deixar o planeta cada vez mais quente. O 

referido fenômeno é conhecido como: 

a) Efeito Estufa 

b) El Niño 

c) Buraco Negro 

d) Tsunami 

e) Furacão 

15 - Para atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias, observando-se, para 

tanto, práticas socioambientais sustentáveis e uso de tecnologia limpa, tem sido um grande desafio, 

especificamente o desafio de garantir os direitos... 

a) à saúde.  

b) à cidadania. 

c) ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. 

d) à facilitação do processo eleitoral. 

e) à sociedade equilibrada. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

16 - O processo Administrativo é composto de fases. Marque a alternativa correta em relação às fases 

que compõe o processo: 

a) Planejamento, Administração, Concorrência e Controle. 

b) Planejamento, Organização, Influência e Controle. 
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c) Administração, Organização, Influência e Controle. 

d) Ferramentas da Qualidade, Planejamento, Influência e Controle. 

e) Liderança, Controle, Organização e Influência. 

17 - A um trabalho com resultados proveitosos  e bem sucedidos, denominamos: 

a) Eficiência. 

b) Eficácia. 

c) Organizado. 

d) Controlado. 

e) Planejado. 

18 - Numa Organização, definir o que deve ser feito para que as metas sejam atingidas, denomina-se: 

a) Planejamento. 

b) Controle. 

c) Eficiência. 

d) Objetivos. 

e) Gerenciamento. 

19 - A Administração Pública é regida por princípios. Marque a alternativa correta em relação a esses 

princípios: 

a) Legalidade. 

b) Impessoalidade. 

c) Moralidade. 

d) Eficiência. 

e) Todas as respostas estão corretas. 
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20 - Numa Organização o "processo de comunicação" é muito importante para se fazer entender por 

todos, os objetivos  a serem atingidos .Marque a alternativa que indique meios de comunicação nas 

atividades administrativas: 

a) Reuniões. 

b) Relatórios escritos. 

c) Telefonemas. 

d) Memorandos. 

e) Todas as respostas estão corretas. 

21 - Dentre as opções abaixo, aponte quais são fatores imprescindíveis a serem considerados pelos 

Gestores Públicos, para melhorar a prestação de serviços à Sociedade e garantir sua sobrevivência: 

a) Mudanças nos padrões culturais. 

b) Ênfase na eficiência. 

c) Eficácia e economicidade. 

d) Modelos de Gestão pela Qualidade. 

e) Todas as respostas estão corretas 

22 - A Cultura Organizacional é um conjunto de hábitos e crenças, estabelecidas através de normas, 

valores, atitudes e expectativas e deve ser compartilhada numa organização: 

a) Por todos os colaboradores envolvidos nos processos operacionais. 

b) Pelos gerentes da organização. 

c) Pelos administradores da organização. 

d) Por todos os membros da organização. 

e) Pelos responsáveis pelo Planejamento Estratégico da organização. 
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23 - O “Código de Ética" de uma organização pode ser definido como sendo: 

a) O Comportamento dentro da organização. 

b) Declaração formal que atua como um guia para tomar decisões e agir na empresa. 

c) Um conjunto de práticas administrativas. 

d) Atribuição de responsabilidades. 

e) Uma Administração competente por parte dos gestores. 

24 - A fase de Controle no processo Administrativo tem como objetivo principal: 

a) Apurar resultados financeiros. 

b) Acompanhar o desempenho dos colaboradores. 

c) Fazer algo acontecer da maneira como foi projetado. 

d) Definir a maneira de Administrar a organização. 

e) Definir a Missão da organização. 

25 - Marque a alternativa correta quanto aos critérios utilizados pelos clientes para avaliar a 

qualidade na prestação dos serviços e atendimento dos setores públicos: 

a) Cortesia e credibilidade. 

b) Competência e humildade. 

c) Rapidez e serenidade. 

d) Humanidade e rapidez. 

e) Tranquilidade e transparência. 

 


