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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

1. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas. Qualquer reclamação somente será aceita até os 15 
minutos iniciais. 

2. A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das 
quais apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a 
alternativa, marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente 
todo o espaço correspondente à letra a ser assinalada.  

3. Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer 
material entre os candidatos.  

4. Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, 
dicionário, boné, calculadora, relógio digital, bem como outro material que 
possa indicar tentativa de fraude. 

5. Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 9h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________________________________ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

ESTADO DO PIAUÍ 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVIEIRA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS  

TURNO: MANHÃ 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO 

CARGO: 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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Cargo: Auxiliar Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

A causa e o efeito 

 

1 Pedindo vênia aos doutos ministros do Supremo Tribunal 

Federal que gastaram muito latim para julgar os réus do 

mensalão, vou gastar o meu pouco latim, que aprendi na lógica 

de Aristóteles em versão escolástica de Tomás de Aquino:  

4 "Posita causa, positur effectus; variata causa, variatur 

effectus; sublata causa, tollitur effectus." O latim é macarrônico 

demais, não precisaria de tradução, mas aí vai: pondo, variando 

ou eliminando a causa, põe-se, varia-se ou elimina-se o efeito.  

7 O efeito, até agora, foi a prisão de alguns dos condenados 

do mensalão, mas a causa não foi a corrupção pessoal dos 

autores materiais dos diversos crimes cuja causa seria o 

fortalecimento do governo petista, que mantém uma perspectiva 

operacional de permanecer 20 anos no poder.  

11 Resumindo: mais uma vez, a causa de tantos crimes foi o 

poder, o poder em si mesmo, autor intelectual de uma vasta rede 

de corrupção em diferentes níveis.  

13 Pelo que se apurou nas infindáveis sessões do Supremo 

Tribunal Federal, chegou-se a um "capo di tutti i capi" na pessoa 

simpática e já histórica de José Dirceu, que ocupava a sala ao 

lado de outra sala, por sinal, mais poderosa e da qual emanava o 

combustível que mantinha a engrenagem funcionando.  

17 Do ponto de vista jurídico, a justiça parece que foi feita, 

em que pesem pequenos ajustes nas penas e até mesmo na 

mecânica dos crimes.  

19 Do ponto de vista filosófico, o "quid prodest" que foi a 

causa da corrupção generalizada, a Justiça chegou até onde 

podia chegar, funcionários de média ou grande importância, não 

ultrapassando os limites que poderiam gerar uma grave e até 

mesmo sangrenta crise institucional.  

 

Carlos Heitor Cony  
Extraído 
de:http://www1.folha.uol.com.br/colunas/carlosheitorcony/2013/
11/1373203-a-causa-e-o-efeito.shtml  

 
 

 

 

A verdadeira causa que levou à prisão alguns réus do mensalão 
de acordo com o texto foi: 
 

A) A corrupção pessoal dos autores materiais de diversos 
crimes. 

B) O fortalecimento do governo petista através da compra de 
parlamentares. 

C) O poder em si mesmo, autor intelectual de uma vasta rede 
de corrupção em diferentes níveis.  

D) A corrupção humana em suas mais diferentes proporções e 

desejos obscuros. 

 
 

 

 
“Pedindo vênia aos doutos ministros do Supremo Tribunal 
Federal” (linha 1) analisando o segmento destacado é correto 
o que se afirma apenas em: 
 
A) Trata-se de uma expressão que é utilizado por 

operadores do direito, mas que pertence ao jargão 
econômico.   

B) Trata-se de um termo de origem latina que significa 
posse intelectual de um conhecimento.  

C) Trata-se de uma expressão do português forense cujo 
significado remonta aos tribunais gregos em que a 
rainha Vênia era glorificada a fazer justiça.  

D) Trata-se de uma expressão oriunda do jargão jurídico 
cujo sentido é pedir licença ou permissão. 

 
 

 
 

“Pedindo vênia aos doutos ministros...” (linha 1), se em uma 
nova redação a referida frase fosse “Pedindo vênia a douta 
ministra...” esta então: 
  
A) Configuraria um erro com a ausência do acento grave 

indicativo de crase. 
B) Modificaria totalmente o sentido da expressão ‘vênia’.  
C) A forma verbal no gerúndio “Pedindo” deveria ser 

modificada para o particípio. 
D) A regência do verbo seria alterada em função da 

concordância em número e gênero. 
 
 

 
 

“... vou gastar o meu pouco latim” (linha 2), a locução verbal 
destacada pode ser substituída sem perda de sentido por:  
 
A) Gastaria.  
B) Gastaríeis. 
C) Gastara.  
D) Gastarei. 

 
 

 

 
Na seguinte passagem do texto “Do ponto de vista jurídico, a 
justiça parece que foi feita, em que pesem pequenos ajustes 
nas penas e até mesmo na mecânica dos crimes.” (linhas 17 e 
18) a estrutura grifada se comporta semanticamente como: 
 
A) Causa. 
B) Concessão.   
C) Explicação.   
D) Finalidade. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 

QUESTÃO 04 

QUESTÃO 05 
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Cargo: Auxiliar Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

 

 
Na passagem “(...) chegou-se a um "capo di tutti i capi" na pessoa 
simpática e já histórica de José Dirceu, que ocupava a sala ao lado 
de outra sala, por sinal, mais poderosa” (linhas 14 a 15) , o 
pronome grifado se refere a: 
 
A) "capo di tutti i capi"  
B) Sala.   
C) Pessoa simpática. 
D) José Dirceu. 
 
 
 
A passagem em destaque “... por sinal, mais poderosa e da qual 
emanava o combustível que mantinha a engrenagem 
funcionando.” (linhas 15 a 16), pode ser caracterizada como: 
 
A) Metonímica ao comparar seres de natureza diferente (sala 

X ser humano) achando entre eles uma característica em 
comum. 

B) Pleonástica já que o termo sala é repetido diversas vezes 
com vistas a enfatizar seu sentido. 

C) Metafórica ao enaltecer um suposto poderio muito 
superior ao de Dirceu que ficava ao lado de sua sala. 

D) Sinestésica ao misturar percepções oriundas de diferentes 
órgãos do sentido como a táctil (emanava) e olfativa 
(combustível).   

 
 
 
Em “... não ultrapassando os limites que poderiam gerar uma 
grave e até mesmo sangrenta crise institucional.” (linhas 20 a 22), 
sobre este trecho é correto apenas o que se afirma em:  
 
A) Grave funciona morfologicamente como substantivo que 

caracteriza e modifica a palavra crise. 
B) Na palavra ultrapassando temos  dois dígrafos, um 

consonantal e outro vocálico. 
C) Limites é uma palavra proparoxítona terminada em –es. 
D) Até é um advérbio que pode indicar limite espacial, 

temporal ou inclusão. 
 
 
 
Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
 
A) fingimento, mixagem, refúgio. 
B) litígio, jerimum, lage. 
C) gorjeta, trage, canjica. 
D) viagem, ferrujem, Sergipe. 
 
 

 
Complete as lacunas da frase abaixo corretamente: 
 
Eu me arrependi de ter entrado nesta _______ de cinema. O preço 
do ingresso estava muito caro, pouco conforto e os atores deste 
filme aturam muito _______. Isso me deixou ______ chateada. 
 
A) Sessão, mal, meio 
B) Cessão, mal, meia 
C) Seção, mal, meio 
D) Sessão, mal, meia 

 
 

Marque a alternativa onde todas as palavras estão grafadas 
corretamente: 
 
A) Empecilho, espontâneo, prevenido.  
B) Obcessão, privilégio, enxuto. 
C) Recessão, prazeiroso, estopim. 
D) Eminência, frustação, decendência. 
 

 
 
Preencha corretamente as lacunas: 
 
____ muito tempo que te procuro, que te espero. ____ minha 
vida não é mais a mesma, meus dias são tristes, meu coração 
chora. 
_____! Tão lindos foram aqueles dias. Quão remotos são eles. 
 
Preenche correta e respectivamente as lacunas a alternativa: 
 
A) Ah, há, ah 

B) Há, há, há 

C) A, ah, há 

D) Há, a, ah 

 
 

 
Assinale a opção em que a palavra tenha o número de letras 
maior que o número de fonemas. 
 
A) Retratação. 

B) Vaticano. 

C) Imbecil. 

D) Sacerdócio. 

 
 

 
No trecho “Do ponto de vista filosófico, o "quid prodest" que foi 
a causa da corrupção generalizada, a Justiça chegou até onde 
podia chegar” (linhas 19 a 20) percebe-se que a justiça: 
 
A) Mergulhou profundamente na investigação e no 

julgamento do mensalão. 

B) Mostrou-se limitada por fatores e interesses externos à 

sua função. 

C) Demonstrou uma imparcialidade absoluta em imputar a 

todos que cometeram crimes fiscais e contábeis.   

D) Puniu de forma absolutamente equânime e isonômica 

os réus do mensalão.   

 
 

 
“Pelo que se apurou nas infindáveis sessões do Supremo 
Tribunal Federal” (linha 13) o termo em destaque recebeu 
acento pela mesma razão que a palavra da opção: 
 
A) Júris.  

B) Histórica. 

C) Jurídico 

D) Filosófico. 

 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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Cargo: Auxiliar Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

 

 

 
     

 

A respeito do sistema Operacional Linux, marque a única 

alternativa FALSA. 

 

A) ROOT é o nome do Super usuário. 

B) O diretório raiz é representado por um sinal de adição ( +). 

C) O Kernel é o núcleo do sistema operacional, a parte mais 

próxima do hardware(parte física). 

D) Shell é nome genérico de uma classe de programas que 

funcionam como interpretador de comandos.  Ele traduz os 

comandos digitados pelo usuário para a linguagem usada 

pelo Kernel e vice-versa. Sem o Shell a interação entre 

usuário e o Kernel seria bastante complexa. 

 
     

 

Num Backup Diferencial: 

 

A) Todos os arquivos selecionados (indicados pelo usuário) 

serão copiados.  Depois de passarem pelo processo de 

cópia, esses arquivos são marcados (ou seja, no Windows, 

eles têm seus Atributos de Arquivamento desmarcados). 

B) Apenas os arquivos criados ou modificados desde o último 

backup marcador serão copiados (ou seja, só os que 

precisarem ser incluídos no backup). Depois de passarem 

pelo processo de cópia, esses arquivos não são marcados 

(seus Atributos de Arquivamento não são alterados). 

C) Apenas os arquivos criados ou alterados na data 

especificada serão copiados.  Depois de passarem pelo 

processo de cópia, esses arquivos não são marcados (seus 

Atributos de Arquivamento não são alterados). 

D) Todos os arquivos selecionados (indicados pelo usuário) 

serão copiados. Depois de passarem pelo processo de 

cópia, esses arquivos não são marcados (seus Atributos de 

Arquivamento não são alterados). 

 
     

 

Qual a função da tecla de atalho CTRL + A quando aplicada a um 

arquivo de texto no Writer? 

 

A) Salvar um documento. 

B) Abrir um novo arquivo. 

C) Selecionar tudo. 

D) Sublinhar o texto selecionado. 

 

 

 
 

 

É um programa capaz de se propagar automaticamente 

através de redes, enviando cópias de si mesmo de 

computador para computador: 

 

A) Worm. 

B) Firewall. 

C) Sniffer. 

D) Spyware. 

 

 
 

 

Qual a função do comando shutdown no sistema 

Operacional Linux? 

 

A) Apaga a conta do usuário especificado. 

B) Limpar a tela. 

C) Cria uma nova conta de usuário. 

D) Desliga ou reinicia o computador. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 INFORMÁTICA                                                                                       QUESTÕES DE 16 A 20 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

 

 

 
     

 

São atividades desempenhadas por um Auxiliar Administrativo: 

 

I. Controlar a entrada e saída de materiais, ferramentas e 

equipamentos no canteiro de obras, bem como o registro de 

freqüência dos servidores, sob orientação. 

II. Desenvolver e preparar expedientes administrativos que se 

fizerem necessários nas diversas unidades, sob orientação. 

III. Desenvolver atividades na área administrativa dando 

suporte as atividades da Instituição. 

É correto o que se afirma em: 

 

A) III 

B) I e II 

C) I, II e III 

D) I 

 
     

 

_________________define assim administração pública: 

“Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, 

preordenado à realização de seus serviços, visando à satisfação 

das necessidades coletivas”. 

 

Marque a alternativa que preenche corretamente a lacuna 

acima. 

 

A) Alexandre de Moraes. 

B) Hely Lopes Meirelles. 

C) Celso Antônio Bandeira de Melo. 

D) Vicente Paulo. 

 

     

 

Sobre os aspectos gerais relacionados ao conceito de gestão 

pública, assinale a opção FALSA. 
 

A) A gestão pública existe desde a origem do homem na Terra. 

A satisfação da necessidade da população deve ser a 

preocupação principal do governante. 

B) A gestão pública será tanto melhor quanto mais pessoas 

boas e honestas participarem do processo eleitoral. A 

população deve receber instrução e participar mais 

ativamente da administração pública para aprender a 

distinguir o bom do mau governante. 

C) A Gestão pública não existia na pré-história. 

D) O conceito de Estado moderno está estreitamente 

vinculado com a noção de poder institucionalizado, isto é, o 

Estado se forma quando o poder se assenta em uma 

instituição e não em um indivíduo. Assim, podemos dizer 

que no Estado moderno, não há poder absoluto, pois 

mesmo os governantes devem se sujeitar ao que está 

estabelecido na lei. 

 

 
 

 
 

 

O valor da informação pode ser classificado nos seguintes 

tipos:  

 

I. Valor de uso: baseia-se na utilização final que se fará com a 

informação. 

II. Valor de troca: é aquele que o usuário está preparado para 

pagar e variará de acordo com as leis de oferta e demanda, 

podendo também ser denominado de valor de mercado. 

III. Valor de propriedade, que reflete o custo substitutivo de 

um bem. 

IV. Valor de restrição, que surge no caso de informação 

secreta ou de interesse comercial, quando o uso fica restrito 

apenas a algumas pessoas. 

É verdadeiro o que se afirma em: 

 

A) I, II, III e IV 

B) II 

C) I e IV 

D) II e III 

 
 
 

O tombamento compulsório se fará de acordo com o seguinte 

processo: 

 

I. Se a impugnação for oferecida dentro do prazo assinado, 

far-se-á vista da mesma, dentro de outros quinze dias fatais, 

ao órgão de que houver emanado a iniciativa do 

tombamento, afim de sustentá-la. Em seguida, 

independentemente de custas, será o processo remetido ao 

Conselho Consultivo do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, que proferirá decisão a respeito, dentro 

do prazo de trinta dias, a contar do seu recebimento. Dessa 

decisão não caberá recurso. 

II. No caso de não haver impugnação dentro do prazo 

assinado. que é fatal, o diretor do Serviço do Patrimônio 

Histórico e Artístico Nacional mandará por símples 

despacho que se proceda à inscrição da coisa no 

competente Livro do Tombo. 

III. O Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

por seu órgão competente, notificará o proprietário para 

anuir ao tombamento, dentro do prazo de quinze dias, a 

contar do recebimento da notificação, ou para, si o quisér 

impugnar, oferecer dentro do mesmo prazo as razões de 

sua impugnação. 

A quantidade de itens ERRADOS é: 

 

A) 3 

B) 1 

C) 0 

D) 2 

 

 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                   QUESTÕES DE 21 A 40 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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Cargo: Auxiliar Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

     

 

O auxiliar administrativo deve: 
 

A) Inteirar-se dos trabalhos desenvolvidos em cada setor, 

visando orientar e facilitar a obtenção de dados, 

documentos ou outras solicitações dos superiores. 

B) Atuar como responsável pela fiscalização e manutenção da 

ordem nos ambientes. 

C) Participar de estudos e projetos a serem elaborados e 

desenvolvidos por técnicos. 

D) Todas as alternativas anteriores estão corretas. 

 

     

 

A licitação é dispensável nos seguintes casos, EXCETO: 
 

A) Para a impressão dos diários oficiais, de formulários 

padronizados de uso da administração, e de edições 

técnicas oficiais, bem como para prestação de serviços de 

informática a pessoa jurídica de direito público interno, por 

órgãos ou entidades que integrem a Administração Pública, 

criados para esse fim específico. 

B) Para contratação de profissional de qualquer setor 

artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 

desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 

opinião pública. 

C) Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 

históricos, de autenticidade certificada, desde que 

compatíveis ou inerentes às finalidades do órgão ou 

entidade. 

D) Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade 

de economia mista com suas subsidiárias e controladas, 

para a aquisição ou alienação de bens, prestação ou 

obtenção de serviços, desde que o preço contratado seja 

compatível com o praticado no mercado. 

 

     

 

São variados os tipos de documentos produzidos e acumulados, 

bem como são diferentes os formatos, as espécies, e os gêneros 

em que se apresentam dentro de um Arquivo. Os documentos 

oficiais: 
 

A) Atos normativos próprios da administração, Federal, 

Estadual ou Municipal não são documentos oficiais. 

B) Tem como objetivo principal o de proporcionar 

informações cientificas ou mesmo didáticas, sem visar 

diretamente o lucro. 

C) Têm por finalidade auxiliar e assessorar a administração 

pública atual e futura, pressupondo a coleta e a 

classificação de documentos oficiais.  

D) As alternativas “A”, “B” e “C” estão corretas. 

 
 

 “Expediente de caráter interno de uma unidade 

organizacional, mediante o qual seu titular fixa comandos de 

trabalho. Determinações dirigidas aos responsáveis por 

obras ou serviços públicos autorizando o seu início, ou 

contendo imposições de caráter administrativo, ou 

especificações técnicas sobre o modo e forma de sua 

realização”. 

 

O texto acima se refere a: 

 

A) Ordem de Serviço. 

B) Parecer. 

C) Portaria. 

D) NDA. 

 
 

 

Assinale a única alternativa que NÃO apresenta uma 

atribuição do Auxiliar Administrativo. 

 

A) Produzir, reproduzir e processar, fotografias, slides, 

microfilmes, jornais, revistas ou livros, negativos e 

celulose. 

B) Operar equipamentos diversos, tais como: projetor 

multimídia; aparelhos de fax; máquinas 

fotocopiadoras/duplicadoras e outros. 

C) Zelar pela higiene, limpeza, conservação e boa 

utilização dos equipamentos e instrumentos utilizados 

sob sua responsabilidade, solicitando junto à chefia os 

serviços de manutenção. 

D) Cumprir as ordens do seu chefe imediato, mesmo que 

manifestamente ilegais. 

 

 
 

 

O tratamento técnico dos documentos arquivísticos fazem 

parte de etapas de trabalho, como podem ser citados o(a): 

 

1. Arranjo de documentos. 

2. Descrição de documentos. 

3. Avaliação de documentos. 

4. Conservação de documentos. 

5. Restauração de documentos. 

A soma dos itens corretos é: 
 

A) 10 

B) 15 

C) 13 

D) 12 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 
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São princípios importantes em relações humanas, SALVO: 
 
A) Não se abale com críticas abusivas, solucione o problema. 
B) Pense, avalie e somente após esse processo fale alguma 

coisa. Esse processo trará melhores resultados e evitará 
mensagens distorcidas. 

C) Critique seus colegas de trabalho em público para eles 
saberem que estão fazendo o trabalho de forma 
inadequado. 

D) Somente prometa o que realmente pode cumprir, caso 
contrário, não prometa; 

 
     

 
São princípios constitucionais da Administração Pública: 
 
I. Eficácia. 
II. Pessoalidade. 
III. Moralidade. 
IV. Legalidade. 
V. Publicidade. 
 
É verdadeiro o que se afirma em: 
 
A) I, II, III, IV e V 
B) III, IV e V 
C) II, III, IV e V 
D) I, IV e V 

 
     
 
Sobre os diversos efeitos do tombamento, assinale a única 

alternativa ERRADA. 

 
A) No caso de extravio ou furto de qualquer objeto tombado, o 

respectivo proprietário deverá dar conhecimento do fato 

ao Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

dentro do prazo de cinco dias, sob pena de multa de dez 

por cento sobre o valor da coisa. 

B) As coisas tombadas não poderão, em caso nenhum ser 

destruídas, demolidas ou mutiladas, nem, sem prévia 

autorização especial do Serviço do Patrimônio Histórico e 

Artístico Nacional, ser reparadas, pintadas ou restauradas, 

sob pena de multa de cinquenta por cento do dano 

causado. 

C) O proprietário de coisa tombada, que não dispuser de 

recursos para proceder às obras de conservação e 

reparação que a mesma requerer, levará ao conhecimento 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional a 

necessidade das mencionadas obras, sob pena de multa 

correspondente ao dobro da importância em que for 

avaliado o dano sofrido pela mesma coisa. 

D) As coisas tombadas ficam sujeitas à vigilância permanente 

do Serviço do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

que poderá inspecioná-los sempre que fôr julgado 

conveniente, podendo os respectivos proprietários ou 

responsáveis criar obstáculos à inspeção, sob pena de 

multa de cem mil réis, elevada ao dôbro em caso de 

reincidência. 

 
 

Assinale a alternativa que não indica corretamente um 

princípio que rege as licitações. 

 

A) Adjudicação discricionária. 

B) Vinculação ao instrumento convocatório. 

C) Julgamento objetivo. 

D) Publicidade. 

 

 
 

A respeito da dinâmica em grupo, assinale a alternativa 

ERRADA. 

 

A) Para as organizações, não adianta só buscar o melhor 

profissional do mercado, mas também aquele que se 

adapta às suas necessidades. 

B) A dinâmica é a atividade que leva o grupo a um trabalho 

em que se perceba, por exemplo, como cada pessoa se 

comporta em grupo, como é a comunicação, o nível de 

iniciativa, a liderança, o processo de pensamento, o 

nível de frustração, se aceita bem o fato de não ter sua 

idéia levada em conta. 

C) Segundo especialistas na área de recursos humanos e 

psicologia, a dinâmica de grupo em seleção não tem 

como objetivo observar o comportamento na situação 

de grupo e na maneira de ser do indivíduo. 

D) Dinâmica de grupo é um instrumento de aproximação 

de interesses. 

 

 
 

 “É a correspondência oficial externa usada pelas 

autoridades públicas para tratar de assuntos de serviço ou 

de interesse da Administração Publica entre si e, também 

com particulares”. 

 

O enunciado acima se refere a qual tipo de documento 

oficial? 

 

A) Memorando. 

B) Declaração. 

C) Carta. 

D) Ofício 

 

 

QUESTÃO 32 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 
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Cargo: Auxiliar Administrativo 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAVEIRA - PI  

     
 

O ponto principal é perceber a informação pertencendo a dois 

domínios. No primeiro deles, ela deve atender às necessidades 

de uma pessoa ou de um grupo. Nesse caso, a disponibilização 

da informação deve satisfazer os seguintes requisitos:  

 

I. Ser enviada à pessoa ou ao grupo certos. 

II. Na hora certa e no local exato. 

III. Na forma correta. 

É correto o que se afirma em: 

 

A) I 

B) II 

C) I, II e III 

D) III 

 
     
 

A respeito do conceito de Administração Pública, indique a única 
opção ERRADA. 
 
A) Administração Pública é o planejamento, organização, 

direção e controle dos serviços públicos, segundo as 

normas do direito e da moral, visando ao bem comum. 

B) A palavra administração vem do latim ad (obediência) e 

minister (direção), ou seja, o administrador dirige 

obedecendo à vontade de quem o contratou. Assim, o 

administrador público vai conduzir seu trabalho 

procurando atender à necessidade da população que o 

elegeu (obediência ao seu objetivo). 

C) Em todos os países, qualquer que seja sua forma de 

governo ou organização política, existe uma administração 

pública. É a administração pública que permite aos 

governantes cumprir as funções básicas do governo, de 

forma a tratar o bem público da melhor maneira possível. 

D) Entende-se por aparelho do Estado a administração 

pública em sentido amplo, ou seja, a estrutura 

organizacional do Estado, em seus três poderes (Executivo, 

Legislativo e Judiciário) e três níveis (União, Estados-

Membros e Municípios). O aparelho do Estado é 

constituído pelo governo, isto é, pela cúpula dirigente nos 

três poderes, por um corpo de funcionários, e pela força 

militar. 

 
     
 
Todas as alternativas apresentam funções desempenhadas por 
um Auxiliar Administrativo, a não ser: 
 
A) Realizar o mapeamento completo de obras públicas para 

seu posterior desenvolvimento. 
B) Realizar e atender chamadas telefônicas, anotar e enviar 

recados. 
C) Manter, organizar, classificar e atualizar arquivos, fichários, 

livros, publicações e outros documentos, para possibilitar 
controle e novas consultas. 

D) Realizar serviços auxiliares no processo de aquisição e 
processamento técnico. 

 QUESTÃO 38 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 


