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LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA

ATENÇÃO

• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome,
documento e o número de sua inscrição, assinando-a
no lugar indicado;
• Confira, no caderno de questões, se o cargo
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo
seu nome e número de inscrição.
TEMPO

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo
o preenchimento da Folha de Respostas;
• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova,
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões,
nem qualquer tipo de anotação de suas respostas;
• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do
envelope de retorno.

FOLHA DE RESPOSTAS

• O único documento válido para avaliação é a Folha de
Respostas, que deve ser devolvida ao fiscal ao término
da prova;
• O candidato deve preencher e assinar, com caneta
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua
Folha de Respostas.
• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser
realizado da seguinte maneira:

FOLHA DE RESPOSTAS!

IMPORTANTE

• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído
de qualquer equipamento eletrônico durante
a realização da prova, ainda que esse
equipamento esteja devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences;
• O NÃO cumprimento de qualquer uma das
determinações constantes em Edital, no
presente Caderno ou na Folha de Respostas
incorrerá em eliminação.

• De acordo com o edital, os cadernos de questões
poderão ser levados somente pelos candidatos
que permanecerem em sala até o final do tempo
de aplicação da prova de cada período;
• Os cadernos de questões serão divulgados,
no site www.aocp.com.br, juntamente com os
gabaritos, após o encerramento da aplicação
das provas dos dois períodos.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
LÍNGUA PORTUGUESA

Pois tudo em exagero pode ser prejudicial. (...)
Lembre-se: tais ferramentas são um facilitador
e não um substituto absoluto do que acontece
fora da internet. É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também é
muito prático conversar com pessoas distantes
instantaneamente, devemos fazer um elo entre os
dois meios, mantendo sempre um equilíbrio. (...)
Nos sentimos carentes de informações e
precisamos consumi-las, precisamos nos atualizar
toda hora. A confusão se estabelece a ponto
de a Associação de Psiquiatria Americana estar
disposta a incluir a “ansiedade digital” na lista
de doenças psiquiátricas existentes, tratando-a
como um vício sem limite, similar a comprar ou
jogar. Realmente uma dependência, é algo a ser
tratado. Tente se condicionar a acessar as redes
sociais poucas vezes ao dia, como duas vezes
apenas, que tal? (...) Reserve um tempo para
estar com as pessoas, escute, fale também, dê
sua opinião sobre algum assunto, isso faz muito
bem para nós, tanto pra quem ouve, quanto pra
quem fala, tudo no seu tempo.

Tecnologia e seres humanos artificiais
Guilherme Mariano

Nossa sociedade está cada vez mais evoluída,
isso é um fato, graças a inteligência humana, as
tecnologias vem sendo aprimoradas, tudo para
tornar o nosso dia a dia mais simples, rápido e
fácil. Vivemos em uma geração de inteligência
artificial, mas será que tanta praticidade e rapidez
não tem suas consequências?
Notebooks, Iphones, celulares, televisões
smart, os gadgets conquistaram o seu lugar
no coração da humanidade, que faz questão
de manter-se atualizado com tudo o que há de
novo e mais moderno em tecnologia nos países
de primeiro mundo. Gadget vem do inglês
geringonça, dispositivo. São equipamentos com
função prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas pessoas eles
têm outra função. Status e superioridade.
Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar. Mas
ninguém pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou na
sociedade em geral. Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve achar
que isso está distante de você. Mas todos nós
somos escravos dele, todos não, mas vamos
dizer que a maioria. (...)
Precisamos abrir os olhos para não nos
tornarmos escravos desses gadgets que visam
facilitar demais as coisas. Na minha opinião, acho
que o pior é que sabemos de tal dependência,
quando ficamos sem internet ou sem celular,
parece que nos arranca algo do nosso corpo, não
nos sentimos normais, precisamos saber sobre
o que o grupo do Whatsapp está conversando,
o que está acontecendo no Facebook, o que
eu estou perdendo, parece loucura, mas é algo
totalmente real.
Por isso, cabe a nós fazer bom uso desse
arsenal que temos à nossa disposição, seja
como usuário comum ou como profissional.
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Fonte: adaptado de <http://obviousmag.org/i_appear_missing/2016/
tecnologia-e-seres-humanos-artificiais.html>

1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

Assinale a principal ideia tratada no texto
“Tecnologia e seres humanos artificiais”.
Há um projeto sobre a humanidade ser
povoada por robôs, daqui alguns anos.
O texto faz um alerta ao tempo e à
importância dada por nós ao uso dos
dispositivos tecnológicos no dia a dia.
O texto indica que ninguém deve usar
equipamentos tecnológicos no trabalho ou
em qualquer outro contexto.
O autor do texto nomeia todos os dispositivos
que devemos comprar para termos uma
vida conectada e feliz com os outros.
O texto retrata a doença “ansiedade digital”
como algo secundário, a que não devemos
dar tanta importância assim.

2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na frase “Tente se condicionar a
acessar as redes sociais poucas vezes
ao dia, como duas vezes apenas, que
tal?”, a palavra em destaque pode ser
substituída, nesse contexto, por qual
outra a seguir, sem prejuízo de sentido?
Desvalorizar.
Corromper.
Prejudicar.
Habituar.
Questionar.

6.

(A)
(B)
(C)

A expressão “fazer vista grossa” utilizada
na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não
dá para negar. Mas ninguém pode fazer
vista grossa quanto aos problemas
econômicos, políticos, sociais e mesmo
culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral” refere-se a que
sentido, nesse contexto?
Ninguém pode desconsiderar ou fingir a
existência dos problemas gerados pelo uso
dos dispositivos no dia a dia.
As pessoas apresentam miopia em alguns
contextos sociais.
As pessoas não conseguem enxergar os
problemas, porque eles estão mascarados
na sociedade.
Ninguém enxerga os problemas porque eles
não existem.
“Vista grossa” significa enxergar os
problemas à distância, nesse contexto.

(D)
(E)
7.

(A)

(B)

(C)

Assinale a alternativa que apresenta
divisão silábica correta.
Sociedade: “so-cie-da-de”.
Escravos: “es-cra-vo-s”.
Nosso: “nos-so”.
Psiquiátricas: “p-si-qui-á-tri-cas”.
Pois: “po-is”.

(D)

Assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta quanto ao número
de sílabas das seguintes palavras.
“Carentes” é uma palavra dissílaba,
formada, portanto, por duas sílabas
(caren-tes).
“Incluir” é exemplo de uma palavra dissílaba,
formada por duas sílabas (in-cluir).
“Ansiedade” é uma palavra polissílaba
(an-si-e-da-de).
“Uso” é uma palavra formada por, apenas,
uma sílaba e é chamada de monossílaba.
“Comprar” é uma palavra trissílaba
(com-pr-ar).
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Considere as alternativas a seguir
e assinale aquela que apresenta a
conjugação verbal no tempo do pretérito
perfeito, tendo em vista os verbos
destacados.
“Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar”.
“Na minha opinião, acho que o pior é que
sabemos de tal dependência, quando
ficamos sem internet ou sem celular (...)”.
“Reserve um tempo para estar com as
pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”.
“Vivemos em uma geração de inteligência
artificial (...)”.
Nossa sociedade está cada vez mais
evoluída, isso é um fato (...)”.
De acordo com as classes de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
INCORRETA quanto à posição ocupada
pelas palavras destacadas nas frases a
seguir.
Na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não dá para
negar.”, a palavra destacada é um pronome
demonstrativo masculino singular.
A palavra destacada na frase “Mas ninguém
pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral.” é uma conjunção
coordenativa de adversidade.
Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas
pessoas eles têm outra função. Status e
superioridade.”, a palavra destacada é um
advérbio.
Na frase “Precisamos abrir os olhos para
não nos tornarmos escravos desses gadgets
que visam facilitar demais as coisas.”, a
palavra destacada é uma preposição.
Em “Por isso, cabe a nós fazer bom
uso desse arsenal que temos à nossa
disposição, seja como usuário comum ou
como profissional.” , tem-se um substantivo
comum indicado pela palavra em destaque.

8.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
9.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

10.

(A)

(B)

Em relação à formação de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
correta, tendo em vista os exemplos a
seguir.
A palavra “atualizado” é formada por radical
+ prefixo + sufixo, ou seja, possui uma
derivação parassintética.
“Profissional” é uma palavra formada por
derivação prefixal.
A palavra “finalidade” apresenta composição
por justaposição.
A palavra “superioridade” apresenta
derivação sufixal (radical + sufixo).
“Certamente” apresenta composição por
aglutinação.

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa que indica o uso
correto da colocação pronominal.
Na frase “(...) faz questão de manter-se
atualizado com tudo o que há de novo (...)”,
há uma ênclise, justificada pelo uso do
verbo “manter” no infinitivo.
Na frase “Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve
achar que isso está distante de você”, há
uma próclise, justificada pelo uso de um
verbo iniciando a frase.
Em “Lembre-se: tais ferramentas são um
facilitador e não um substituto absoluto do
que acontece fora da internet.” há o uso
de mesóclise, indicando que o verbo está
conjugado no futuro do presente.
Na frase “Tente se condicionar a acessar
as redes sociais poucas vezes ao dia (...)”,
há o uso da ênclise, justificado pelo tipo de
assunto tratado na frase.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las (...)”,
há próclise por haver um verbo de ação na
oração.

MATEMÁTICA
11.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a concordância verbal e
nominal nas seguintes frases, assinale a
alternativa correta.
Em “Precisamos abrir os olhos para não
nos tornarmos escravos desses gadgets
que visam facilitar demais as coisas”, a
conjugação do verbo “precisar” está em
concordância com a terceira pessoa do
plural.
Na frase “É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também
é muito prático conversar com pessoas
distantes instantaneamente, devemos fazer
um elo entre os dois meios, mantendo sempre
um equilíbrio (...)”, os verbos “conversar” e
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“devemos” estão em discordância, já que
um está no singular e outro no plural.
Em “Reserve um tempo para estar com
as pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”, os
verbos “reservar”, “estar”, “escutar”, “falar”
e “dar” concordam com a primeira pessoa
do singular.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las,
precisamos nos atualizar toda hora.”, a
expressão “toda hora” deveria estar no
plural, já que todos os outros elementos da
frase estão.
Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além da
lógica da finalidade, para muitas pessoas
eles têm outra função.” o verbo “ter”
concorda, no plural, com “equipamentos”.

13.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

A soma entre o antecessor do antecessor
de 25 com o sucessor do sucessor de 31
resulta em um número
primo.
par.
ímpar.
múltiplo de 3.
divisível por 5.
Para se deslocar da Prefeitura até a
agência de Correios mais próxima,
João gasta exatamente 17 minutos.
Se ele olhou no relógio, que marcava
13h52min, na hora de sair da prefeitura,
que horário João chegará nessa agência
dos Correios?
13h59min.
14h07min.
14h09min.
14h13min.
14h17min.
Ana Paula tem metade da idade de seu
pai Joaquim, que por sua vez tem o triplo
da idade de Joana, amiga de Ana Paula.
Se José tem 5 anos a mais do que Joana
e Ana Paula tem 15 anos, quantos anos
tem José?
15 anos.
17 anos.
20 anos.
25 anos.
30 anos.

14.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15.

João foi à Lotérica pagar o IPTU. Saiu de casa com exatamente R$ 500,00. Pagou o imposto
no valor de R$ 421,37 e ainda comprou um bilhete de loteria que custava R$ 20,00. Se ele
voltou pra casa com todo o troco, sem gastar mais nada, qual foi a quantia em dinheiro que
João retornou?
R$ 57,13.
R$ 57,63.
R$ 58,13.
R$ 58,63.
R$ 58,73.
Aristides criou a seguinte sequência numérica e pediu para seus amigos tentarem descobrir
qual era o próximo número dessa sequência:

(A)

Qual das alternativas a seguir substituirá a letra x de modo que a lógica da sequência não
se altere?
1,2

(B)

120%

(C)
(D)
(E)

1,5
ATUALIDADES

16.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

No Brasil, especialmente na década de 80, grandes transformações tecnológicas foram
experimentadas, e um grande exemplo desse movimento ocorreu no setor bancário. Era o
setor de serviços experimentando as grandes transformações propagadas pela tecnologia.
Isso resultou na implantação de inúmeros caixas eletrônicos, Internet Banking, aplicativos
e demais funcionalidades. Mesmo com a forte expansão que o setor bancário experimentou
nesse período, não foi possível conter a redução do quadro de funcionários, que desde
então caiu pela metade.
Apesar da possibilidade de desemprego estrutural provocada pelas transformações
tecnológicas, os seguintes sites e aplicativos promovem o recrutamento ou auxiliam
trabalhadores que buscam oportunidades profissionais, EXCETO
Linkedin.com
Jooble.org
Reachr.com.br
Catho.com.br
Asos.com
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17.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

18.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A Cabanagem ficou conhecida como uma
rebelião com fim sangrento no período
regencial. Sobre esse conflito, assinale a
alternativa correta.
A Cabanagem foi uma grande rebelião
causada por produtores de café que eclodiu
na província do Pará, em 1815.
Nesse conflito, os cabanos, fazendeiros e
donos de industrias revoltaram-se contra a
política de impostos do império português.
O termo cabanagem faz referência aos
armazéns agrícolas, fabricados a partir
da folha do açaí, muito comum na região
do atual Pará, que eram utilizados para
estoque da produção de cacau e café.
Foi uma revolta popular muito violenta,
ocorrida de 1835 a 1840, na província do
Grão-Pará. Seu objetivo era aumentar a
importância do seu território no governo
central brasileiro e enfrentar a questão da
pobreza do povo da região.
O objetivo principal dos cabanos era a
deposição do imperador Dom Pedro I,
considerado um obstáculo aos planos
industriais do estado.

19.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)

O Brasil é um país de proporções
continentais, com aproximadamente
8,5 milhões km², que ocupa quase a
metade da América do Sul, abarcando
várias zonas climáticas e apresentando
diversos biomas e diversas formas de
relevo. Sobre a geografia do Brasil,
assinale a alternativa correta.
O Brasil, devido as suas proporções,
apresenta território em dois hemisférios da
Terra, o oriental e o meridional.
O Brasil é um país de estrutura geológica
antiga, porém na porção leste brasileira
ocorrem dobramentos modernos, como a
Serra da Mantiqueira e o Planalto Atlântico.
O Pico de São Paulo é o ponto mais alto
do Brasil, com 3525 metros de altitude, e
localiza-se na região norte do país, nos
Montes Apalaches.
Apesar do Rio Amazonas ser o mais extenso
do mundo, com aproximadamente 7 mil
quilômetros, é o Rio Paraná que apresenta
a maior bacia hidrográfica do Brasil.
O território brasileiro fica sobre a placa
tectônica sul-americana e apresenta
estrutura geológica composta de maciços
antigos e bacias sedimentares.
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20.

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

6

Chamamos de hidrografia a área da
geografia física que é responsável pelo
estudo das águas na Terra. É possível
afirmar, portanto, que o objeto de estudo
da hidrografia é a água, abrangendo todos
os rios, lagos, geleiras, mares, oceanos,
água da atmosfera e água do subsolo
do planeta Terra. Sobre a hidrografia do
Brasil, é correto afirmar que
a Bacia Platina é considerada a rede
hidrográfica mais extensa do mundo,
ocupando uma área de aproximadamente
7.000.000 km2
a Bacia Tocantins-Araguaia ocupa cerca
de 21% do território nacional. Grande parte
está na Região Centro-Oeste, Sul e nos
estados de São Paulo, Pará e Maranhão.
localizada no Estado do Maranhão e em uma
pequena porção oriental do Pará, fazem
parte da região hidrográfica do Atlântico
Nordeste Ocidental os rios Gurupi, Turiaçu,
Pericumã, Mearim, Itapecuru, Munim e a
região do litoral do Maranhão.
o Brasil possui predominantemente rios
endorréicos e efêmeros.
a maior bacia hidrográfica completamente
brasileira, é a bacia Amazônica.
O Boi-Bumbá é uma manifestação
folclórica encontrada em quase todos
os municípios paraenses. E é no mês de
junho que são feitas as apresentações,
ainda em sua formação original.
Sobre a festa e os grupos de Boi-bumbá,
que representam também a cultura
da sociedade paraense, assinale a
alternativa correta.
O Boi-Bumbá “Pingo de Ouro foi fundado
em 1939. Surgiu da extinção do Boi-Bumbá
“Açai Maduro”, da ilha de Icoaraci, e da
pesquisa de outros grupos folclóricos que
se exibiam à época na ilha.
A festa possui a representação da morte
e da ressurreição do seu personagem
principal, o Boi.
O Boi-Bumbá “Pai de Ouro” surgiu na ilha
de Mosqueiro, sendo trazido a Belém na
década de 1980.
Trata-se de uma festa popular de rua, que
ocorre anualmente na cidade de Belém do
Pará. De caráter religioso, reune milhares de
pessoas, que vão às ruas para homenagear
Nossa Senhora de Nazaré.
Os grupos ocorrem em várias cidades
brasileiras, sendo que as festas de Sabará
(Minas Gerais) e Parati (Rio de Janeiro) são

as mais conhecidas. Durante os dias entre
o Natal e o Dia de Reis, grupos de músicos
andam pelas ruas da cidade, cantando
canções que fazem referência à viagem dos
reis magos em direção a Belém.

(D)

(E)

LEGISLAÇÃO
21.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
22.

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

23.

(A)

(B)
(C)

24.

Assinale a alternativa correta em relação
à classificação da Constituição da
República Brasileira.
É uma constituição outorgada.
É uma constituição flexível.
É uma constituição sintética.
É uma constituição dogmática.
É uma constituição costumeira.

(A)
(B)
(C)

Em relação à Organização do Estado,
disciplinada
na
Constituição
da
República,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Os Territórios Federais integram a
União.
Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
Brasília é a Capital Federal.
É permitido que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios estabeleçam cultos
religiosos e igrejas, podendo subvencionálos.

(D)

(E)
25.

(A)

(B)

Assinale a alternativa correta sobre os
princípios que norteiam a administração
pública e sobre os atos administrativos.
A administração pública da União obedecerá
apenas ao princípio de legalidade e a
administração pública dos Estados e dos
Municípios obedecerá apenas aos princípios
da publicidade e eficiência.
São requisitos do ato administrativo
competência, finalidade, forma, motivo e
objeto.
Um ato administrativo não é auto-executável,
de modo que a administração precisa buscar
o Poder Judiciário para executar todas as
suas medidas.
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(C)
(D)

(E)
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A administração não pode anular seu
próprio ato administrativo, cabendo sempre
ao interessado ingressar na Justiça para
pedir a anulação.
Ato administrativo vinculado é aquele que
está sujeito à analise de oportunidade e
conveniência do administrador.
Assinale a alternativa correta sobre a
responsabilidade administrativa.
A
responsabilidade
administrativa
pressupõe
prévia
condenação
criminal.
Os atos de improbidade administrativa
importarão, sempre, em prisão do agente.
Os atos de improbidade administrativa
importarão apenas em suspensão dos
direitos políticos e perda da função
pública.
Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
A responsabilidade administrativa pelos
atos de improbidade não prescreve.
Sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos de Belém, assinale a alternativa
correta.
Equipara-se também a funcionário o pessoal
contratado por tempo determinado para
exercer função decorrente de necessidade
temporária de excepcional interesse público,
sujeitando-se ao regime estatutário previsto
no Estatuto dos Funcionários Públicos de
Belém.
A nomeação para cargo de confiança
depende de prévia habilitação em concurso
público.
É requisito para ingresso na carreira pública
não possuir dívidas.		
Ao entrar em exercício, o funcionário
nomeado para o cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório
por período de até cinco anos.
O funcionário estável somente poderá
ser demitido em virtude de sentença
judicial.

30.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
26.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Qual é o significado da sigla SSD,
considerando
um
dispositivo
de
armazenamento de dados.
Semi Solid Desktop.
Super Secure Disk.
State Solid Drive.
Secure Slate Disk.
Solid State Disk.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando o Sistema Operacional
Windows 7 instalação padrão em
português, assinale a alternativa que
apresenta o nome do software disponível
por padrão utilizado para digitação
de texto que não permite formatações
como Negrito, Itálico e Sublinhado, por
exemplo.
Paint.
Bloco de Notas.
Text Editor.
Wordpress.
Wordpad.

28.

Considerando

27.

o

Aplicativo

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

(A)
(B)
(C)

Libre

(D)

Office versão 5, instalação padrão em
português, o seguinte ícone

cria

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma
uma
uma
uma
uma

29.

Assinale a alternativa que NÃO apresenta
uma dica de segurança para manter a
privacidade.
Utilize, quando disponível, listas de proteção
contra rastreamento, que permitem que
você libere ou bloqueie os sites que podem
rastreá-lo.
Utilize, quando disponível, navegação
anônima.
Sempre utilize cookies para garantir
recursos seguros de cada site.
Armazene e-mails confidenciais em formato
criptografado.
Seja cuidadoso ao acessar seu Webmail,
digite a URL diretamente no navegador.

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)

(E)

tabela.
nova página.
célula.
caixa de texto.
forma (quadrado).

Auxiliar de Administração

Considerando o navegador de internet
Google Chrome versão 59 instalação
padrão em Português, a seguinte tecla
de atalho Shift + Esc ativa qual recurso?
(O caractere + foi utilizado apenas para
interpretação)
Gerenciador de tarefas.
Gerenciador de Downloads.
Adicionar aos Favoritos.
Ortografia e Gramática.
Sincronização integrada.

32.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
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Assinale a alternativa que apresenta
atividades próprias do planejamento,
como uma das funções da administração.
Divisão do trabalho a ser realizado e
atribuição das tarefas às pessoas e grupos
da empresa.
Organização de equipes de trabalho e
verificação do seu desempenho.
Definição da qualidade da mão-de-obra a
ser contratada e especificação dos níveis
de atividade e remuneração.
Definição de objetivos e resultados a serem
alcançados e definição dos meios que
possibilitam a realização desses resultados.
Coordenação e motivação das pessoas
para a realização do trabalho em grupo.
Quanto ao seu gênero, os documentos
podem ser classificados de diversos
modos. Assinale a alternativa que
apresenta a definição correta para os
documentos do tipo cartográfico.
Documentos manuscritos, digitados ou
impressos.
Documentos em formatos variáveis,
contendo
representações
geográficas,
arquitetônicas ou de engenharia (mapas,
plantas, perfis).
Documentos em películas cinematográficas
e fitas de imagem.
Documentos com dimensões e rotações
variáveis, contendo registros fonográficos
(discos e fitas audiomagnéticas).
Documentos em suporte fílmico resultantes
da microrreprodução de imagens.

33.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
36.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
37.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O método alfanumérico de arquivamento
combina números e assuntos na organização
dos documentos.
combina letras e números na organização
dos documentos.
combina imagens e números na organização
dos documentos.
combina letras, imagens e origem do
documento na sua organização.
utiliza apenas números na organização dos
documentos.

Quanto aos tipos de controle nas
empresas, analise as assertivas e
assinale a alternativa que apresenta a(s)
correta(s).

I.

O controle estratégico é genérico e
sintético quanto a seu conteúdo e é
direcionado para o longo prazo.
O controle operacional é detalhado,
analítico e direcionado para o curto
prazo.
O controle tático incide sobre o nível
institucional da empresa e aborda a
empresa em sua totalidade.

II.
III.

É o órgão vinculado ao Arquivo
Nacional, que tem por finalidade definir a
política nacional de arquivos públicos e
privados, bem como exercer orientação
normativa visando à gestão documental
e à proteção especial aos documentos
de arquivo.
CONARQ.
CONPDEC.
CONANDA.
CADE.
CODEFAT.
Integram o Sistema Nacional de Arquivos,
sem necessidade de acordo ou ajuste,
EXCETO
o Arquivo Nacional.
os arquivos do Poder Legislativo Federal.
os arquivos municipais dos Poderes
Executivo e Legislativo.
os arquivos estaduais do Poder Judiciário.
os arquivos de pessoas jurídicas de direito
privado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas III.
I, II e III.
Apenas I e II.

39.

Grau de realização da missão e dos
objetivos,
desempenho
global
da
organização e eficiência geral dos
recursos da organização e eficiência
geral dos recursos da organização são
exemplos de medidas típicas de que
nível de controle?
Controle nas áreas funcionais.
Controle mercadológico.
Controle estratégico.
Controle operacional.
Controle financeiro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
40.

Assinale a alternativa que apresenta a
função da administração responsável
pela distribuição de tarefas e recursos e
pela definição de quem tem autoridade
sobre quem.
Liderança.
Planejamento estratégico.
Organização.
Controle.
Gerência Operacional.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nas chamadas estruturas organizacionais
do tipo funcional, o critério predominante
de departamentalização é por
especialização ou área do conhecimento.
fase de um processo produtivo mais amplo.
mercado ou cliente.
projetos.
área geográfica de atuação.

Auxiliar de Administração

38.
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Qual é a área de um sistema de
administração de materiais responsável
pela guarda física dos materiais
em estoque e é o local onde ficam
armazenados os produtos para atender
a produção e os materiais entregues por
fornecedores?
Compras.
Importação.
Produção.
Almoxarifado.
Planejamento e controle da produção.

41.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

42.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

43.

(A)

Coordenação é um dos aspectos básicos
da função de Direção nas empresas
modernas. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente a definição de
coordenação.
Direito formal e legítimo de decidir e agir para
obter os resultados desejados, concedido a
alguém pelas normas da organização.
Processo interativo e de entendimento,
assimilação e operacionalização de uma
mensagem, visando a um objetivo específico
da organização.
Capacidade de identificação das informações
básicas inerentes a um assunto, escolha
entre percursos alternativos de ação e
acompanhamento das consequências das
escolhas efetuadas.
A determinação consciente da direção a
ser seguida para alcançar os resultados
desejados, com definição de metas e dos
recursos e esforços necessários para
alcançá-las no período estabelecido.
A capacidade de integrar, com método
e ordem, os diversos conhecimentos,
atividades e pessoas alocadas em um
processo, projeto ou sistema, a fim
de proporcionar seu desenvolvimento
harmonioso.

(B)

(C)
(D)
(E)

44.

(A)
(B)

(C)

(D)

Assinale a alternativa que apresenta
a definição de estoques de matériasprimas
Correspondem a todos os itens que já
entraram no processo produtivo, mas que
ainda não são produtos acabados.
Correspondem a todos os itens utilizados
nos processos de transformação em
produtos acabados.
Correspondem a todos os itens que já
estão prontos para ser entregues aos
consumidores, ou seja, os produtos finais.
Correspondem a todos os itens que já foram
despachados de uma unidade fabril para
outra e que ainda não chegaram ao seu
destino final.
Correspondem aos materiais que continuam
sendo propriedade do fornecedor até que
sejam vendidos.

(E)

45.

(A)
(B)

(C)

Quanto aos contratos administrativos,
assinale a alternativa correta.
Eles podem ser firmados entre duas
empresas
particulares
ou
entre
a
Administração Pública e outra entidade,
particular ou não.

Auxiliar de Administração

(D)
(E)
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Eles podem ser impostos pela Administração
Pública a outras entidades, mesmo
particulares, quando isso for expressa e
objetivamente de interesse público.
Em regra, eles são formais, porque são
expressos, em regra, por escrito, sob pena
de nulidade.
Eles podem ser firmados entre duas, três ou
mais partes contratantes, desde que uma
delas seja a Administração Pública.
Uma vez firmado o Contrato Administrativo,
ele não poderá ser alterado de qualquer
modo, mesmo que por opção consensual
entre as partes envolvidas.
O que significa continuidade, que é um
dos princípios do serviço público?
Significa que os serviços públicos devem ser
remunerados com a menor tarifa possível.
Significa que o poder público pode mudar
os critérios que definem quais são seus
usuários a serem atendidos por determinado
serviço.
Significa que o regime de execução do
serviço público pode ser alterado a qualquer
tempo, para adaptá-lo aos interesses
públicos.
Significa que os serviços públicos não
devem sofrer interrupções, de modo a evitar
a sua paralisação.
Significa que os serviços públicos somente
podem ser oferecidos pela Administração
Pública, sendo vedados a entidades
particulares.
Quanto
à
classificação
da
correspondência oficial, considerandose apenas a natureza do assunto, é
correto afirmar que
a correspondência oficial é secreta quando
o conhecimento de seu conteúdo deve
permanecer restrito.
a correspondência oficial é confidencial
quando seu conteúdo deve ser mantido
em absoluto sigilo para não comprometer a
segurança de um Estado.
a correspondência oficial é reservada
quando a divulgação de seu conteúdo é
proibida apenas por um tempo.
a correspondência oficial é ostensiva
quando o seu conteúdo é reservado apenas
a autoridades, civis ou militares.
a correspondência oficial é ordinária quando
a divulgação de seu conteúdo não prejudica
a Administração.

46.

Relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.

49.

1.
2.
3.

Auto.
Ata.			
Relatório.

(A)

( )

Refere-se a um fato ou a uma ocorrência,
em uma data determinada.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em várias datas.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em uma data determinada.

( )
( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
1
3
2

47.

São qualidades ou características da
redação oficial a impessoalidade, o uso
do padrão culto da linguagem, a clareza,
a concisão, dentre outras. Quanto à
concisão, assinale a alternativa correta.
É a qualidade do texto que possibilita
imediata compreensão pelo leitor.
É a qualidade do texto que evita impressões
pessoais, seja de quem comunica a
mensagem, seja de quem a recebe ou
mesmo do assunto tratado.
É a exigência de que o texto obedeça a
certas regras padronizadas que incluem,
dentre outros aspectos, certa forma de
tratamento.
É a qualidade do texto que transmite um
máximo de informações com um mínimo
de palavras, evitando-se redundâncias e
repetições desnecessárias.
É a qualidade encontrada no texto
que obedece às regras gramaticais
predominantes, evitando-se o uso de gírias
e termos de sentido duvidoso.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

48.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

–
–
–
–
–

3
3
2
2
1

–
–
–
–
–

(B)
(C)
(D)
(E)

2.
1.
3.
1.
3.

50.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As seguintes palavras são muito usuais
na correspondência oficial. Assinale
a alternativa que apresenta apenas
palavras escritas corretamente.
Cercear – Meritíssimo – Treino.
Femenino – Surtido – Encobrir.
Acarear – Despêndio – Táboa.
Almeijar – Arroba – Destinguir.
Homogênio – Verossímel – Custume.
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Assinale a alternativa em que a frase está
escrita corretamente no que se refere ao
emprego da vírgula.
Políticos a meu ver, devem sempre usar
uma linguagem clara ou seja, de fácil
entendimento.
Chegou a Brasília, visitou o Ministério da
Educação e, levou seus documentos.
O Presidente da República, indicou sua
posição no assunto.
Aristóteles o filósofo foi o criador da Lógica.
Brasileiros, é chegada a hora de buscar
entendimento.
Um sistema de operações de serviço pode
ser dividido em área de movimentação
de público, área de serviço interno e área
de acesso restrito. Quanto a essas áreas,
assinale a alternativa correta.
As áreas de movimentação de público são
de melhor e mais fácil controle, sendo,
portanto, caracterizadas pela previsibilidade
e padronização das atividades realizadas.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, proporcionam alto contato com os
clientes, exigindo maior padronização do
atendimento para evitar reclamações.
As áreas de acesso restrito são
geralmente reservadas a poucos clientes
ou usuários, normalmente àqueles com
melhor relacionamento com a empresa ou
repartição pública.
As áreas de linha de frente, ou de
movimentação de público, proporcionam
alto contato com o cliente, resultando em
alta variabilidade de percepção do cliente ou
usuário quanto ao serviço e difícil controle.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, são constituídas por setores nos
quais não se pode permitir a presença de
clientes ou pessoas estranhas.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.
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Inscrição

Nome do Candidato

Composição

do

Caderno:

Língua Portuguesa

01 a 10

Matemática

11 a 15

Atualidades

16 a 20

Legislação

21 a 25

Noções de Informática

26 a 30

Conhecimentos Específicos

31 a 50

PROVA

02

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA

ATENÇÃO

• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome,
documento e o número de sua inscrição, assinando-a
no lugar indicado;
• Confira, no caderno de questões, se o cargo
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo
seu nome e número de inscrição.
TEMPO

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo
o preenchimento da Folha de Respostas;
• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova,
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões,
nem qualquer tipo de anotação de suas respostas;
• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do
envelope de retorno.

FOLHA DE RESPOSTAS

• O único documento válido para avaliação é a Folha de
Respostas, que deve ser devolvida ao fiscal ao término
da prova;
• O candidato deve preencher e assinar, com caneta
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua
Folha de Respostas.
• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser
realizado da seguinte maneira:

FOLHA DE RESPOSTAS!

IMPORTANTE

• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído
de qualquer equipamento eletrônico durante
a realização da prova, ainda que esse
equipamento esteja devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences;
• O NÃO cumprimento de qualquer uma das
determinações constantes em Edital, no
presente Caderno ou na Folha de Respostas
incorrerá em eliminação.

• De acordo com o edital, os cadernos de questões
poderão ser levados somente pelos candidatos
que permanecerem em sala até o final do tempo
de aplicação da prova de cada período;
• Os cadernos de questões serão divulgados,
no site www.aocp.com.br, juntamente com os
gabaritos, após o encerramento da aplicação
das provas dos dois períodos.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
LÍNGUA PORTUGUESA

Pois tudo em exagero pode ser prejudicial. (...)
Lembre-se: tais ferramentas são um facilitador
e não um substituto absoluto do que acontece
fora da internet. É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também é
muito prático conversar com pessoas distantes
instantaneamente, devemos fazer um elo entre os
dois meios, mantendo sempre um equilíbrio. (...)
Nos sentimos carentes de informações e
precisamos consumi-las, precisamos nos atualizar
toda hora. A confusão se estabelece a ponto
de a Associação de Psiquiatria Americana estar
disposta a incluir a “ansiedade digital” na lista
de doenças psiquiátricas existentes, tratando-a
como um vício sem limite, similar a comprar ou
jogar. Realmente uma dependência, é algo a ser
tratado. Tente se condicionar a acessar as redes
sociais poucas vezes ao dia, como duas vezes
apenas, que tal? (...) Reserve um tempo para
estar com as pessoas, escute, fale também, dê
sua opinião sobre algum assunto, isso faz muito
bem para nós, tanto pra quem ouve, quanto pra
quem fala, tudo no seu tempo.

Tecnologia e seres humanos artificiais
Guilherme Mariano

Nossa sociedade está cada vez mais evoluída,
isso é um fato, graças a inteligência humana, as
tecnologias vem sendo aprimoradas, tudo para
tornar o nosso dia a dia mais simples, rápido e
fácil. Vivemos em uma geração de inteligência
artificial, mas será que tanta praticidade e rapidez
não tem suas consequências?
Notebooks, Iphones, celulares, televisões
smart, os gadgets conquistaram o seu lugar
no coração da humanidade, que faz questão
de manter-se atualizado com tudo o que há de
novo e mais moderno em tecnologia nos países
de primeiro mundo. Gadget vem do inglês
geringonça, dispositivo. São equipamentos com
função prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas pessoas eles
têm outra função. Status e superioridade.
Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar. Mas
ninguém pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou na
sociedade em geral. Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve achar
que isso está distante de você. Mas todos nós
somos escravos dele, todos não, mas vamos
dizer que a maioria. (...)
Precisamos abrir os olhos para não nos
tornarmos escravos desses gadgets que visam
facilitar demais as coisas. Na minha opinião, acho
que o pior é que sabemos de tal dependência,
quando ficamos sem internet ou sem celular,
parece que nos arranca algo do nosso corpo, não
nos sentimos normais, precisamos saber sobre
o que o grupo do Whatsapp está conversando,
o que está acontecendo no Facebook, o que
eu estou perdendo, parece loucura, mas é algo
totalmente real.
Por isso, cabe a nós fazer bom uso desse
arsenal que temos à nossa disposição, seja
como usuário comum ou como profissional.
Auxiliar de Administração

Fonte: adaptado de <http://obviousmag.org/i_appear_missing/2016/
tecnologia-e-seres-humanos-artificiais.html>

1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

Na frase “Tente se condicionar a
acessar as redes sociais poucas vezes
ao dia, como duas vezes apenas, que
tal?”, a palavra em destaque pode ser
substituída, nesse contexto, por qual
outra a seguir, sem prejuízo de sentido?
Desvalorizar.
Corromper.
Prejudicar.
Habituar.
Questionar.

2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “fazer vista grossa” utilizada
na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não
dá para negar. Mas ninguém pode fazer
vista grossa quanto aos problemas
econômicos, políticos, sociais e mesmo
culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral” refere-se a que
sentido, nesse contexto?
Ninguém pode desconsiderar ou fingir a
existência dos problemas gerados pelo uso
dos dispositivos no dia a dia.
As pessoas apresentam miopia em alguns
contextos sociais.
As pessoas não conseguem enxergar os
problemas, porque eles estão mascarados
na sociedade.
Ninguém enxerga os problemas porque eles
não existem.
“Vista grossa” significa enxergar os
problemas à distância, nesse contexto.

5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
6.

Assinale a alternativa que apresenta
divisão silábica correta.
Sociedade: “so-cie-da-de”.
Escravos: “es-cra-vo-s”.
Nosso: “nos-so”.
Psiquiátricas: “p-si-qui-á-tri-cas”.
Pois: “po-is”.

(A)

(B)

Assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta quanto ao número
de sílabas das seguintes palavras.
“Carentes” é uma palavra dissílaba,
formada, portanto, por duas sílabas
(caren-tes).
“Incluir” é exemplo de uma palavra dissílaba,
formada por duas sílabas (in-cluir).
“Ansiedade” é uma palavra polissílaba
(an-si-e-da-de).
“Uso” é uma palavra formada por, apenas,
uma sílaba e é chamada de monossílaba.
“Comprar” é uma palavra trissílaba
(com-pr-ar).
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(C)

(D)

(E)

3

Considere as alternativas a seguir
e assinale aquela que apresenta a
conjugação verbal no tempo do pretérito
perfeito, tendo em vista os verbos
destacados.
“Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar”.
“Na minha opinião, acho que o pior é que
sabemos de tal dependência, quando
ficamos sem internet ou sem celular (...)”.
“Reserve um tempo para estar com as
pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”.
“Vivemos em uma geração de inteligência
artificial (...)”.
Nossa sociedade está cada vez mais
evoluída, isso é um fato (...)”.
De acordo com as classes de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
INCORRETA quanto à posição ocupada
pelas palavras destacadas nas frases a
seguir.
Na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não dá para
negar.”, a palavra destacada é um pronome
demonstrativo masculino singular.
A palavra destacada na frase “Mas ninguém
pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral.” é uma conjunção
coordenativa de adversidade.
Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas
pessoas eles têm outra função. Status e
superioridade.”, a palavra destacada é um
advérbio.
Na frase “Precisamos abrir os olhos para
não nos tornarmos escravos desses gadgets
que visam facilitar demais as coisas.”, a
palavra destacada é uma preposição.
Em “Por isso, cabe a nós fazer bom
uso desse arsenal que temos à nossa
disposição, seja como usuário comum ou
como profissional.” , tem-se um substantivo
comum indicado pela palavra em destaque.

7.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
8.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

9.

(A)

(B)

Em relação à formação de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
correta, tendo em vista os exemplos a
seguir.
A palavra “atualizado” é formada por radical
+ prefixo + sufixo, ou seja, possui uma
derivação parassintética.
“Profissional” é uma palavra formada por
derivação prefixal.
A palavra “finalidade” apresenta composição
por justaposição.
A palavra “superioridade” apresenta
derivação sufixal (radical + sufixo).
“Certamente” apresenta composição por
aglutinação.

(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa que indica o uso
correto da colocação pronominal.
Na frase “(...) faz questão de manter-se
atualizado com tudo o que há de novo (...)”,
há uma ênclise, justificada pelo uso do
verbo “manter” no infinitivo.
Na frase “Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve
achar que isso está distante de você”, há
uma próclise, justificada pelo uso de um
verbo iniciando a frase.
Em “Lembre-se: tais ferramentas são um
facilitador e não um substituto absoluto do
que acontece fora da internet.” há o uso
de mesóclise, indicando que o verbo está
conjugado no futuro do presente.
Na frase “Tente se condicionar a acessar
as redes sociais poucas vezes ao dia (...)”,
há o uso da ênclise, justificado pelo tipo de
assunto tratado na frase.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las (...)”,
há próclise por haver um verbo de ação na
oração.

10.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a principal ideia tratada no texto
“Tecnologia e seres humanos artificiais”.
Há um projeto sobre a humanidade ser
povoada por robôs, daqui alguns anos.
O texto faz um alerta ao tempo e à
importância dada por nós ao uso dos
dispositivos tecnológicos no dia a dia.
O texto indica que ninguém deve usar
equipamentos tecnológicos no trabalho ou
em qualquer outro contexto.
O autor do texto nomeia todos os dispositivos
que devemos comprar para termos uma
vida conectada e feliz com os outros.
O texto retrata a doença “ansiedade digital”
como algo secundário, a que não devemos
dar tanta importância assim.
MATEMÁTICA

11.

De acordo com a concordância verbal e
nominal nas seguintes frases, assinale a
alternativa correta.
Em “Precisamos abrir os olhos para não
nos tornarmos escravos desses gadgets
que visam facilitar demais as coisas”, a
conjugação do verbo “precisar” está em
concordância com a terceira pessoa do
plural.
Na frase “É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também
é muito prático conversar com pessoas
distantes instantaneamente, devemos fazer
um elo entre os dois meios, mantendo sempre
um equilíbrio (...)”, os verbos “conversar” e
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“devemos” estão em discordância, já que
um está no singular e outro no plural.
Em “Reserve um tempo para estar com
as pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”, os
verbos “reservar”, “estar”, “escutar”, “falar”
e “dar” concordam com a primeira pessoa
do singular.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las,
precisamos nos atualizar toda hora.”, a
expressão “toda hora” deveria estar no
plural, já que todos os outros elementos da
frase estão.
Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além da
lógica da finalidade, para muitas pessoas
eles têm outra função.” o verbo “ter”
concorda, no plural, com “equipamentos”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

Para se deslocar da Prefeitura até a
agência de Correios mais próxima,
João gasta exatamente 17 minutos.
Se ele olhou no relógio, que marcava
13h52min, na hora de sair da prefeitura,
que horário João chegará nessa agência
dos Correios?
13h59min.
14h07min.
14h09min.
14h13min.
14h17min.

12.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
13.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
14.

Ana Paula tem metade da idade de seu pai Joaquim, que por sua vez tem o triplo da idade
de Joana, amiga de Ana Paula. Se José tem 5 anos a mais do que Joana e Ana Paula tem 15
anos, quantos anos tem José?
15 anos.
17 anos.
20 anos.
25 anos.
30 anos.
João foi à Lotérica pagar o IPTU. Saiu de casa com exatamente R$ 500,00. Pagou o imposto
no valor de R$ 421,37 e ainda comprou um bilhete de loteria que custava R$ 20,00. Se ele
voltou pra casa com todo o troco, sem gastar mais nada, qual foi a quantia em dinheiro que
João retornou?
R$ 57,13.
R$ 57,63.
R$ 58,13.
R$ 58,63.
R$ 58,73.
Aristides criou a seguinte sequência numérica e pediu para seus amigos tentarem descobrir
qual era o próximo número dessa sequência:

(A)

Qual das alternativas a seguir substituirá a letra x de modo que a lógica da sequência não
se altere?
1,2

(B)

120%

(C)
(D)
(E)

1,5

15.

A soma entre o antecessor do antecessor de 25 com o sucessor do sucessor de 31 resulta
em um número
primo.
par.
ímpar.
múltiplo de 3.
divisível por 5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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18.

ATUALIDADES
16.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

17.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

A Cabanagem ficou conhecida como uma
rebelião com fim sangrento no período
regencial. Sobre esse conflito, assinale a
alternativa correta.
A Cabanagem foi uma grande rebelião
causada por produtores de café que eclodiu
na província do Pará, em 1815.
Nesse conflito, os cabanos, fazendeiros e
donos de industrias revoltaram-se contra a
política de impostos do império português.
O termo cabanagem faz referência aos
armazéns agrícolas, fabricados a partir
da folha do açaí, muito comum na região
do atual Pará, que eram utilizados para
estoque da produção de cacau e café.
Foi uma revolta popular muito violenta,
ocorrida de 1835 a 1840, na província do
Grão-Pará. Seu objetivo era aumentar a
importância do seu território no governo
central brasileiro e enfrentar a questão da
pobreza do povo da região.
O objetivo principal dos cabanos era a
deposição do imperador Dom Pedro I,
considerado um obstáculo aos planos
industriais do estado.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)
19.

O Brasil é um país de proporções
continentais, com aproximadamente
8,5 milhões km², que ocupa quase a
metade da América do Sul, abarcando
várias zonas climáticas e apresentando
diversos biomas e diversas formas de
relevo. Sobre a geografia do Brasil,
assinale a alternativa correta.
O Brasil, devido as suas proporções,
apresenta território em dois hemisférios da
Terra, o oriental e o meridional.
O Brasil é um país de estrutura geológica
antiga, porém na porção leste brasileira
ocorrem dobramentos modernos, como a
Serra da Mantiqueira e o Planalto Atlântico.
O Pico de São Paulo é o ponto mais alto
do Brasil, com 3525 metros de altitude, e
localiza-se na região norte do país, nos
Montes Apalaches.
Apesar do Rio Amazonas ser o mais extenso
do mundo, com aproximadamente 7 mil
quilômetros, é o Rio Paraná que apresenta
a maior bacia hidrográfica do Brasil.
O território brasileiro fica sobre a placa
tectônica sul-americana e apresenta
estrutura geológica composta de maciços
antigos e bacias sedimentares.
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(A)

(B)
(C)
(D)

(E)
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Chamamos de hidrografia a área da
geografia física que é responsável pelo
estudo das águas na Terra. É possível
afirmar, portanto, que o objeto de estudo
da hidrografia é a água, abrangendo todos
os rios, lagos, geleiras, mares, oceanos,
água da atmosfera e água do subsolo
do planeta Terra. Sobre a hidrografia do
Brasil, é correto afirmar que
a Bacia Platina é considerada a rede
hidrográfica mais extensa do mundo,
ocupando uma área de aproximadamente
7.000.000 km2
a Bacia Tocantins-Araguaia ocupa cerca
de 21% do território nacional. Grande parte
está na Região Centro-Oeste, Sul e nos
estados de São Paulo, Pará e Maranhão.
localizada no Estado do Maranhão e em uma
pequena porção oriental do Pará, fazem
parte da região hidrográfica do Atlântico
Nordeste Ocidental os rios Gurupi, Turiaçu,
Pericumã, Mearim, Itapecuru, Munim e a
região do litoral do Maranhão.
o Brasil possui predominantemente rios
endorréicos e efêmeros.
a maior bacia hidrográfica completamente
brasileira, é a bacia Amazônica.
O Boi-Bumbá é uma manifestação
folclórica encontrada em quase todos
os municípios paraenses. E é no mês de
junho que são feitas as apresentações,
ainda em sua formação original.
Sobre a festa e os grupos de Boi-bumbá,
que representam também a cultura
da sociedade paraense, assinale a
alternativa correta.
O Boi-Bumbá “Pingo de Ouro foi fundado
em 1939. Surgiu da extinção do Boi-Bumbá
“Açai Maduro”, da ilha de Icoaraci, e da
pesquisa de outros grupos folclóricos que
se exibiam à época na ilha.
A festa possui a representação da morte
e da ressurreição do seu personagem
principal, o Boi.
O Boi-Bumbá “Pai de Ouro” surgiu na ilha
de Mosqueiro, sendo trazido a Belém na
década de 1980.
Trata-se de uma festa popular de rua, que
ocorre anualmente na cidade de Belém do
Pará. De caráter religioso, reune milhares de
pessoas, que vão às ruas para homenagear
Nossa Senhora de Nazaré.
Os grupos ocorrem em várias cidades
brasileiras, sendo que as festas de Sabará
(Minas Gerais) e Parati (Rio de Janeiro) são

20.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as mais conhecidas. Durante os dias entre
o Natal e o Dia de Reis, grupos de músicos
andam pelas ruas da cidade, cantando
canções que fazem referência à viagem dos
reis magos em direção a Belém.

(D)
(E)

Brasília é a Capital Federal.
É permitido que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios estabeleçam cultos
religiosos e igrejas, podendo subvencionálos.

No Brasil, especialmente na década
de
80,
grandes
transformações
tecnológicas foram experimentadas, e
um grande exemplo desse movimento
ocorreu no setor bancário. Era o
setor de serviços experimentando as
grandes transformações propagadas
pela tecnologia. Isso resultou na
implantação
de
inúmeros
caixas
eletrônicos, Internet Banking, aplicativos
e demais funcionalidades. Mesmo com
a forte expansão que o setor bancário
experimentou nesse período, não foi
possível conter a redução do quadro de
funcionários, que desde então caiu pela
metade.
Apesar
da
possibilidade
de
desemprego
estrutural
provocada
pelas transformações tecnológicas, os
seguintes sites e aplicativos promovem o
recrutamento ou auxiliam trabalhadores
que buscam oportunidades profissionais,
EXCETO
Linkedin.com
Jooble.org
Reachr.com.br
Catho.com.br
Asos.com

22.

Assinale a alternativa correta sobre os
princípios que norteiam a administração
pública e sobre os atos administrativos.
A administração pública da União obedecerá
apenas ao princípio de legalidade e a
administração pública dos Estados e dos
Municípios obedecerá apenas aos princípios
da publicidade e eficiência.
São requisitos do ato administrativo
competência, finalidade, forma, motivo e
objeto.
Um ato administrativo não é auto-executável,
de modo que a administração precisa buscar
o Poder Judiciário para executar todas as
suas medidas.
A administração não pode anular seu
próprio ato administrativo, cabendo sempre
ao interessado ingressar na Justiça para
pedir a anulação.
Ato administrativo vinculado é aquele que
está sujeito à analise de oportunidade e
conveniência do administrador.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

23.

(A)
(B)

LEGISLAÇÃO
21.

(A)

(B)
(C)

(C)

Em relação à Organização do Estado,
disciplinada
na
Constituição
da
República,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Os Territórios Federais integram a
União.
Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
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(D)

(E)
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Assinale a alternativa correta sobre a
responsabilidade administrativa.
A
responsabilidade
administrativa
pressupõe
prévia
condenação
criminal.
Os atos de improbidade administrativa
importarão, sempre, em prisão do agente.
Os atos de improbidade administrativa
importarão apenas em suspensão dos
direitos políticos e perda da função
pública.
Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
A responsabilidade administrativa pelos
atos de improbidade não prescreve.

24.

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

25.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos de Belém, assinale a alternativa
correta.
Equipara-se também a funcionário o pessoal
contratado por tempo determinado para
exercer função decorrente de necessidade
temporária de excepcional interesse público,
sujeitando-se ao regime estatutário previsto
no Estatuto dos Funcionários Públicos de
Belém.
A nomeação para cargo de confiança
depende de prévia habilitação em concurso
público.
É requisito para ingresso na carreira pública
não possuir dívidas.		
Ao entrar em exercício, o funcionário
nomeado para o cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório
por período de até cinco anos.
O funcionário estável somente poderá
ser demitido em virtude de sentença
judicial.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
27.

Considerando

(C)
(D)
(E)
29.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)

31.

(A)

Libre

(B)

cria

uma tabela.
uma nova página.
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Considerando o navegador de internet
Google Chrome versão 59 instalação
padrão em Português, a seguinte tecla
de atalho Shift + Esc ativa qual recurso?
(O caractere + foi utilizado apenas para
interpretação)
Gerenciador de tarefas.
Gerenciador de Downloads.
Adicionar aos Favoritos.
Ortografia e Gramática.
Sincronização integrada.
Qual é o significado da sigla SSD,
considerando
um
dispositivo
de
armazenamento de dados.
Semi Solid Desktop.
Super Secure Disk.
State Solid Drive.
Secure Slate Disk.
Solid State Disk.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Office versão 5, instalação padrão em
português, o seguinte ícone

Assinale a alternativa que NÃO apresenta
uma dica de segurança para manter a
privacidade.
Utilize, quando disponível, listas de proteção
contra rastreamento, que permitem que
você libere ou bloqueie os sites que podem
rastreá-lo.
Utilize, quando disponível, navegação
anônima.
Sempre utilize cookies para garantir
recursos seguros de cada site.
Armazene e-mails confidenciais em formato
criptografado.
Seja cuidadoso ao acessar seu Webmail,
digite a URL diretamente no navegador.

30.

Considerando o Sistema Operacional
Windows 7 instalação padrão em
português, assinale a alternativa que
apresenta o nome do software disponível
por padrão utilizado para digitação
de texto que não permite formatações
como Negrito, Itálico e Sublinhado, por
exemplo.
Paint.
Bloco de Notas.
Text Editor.
Wordpress.
Wordpad.
Aplicativo

28.

(B)

Assinale a alternativa correta em relação
à classificação da Constituição da
República Brasileira.
É uma constituição outorgada.
É uma constituição flexível.
É uma constituição sintética.
É uma constituição dogmática.
É uma constituição costumeira.

o

uma célula.
uma caixa de texto.
uma forma (quadrado).

(A)

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
26.

(C)
(D)
(E)
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Quanto ao seu gênero, os documentos
podem ser classificados de diversos
modos. Assinale a alternativa que
apresenta a definição correta para os
documentos do tipo cartográfico.
Documentos manuscritos, digitados ou
impressos.
Documentos em formatos variáveis,
contendo
representações
geográficas,
arquitetônicas ou de engenharia (mapas,
plantas, perfis).

(C)
(D)
(E)
32.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
33.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Documentos em películas cinematográficas
e fitas de imagem.
Documentos com dimensões e rotações
variáveis, contendo registros fonográficos
(discos e fitas audiomagnéticas).
Documentos em suporte fílmico resultantes
da microrreprodução de imagens.

36.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O método alfanumérico de arquivamento
combina números e assuntos na organização
dos documentos.
combina letras e números na organização
dos documentos.
combina imagens e números na organização
dos documentos.
combina letras, imagens e origem do
documento na sua organização.
utiliza apenas números na organização dos
documentos.

Quanto aos tipos de controle nas
empresas, analise as assertivas e
assinale a alternativa que apresenta a(s)
correta(s).

I.

O controle estratégico é genérico e
sintético quanto a seu conteúdo e é
direcionado para o longo prazo.
O controle operacional é detalhado,
analítico e direcionado para o curto
prazo.
O controle tático incide sobre o nível
institucional da empresa e aborda a
empresa em sua totalidade.

III.

Integram o Sistema Nacional de Arquivos,
sem necessidade de acordo ou ajuste,
EXCETO
o Arquivo Nacional.
os arquivos do Poder Legislativo Federal.
os arquivos municipais dos Poderes
Executivo e Legislativo.
os arquivos estaduais do Poder Judiciário.
os arquivos de pessoas jurídicas de direito
privado.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas III.
I, II e III.
Apenas I e II.

38.

Grau de realização da missão e dos
objetivos,
desempenho
global
da
organização e eficiência geral dos
recursos da organização e eficiência
geral dos recursos da organização são
exemplos de medidas típicas de que
nível de controle?
Controle nas áreas funcionais.
Controle mercadológico.
Controle estratégico.
Controle operacional.
Controle financeiro.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta a
função da administração responsável
pela distribuição de tarefas e recursos e
pela definição de quem tem autoridade
sobre quem.
Liderança.
Planejamento estratégico.
Organização.
Controle.
Gerência Operacional.
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37.

II.

É o órgão vinculado ao Arquivo
Nacional, que tem por finalidade definir a
política nacional de arquivos públicos e
privados, bem como exercer orientação
normativa visando à gestão documental
e à proteção especial aos documentos
de arquivo.
CONARQ.
CONPDEC.
CONANDA.
CADE.
CODEFAT.

39.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Nas
chamadas
estruturas
organizacionais do tipo funcional,
o
critério
predominante
de
departamentalização é por
especialização ou área do conhecimento.
fase de um processo produtivo mais amplo.
mercado ou cliente.
projetos.
área geográfica de atuação.

Qual é a área de um sistema de
administração de materiais responsável
pela guarda física dos materiais
em estoque e é o local onde ficam
armazenados os produtos para atender
a produção e os materiais entregues por
fornecedores?
Compras.
Importação.
Produção.
Almoxarifado.
Planejamento e controle da produção.

40.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

41.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

42.

(A)

Coordenação é um dos aspectos básicos
da função de Direção nas empresas
modernas. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente a definição de
coordenação.
Direito formal e legítimo de decidir e agir para
obter os resultados desejados, concedido a
alguém pelas normas da organização.
Processo interativo e de entendimento,
assimilação e operacionalização de uma
mensagem, visando a um objetivo específico
da organização.
Capacidade de identificação das informações
básicas inerentes a um assunto, escolha
entre percursos alternativos de ação e
acompanhamento das consequências das
escolhas efetuadas.
A determinação consciente da direção a
ser seguida para alcançar os resultados
desejados, com definição de metas e dos
recursos e esforços necessários para
alcançá-las no período estabelecido.
A capacidade de integrar, com método
e ordem, os diversos conhecimentos,
atividades e pessoas alocadas em um
processo, projeto ou sistema, a fim
de proporcionar seu desenvolvimento
harmonioso.

(B)

(C)
(D)
(E)

43.

(A)
(B)

(C)

(D)

Assinale a alternativa que apresenta
a definição de estoques de matériasprimas
Correspondem a todos os itens que já
entraram no processo produtivo, mas que
ainda não são produtos acabados.
Correspondem a todos os itens utilizados
nos processos de transformação em
produtos acabados.
Correspondem a todos os itens que já
estão prontos para ser entregues aos
consumidores, ou seja, os produtos finais.
Correspondem a todos os itens que já foram
despachados de uma unidade fabril para
outra e que ainda não chegaram ao seu
destino final.
Correspondem aos materiais que continuam
sendo propriedade do fornecedor até que
sejam vendidos.

(E)

44.

(A)
(B)

(C)

Quanto aos contratos administrativos,
assinale a alternativa correta.
Eles podem ser firmados entre duas
empresas
particulares
ou
entre
a
Administração Pública e outra entidade,
particular ou não.
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Eles podem ser impostos pela Administração
Pública a outras entidades, mesmo
particulares, quando isso for expressa e
objetivamente de interesse público.
Em regra, eles são formais, porque são
expressos, em regra, por escrito, sob pena
de nulidade.
Eles podem ser firmados entre duas, três ou
mais partes contratantes, desde que uma
delas seja a Administração Pública.
Uma vez firmado o Contrato Administrativo,
ele não poderá ser alterado de qualquer
modo, mesmo que por opção consensual
entre as partes envolvidas.
O que significa continuidade, que é um
dos princípios do serviço público?
Significa que os serviços públicos devem ser
remunerados com a menor tarifa possível.
Significa que o poder público pode mudar
os critérios que definem quais são seus
usuários a serem atendidos por determinado
serviço.
Significa que o regime de execução do
serviço público pode ser alterado a qualquer
tempo, para adaptá-lo aos interesses
públicos.
Significa que os serviços públicos não
devem sofrer interrupções, de modo a evitar
a sua paralisação.
Significa que os serviços públicos somente
podem ser oferecidos pela Administração
Pública, sendo vedados a entidades
particulares.
Quanto
à
classificação
da
correspondência oficial, considerandose apenas a natureza do assunto, é
correto afirmar que
a correspondência oficial é secreta quando
o conhecimento de seu conteúdo deve
permanecer restrito.
a correspondência oficial é confidencial
quando seu conteúdo deve ser mantido
em absoluto sigilo para não comprometer a
segurança de um Estado.
a correspondência oficial é reservada
quando a divulgação de seu conteúdo é
proibida apenas por um tempo.
a correspondência oficial é ostensiva
quando o seu conteúdo é reservado apenas
a autoridades, civis ou militares.
a correspondência oficial é ordinária quando
a divulgação de seu conteúdo não prejudica
a Administração.

45.

Relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.

48.

1.
2.
3.

Auto.
Ata.			
Relatório.

(A)

( )

Refere-se a um fato ou a uma ocorrência,
em uma data determinada.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em várias datas.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em uma data determinada.

( )
( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
1
3
2

46.

São qualidades ou características da
redação oficial a impessoalidade, o uso
do padrão culto da linguagem, a clareza,
a concisão, dentre outras. Quanto à
concisão, assinale a alternativa correta.
É a qualidade do texto que possibilita
imediata compreensão pelo leitor.
É a qualidade do texto que evita impressões
pessoais, seja de quem comunica a
mensagem, seja de quem a recebe ou
mesmo do assunto tratado.
É a exigência de que o texto obedeça a
certas regras padronizadas que incluem,
dentre outros aspectos, certa forma de
tratamento.
É a qualidade do texto que transmite um
máximo de informações com um mínimo
de palavras, evitando-se redundâncias e
repetições desnecessárias.
É a qualidade encontrada no texto
que obedece às regras gramaticais
predominantes, evitando-se o uso de gírias
e termos de sentido duvidoso.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

47.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

–
–
–
–
–

3
3
2
2
1

–
–
–
–
–

(B)
(C)
(D)
(E)

2.
1.
3.
1.
3.

49.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As seguintes palavras são muito usuais
na correspondência oficial. Assinale
a alternativa que apresenta apenas
palavras escritas corretamente.
Cercear – Meritíssimo – Treino.
Femenino – Surtido – Encobrir.
Acarear – Despêndio – Táboa.
Almeijar – Arroba – Destinguir.
Homogênio – Verossímel – Custume.
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Assinale a alternativa em que a frase está
escrita corretamente no que se refere ao
emprego da vírgula.
Políticos a meu ver, devem sempre usar
uma linguagem clara ou seja, de fácil
entendimento.
Chegou a Brasília, visitou o Ministério da
Educação e, levou seus documentos.
O Presidente da República, indicou sua
posição no assunto.
Aristóteles o filósofo foi o criador da Lógica.
Brasileiros, é chegada a hora de buscar
entendimento.
Um sistema de operações de serviço pode
ser dividido em área de movimentação
de público, área de serviço interno e área
de acesso restrito. Quanto a essas áreas,
assinale a alternativa correta.
As áreas de movimentação de público são
de melhor e mais fácil controle, sendo,
portanto, caracterizadas pela previsibilidade
e padronização das atividades realizadas.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, proporcionam alto contato com os
clientes, exigindo maior padronização do
atendimento para evitar reclamações.
As áreas de acesso restrito são
geralmente reservadas a poucos clientes
ou usuários, normalmente àqueles com
melhor relacionamento com a empresa ou
repartição pública.
As áreas de linha de frente, ou de
movimentação de público, proporcionam
alto contato com o cliente, resultando em
alta variabilidade de percepção do cliente ou
usuário quanto ao serviço e difícil controle.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, são constituídas por setores nos
quais não se pode permitir a presença de
clientes ou pessoas estranhas.

50.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta
atividades próprias do planejamento,
como uma das funções da administração.
Divisão do trabalho a ser realizado e
atribuição das tarefas às pessoas e grupos
da empresa.
Organização de equipes de trabalho e
verificação do seu desempenho.
Definição da qualidade da mão-de-obra a
ser contratada e especificação dos níveis
de atividade e remuneração.
Definição de objetivos e resultados a serem
alcançados e definição dos meios que
possibilitam a realização desses resultados.
Coordenação e motivação das pessoas
para a realização do trabalho em grupo.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.
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FUNDAÇÃO PAPA JOÃO XXIII - FUNPAPA
				ESTADO DO PARÁ
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL 001/2018
NÍVEL FUNDAMENTAL - MANHÃ

AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Inscrição

Nome do Candidato

Composição

do

Caderno:

Língua Portuguesa

01 a 10

Matemática

11 a 15

Atualidades

16 a 20

Legislação

21 a 25

Noções de Informática

26 a 30

Conhecimentos Específicos

31 a 50

PROVA

03

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA

ATENÇÃO

• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome,
documento e o número de sua inscrição, assinando-a
no lugar indicado;
• Confira, no caderno de questões, se o cargo
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo
seu nome e número de inscrição.
TEMPO

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo
o preenchimento da Folha de Respostas;
• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova,
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões,
nem qualquer tipo de anotação de suas respostas;
• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do
envelope de retorno.

FOLHA DE RESPOSTAS

• O único documento válido para avaliação é a Folha de
Respostas, que deve ser devolvida ao fiscal ao término
da prova;
• O candidato deve preencher e assinar, com caneta
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua
Folha de Respostas.
• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser
realizado da seguinte maneira:

FOLHA DE RESPOSTAS!

IMPORTANTE

• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído
de qualquer equipamento eletrônico durante
a realização da prova, ainda que esse
equipamento esteja devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences;
• O NÃO cumprimento de qualquer uma das
determinações constantes em Edital, no
presente Caderno ou na Folha de Respostas
incorrerá em eliminação.

• De acordo com o edital, os cadernos de questões
poderão ser levados somente pelos candidatos
que permanecerem em sala até o final do tempo
de aplicação da prova de cada período;
• Os cadernos de questões serão divulgados,
no site www.aocp.com.br, juntamente com os
gabaritos, após o encerramento da aplicação
das provas dos dois períodos.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
LÍNGUA PORTUGUESA

Pois tudo em exagero pode ser prejudicial. (...)
Lembre-se: tais ferramentas são um facilitador
e não um substituto absoluto do que acontece
fora da internet. É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também é
muito prático conversar com pessoas distantes
instantaneamente, devemos fazer um elo entre os
dois meios, mantendo sempre um equilíbrio. (...)
Nos sentimos carentes de informações e
precisamos consumi-las, precisamos nos atualizar
toda hora. A confusão se estabelece a ponto
de a Associação de Psiquiatria Americana estar
disposta a incluir a “ansiedade digital” na lista
de doenças psiquiátricas existentes, tratando-a
como um vício sem limite, similar a comprar ou
jogar. Realmente uma dependência, é algo a ser
tratado. Tente se condicionar a acessar as redes
sociais poucas vezes ao dia, como duas vezes
apenas, que tal? (...) Reserve um tempo para
estar com as pessoas, escute, fale também, dê
sua opinião sobre algum assunto, isso faz muito
bem para nós, tanto pra quem ouve, quanto pra
quem fala, tudo no seu tempo.

Tecnologia e seres humanos artificiais
Guilherme Mariano

Nossa sociedade está cada vez mais evoluída,
isso é um fato, graças a inteligência humana, as
tecnologias vem sendo aprimoradas, tudo para
tornar o nosso dia a dia mais simples, rápido e
fácil. Vivemos em uma geração de inteligência
artificial, mas será que tanta praticidade e rapidez
não tem suas consequências?
Notebooks, Iphones, celulares, televisões
smart, os gadgets conquistaram o seu lugar
no coração da humanidade, que faz questão
de manter-se atualizado com tudo o que há de
novo e mais moderno em tecnologia nos países
de primeiro mundo. Gadget vem do inglês
geringonça, dispositivo. São equipamentos com
função prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas pessoas eles
têm outra função. Status e superioridade.
Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar. Mas
ninguém pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou na
sociedade em geral. Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve achar
que isso está distante de você. Mas todos nós
somos escravos dele, todos não, mas vamos
dizer que a maioria. (...)
Precisamos abrir os olhos para não nos
tornarmos escravos desses gadgets que visam
facilitar demais as coisas. Na minha opinião, acho
que o pior é que sabemos de tal dependência,
quando ficamos sem internet ou sem celular,
parece que nos arranca algo do nosso corpo, não
nos sentimos normais, precisamos saber sobre
o que o grupo do Whatsapp está conversando,
o que está acontecendo no Facebook, o que
eu estou perdendo, parece loucura, mas é algo
totalmente real.
Por isso, cabe a nós fazer bom uso desse
arsenal que temos à nossa disposição, seja
como usuário comum ou como profissional.
Auxiliar de Administração

Fonte: adaptado de <http://obviousmag.org/i_appear_missing/2016/
tecnologia-e-seres-humanos-artificiais.html>

1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

A expressão “fazer vista grossa” utilizada
na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não
dá para negar. Mas ninguém pode fazer
vista grossa quanto aos problemas
econômicos, políticos, sociais e mesmo
culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral” refere-se a que
sentido, nesse contexto?
Ninguém pode desconsiderar ou fingir a
existência dos problemas gerados pelo uso
dos dispositivos no dia a dia.
As pessoas apresentam miopia em alguns
contextos sociais.
As pessoas não conseguem enxergar os
problemas, porque eles estão mascarados
na sociedade.
Ninguém enxerga os problemas porque eles
não existem.
“Vista grossa” significa enxergar os
problemas à distância, nesse contexto.

2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
5.

(A)

(B)

Assinale a alternativa que apresenta
divisão silábica correta.
Sociedade: “so-cie-da-de”.
Escravos: “es-cra-vo-s”.
Nosso: “nos-so”.
Psiquiátricas: “p-si-qui-á-tri-cas”.
Pois: “po-is”.

(C)

(D)

Assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta quanto ao número
de sílabas das seguintes palavras.
“Carentes” é uma palavra dissílaba,
formada, portanto, por duas sílabas
(caren-tes).
“Incluir” é exemplo de uma palavra dissílaba,
formada por duas sílabas (in-cluir).
“Ansiedade” é uma palavra polissílaba
(an-si-e-da-de).
“Uso” é uma palavra formada por, apenas,
uma sílaba e é chamada de monossílaba.
“Comprar” é uma palavra trissílaba
(com-pr-ar).

(E)

6.

(A)

Considere as alternativas a seguir
e assinale aquela que apresenta a
conjugação verbal no tempo do pretérito
perfeito, tendo em vista os verbos
destacados.
“Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar”.
“Na minha opinião, acho que o pior é que
sabemos de tal dependência, quando
ficamos sem internet ou sem celular (...)”.
“Reserve um tempo para estar com as
pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”.
“Vivemos em uma geração de inteligência
artificial (...)”.
Nossa sociedade está cada vez mais
evoluída, isso é um fato (...)”.

(B)
(C)
(D)
(E)
7.

(A)

(B)

De acordo com as classes de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
INCORRETA quanto à posição ocupada
pelas palavras destacadas nas frases a
seguir.
Na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não dá para
negar.”, a palavra destacada é um pronome
demonstrativo masculino singular.
A palavra destacada na frase “Mas ninguém
pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral.” é uma conjunção
coordenativa de adversidade.

Auxiliar de Administração

(C)

(D)

(E)
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Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas
pessoas eles têm outra função. Status e
superioridade.”, a palavra destacada é um
advérbio.
Na frase “Precisamos abrir os olhos para
não nos tornarmos escravos desses gadgets
que visam facilitar demais as coisas.”, a
palavra destacada é uma preposição.
Em “Por isso, cabe a nós fazer bom
uso desse arsenal que temos à nossa
disposição, seja como usuário comum ou
como profissional.” , tem-se um substantivo
comum indicado pela palavra em destaque.
Em relação à formação de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
correta, tendo em vista os exemplos a
seguir.
A palavra “atualizado” é formada por radical
+ prefixo + sufixo, ou seja, possui uma
derivação parassintética.
“Profissional” é uma palavra formada por
derivação prefixal.
A palavra “finalidade” apresenta composição
por justaposição.
A palavra “superioridade” apresenta
derivação sufixal (radical + sufixo).
“Certamente” apresenta composição por
aglutinação.
Assinale a alternativa que indica o uso
correto da colocação pronominal.
Na frase “(...) faz questão de manter-se
atualizado com tudo o que há de novo (...)”,
há uma ênclise, justificada pelo uso do
verbo “manter” no infinitivo.
Na frase “Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve
achar que isso está distante de você”, há
uma próclise, justificada pelo uso de um
verbo iniciando a frase.
Em “Lembre-se: tais ferramentas são um
facilitador e não um substituto absoluto do
que acontece fora da internet.” há o uso
de mesóclise, indicando que o verbo está
conjugado no futuro do presente.
Na frase “Tente se condicionar a acessar
as redes sociais poucas vezes ao dia (...)”,
há o uso da ênclise, justificado pelo tipo de
assunto tratado na frase.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las (...)”,
há próclise por haver um verbo de ação na
oração.

8.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

9.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a concordância verbal e
nominal nas seguintes frases, assinale a
alternativa correta.
Em “Precisamos abrir os olhos para não
nos tornarmos escravos desses gadgets
que visam facilitar demais as coisas”, a
conjugação do verbo “precisar” está em
concordância com a terceira pessoa do
plural.
Na frase “É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também
é muito prático conversar com pessoas
distantes instantaneamente, devemos fazer
um elo entre os dois meios, mantendo sempre
um equilíbrio (...)”, os verbos “conversar” e
“devemos” estão em discordância, já que
um está no singular e outro no plural.
Em “Reserve um tempo para estar com
as pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”, os
verbos “reservar”, “estar”, “escutar”, “falar”
e “dar” concordam com a primeira pessoa
do singular.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las,
precisamos nos atualizar toda hora.”, a
expressão “toda hora” deveria estar no
plural, já que todos os outros elementos da
frase estão.
Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além da
lógica da finalidade, para muitas pessoas
eles têm outra função.” o verbo “ter”
concorda, no plural, com “equipamentos”.

10.

Assinale a principal ideia tratada no texto
“Tecnologia e seres humanos artificiais”.
Há um projeto sobre a humanidade ser
povoada por robôs, daqui alguns anos.
O texto faz um alerta ao tempo e à
importância dada por nós ao uso dos
dispositivos tecnológicos no dia a dia.
O texto indica que ninguém deve usar
equipamentos tecnológicos no trabalho ou
em qualquer outro contexto.
O autor do texto nomeia todos os dispositivos
que devemos comprar para termos uma
vida conectada e feliz com os outros.
O texto retrata a doença “ansiedade digital”
como algo secundário, a que não devemos
dar tanta importância assim.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Na frase “Tente se condicionar a
acessar as redes sociais poucas vezes
ao dia, como duas vezes apenas, que
tal?”, a palavra em destaque pode ser
substituída, nesse contexto, por qual
outra a seguir, sem prejuízo de sentido?
Desvalorizar.
Corromper.
Prejudicar.
Habituar.
Questionar.
MATEMÁTICA

11.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
12.

4

Ana Paula tem metade da idade de seu
pai Joaquim, que por sua vez tem o triplo
da idade de Joana, amiga de Ana Paula.
Se José tem 5 anos a mais do que Joana
e Ana Paula tem 15 anos, quantos anos
tem José?
15 anos.
17 anos.
20 anos.
25 anos.
30 anos.
João foi à Lotérica pagar o IPTU. Saiu
de casa com exatamente R$ 500,00.
Pagou o imposto no valor de R$ 421,37 e
ainda comprou um bilhete de loteria que
custava R$ 20,00. Se ele voltou pra casa
com todo o troco, sem gastar mais nada,
qual foi a quantia em dinheiro que João
retornou?
R$ 57,13.
R$ 57,63.
R$ 58,13.
R$ 58,63.
R$ 58,73.

13.

Aristides criou a seguinte sequência numérica e pediu para seus amigos tentarem descobrir
qual era o próximo número dessa sequência:

(A)

Qual das alternativas a seguir substituirá a letra x de modo que a lógica da sequência não
se altere?
1,2

(B)

120%

(C)
(D)
(E)

1,5

14.

A soma entre o antecessor do antecessor de 25 com o sucessor do sucessor de 31 resulta
em um número
primo.
par.
ímpar.
múltiplo de 3.
divisível por 5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

15.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para se deslocar da Prefeitura até a agência de Correios mais próxima, João gasta exatamente
17 minutos. Se ele olhou no relógio, que marcava 13h52min, na hora de sair da prefeitura,
que horário João chegará nessa agência dos Correios?
13h59min.
14h07min.
14h09min.
14h13min.
14h17min.
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(D)

ATUALIDADES
16.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

17.

(A)

(B)

(C)

(E)

O Brasil é um país de proporções
continentais, com aproximadamente
8,5 milhões km², que ocupa quase a
metade da América do Sul, abarcando
várias zonas climáticas e apresentando
diversos biomas e diversas formas de
relevo. Sobre a geografia do Brasil,
assinale a alternativa correta.
O Brasil, devido as suas proporções,
apresenta território em dois hemisférios da
Terra, o oriental e o meridional.
O Brasil é um país de estrutura geológica
antiga, porém na porção leste brasileira
ocorrem dobramentos modernos, como a
Serra da Mantiqueira e o Planalto Atlântico.
O Pico de São Paulo é o ponto mais alto
do Brasil, com 3525 metros de altitude, e
localiza-se na região norte do país, nos
Montes Apalaches.
Apesar do Rio Amazonas ser o mais extenso
do mundo, com aproximadamente 7 mil
quilômetros, é o Rio Paraná que apresenta
a maior bacia hidrográfica do Brasil.
O território brasileiro fica sobre a placa
tectônica sul-americana e apresenta
estrutura geológica composta de maciços
antigos e bacias sedimentares.

18.

(A)

(B)
(C)
(D)

(E)

Chamamos de hidrografia a área da
geografia física que é responsável pelo
estudo das águas na Terra. É possível
afirmar, portanto, que o objeto de estudo
da hidrografia é a água, abrangendo todos
os rios, lagos, geleiras, mares, oceanos,
água da atmosfera e água do subsolo
do planeta Terra. Sobre a hidrografia do
Brasil, é correto afirmar que
a Bacia Platina é considerada a rede
hidrográfica mais extensa do mundo,
ocupando uma área de aproximadamente
7.000.000 km2
a Bacia Tocantins-Araguaia ocupa cerca
de 21% do território nacional. Grande parte
está na Região Centro-Oeste, Sul e nos
estados de São Paulo, Pará e Maranhão.
localizada no Estado do Maranhão e em uma
pequena porção oriental do Pará, fazem
parte da região hidrográfica do Atlântico
Nordeste Ocidental os rios Gurupi, Turiaçu,
Pericumã, Mearim, Itapecuru, Munim e a
região do litoral do Maranhão.
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6

o Brasil possui predominantemente rios
endorréicos e efêmeros.
a maior bacia hidrográfica completamente
brasileira, é a bacia Amazônica.
O Boi-Bumbá é uma manifestação
folclórica encontrada em quase todos
os municípios paraenses. E é no mês de
junho que são feitas as apresentações,
ainda em sua formação original.
Sobre a festa e os grupos de Boi-bumbá,
que representam também a cultura
da sociedade paraense, assinale a
alternativa correta.
O Boi-Bumbá “Pingo de Ouro foi fundado
em 1939. Surgiu da extinção do Boi-Bumbá
“Açai Maduro”, da ilha de Icoaraci, e da
pesquisa de outros grupos folclóricos que
se exibiam à época na ilha.
A festa possui a representação da morte
e da ressurreição do seu personagem
principal, o Boi.
O Boi-Bumbá “Pai de Ouro” surgiu na ilha
de Mosqueiro, sendo trazido a Belém na
década de 1980.
Trata-se de uma festa popular de rua, que
ocorre anualmente na cidade de Belém do
Pará. De caráter religioso, reune milhares de
pessoas, que vão às ruas para homenagear
Nossa Senhora de Nazaré.
Os grupos ocorrem em várias cidades
brasileiras, sendo que as festas de Sabará
(Minas Gerais) e Parati (Rio de Janeiro) são
as mais conhecidas. Durante os dias entre
o Natal e o Dia de Reis, grupos de músicos
andam pelas ruas da cidade, cantando
canções que fazem referência à viagem dos
reis magos em direção a Belém.
No Brasil, especialmente na década
de
80,
grandes
transformações
tecnológicas foram experimentadas, e
um grande exemplo desse movimento
ocorreu no setor bancário. Era o
setor de serviços experimentando as
grandes transformações propagadas
pela tecnologia. Isso resultou na
implantação
de
inúmeros
caixas
eletrônicos, Internet Banking, aplicativos
e demais funcionalidades. Mesmo com
a forte expansão que o setor bancário
experimentou nesse período, não foi
possível conter a redução do quadro de
funcionários, que desde então caiu pela
metade.
Apesar
da
possibilidade
de

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
20.

(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

desemprego
estrutural
provocada
pelas transformações tecnológicas, os
seguintes sites e aplicativos promovem o
recrutamento ou auxiliam trabalhadores
que buscam oportunidades profissionais,
EXCETO
Linkedin.com
Jooble.org
Reachr.com.br
Catho.com.br
Asos.com

(D)

(E)

22.

(A)

A Cabanagem ficou conhecida como uma
rebelião com fim sangrento no período
regencial. Sobre esse conflito, assinale a
alternativa correta.
A Cabanagem foi uma grande rebelião
causada por produtores de café que eclodiu
na província do Pará, em 1815.
Nesse conflito, os cabanos, fazendeiros e
donos de industrias revoltaram-se contra a
política de impostos do império português.
O termo cabanagem faz referência aos
armazéns agrícolas, fabricados a partir
da folha do açaí, muito comum na região
do atual Pará, que eram utilizados para
estoque da produção de cacau e café.
Foi uma revolta popular muito violenta,
ocorrida de 1835 a 1840, na província do
Grão-Pará. Seu objetivo era aumentar a
importância do seu território no governo
central brasileiro e enfrentar a questão da
pobreza do povo da região.
O objetivo principal dos cabanos era a
deposição do imperador Dom Pedro I,
considerado um obstáculo aos planos
industriais do estado.

(B)
(C)

(D)

(E)
23.

(A)

(B)

LEGISLAÇÃO
		
21. Assinale a alternativa correta sobre os
princípios que norteiam a administração
pública e sobre os atos administrativos.
(A) A administração pública da União obedecerá
apenas ao princípio de legalidade e a
administração pública dos Estados e dos
Municípios obedecerá apenas aos princípios
da publicidade e eficiência.
(B) São requisitos do ato administrativo
competência, finalidade, forma, motivo e
objeto.
(C) Um ato administrativo não é auto-executável,
de modo que a administração precisa buscar
o Poder Judiciário para executar todas as
suas medidas.
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A administração não pode anular seu
próprio ato administrativo, cabendo sempre
ao interessado ingressar na Justiça para
pedir a anulação.
Ato administrativo vinculado é aquele que
está sujeito à analise de oportunidade e
conveniência do administrador.
Assinale a alternativa correta sobre a
responsabilidade administrativa.
A
responsabilidade
administrativa
pressupõe
prévia
condenação
criminal.
Os atos de improbidade administrativa
importarão, sempre, em prisão do agente.
Os atos de improbidade administrativa
importarão apenas em suspensão dos
direitos políticos e perda da função
pública.
Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
A responsabilidade administrativa pelos
atos de improbidade não prescreve.
Sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos de Belém, assinale a alternativa
correta.
Equipara-se também a funcionário o pessoal
contratado por tempo determinado para
exercer função decorrente de necessidade
temporária de excepcional interesse público,
sujeitando-se ao regime estatutário previsto
no Estatuto dos Funcionários Públicos de
Belém.
A nomeação para cargo de confiança
depende de prévia habilitação em concurso
público.
É requisito para ingresso na carreira pública
não possuir dívidas.		
Ao entrar em exercício, o funcionário
nomeado para o cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório
por período de até cinco anos.
O funcionário estável somente poderá
ser demitido em virtude de sentença
judicial.

24.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
25.

(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

Assinale a alternativa correta em relação
à classificação da Constituição da
República Brasileira.
É uma constituição outorgada.
É uma constituição flexível.
É uma constituição sintética.
É uma constituição dogmática.
É uma constituição costumeira.

(C)
(D)
(E)
28.

Em relação à Organização do Estado,
disciplinada
na
Constituição
da
República,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Os Territórios Federais integram a
União.
Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
Brasília é a Capital Federal.
É permitido que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios estabeleçam cultos
religiosos e igrejas, podendo subvencionálos.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
29.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
30.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA
26.

Considerando

o

Aplicativo

Libre

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Office versão 5, instalação padrão em
português, o seguinte ícone
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
27.

(A)

(B)

uma
uma
uma
uma
uma

cria

tabela.
nova página.
célula.
caixa de texto.
forma (quadrado).

Considerando o navegador de internet
Google Chrome versão 59 instalação
padrão em Português, a seguinte tecla
de atalho Shift + Esc ativa qual recurso?
(O caractere + foi utilizado apenas para
interpretação)
Gerenciador de tarefas.
Gerenciador de Downloads.
Adicionar aos Favoritos.
Ortografia e Gramática.
Sincronização integrada.
Qual é o significado da sigla SSD,
considerando
um
dispositivo
de
armazenamento de dados.
Semi Solid Desktop.
Super Secure Disk.
State Solid Drive.
Secure Slate Disk.
Solid State Disk.
Considerando o Sistema Operacional
Windows 7 instalação padrão em
português, assinale a alternativa que
apresenta o nome do software disponível
por padrão utilizado para digitação
de texto que não permite formatações
como Negrito, Itálico e Sublinhado, por
exemplo.
Paint.
Bloco de Notas.
Text Editor.
Wordpress.
Wordpad.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

31.

(A)

Assinale a alternativa que NÃO apresenta
uma dica de segurança para manter a
privacidade.
Utilize, quando disponível, listas de proteção
contra rastreamento, que permitem que
você libere ou bloqueie os sites que podem
rastreá-lo.
Utilize, quando disponível, navegação
anônima.
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Sempre utilize cookies para garantir
recursos seguros de cada site.
Armazene e-mails confidenciais em formato
criptografado.
Seja cuidadoso ao acessar seu Webmail,
digite a URL diretamente no navegador.

(B)
(C)
(D)
(E)

8

O método alfanumérico de arquivamento
combina números e assuntos na organização
dos documentos.
combina letras e números na organização
dos documentos.
combina imagens e números na organização
dos documentos.
combina letras, imagens e origem do
documento na sua organização.
utiliza apenas números na organização dos
documentos.

32.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
33.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

É o órgão vinculado ao Arquivo
Nacional, que tem por finalidade definir a
política nacional de arquivos públicos e
privados, bem como exercer orientação
normativa visando à gestão documental
e à proteção especial aos documentos
de arquivo.
CONARQ.
CONPDEC.
CONANDA.
CADE.
CODEFAT.
Integram o Sistema Nacional de Arquivos,
sem necessidade de acordo ou ajuste,
EXCETO
o Arquivo Nacional.
os arquivos do Poder Legislativo Federal.
os arquivos municipais dos Poderes
Executivo e Legislativo.
os arquivos estaduais do Poder Judiciário.
os arquivos de pessoas jurídicas de direito
privado.

I.

O controle estratégico é genérico e
sintético quanto a seu conteúdo e é
direcionado para o longo prazo.
O controle operacional é detalhado,
analítico e direcionado para o curto
prazo.

II.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas III.
I, II e III.
Apenas I e II.

37.

Grau de realização da missão e dos
objetivos,
desempenho
global
da
organização e eficiência geral dos
recursos da organização e eficiência
geral dos recursos da organização são
exemplos de medidas típicas de que
nível de controle?
Controle nas áreas funcionais.
Controle mercadológico.
Controle estratégico.
Controle operacional.
Controle financeiro.

38.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nas
chamadas
estruturas
organizacionais do tipo funcional,
o
critério
predominante
de
departamentalização é por
especialização ou área do conhecimento.
fase de um processo produtivo mais amplo.
mercado ou cliente.
projetos.
área geográfica de atuação.
Quanto aos tipos de controle nas
empresas, analise as assertivas e
assinale a alternativa que apresenta a(s)
correta(s).

O controle tático incide sobre o nível
institucional da empresa e aborda a
empresa em sua totalidade.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta a
função da administração responsável
pela distribuição de tarefas e recursos e
pela definição de quem tem autoridade
sobre quem.
Liderança.
Planejamento estratégico.
Organização.
Controle.
Gerência Operacional.

36.

III.

9

Qual é a área de um sistema de
administração de materiais responsável
pela guarda física dos materiais
em estoque e é o local onde ficam
armazenados os produtos para atender
a produção e os materiais entregues por
fornecedores?
Compras.
Importação.
Produção.
Almoxarifado.
Planejamento e controle da produção.

39.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

40.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

41.

(A)

Coordenação é um dos aspectos básicos
da função de Direção nas empresas
modernas. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente a definição de
coordenação.
Direito formal e legítimo de decidir e agir para
obter os resultados desejados, concedido a
alguém pelas normas da organização.
Processo interativo e de entendimento,
assimilação e operacionalização de uma
mensagem, visando a um objetivo específico
da organização.
Capacidade de identificação das informações
básicas inerentes a um assunto, escolha
entre percursos alternativos de ação e
acompanhamento das consequências das
escolhas efetuadas.
A determinação consciente da direção a
ser seguida para alcançar os resultados
desejados, com definição de metas e dos
recursos e esforços necessários para
alcançá-las no período estabelecido.
A capacidade de integrar, com método
e ordem, os diversos conhecimentos,
atividades e pessoas alocadas em um
processo, projeto ou sistema, a fim
de proporcionar seu desenvolvimento
harmonioso.

(B)

(C)
(D)
(E)

42.

(A)
(B)

(C)

(D)

Assinale a alternativa que apresenta
a definição de estoques de matériasprimas
Correspondem a todos os itens que já
entraram no processo produtivo, mas que
ainda não são produtos acabados.
Correspondem a todos os itens utilizados
nos processos de transformação em
produtos acabados.
Correspondem a todos os itens que já
estão prontos para ser entregues aos
consumidores, ou seja, os produtos finais.
Correspondem a todos os itens que já foram
despachados de uma unidade fabril para
outra e que ainda não chegaram ao seu
destino final.
Correspondem aos materiais que continuam
sendo propriedade do fornecedor até que
sejam vendidos.

(E)

43.

(A)
(B)

(C)

Quanto aos contratos administrativos,
assinale a alternativa correta.
Eles podem ser firmados entre duas
empresas
particulares
ou
entre
a
Administração Pública e outra entidade,
particular ou não.
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Eles podem ser impostos pela Administração
Pública a outras entidades, mesmo
particulares, quando isso for expressa e
objetivamente de interesse público.
Em regra, eles são formais, porque são
expressos, em regra, por escrito, sob pena
de nulidade.
Eles podem ser firmados entre duas, três ou
mais partes contratantes, desde que uma
delas seja a Administração Pública.
Uma vez firmado o Contrato Administrativo,
ele não poderá ser alterado de qualquer
modo, mesmo que por opção consensual
entre as partes envolvidas.
O que significa continuidade, que é um
dos princípios do serviço público?
Significa que os serviços públicos devem ser
remunerados com a menor tarifa possível.
Significa que o poder público pode mudar
os critérios que definem quais são seus
usuários a serem atendidos por determinado
serviço.
Significa que o regime de execução do
serviço público pode ser alterado a qualquer
tempo, para adaptá-lo aos interesses
públicos.
Significa que os serviços públicos não
devem sofrer interrupções, de modo a evitar
a sua paralisação.
Significa que os serviços públicos somente
podem ser oferecidos pela Administração
Pública, sendo vedados a entidades
particulares.
Quanto
à
classificação
da
correspondência oficial, considerandose apenas a natureza do assunto, é
correto afirmar que
a correspondência oficial é secreta quando
o conhecimento de seu conteúdo deve
permanecer restrito.
a correspondência oficial é confidencial
quando seu conteúdo deve ser mantido
em absoluto sigilo para não comprometer a
segurança de um Estado.
a correspondência oficial é reservada
quando a divulgação de seu conteúdo é
proibida apenas por um tempo.
a correspondência oficial é ostensiva
quando o seu conteúdo é reservado apenas
a autoridades, civis ou militares.
a correspondência oficial é ordinária quando
a divulgação de seu conteúdo não prejudica
a Administração.

44.

Relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.

47.

1.
2.
3.

Auto.
Ata.			
Relatório.

(A)

( )

Refere-se a um fato ou a uma ocorrência,
em uma data determinada.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em várias datas.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em uma data determinada.

( )
( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1
2
1
3
2

45.

São qualidades ou características da
redação oficial a impessoalidade, o uso
do padrão culto da linguagem, a clareza,
a concisão, dentre outras. Quanto à
concisão, assinale a alternativa correta.
É a qualidade do texto que possibilita
imediata compreensão pelo leitor.
É a qualidade do texto que evita impressões
pessoais, seja de quem comunica a
mensagem, seja de quem a recebe ou
mesmo do assunto tratado.
É a exigência de que o texto obedeça a
certas regras padronizadas que incluem,
dentre outros aspectos, certa forma de
tratamento.
É a qualidade do texto que transmite um
máximo de informações com um mínimo
de palavras, evitando-se redundâncias e
repetições desnecessárias.
É a qualidade encontrada no texto
que obedece às regras gramaticais
predominantes, evitando-se o uso de gírias
e termos de sentido duvidoso.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

46.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

–
–
–
–
–

3
3
2
2
1

–
–
–
–
–

(B)
(C)
(D)
(E)

2.
1.
3.
1.
3.

48.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As seguintes palavras são muito usuais
na correspondência oficial. Assinale
a alternativa que apresenta apenas
palavras escritas corretamente.
Cercear – Meritíssimo – Treino.
Femenino – Surtido – Encobrir.
Acarear – Despêndio – Táboa.
Almeijar – Arroba – Destinguir.
Homogênio – Verossímel – Custume.
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Assinale a alternativa em que a frase está
escrita corretamente no que se refere ao
emprego da vírgula.
Políticos a meu ver, devem sempre usar
uma linguagem clara ou seja, de fácil
entendimento.
Chegou a Brasília, visitou o Ministério da
Educação e, levou seus documentos.
O Presidente da República, indicou sua
posição no assunto.
Aristóteles o filósofo foi o criador da Lógica.
Brasileiros, é chegada a hora de buscar
entendimento.
Um sistema de operações de serviço pode
ser dividido em área de movimentação
de público, área de serviço interno e área
de acesso restrito. Quanto a essas áreas,
assinale a alternativa correta.
As áreas de movimentação de público são
de melhor e mais fácil controle, sendo,
portanto, caracterizadas pela previsibilidade
e padronização das atividades realizadas.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, proporcionam alto contato com os
clientes, exigindo maior padronização do
atendimento para evitar reclamações.
As áreas de acesso restrito são
geralmente reservadas a poucos clientes
ou usuários, normalmente àqueles com
melhor relacionamento com a empresa ou
repartição pública.
As áreas de linha de frente, ou de
movimentação de público, proporcionam
alto contato com o cliente, resultando em
alta variabilidade de percepção do cliente ou
usuário quanto ao serviço e difícil controle.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, são constituídas por setores nos
quais não se pode permitir a presença de
clientes ou pessoas estranhas.

49.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
50.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta
atividades próprias do planejamento,
como uma das funções da administração.
Divisão do trabalho a ser realizado e
atribuição das tarefas às pessoas e grupos
da empresa.
Organização de equipes de trabalho e
verificação do seu desempenho.
Definição da qualidade da mão-de-obra a
ser contratada e especificação dos níveis
de atividade e remuneração.
Definição de objetivos e resultados a serem
alcançados e definição dos meios que
possibilitam a realização desses resultados.
Coordenação e motivação das pessoas
para a realização do trabalho em grupo.
Quanto ao seu gênero, os documentos
podem ser classificados de diversos
modos. Assinale a alternativa que
apresenta a definição correta para os
documentos do tipo cartográfico.
Documentos manuscritos, digitados ou
impressos.
Documentos em formatos variáveis,
contendo
representações
geográficas,
arquitetônicas ou de engenharia (mapas,
plantas, perfis).
Documentos em películas cinematográficas
e fitas de imagem.
Documentos com dimensões e rotações
variáveis, contendo registros fonográficos
(discos e fitas audiomagnéticas).
Documentos em suporte fílmico resultantes
da microrreprodução de imagens.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.
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AUXILIAR DE ADMINISTRAÇÃO
Inscrição

Nome do Candidato

Composição

do

Caderno:

Língua Portuguesa

01 a 10

Matemática

11 a 15

Atualidades

16 a 20

Legislação

21 a 25

Noções de Informática

26 a 30

Conhecimentos Específicos

31 a 50

PROVA

04

LEMBRE-SE DE MARCAR O NÚMERO
CORRESPONDENTE A SUA PROVA NA

ATENÇÃO

• Confira, na sua Folha de Respostas, seu nome,
documento e o número de sua inscrição, assinando-a
no lugar indicado;
• Confira, no caderno de questões, se o cargo
corresponde àquele para o qual você se inscreveu e
se há falhas de impressão e numeração, preenchendo
seu nome e número de inscrição.
TEMPO

• O prazo de realização da prova é de 4 horas, incluindo
o preenchimento da Folha de Respostas;
• A liberação para deixar o local de aplicação e utilizar o
sanitário ocorrerá após 60 minutos do início da prova,
não podendo, no entanto, levar o caderno de questões,
nem qualquer tipo de anotação de suas respostas;
• Os 3 últimos candidatos deverão retirar-se da sala
juntos, após assinatura do Termo de Fechamento do
envelope de retorno.

FOLHA DE RESPOSTAS

• O único documento válido para avaliação é a Folha de
Respostas, que deve ser devolvida ao fiscal ao término
da prova;
• O candidato deve preencher e assinar, com caneta
esferográfica transparente de cor azul ou preta, sua
Folha de Respostas.
• O preenchimento da Folha de Respostas deve ser
realizado da seguinte maneira:

FOLHA DE RESPOSTAS!

IMPORTANTE

• Não é permitido o uso ou a emissão de ruído
de qualquer equipamento eletrônico durante
a realização da prova, ainda que esse
equipamento esteja devidamente acondicionado
no envelope de guarda de pertences;
• O NÃO cumprimento de qualquer uma das
determinações constantes em Edital, no
presente Caderno ou na Folha de Respostas
incorrerá em eliminação.

• De acordo com o edital, os cadernos de questões
poderão ser levados somente pelos candidatos
que permanecerem em sala até o final do tempo
de aplicação da prova de cada período;
• Os cadernos de questões serão divulgados,
no site www.aocp.com.br, juntamente com os
gabaritos, após o encerramento da aplicação
das provas dos dois períodos.

Fraudar ou tentar fraudar Concursos Públicos é Crime!
Previsto no art. 311 - A do Código Penal

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de Respostas, o número de sua prova indicado na capa deste caderno.
LÍNGUA PORTUGUESA

Pois tudo em exagero pode ser prejudicial. (...)
Lembre-se: tais ferramentas são um facilitador
e não um substituto absoluto do que acontece
fora da internet. É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também é
muito prático conversar com pessoas distantes
instantaneamente, devemos fazer um elo entre os
dois meios, mantendo sempre um equilíbrio. (...)
Nos sentimos carentes de informações e
precisamos consumi-las, precisamos nos atualizar
toda hora. A confusão se estabelece a ponto
de a Associação de Psiquiatria Americana estar
disposta a incluir a “ansiedade digital” na lista
de doenças psiquiátricas existentes, tratando-a
como um vício sem limite, similar a comprar ou
jogar. Realmente uma dependência, é algo a ser
tratado. Tente se condicionar a acessar as redes
sociais poucas vezes ao dia, como duas vezes
apenas, que tal? (...) Reserve um tempo para
estar com as pessoas, escute, fale também, dê
sua opinião sobre algum assunto, isso faz muito
bem para nós, tanto pra quem ouve, quanto pra
quem fala, tudo no seu tempo.

Tecnologia e seres humanos artificiais
Guilherme Mariano

Nossa sociedade está cada vez mais evoluída,
isso é um fato, graças a inteligência humana, as
tecnologias vem sendo aprimoradas, tudo para
tornar o nosso dia a dia mais simples, rápido e
fácil. Vivemos em uma geração de inteligência
artificial, mas será que tanta praticidade e rapidez
não tem suas consequências?
Notebooks, Iphones, celulares, televisões
smart, os gadgets conquistaram o seu lugar
no coração da humanidade, que faz questão
de manter-se atualizado com tudo o que há de
novo e mais moderno em tecnologia nos países
de primeiro mundo. Gadget vem do inglês
geringonça, dispositivo. São equipamentos com
função prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas pessoas eles
têm outra função. Status e superioridade.
Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar. Mas
ninguém pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou na
sociedade em geral. Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve achar
que isso está distante de você. Mas todos nós
somos escravos dele, todos não, mas vamos
dizer que a maioria. (...)
Precisamos abrir os olhos para não nos
tornarmos escravos desses gadgets que visam
facilitar demais as coisas. Na minha opinião, acho
que o pior é que sabemos de tal dependência,
quando ficamos sem internet ou sem celular,
parece que nos arranca algo do nosso corpo, não
nos sentimos normais, precisamos saber sobre
o que o grupo do Whatsapp está conversando,
o que está acontecendo no Facebook, o que
eu estou perdendo, parece loucura, mas é algo
totalmente real.
Por isso, cabe a nós fazer bom uso desse
arsenal que temos à nossa disposição, seja
como usuário comum ou como profissional.
Auxiliar de Administração

Fonte: adaptado de <http://obviousmag.org/i_appear_missing/2016/
tecnologia-e-seres-humanos-artificiais.html>

1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

2

Assinale a alternativa que apresenta
divisão silábica correta.
Sociedade: “so-cie-da-de”.
Escravos: “es-cra-vo-s”.
Nosso: “nos-so”.
Psiquiátricas: “p-si-qui-á-tri-cas”.
Pois: “po-is”.

2.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
3.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
4.

(A)

(B)

(C)

(D)

Assinale a alternativa que apresenta a
classificação correta quanto ao número
de sílabas das seguintes palavras.
“Carentes” é uma palavra dissílaba,
formada, portanto, por duas sílabas
(caren-tes).
“Incluir” é exemplo de uma palavra dissílaba,
formada por duas sílabas (in-cluir).
“Ansiedade” é uma palavra polissílaba
(an-si-e-da-de).
“Uso” é uma palavra formada por, apenas,
uma sílaba e é chamada de monossílaba.
“Comprar” é uma palavra trissílaba
(com-pr-ar).

(E)

5.

(A)

Considere as alternativas a seguir
e assinale aquela que apresenta a
conjugação verbal no tempo do pretérito
perfeito, tendo em vista os verbos
destacados.
“Esses dispositivos vieram sim trazer muitos
avanços positivos, não dá para negar”.
“Na minha opinião, acho que o pior é que
sabemos de tal dependência, quando
ficamos sem internet ou sem celular (...)”.
“Reserve um tempo para estar com as
pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”.
“Vivemos em uma geração de inteligência
artificial (...)”.
Nossa sociedade está cada vez mais
evoluída, isso é um fato (...)”.

(B)
(C)
(D)
(E)
6.

(A)

(B)

De acordo com as classes de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
INCORRETA quanto à posição ocupada
pelas palavras destacadas nas frases a
seguir.
Na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não dá para
negar.”, a palavra destacada é um pronome
demonstrativo masculino singular.
A palavra destacada na frase “Mas ninguém
pode fazer vista grossa quanto aos
problemas econômicos, políticos, sociais e
mesmo culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral.” é uma conjunção
coordenativa de adversidade.
Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além
da lógica da finalidade, para muitas
pessoas eles têm outra função. Status e
superioridade.”, a palavra destacada é um
advérbio.
Na frase “Precisamos abrir os olhos para
não nos tornarmos escravos desses gadgets
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(C)

(D)

(E)
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que visam facilitar demais as coisas.”, a
palavra destacada é uma preposição.
Em “Por isso, cabe a nós fazer bom
uso desse arsenal que temos à nossa
disposição, seja como usuário comum ou
como profissional.” , tem-se um substantivo
comum indicado pela palavra em destaque.
Em relação à formação de palavras na
Língua Portuguesa, assinale a alternativa
correta, tendo em vista os exemplos a
seguir.
A palavra “atualizado” é formada por radical
+ prefixo + sufixo, ou seja, possui uma
derivação parassintética.
“Profissional” é uma palavra formada por
derivação prefixal.
A palavra “finalidade” apresenta composição
por justaposição.
A palavra “superioridade” apresenta
derivação sufixal (radical + sufixo).
“Certamente” apresenta composição por
aglutinação.
Assinale a alternativa que indica o uso
correto da colocação pronominal.
Na frase “(...) faz questão de manter-se
atualizado com tudo o que há de novo (...)”,
há uma ênclise, justificada pelo uso do
verbo “manter” no infinitivo.
Na frase “Considerando-se somente o
problema do status, certamente você deve
achar que isso está distante de você”, há
uma próclise, justificada pelo uso de um
verbo iniciando a frase.
Em “Lembre-se: tais ferramentas são um
facilitador e não um substituto absoluto do
que acontece fora da internet.” há o uso
de mesóclise, indicando que o verbo está
conjugado no futuro do presente.
Na frase “Tente se condicionar a acessar
as redes sociais poucas vezes ao dia (...)”,
há o uso da ênclise, justificado pelo tipo de
assunto tratado na frase.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las (...)”,
há próclise por haver um verbo de ação na
oração.

7.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

8.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

De acordo com a concordância verbal e
nominal nas seguintes frases, assinale a
alternativa correta.
Em “Precisamos abrir os olhos para não
nos tornarmos escravos desses gadgets
que visam facilitar demais as coisas”, a
conjugação do verbo “precisar” está em
concordância com a terceira pessoa do
plural.
Na frase “É de total importância conversar
pessoalmente com pessoas, mas também
é muito prático conversar com pessoas
distantes instantaneamente, devemos fazer
um elo entre os dois meios, mantendo sempre
um equilíbrio (...)”, os verbos “conversar” e
“devemos” estão em discordância, já que
um está no singular e outro no plural.
Em “Reserve um tempo para estar com
as pessoas, escute, fale também, dê sua
opinião sobre algum assunto (...)”, os
verbos “reservar”, “estar”, “escutar”, “falar”
e “dar” concordam com a primeira pessoa
do singular.
Na frase “Nos sentimos carentes de
informações e precisamos consumi-las,
precisamos nos atualizar toda hora.”, a
expressão “toda hora” deveria estar no
plural, já que todos os outros elementos da
frase estão.
Na frase “São equipamentos com função
prática e útil ao cotidiano, porém, além da
lógica da finalidade, para muitas pessoas
eles têm outra função.” o verbo “ter”
concorda, no plural, com “equipamentos”.

9.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
10.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A expressão “fazer vista grossa” utilizada
na frase “Esses dispositivos vieram sim
trazer muitos avanços positivos, não
dá para negar. Mas ninguém pode fazer
vista grossa quanto aos problemas
econômicos, políticos, sociais e mesmo
culturais que esse avanço implantou
na sociedade em geral” refere-se a que
sentido, nesse contexto?
Ninguém pode desconsiderar ou fingir a
existência dos problemas gerados pelo uso
dos dispositivos no dia a dia.
As pessoas apresentam miopia em alguns
contextos sociais.
As pessoas não conseguem enxergar os
problemas, porque eles estão mascarados
na sociedade.
Ninguém enxerga os problemas porque eles
não existem.
“Vista grossa” significa enxergar os
problemas à distância, nesse contexto.
MATEMÁTICA

Assinale a principal ideia tratada no texto
“Tecnologia e seres humanos artificiais”.
Há um projeto sobre a humanidade ser
povoada por robôs, daqui alguns anos.
O texto faz um alerta ao tempo e à
importância dada por nós ao uso dos
dispositivos tecnológicos no dia a dia.
O texto indica que ninguém deve usar
equipamentos tecnológicos no trabalho ou
em qualquer outro contexto.
O autor do texto nomeia todos os dispositivos
que devemos comprar para termos uma
vida conectada e feliz com os outros.
O texto retrata a doença “ansiedade digital”
como algo secundário, a que não devemos
dar tanta importância assim.
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Na frase “Tente se condicionar a
acessar as redes sociais poucas vezes
ao dia, como duas vezes apenas, que
tal?”, a palavra em destaque pode ser
substituída, nesse contexto, por qual
outra a seguir, sem prejuízo de sentido?
Desvalorizar.
Corromper.
Prejudicar.
Habituar.
Questionar.

11.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

João foi à Lotérica pagar o IPTU. Saiu
de casa com exatamente R$ 500,00.
Pagou o imposto no valor de R$ 421,37 e
ainda comprou um bilhete de loteria que
custava R$ 20,00. Se ele voltou pra casa
com todo o troco, sem gastar mais nada,
qual foi a quantia em dinheiro que João
retornou?
R$ 57,13.
R$ 57,63.
R$ 58,13.
R$ 58,63.
R$ 58,73.

12.

Aristides criou a seguinte sequência numérica e pediu para seus amigos tentarem descobrir
qual era o próximo número dessa sequência:

(A)

Qual das alternativas a seguir substituirá a letra x de modo que a lógica da sequência não
se altere?
1,2

(B)

120%

(C)
(D)
(E)

1,5

13.

A soma entre o antecessor do antecessor de 25 com o sucessor do sucessor de 31 resulta
em um número
primo.
par.
ímpar.
múltiplo de 3.
divisível por 5.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
14.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
15.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Para se deslocar da Prefeitura até a agência de Correios mais próxima, João gasta exatamente
17 minutos. Se ele olhou no relógio, que marcava 13h52min, na hora de sair da prefeitura,
que horário João chegará nessa agência dos Correios?
13h59min.
14h07min.
14h09min.
14h13min.
14h17min.
Ana Paula tem metade da idade de seu pai Joaquim, que por sua vez tem o triplo da idade
de Joana, amiga de Ana Paula. Se José tem 5 anos a mais do que Joana e Ana Paula tem 15
anos, quantos anos tem José?
15 anos.
17 anos.
20 anos.
25 anos.
30 anos.

Auxiliar de Administração

5

ATUALIDADES
16.

(A)

(B)

(C)

(D)
(E)
17.

(A)

(B)
(C)
(D)

Chamamos de hidrografia a área da
geografia física que é responsável pelo
estudo das águas na Terra. É possível
afirmar, portanto, que o objeto de estudo
da hidrografia é a água, abrangendo todos
os rios, lagos, geleiras, mares, oceanos,
água da atmosfera e água do subsolo
do planeta Terra. Sobre a hidrografia do
Brasil, é correto afirmar que
a Bacia Platina é considerada a rede
hidrográfica mais extensa do mundo,
ocupando uma área de aproximadamente
7.000.000 km2
a Bacia Tocantins-Araguaia ocupa cerca
de 21% do território nacional. Grande parte
está na Região Centro-Oeste, Sul e nos
estados de São Paulo, Pará e Maranhão.
localizada no Estado do Maranhão e em uma
pequena porção oriental do Pará, fazem
parte da região hidrográfica do Atlântico
Nordeste Ocidental os rios Gurupi, Turiaçu,
Pericumã, Mearim, Itapecuru, Munim e a
região do litoral do Maranhão.
o Brasil possui predominantemente rios
endorréicos e efêmeros.
a maior bacia hidrográfica completamente
brasileira, é a bacia Amazônica.
O Boi-Bumbá é uma manifestação
folclórica encontrada em quase todos
os municípios paraenses. E é no mês de
junho que são feitas as apresentações,
ainda em sua formação original.
Sobre a festa e os grupos de Boi-bumbá,
que representam também a cultura
da sociedade paraense, assinale a
alternativa correta.
O Boi-Bumbá “Pingo de Ouro foi fundado
em 1939. Surgiu da extinção do Boi-Bumbá
“Açai Maduro”, da ilha de Icoaraci, e da
pesquisa de outros grupos folclóricos que
se exibiam à época na ilha.
A festa possui a representação da morte
e da ressurreição do seu personagem
principal, o Boi.
O Boi-Bumbá “Pai de Ouro” surgiu na ilha
de Mosqueiro, sendo trazido a Belém na
década de 1980.
Trata-se de uma festa popular de rua, que
ocorre anualmente na cidade de Belém do
Pará. De caráter religioso, reune milhares de
pessoas, que vão às ruas para homenagear
Nossa Senhora de Nazaré.
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(E)

Os grupos ocorrem em várias cidades
brasileiras, sendo que as festas de Sabará
(Minas Gerais) e Parati (Rio de Janeiro) são
as mais conhecidas. Durante os dias entre
o Natal e o Dia de Reis, grupos de músicos
andam pelas ruas da cidade, cantando
canções que fazem referência à viagem dos
reis magos em direção a Belém.

18.

No Brasil, especialmente na década
de
80,
grandes
transformações
tecnológicas foram experimentadas, e
um grande exemplo desse movimento
ocorreu no setor bancário. Era o
setor de serviços experimentando as
grandes transformações propagadas
pela tecnologia. Isso resultou na
implantação
de
inúmeros
caixas
eletrônicos, Internet Banking, aplicativos
e demais funcionalidades. Mesmo com
a forte expansão que o setor bancário
experimentou nesse período, não foi
possível conter a redução do quadro de
funcionários, que desde então caiu pela
metade.
Apesar
da
possibilidade
de
desemprego
estrutural
provocada
pelas transformações tecnológicas, os
seguintes sites e aplicativos promovem o
recrutamento ou auxiliam trabalhadores
que buscam oportunidades profissionais,
EXCETO
Linkedin.com
Jooble.org
Reachr.com.br
Catho.com.br
Asos.com

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
19.

(A)
(B)
(C)

(D)

6

A Cabanagem ficou conhecida como uma
rebelião com fim sangrento no período
regencial. Sobre esse conflito, assinale a
alternativa correta.
A Cabanagem foi uma grande rebelião
causada por produtores de café que eclodiu
na província do Pará, em 1815.
Nesse conflito, os cabanos, fazendeiros e
donos de industrias revoltaram-se contra a
política de impostos do império português.
O termo cabanagem faz referência aos
armazéns agrícolas, fabricados a partir
da folha do açaí, muito comum na região
do atual Pará, que eram utilizados para
estoque da produção de cacau e café.
Foi uma revolta popular muito violenta,
ocorrida de 1835 a 1840, na província do
Grão-Pará. Seu objetivo era aumentar a

(E)

20.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

importância do seu território no governo
central brasileiro e enfrentar a questão da
pobreza do povo da região.
O objetivo principal dos cabanos era a
deposição do imperador Dom Pedro I,
considerado um obstáculo aos planos
industriais do estado.

(E)

A responsabilidade administrativa pelos
atos de improbidade não prescreve.

22.

Sobre o Estatuto dos Funcionários
Públicos de Belém, assinale a alternativa
correta.
Equipara-se também a funcionário o pessoal
contratado por tempo determinado para
exercer função decorrente de necessidade
temporária de excepcional interesse público,
sujeitando-se ao regime estatutário previsto
no Estatuto dos Funcionários Públicos de
Belém.
A nomeação para cargo de confiança
depende de prévia habilitação em concurso
público.
É requisito para ingresso na carreira pública
não possuir dívidas.		
Ao entrar em exercício, o funcionário
nomeado para o cargo de provimento
efetivo ficará sujeito a estágio probatório
por período de até cinco anos.
O funcionário estável somente poderá
ser demitido em virtude de sentença
judicial.

(A)

O Brasil é um país de proporções
continentais, com aproximadamente
8,5 milhões km², que ocupa quase a
metade da América do Sul, abarcando
várias zonas climáticas e apresentando
diversos biomas e diversas formas de
relevo. Sobre a geografia do Brasil,
assinale a alternativa correta.
O Brasil, devido as suas proporções,
apresenta território em dois hemisférios da
Terra, o oriental e o meridional.
O Brasil é um país de estrutura geológica
antiga, porém na porção leste brasileira
ocorrem dobramentos modernos, como a
Serra da Mantiqueira e o Planalto Atlântico.
O Pico de São Paulo é o ponto mais alto
do Brasil, com 3525 metros de altitude, e
localiza-se na região norte do país, nos
Montes Apalaches.
Apesar do Rio Amazonas ser o mais extenso
do mundo, com aproximadamente 7 mil
quilômetros, é o Rio Paraná que apresenta
a maior bacia hidrográfica do Brasil.
O território brasileiro fica sobre a placa
tectônica sul-americana e apresenta
estrutura geológica composta de maciços
antigos e bacias sedimentares.

(B)
(C)
(D)

(E)

23.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
24.

LEGISLAÇÃO
		
21. Assinale a alternativa correta sobre a
responsabilidade administrativa.
(A) A
responsabilidade
administrativa
pressupõe
prévia
condenação
criminal.
(B) Os atos de improbidade administrativa
importarão, sempre, em prisão do agente.
(C) Os atos de improbidade administrativa
importarão apenas em suspensão dos
direitos políticos e perda da função
pública.
(D) Os atos de improbidade administrativa
importarão a suspensão dos direitos
políticos, a perda da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento
ao erário, na forma e gradação previstas em
lei, sem prejuízo da ação penal cabível.
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(A)

(B)
(C)

(D)
(E)

7

Assinale a alternativa correta em relação
à classificação da Constituição da
República Brasileira.
É uma constituição outorgada.
É uma constituição flexível.
É uma constituição sintética.
É uma constituição dogmática.
É uma constituição costumeira.
Em relação à Organização do Estado,
disciplinada
na
Constituição
da
República,
assinale
a
alternativa
INCORRETA.
A organização político-administrativa da
República Federativa do Brasil compreende
a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
Os Territórios Federais integram a
União.
Os Estados podem incorporar-se entre si,
subdividir-se ou desmembrar-se para se
anexarem a outros, ou formarem novos
Estados ou Territórios Federais, mediante
aprovação da população diretamente
interessada, através de plebiscito, e do
Congresso Nacional, por lei complementar.
Brasília é a Capital Federal.
É permitido que a União, os Estados, o Distrito
Federal e os Municípios estabeleçam cultos
religiosos e igrejas, podendo subvencionálos.

25.

(A)

(B)
(C)

(D)

(E)

Assinale a alternativa correta sobre os
princípios que norteiam a administração
pública e sobre os atos administrativos.
A administração pública da União obedecerá
apenas ao princípio de legalidade e a
administração pública dos Estados e dos
Municípios obedecerá apenas aos princípios
da publicidade e eficiência.
São requisitos do ato administrativo
competência, finalidade, forma, motivo e
objeto.
Um ato administrativo não é auto-executável,
de modo que a administração precisa buscar
o Poder Judiciário para executar todas as
suas medidas.
A administração não pode anular seu
próprio ato administrativo, cabendo sempre
ao interessado ingressar na Justiça para
pedir a anulação.
Ato administrativo vinculado é aquele que
está sujeito à analise de oportunidade e
conveniência do administrador.

28.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26.

(A)

(B)
(C)
(D)
(E)
27.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

30.

Considerando

o

Aplicativo

Libre

Office versão 5, instalação padrão em

Assinale a alternativa que NÃO apresenta
uma dica de segurança para manter a
privacidade.
Utilize, quando disponível, listas de proteção
contra rastreamento, que permitem que
você libere ou bloqueie os sites que podem
rastreá-lo.
Utilize, quando disponível, navegação
anônima.
Sempre utilize cookies para garantir
recursos seguros de cada site.
Armazene e-mails confidenciais em formato
criptografado.
Seja cuidadoso ao acessar seu Webmail,
digite a URL diretamente no navegador.

português, o seguinte ícone
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

uma
uma
uma
uma
uma

cria

tabela.
nova página.
célula.
caixa de texto.
forma (quadrado).

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31.

Considerando o navegador de internet
Google Chrome versão 59 instalação
padrão em Português, a seguinte tecla
de atalho Shift + Esc ativa qual recurso?
(O caractere + foi utilizado apenas para
interpretação)
Gerenciador de tarefas.
Gerenciador de Downloads.
Adicionar aos Favoritos.
Ortografia e Gramática.
Sincronização integrada.
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(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Considerando o Sistema Operacional
Windows 7 instalação padrão em
português, assinale a alternativa que
apresenta o nome do software disponível
por padrão utilizado para digitação
de texto que não permite formatações
como Negrito, Itálico e Sublinhado, por
exemplo.
Paint.
Bloco de Notas.
Text Editor.
Wordpress.
Wordpad.

29.

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Qual é o significado da sigla SSD,
considerando
um
dispositivo
de
armazenamento de dados.
Semi Solid Desktop.
Super Secure Disk.
State Solid Drive.
Secure Slate Disk.
Solid State Disk.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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É o órgão vinculado ao Arquivo
Nacional, que tem por finalidade definir a
política nacional de arquivos públicos e
privados, bem como exercer orientação
normativa visando à gestão documental
e à proteção especial aos documentos
de arquivo.
CONARQ.
CONPDEC.
CONANDA.
CADE.
CODEFAT.

32.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
33.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
34.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
35.

I.
II.
III.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Integram o Sistema Nacional de Arquivos,
sem necessidade de acordo ou ajuste,
EXCETO
o Arquivo Nacional.
os arquivos do Poder Legislativo Federal.
os arquivos municipais dos Poderes
Executivo e Legislativo.
os arquivos estaduais do Poder Judiciário.
os arquivos de pessoas jurídicas de direito
privado.

36.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Assinale a alternativa que apresenta a
função da administração responsável
pela distribuição de tarefas e recursos e
pela definição de quem tem autoridade
sobre quem.
Liderança.
Planejamento estratégico.
Organização.
Controle.
Gerência Operacional.

37.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nas
chamadas
estruturas
organizacionais do tipo funcional,
o
critério
predominante
de
departamentalização é por
especialização ou área do conhecimento.
fase de um processo produtivo mais amplo.
mercado ou cliente.
projetos.
área geográfica de atuação.

38.

(A)

Quanto aos tipos de controle nas
empresas, analise as assertivas e
assinale a alternativa que apresenta a(s)
correta(s).

(B)

O controle estratégico é genérico e
sintético quanto a seu conteúdo e é
direcionado para o longo prazo.
O controle operacional é detalhado,
analítico e direcionado para o curto
prazo.
O controle tático incide sobre o nível
institucional da empresa e aborda a
empresa em sua totalidade.

(C)

(D)

Apenas I.
Apenas I e III.
Apenas III.
I, II e III.
Apenas I e II.
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(E)
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Grau de realização da missão e dos
objetivos,
desempenho
global
da
organização e eficiência geral dos
recursos da organização e eficiência
geral dos recursos da organização são
exemplos de medidas típicas de que
nível de controle?
Controle nas áreas funcionais.
Controle mercadológico.
Controle estratégico.
Controle operacional.
Controle financeiro.
Qual é a área de um sistema de
administração de materiais responsável
pela guarda física dos materiais
em estoque e é o local onde ficam
armazenados os produtos para atender
a produção e os materiais entregues por
fornecedores?
Compras.
Importação.
Produção.
Almoxarifado.
Planejamento e controle da produção.
Coordenação é um dos aspectos básicos
da função de Direção nas empresas
modernas. Assinale a alternativa que
apresenta corretamente a definição de
coordenação.
Direito formal e legítimo de decidir e agir para
obter os resultados desejados, concedido a
alguém pelas normas da organização.
Processo interativo e de entendimento,
assimilação e operacionalização de uma
mensagem, visando a um objetivo específico
da organização.
Capacidade de identificação das informações
básicas inerentes a um assunto, escolha
entre percursos alternativos de ação e
acompanhamento das consequências das
escolhas efetuadas.
A determinação consciente da direção a
ser seguida para alcançar os resultados
desejados, com definição de metas e dos
recursos e esforços necessários para
alcançá-las no período estabelecido.
A capacidade de integrar, com método
e ordem, os diversos conhecimentos,
atividades e pessoas alocadas em um
processo, projeto ou sistema, a fim
de proporcionar seu desenvolvimento
harmonioso.

39.

(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

40.

(A)

(B)

(C)
(D)
(E)

41.

(A)
(B)

(C)

Assinale a alternativa que apresenta
a definição de estoques de matériasprimas
Correspondem a todos os itens que já
entraram no processo produtivo, mas que
ainda não são produtos acabados.
Correspondem a todos os itens utilizados
nos processos de transformação em
produtos acabados.
Correspondem a todos os itens que já
estão prontos para ser entregues aos
consumidores, ou seja, os produtos finais.
Correspondem a todos os itens que já foram
despachados de uma unidade fabril para
outra e que ainda não chegaram ao seu
destino final.
Correspondem aos materiais que continuam
sendo propriedade do fornecedor até que
sejam vendidos.

(D)
(E)

42.

(A)
(B)

(C)

Quanto aos contratos administrativos,
assinale a alternativa correta.
Eles podem ser firmados entre duas
empresas
particulares
ou
entre
a
Administração Pública e outra entidade,
particular ou não.
Eles podem ser impostos pela Administração
Pública a outras entidades, mesmo
particulares, quando isso for expressa e
objetivamente de interesse público.
Em regra, eles são formais, porque são
expressos, em regra, por escrito, sob pena
de nulidade.
Eles podem ser firmados entre duas, três ou
mais partes contratantes, desde que uma
delas seja a Administração Pública.
Uma vez firmado o Contrato Administrativo,
ele não poderá ser alterado de qualquer
modo, mesmo que por opção consensual
entre as partes envolvidas.

(D)
(E)
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Relacione as colunas e assinale a
alternativa com a sequência correta.

1.
2.
3.

Auto.
Ata.			
Relatório.

( )

Refere-se a um fato ou a uma ocorrência,
em uma data determinada.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em várias datas.
Refere-se a vários fatos ou várias
ocorrências, em uma data determinada.

( )
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
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Quanto
à
classificação
da
correspondência oficial, considerandose apenas a natureza do assunto, é
correto afirmar que
a correspondência oficial é secreta quando
o conhecimento de seu conteúdo deve
permanecer restrito.
a correspondência oficial é confidencial
quando seu conteúdo deve ser mantido
em absoluto sigilo para não comprometer a
segurança de um Estado.
a correspondência oficial é reservada
quando a divulgação de seu conteúdo é
proibida apenas por um tempo.
a correspondência oficial é ostensiva
quando o seu conteúdo é reservado apenas
a autoridades, civis ou militares.
a correspondência oficial é ordinária quando
a divulgação de seu conteúdo não prejudica
a Administração.

43.

( )

O que significa continuidade, que é um
dos princípios do serviço público?
Significa que os serviços públicos devem ser
remunerados com a menor tarifa possível.
Significa que o poder público pode mudar
os critérios que definem quais são seus
usuários a serem atendidos por determinado
serviço.
Significa que o regime de execução do
serviço público pode ser alterado a qualquer
tempo, para adaptá-lo aos interesses
públicos.

Significa que os serviços públicos não
devem sofrer interrupções, de modo a evitar
a sua paralisação.
Significa que os serviços públicos somente
podem ser oferecidos pela Administração
Pública, sendo vedados a entidades
particulares.

1
2
1
3
2

–
–
–
–
–

3
3
2
2
1

–
–
–
–
–

2.
1.
3.
1.
3.

44.

(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

45.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
46.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

São qualidades ou características da
redação oficial a impessoalidade, o uso
do padrão culto da linguagem, a clareza,
a concisão, dentre outras. Quanto à
concisão, assinale a alternativa correta.
É a qualidade do texto que possibilita
imediata compreensão pelo leitor.
É a qualidade do texto que evita impressões
pessoais, seja de quem comunica a
mensagem, seja de quem a recebe ou
mesmo do assunto tratado.
É a exigência de que o texto obedeça a
certas regras padronizadas que incluem,
dentre outros aspectos, certa forma de
tratamento.
É a qualidade do texto que transmite um
máximo de informações com um mínimo
de palavras, evitando-se redundâncias e
repetições desnecessárias.
É a qualidade encontrada no texto
que obedece às regras gramaticais
predominantes, evitando-se o uso de gírias
e termos de sentido duvidoso.

47.

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

As seguintes palavras são muito usuais
na correspondência oficial. Assinale
a alternativa que apresenta apenas
palavras escritas corretamente.
Cercear – Meritíssimo – Treino.
Femenino – Surtido – Encobrir.
Acarear – Despêndio – Táboa.
Almeijar – Arroba – Destinguir.
Homogênio – Verossímel – Custume.

48.

(A)

Assinale a alternativa em que a frase está
escrita corretamente no que se refere ao
emprego da vírgula.
Políticos a meu ver, devem sempre usar
uma linguagem clara ou seja, de fácil
entendimento.
Chegou a Brasília, visitou o Ministério da
Educação e, levou seus documentos.
O Presidente da República, indicou sua
posição no assunto.
Aristóteles o filósofo foi o criador da Lógica.
Brasileiros, é chegada a hora de buscar
entendimento.
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(B)
(C)
(D)
(E)
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Um sistema de operações de serviço pode
ser dividido em área de movimentação
de público, área de serviço interno e área
de acesso restrito. Quanto a essas áreas,
assinale a alternativa correta.
As áreas de movimentação de público são
de melhor e mais fácil controle, sendo,
portanto, caracterizadas pela previsibilidade
e padronização das atividades realizadas.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, proporcionam alto contato com os
clientes, exigindo maior padronização do
atendimento para evitar reclamações.
As áreas de acesso restrito são
geralmente reservadas a poucos clientes
ou usuários, normalmente àqueles com
melhor relacionamento com a empresa ou
repartição pública.
As áreas de linha de frente, ou de
movimentação de público, proporcionam
alto contato com o cliente, resultando em
alta variabilidade de percepção do cliente ou
usuário quanto ao serviço e difícil controle.
As áreas de retaguarda, ou de serviço
interno, são constituídas por setores nos
quais não se pode permitir a presença de
clientes ou pessoas estranhas.
Assinale a alternativa que apresenta
atividades próprias do planejamento,
como uma das funções da administração.
Divisão do trabalho a ser realizado e
atribuição das tarefas às pessoas e grupos
da empresa.
Organização de equipes de trabalho e
verificação do seu desempenho.
Definição da qualidade da mão-de-obra a
ser contratada e especificação dos níveis
de atividade e remuneração.
Definição de objetivos e resultados a serem
alcançados e definição dos meios que
possibilitam a realização desses resultados.
Coordenação e motivação das pessoas
para a realização do trabalho em grupo.

49.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)
50.

(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

Quanto ao seu gênero, os documentos
podem ser classificados de diversos
modos. Assinale a alternativa que
apresenta a definição correta para os
documentos do tipo cartográfico.
Documentos manuscritos, digitados ou
impressos.
Documentos em formatos variáveis,
contendo
representações
geográficas,
arquitetônicas ou de engenharia (mapas,
plantas, perfis).
Documentos em películas cinematográficas
e fitas de imagem.
Documentos com dimensões e rotações
variáveis, contendo registros fonográficos
(discos e fitas audiomagnéticas).
Documentos em suporte fílmico resultantes
da microrreprodução de imagens.
O método alfanumérico de arquivamento
combina números e assuntos na organização
dos documentos.
combina letras e números na organização
dos documentos.
combina imagens e números na organização
dos documentos.
combina letras, imagens e origem do
documento na sua organização.
utiliza apenas números na organização dos
documentos.

ATENÇÃO!
NÃO SE ESQUEÇA de marcar, na Folha de
Respostas, o número de sua prova indicado
na capa deste caderno.

Auxiliar de Administração

12

Auxiliar de Administração

13

