
CORE-BAHIA 
CONCURSO PÚBLICO / EDITAL 001/2018 

  CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO III 

- 1 - 
 

LÍNGUA PORTUGUESA                         10 (questões) 

 
01. Mantendo-se o sentido original e a relação sintática 
entre as palavras, o termo sublinhado no período 
abaixo poderia ser corretamente substituído pela 
expressão: 
 
“A Constituição de 1988, logo no Artigo 1º, parágrafo 
único diz que „Todo poder emana do povo, que o 
exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição”.  

(Fonte adaptada: uol.com.br  >acesso em 08 de junho de 2018) 
 
a) ao qual. 
b) porque. 
c) pois. 
d) o qual. 
 
02. “Em meio à sensação de caos, alguns grupos da 
sociedade defendem que a intervenção militar seria a 
única saída para o país resolver problemas como a 
corrupção, a ética nos gastos públicos e a crise 
econômica.”  

(Fonte adaptada: uol.com.br  >acesso em 08 de junho de 2018) 
 
Analisando o trecho acima é correto afirmar que: 
 
a) Ambas as vírgulas presentes na frase são 

utilizadas com o objetivo de separar num período 
orações de mesma natureza que tenham certa 
extensão. 

b) A vírgula utilizada imediatamente após “caos” tem 
a função de isolar um termo de valor meramente 
explicativo. 

c) As vírgulas presentes na frase possuem funções 
diferentes: a primeira isola um termo deslocado na 
oração, enquanto que a segunda separa elementos 
de mesma função sintática. 

d) A vírgula utilizada imediatamente após “caos” 
indica certa inflexão de natureza emocional – por 
exemplo, tristeza, cólera, sarcasmo. 

 
03. A partícula “se” pode desempenhar na oração 
funções equivalentes às exercidas pelos elementos 
nominais, como na frase abaixo. Nesse caso, 
analisando-se o trecho a seguir, é correto afirmar que: 
 
“A pauta intervencionista se espalhou nas redes sociais 
e ganhou ressonância na sociedade.”  

(Fonte adaptada: uol.com.br  >acesso em 08 de junho de 2018) 
 
a) Na oração em que a partícula “se” está inserida, 

não há designação do ser que pratica a ação 
sofrida ou recebida pelo sujeito. 

b) A partícula “se” expressa que o objeto direto ou 
indireto representa a mesma pessoa ou a mesma 
coisa que o sujeito do verbo. 

c) A partícula “se” se refere a um termo anterior, 
servindo de elo subordinante da oração que inicia. 

d) O verbo “espalhou” classifica-se como pronominal, 
devendo sempre ser acompanhado do pronome 
oblíquo concordante com o sujeito da oração. 

 

04. A depender da sua colocação na frase, 
determinadas palavras podem variar sua função 
morfológica. Nesse sentido, assinale a alternativa em 
que as palavras sublinhadas nas frases pertencem a 
classes gramaticais diferentes: 
 
a) “Eu teria, talvez, voltado atrás.” – “Talvez ela não 

goste tanto de você.” 
b) “Nunca o encontramos em casa.” – “Não lhe desejo 

o pior.” 
c) “Entramos por aqui.”– “Procuro por alguém 

interessado em estudar.” 
d) “A história se encontra entre o passado e o futuro.” 

– “O homem estava entre as paredes.” 
 
05. Há presença de oração na voz passiva na seguinte 
alternativa (frases adaptadas de: uol.com.br >acesso em 08 de 

junho de 2018):  
 
a) Pela Carta Magna, é o povo quem escolhe os 

governantes.  
b) Se os militares tomam o poder pela força, isso se 

classifica como um golpe de Estado. 
c) E qual seria o papel das Forças Armadas na 

democracia?  
d) Em uma situação de gravidade, por exemplo, o 

presidente da República pode decretar uma 
Intervenção Federal, Estado de Defesa e Estado 
de Sítio.  

 
06. Segundo a gramática, acentuam-se determinadas 
palavras para diferenciação de significado; chama-se 
acento diferencial. Esta regra baseia a acentuação da 
seguinte palavra da frase abaixo: 
 
“Ninguém pôde notar a perspicácia do homem 
ingênuo.” 
 
a) Ninguém. 
b) Pôde. 
c) Perspicácia. 
d) Ingênuo. 
 
07. “A solidariedade entre o verbo e o sujeito, que ele 
faz viver no tempo, exterioriza-se na concordância (...)” 
(Celso Cunha e Lindley Cintra). Na frase abaixo, o verbo 
“havia” encontra-se no singular, pois: 
 
“Durante a Ditadura, não havia garantia de direitos 
fundamentais.”   

(Fonte adaptada: uol.com.br  >acesso em 08 de junho de 2018) 
 

a) Concorda com o sujeito simples. 
b) Não apresenta um sujeito determinado. 
c) Concorda com o sujeito oculto. 
d) Possui um sujeito inexistente. 

 
08. A utilização da crase em “à” na frase abaixo é 
justificada pela seguinte regra gramatical: 
 
“Não vejo nenhuma força política, à exceção daquelas 
que são absolutamente minoritárias.”  

(Fonte adaptada: uol.com.br  >acesso em 08 de junho de 2018) 
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a) Há a contração entre a preposição “a” exigida por 
regência verbal e o artigo definido “a”. 

b) É obrigatório o uso de crase em locuções 
adverbiais formadas por preposição e palavra 
feminina. 

c) É obrigatório o uso de crase nesta locução 
prepositiva. 

d) É obrigatório o uso de crase nesta locução 
conjuntiva. 

 
09. “Eu aguardava com uma ansiedade medonha esta 
cheia de que tanto se falava.”  

(J. Lins do Rego, ME, 58).  

 
Assinale a alternativa em que o termo destacado 
exerce a mesma função sintática que a partícula “que” 
sublinhada no trecho acima. 
 
a) Mas os militares realizaram mudanças na 

Constituição. 
b) Pouco depois, o general Castelo Branco foi eleito 

por deputados como presidente da República. 
c) Apesar de ter apoio de parte da população, Goulart 

desistiu da luta armada e partiu para o exílio 
político no Uruguai. 

d) A partícula “que” em destaque não possui função 
sintática. 

 
10. Leia com atenção: 
 
“Mesmo sem saber se jamais chegarei, apetece-me rir 
e cantar em honra da beleza das coisas.” 

 (S. de Mello Breyner Andresen, CE, 102) 
 
A primeira oração do período acima se relaciona à 
oração principal. Apesar de não possuir conectivo 
explícito, ela mantém com esta, determinado valor 
semântico, caracterizado como: 
 
a) Tempo. 
b) Explicação. 
c) Condição. 
d) Concessão. 
 
CONHECIMENTOS GERAIS                   10 (questões) 

 
11. O escritor brasileiro Jorge Amado (1912-2001), 
nasceu no estado da Bahia, sendo considerado um dos 
maiores representantes da literatura brasileira 
modernista. Analise sobre Jorge Amando: 

 
 I- Recebeu vários prêmios por suas obras 
literárias, dentre eles o Prêmio Camões de Literatura; 
 II- Dentre suas obras literárias estão: Capitães 
da Areia (1937) e Gabriela, Cravo e Canela (1958); 
 III- Por sua militância politica foi exilado, na 
década de 40; 
 IV- Pertenceu a Academia Brasileira de Letras 
e ao falecer seu posto foi ocupado por sua filha a 
também escritora Zélia Gattai. 
 
Dos itens acima: 

a) Apenas os itens II e IV estão corretos. 
b) Apenas os itens II, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 
d) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
 
12. O Ministério da Saúde anunciou no dia 05 de julho 
de 2018 o lançamento de um plano para eliminar a 
hepatite C até 2030. A estratégia prevê a redução das 
etapas para o diagnóstico da doença e a ampliação da 
testagem em grupos considerados prioritários (como 
pessoas vivendo com HIV/AIDS, pacientes que fazem 
diálise, usuários de drogas e bebês de mães que têm 
hepatite C). 

(Fonte adaptada: noticias.uol.com.br >acesso em 06 de julho de 
2018) 

 
Além da hepatite C, existem também os seguintes tipos 
de hepatite, exceto: 
 
a) Hepatite Autoimune. 
b) Hepatite Medicamentosa. 
c) Hepatite Venal. 
d) Hepatite E. 
 
13. Eleição do líder social no México representa um 
tsunami político em um país que exige mudança de 
regime após duas décadas de alternância entre os 
principais partidos. 

(Fonte adaptada: brasil.elpais.com >acesso em 06 de julho de 2018) 

 
Com base na notícia acima e utilizando seus 
conhecimentos, analise: 
 
(__)- Andrés Manuel López Obrador, também 
conhecido pelas iniciais AMLO, foi eleito presidente do 
México no mês de julho de 2018; 
(__)- O novo presidente irá governar o mais populoso 
país de língua espanhola; 
(__)- O presidente eleito já foi vice-presidente do país 
na década de 90; 
(__)- O novo presidente do México declarou oposição 
ferrenha às politicas do MERCOSUL e disse ter 
intensão de retirar seu país do acordo.  
 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
 
a) V-F-F-V. 
b) F-V-V-V. 
c) F-F-V-V. 
d) V-V-F-F. 

 
14. Referente à geografia brasileira, assinale a 
alternativa incorreta: 
 
a) Uma das regiões hidrográficas do Brasil é 

denominada Região Hidrográfica do Parnaíba. 
b) A vegetação denominada de “Pampa” é encontrada 

na região Sul do Brasil. 
c) O Brasil é banhado somente pelo Oceano 

Atlântico. 
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d) O estado do Acre está localizado na região norte 
do Brasil e faz fronteira com a Colômbia e a 
Bolívia. 

 
15. Segundo o disposto na Lei nº 4.886/65, compete 
privativamente, ao Conselho Federal: 
 
a) Escolher por nomeação, através do presidente do 

Conselho Federal, os presidentes dos Conselhos 
Regionais. 

b) Fixar, mediante resolução, os valores das 
anuidades e emolumentos devidos, somente de 
pessoas jurídicas, aos Conselhos Regionais dos 
Representantes Comerciais nos quais estejam 
registrados. 

c) Julgar quaisquer recursos relativos às decisões dos 
Conselhos Regionais. 

d) Elaborar regimentos de trabalho externo. 
 
16. Com base no disposto pelo Código de Ética e 
Disciplina dos Representantes Comerciais, constituem 
deveres éticos do representante comercial, exceto: 
 
a) Conduzir-se sempre com lealdade nas suas 

relações com os colegas. 
b) Velar pela existência e finalidade do Conselho 

Federal e Conselho Regional a cuja jurisdição 
pertença, cumprindo e cooperando para fazer 
cumprir suas recomendações. 

c) Envidar esforços para que suas relações com o 
representado sejam contratadas por meios 
informais, com requisitos bem definidos. 

d) Informar e advertir o representado dos riscos, 
incertezas e demais circunstâncias desfavoráveis 
de negócios que lhe forem confiados, sobretudo 
em atenção às momentâneas variações de 
mercado local.  

 
17. Complete a lacuna corretamente, conforme o 
disposto no Código de Ética e Disciplina dos 
Representantes Comerciais: 
 
Art. 8º: As faltas cometidas pelo representante 
comercial decorrentes de infrações das normas 
disciplinares são _____________, conforme a natureza 
do ato e circunstâncias de cada caso. 
 
a) Gravíssimas e graves. 
b) Graves e leves. 
c) Médias e leves. 
d) Gravíssimas e médias. 
 
18. A Secretaria de Estado de Saúde (SES) confirmou 
no dia 09 de julho de 2018 a ocorrência de dois casos 
de sarampo no Rio de Janeiro. As amostras foram 
analisadas pela Fiocruz, laboratório de referência do 
Ministério da Saúde. Desde a primeira suspeita da 
circulação de sarampo, a SES e a Secretária Municipal 
de Saúde do Rio de Janeiro têm trabalhado em 
parceria. Pelo menos 17 casos suspeitos estão sendo 
investigados. 

(Fonte adaptada: istoe.com.br >acesso em 09 de julho de 2018) 

Os recentes casos de sarampo no Brasil colocaram as 
autoridades sanitárias e de saúde em alerta para um 
surto da doença. Com base nas notícias de veiculação 
nacional, é correto afirmar sobre o sarampo: 
 
a) Não existe vacina para a doença. 
b) O sarampo não é transmissível de pessoa para 

pessoa de forma direta. 
c) O sarampo é uma doença bacteriana que pode 

causar meningites. 
d) No primeiro semestre de 2018 a Organização 

Mundial da Saúde (OMS) emitiu um comunicado 
alertando para o aumento no número de casos de 
sarampo no Brasil. 
 

19. O primeiro-ministro da Etiópia, Abiy Ahmed, e o 
presidente da Eritreia, Isaias Afewerki, assinaram no 
dia 09 de julho de 2018 uma declaração que põe fim ao 
“estado de guerra” entre os dois países e encerra 20 
anos de hostilidades.  

(Fonte adaptada: istoe.com.br >acesso em 09 de julho de 2018) 

 
Sobre os países e a guerra mencionada na notícia 
acima, analise: 
 
 I- A Etiópia e a Eritreia, já foram um só país; 
 II- A Etiópia é o segundo país mais populoso do 
continente Africano; 
 III- Ao contrário da maioria dos países do 
continente africano a Etiópia, nunca foi colonizada, mas 
foi ocupada durante alguns anos, pela Itália fascista de 
Mussolini; 
 IV- A Eritreia, diferentemente da Etiópia, foi 
colonizada pela Itália, e o italiano ainda é uma língua 
utilizada na Eritreia. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 
b) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 
c) Apenas os itens II, e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
 
20. Analise, sobre o estado da Bahia: 
 
(__)- A Bahia é o segundo estado mais populoso da 
Região nordeste do Brasil; 
(__)- A primeira capital brasileira foi a cidade de 
Salvador, na Bahia; 
(__)- O estado da Bahia faz divisa com os seguintes 
estados brasileiros: Sergipe, Alagoas, Pernambuco, 
Piauí, Tocantins, Goiás, Minas Gerais e Espírito Santo; 
(__)- Dentre as cidades mais populosas do estado da 
Bahia, estão: Feira de Santana e Vitória da Conquista. 

 
Assinale (V) para as afirmações verdadeiras e (F) para 
as falsas e em seguida marque a alternativa que 
apresenta a ordem correta de cima para baixo: 
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a) V-F-F-V. 
b) F-V-V-V. 
c) F-F-V-V. 
d) V-V-F-F. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS        20 (questões) 

 
21. A armazenagem de produto que tomará parte no 
produto final, sem que haja alteração em suas 
propriedades físicas ou químicas, é denominada 
estocagem: 
 
a) De matéria-prima. 
b) Intermediária. 
c) De produtos acabados. 
d) De material auxiliar. 
 
22. Em uma comunicação oficial, o fecho de uma 
correspondência expedida por um Senador a um 
Deputado Federal deverá ser: 
 
a) Atenciosamente. 
b) Cordialmente. 
c) Gentilmente. 
d) Respeitosamente. 
 
23. A modalidade de comunicação de assuntos oficiais 
pelos órgãos da administração pública entre si e 
também com particulares e o instrumento pelo qual 
Ministros ou outras autoridades expedem instruções 
sobre a organização e funcionamento de serviço e 
praticam outros atos de sua competência são, 
respectivamente: 
 
a) Decreto e circular. 
b) Ofício e portaria. 
c) Parecer e aviso. 
d) Memorando e ofício. 
 
24. Com relação às características e à gestão dos 
arquivos, é correto afirmar que: 
 
a) Os documentos de arquivo possuem como 

característica a parcialidade. 
b) As três fases básicas da gestão de documentos 

são produção, utilização e avaliação. 
c) Os objetivos de produção dos arquivos estão 

relacionados às questões administrativas, 
científicas e artísticas. 

d) A linguagem não-textual caracteriza um arquivo 
especializado. 

 
25. O método de arquivamento corresponderá à forma 
em que os documentos serão armazenados, visando a 
sua localização futura. Assinale a alternativa que 
descreve corretamente o método onomástico: 
 
a) Para cada documento é atribuído um número, a 

partir do qual serão organizados os documentos. 
Como no momento da busca a procura acontecerá 
a partir de um nome, este método exige a adoção 
de um índice, que permitirá identificar o número de 

cada documento e, assim, possibilitar sua 
localização. 

b) A peculiaridade que o caracteriza é que os 
números são dispostos em três grupos de dois 
dígitos cada um, lidos da direita para a esquerda, 
formando pares. 

c) A organização é feita pelo assunto dos 
documentos, podendo, ainda, ser ordenados de 
forma alfabética ou numérica. 

d) Os documentos são organizados a partir da data e 
local de produção ou procedência. 

 
26. No que se refere ao Protocolo, assinale a 
alternativa correta: 
 
a) O termo que caracteriza a abertura do processo é 

denominado diligência. 
b) Recebimento, registro e autuação não são 

atividades realizadas pelo setor de protocolo. 
c) A unidade protocolizadora não é a responsável 

pela classificação do documento. 
d) A expedição dos documentos é de 

responsabilidade dos serviços de protocolo e do 
arquivo geral. 

 
27. Sobre os princípios da Administração Pública, é 
correto afirmar que: 
 
a) Conforme o princípio da legalidade, a atuação do 

agente público deve objetivar a realização do 
interesse da administração. 

b) O princípio da moralidade administrativa prescinde 
de avaliação da intenção do agente. 

c) Viola o princípio da moralidade ato administrativo 
de remoção de servidor público com o objetivo de 
punição. 

d) À luz do princípio da moralidade, a vedação ao 
nepotismo alcança os agentes políticos para 
nomear parentes para cargos políticos. 

 
28. A extinção de um ato administrativo em razão da 
prática de outro ato em sentido contrário ao inicial é 
denominada: 
 
a) Extinção natural.  
b) Caducidade. 
c) Contraposição.  
d) Conversão. 
 
29. Acerca das características e tipologias 
arquivísticas, é incorreto afirmar que: 
 
a) Documentos iconográficos são os que têm suas 

informações em forma de imagem estática. 
b) No sistema direto de arquivamento, a busca é feita 

diretamente onde está guardado o documento. 
c) O arquivo especial tem sob sua guarda 

documentos em diversos tipos de suportes. 
d) Os valores administrativos, fiscais ou jurídicos são 

considerados valores secundários dos 
documentos. 
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30. Sob os aspectos gerais das rotinas administrativas 
e do atendimento ao público, analise os itens a seguir: 
 

I- Proatividade, apego as normas e robotismo 
são princípios aplicados no atendimento ao público; 

II- O princípio que prevê foco no cliente postula 
que a eficácia no atendimento ao público significa 
realizar as tarefas com menor uso de recursos; 

III- Otimizar determinada área da organização e 
estabelecer diretrizes que determinam a estrutura 
organizacional correspondem a atividades das rotinas 
administrativas. 

 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão incorretos. 
 
31. A comunicação pode dar-se de modo verbal ou não 
verbal. Assinale a alternativa que indica um exemplo de 
comunicação verbal: 
 
a) Tom da voz. 
b) Gestos. 
c) Transmissão de mensagens. 
d) Ritmo da fala. 
 
32. Assinale a alternativa que não corresponde a uma 
autarquia pública: 
 
a) Organizações sociais. 
b) Agências reguladoras. 
c) Associações públicas. 
d) Conselhos profissionais. 
 
33. Assinale a alternativa que representa um dos 
objetivos fundamentais da República Federativa do 
Brasil: 
 
a) Garantir o desenvolvimento nacional. 
b) Manter a soberania. 
c) Promover a dignidade da pessoa humana. 
d) Assegurar o pluralismo político. 
 
34. Assinale a alternativa correta acerca dos direitos e 
garantias fundamentais constitucionalmente 
estabelecidos: 
 
a) A liberdade de consciência e de crença e a 

proteção aos locais de culto e a suas liturgias 
apresentam-se como garantias sem reserva legal 
expressa. 

b) São gratuitas as ações de habeas corpus e habeas 
data, e, na forma da lei, os atos necessários ao 
exercício da cidadania. 

c) No caso de iminente perigo público, a autoridade 
competente poderá usar de propriedade particular, 
assegurada ao proprietário prévia indenização. 

d) É vedado aos entes federados estabelecer aliança 
e qualquer tipo de colaboração com entidades 
religiosas. 

 
35. Considerando os direitos e garantias fundamentais 
no capítulo que aborda os direitos sociais, são direitos 
dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que 
visem à melhoria de sua condição social:  
 
a) Relação de emprego protegida contra despedida 

arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei 
ordinária. 

b) Seguro-desemprego, em caso de desemprego 
voluntário ou involuntário. 

c) Salário mínimo proporcional à extensão e à 
complexidade do trabalho. 

d) Décimo terceiro salário com base na remuneração 
integral ou no valor da aposentadoria. 

 
36. De acordo com a Constituição Federal, é privativo 
de brasileiro nato o cargo de: 
 
a) Ministro de Estado. 
b) Ministro do Superior Tribunal de Justiça.  
c) Deputado Federal. 
d) Carreiras diplomáticas. 
 
37. Assinale a alternativa que indica aqueles que são 
inelegíveis e inalistáveis: 
 
a) Os conscritos. 
b) Os analfabetos. 
c) Os maiores de sessenta anos. 
d) Os juízes de direito. 
 
38. Considerado as disposições constitucionais a 
respeito da Administração Pública, analise:  
 

I- O direito de greve dos servidores públicos 
civis e militares será exercido nos termos e nos limites 
definidos em lei complementar; 

II- A remuneração dos servidores públicos e os 
subsídios somente poderão ser fixados ou alterados 
por lei específica, observada a iniciativa privativa em 
cada caso, assegurada revisão geral anual, sempre na 
mesma data e sem distinção de índices; 

III- A lei estabelecerá os prazos de prescrição 
para ilícitos praticados por qualquer agente, servidor ou 
não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento. 
 
Dos itens acima: 
 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens II e III estão corretos. 
c) Apenas os itens I e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
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39. No Microsoft Word 2010, as teclas de atalho “Ctrl + 
S” quando selecionadas, tem como função: 
 
a) Sublinhar o texto selecionado. 
b) Tornar o texto selecionado tachado. 
c) Selecionar um trecho do texto. 
d) Inserir SmatArt no texto selecionado. 
 
40. No Microsoft Excel 2010, o usuário que necessitar 
somar uma coluna ou uma linha de números, deve 
escolher a linha ou coluna que deseja somar e 
selecionar o seguinte item na barra de ferramentas: 
 
a) FormatarSoma. 
b) PreencherSoma. 
c) ExibirSoma. 
d) AutoSoma. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


