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       AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
Código da Prova  

F01 X 
Verifique se o Código da Prova é o mesmo 
do seu cartão de respostas. 

Duração da prova: 3h30 TARDE 
 

 

 

TRANSCREVA, EM ESPAÇO DETERMINADO NO SEU CARTÃO DE RESPOSTAS, 

A FRASE ABAIXO PARA O EXAME GRAFOTÉCNICO: 

“Siga sempre em frente, não é possível voltar ao passado, 
então, faça seu futuro!” 

 

ATENÇÃO 
Este caderno contém quarenta questões de múltipla escolha, cada uma com cinco alternativas de 

resposta – A, B, C, D e E.  

 

Verifique se este material está em ordem. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal. 
O tempo de duração da prova inclui o preenchimento do Cartão de Respostas. 

 
 
 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 
Siga, atentamente, a forma correta de preenchimento do Cartão de Respostas, conforme estabelecido no próprio. 
O Cartão de Respostas é personalizado, impossibilitando sua substituição. 
 
Por motivo de segurança: 
 

 O candidato só poderá retirar-se definitivamente da sala após 1 (uma) hora do início efetivo da prova. 
 

 Somente faltando 1 (uma) hora para o término da prova, o candidato poderá retirar-se levando o seu Caderno de Questões. 
 

 O candidato que optar por se retirar sem levar o seu Caderno de Questões não poderá copiar suas respostas por qualquer meio. 
  

 Ao terminar a prova, o candidato deverá se retirar imediatamente do local, não sendo possível nem mesmo a utilização dos 
banheiros e/ou bebedouros. 

 
Candidato, ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o Cartão de Respostas assinado. Não se esqueça dos seus 
pertences. 
Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o Cartão de Respostas.  
O fiscal de sala não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença do coordenador local. 
 

BOA PROVA! 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 1 

De acordo com o Novo Acordo Ortográfico da Língua 
Portuguesa e com base na acentuação gráfica dos ditongos 
representados por ei e oi da silaba tônica das palavras 
paroxítonas, a(s) palavra(s) grafada(s) corretamente 
é(são): 

 

I. oitenta. 

II. proteico. 

III. aldeia. 

IV. heróico. 

V. alcatéia. 

 

Está(ão) correta(s): 

 

(A) somente I. 

(B) somente I e IV. 

(C) somente II, III, IV e V.  

(D) somente II e III. 

(E) I, II, III, IV e V. 

 

Questão 2 

A palavra grafada INCORRETAMENTE em relação ao uso de 
acento circunflexo é: 

 

(A) cortês. 

(B) avô. 

(C) você. 

(D) robô. 

(E) vôo. 

 

Questão 3 

Com relação ao uso de ch ou x, está correta a palavra: 

 

(A) cherife. 

(B) chícara. 

(C) xingar. 

(D) mechedor. 

(E) enchoval. 

 

Questão 4 

Palavras antônimas são palavras que apresentam um 
significado contrário na representação de uma ideia. Além 
de contrariedade e oposição, os antônimos podem 
também estabelecer correlação e complementaridade. 

 

I - A antonímia é habitualmente estabelecida entre 
palavras diferentes, com radicais diferentes, por 
exemplo, bom e mau. 

II - Os antônimos podem ser formados, também, por 
prefixos de negação, como: in-, des-, a-, por exemplo, 
atento e desatento. 

III - Os antônimos podem, ainda, ser representados por 
palavras que já apresentam prefixos cujos significados 
são contraditórios, por exemplo, infeliz como 
antônimo de feliz. 

 

Está(ão) correta(s) apenas: 

 

(A) I. 

(B) II. 

(C) III. 

(D) I e II. 

(E) II e III. 

 

Questão 5 

Palavras homônimas são palavras que são pronunciadas da 
mesma forma, mas têm significados diferentes. Existem 
três tipos de homônimos: 

 

(A) homônimos perfeitos, homófonos e homógrafos. 

(B) homônimos perfeitos, homônimos imperfeitos e 
homógrafos. 

(C) homônimos perfeitos, homônimos imperfeitos e 
homófonos. 

(D) homônimos perfeitos, homócrologos e homógrafos. 

(E) homócrologos, homófonos e homógrafos. 
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Questão 6 

Na regência verbal, se o verbo regente for transitivo direto, 
terá como termo regido um objeto direto (não 
preposicionado). Se o verbo regente for transitivo indireto, 
terá como termo regido um objeto indireto 
(preposicionado). Quando a regência verbal é estabelecida 
através de uma preposição, as mais utilizadas são: a, de, 
com, em, para, por, sobre. 

 

Com base no texto apresentado, analise os sete itens. 

 

1) simpatizar ______. 

2) lembrar-se ______. 

3) alertar ______. 

4) comparecer ______. 

5) convocar ______. 

6) trocar ______. 

7) visar ______. 

 

Assinale a sequência correta das preposições. 

 

(A) 1) de / 2) com / 3) sobre / 4) em / 5) para / 6) por / 7) a. 

(B) 1) a / 2) de / 3) sobre / 4) em / 5) para / 6) por / 7) com. 

(C) 1) sobre / 2) de / 3) por / 4) em / 5) para / 6) com / 7) a. 

(D) 1) em / 2) com / 3) sobre / 4) de / 5) para / 6) por / 7) a. 

(E) 1) com / 2) de / 3) sobre / 4) em / 5) para / 6) por / 7) a. 

 

Questão 7 

Assinale a frase INCORRETA, considerando o uso de 
pronome. 

 

(A) Deu muito o que falar o romance da princesa com o 
magnata. 

(B) Ele deve ter muito que contar. 

(C) Daí por diante, teria muito que tirar de suas forças. 

(D) Agostinho ainda tinha muito que explicar a seu próprio 
respeito. 

(E) Nada tendo que fazer no povoado, só lhe restava 
mesmo dormir. 

 

Questão 8 

A definição de classes de palavras, para atender às 
necessidades de descrição dos processos de formação de 
palavras, deve corresponder a uma combinação de 
propriedades: 

 

(A) analíticas, propositivas e críticas. 

(B) analíticas, sintáticas e semânticas. 

(C) morfológicas, sintáticas e semânticas. 

(D) morfológicas, propositivas e críticas. 

(E) propositivas, sintáticas e semânticas. 

 

Questão 9 

Quanto à sua estrutura sintática, o período pode ter uma 
só oração independente ou várias unidades oracionais. 
Sendo assim, pela nomenclatura gramatical vigente e 
tradicional, é possível afirmar que há os períodos: 

 

(A) determinado e indeterminado. 

(B) horizontal e vertical. 

(C) simples e composto. 

(D) biunívocos e polifrasal. 

(E) realístico e ficcional. 

 

Questão 10 

“Um vulto cresce na escuridão. Clarissa se encolhe. É 
Vasco.” (Veríssimo, É. Clarissa. Porto Alegre: Globo, 1956, 
p. 188.) 

Nesse trecho há três orações. Qual o sujeito de cada 
oração? 

 

(A) um vulto – Clarissa – sujeito oculto. 

(B) na escuridão – se encolhe – é Vasco. 

(C) um vulto – se encolhe – sujeito oculto. 

(D) um vulto – Clarissa – é Vasco. 

(E) cresce – Clarissa – Vasco. 

 

Questão 11 

Num período composto, normalmente estruturado, as 
orações se interligam mediante dois processos sintáticos 
universais:  

 

(A) a sintaxe e a semântica. 

(B) a coordenação e a subordinação. 

(C) o convexo e o oblíquo. 

(D) a coordenação e o oblíquo. 

(E) o convexo e a subordinação. 

 

Questão 12 

As três famílias de orações subordinadas são: 

 

(A) ativas – passivas – relativas. 

(B) ativas – passivas – adverbiais. 

(C) substantivas – ativas – passivas. 

(D) substantivas – relativas – ativas. 

(E) substantivas – adjetivas – adverbiais. 
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Questão 13 

Analise as orações seguintes: 

 

1) “O Brasil é um país de grandes riquezas, mas o padrão 
de vida do seu povo é um dos mais baixos do mundo”. 

2) “O São Francisco é o rio da unidade nacional; ele banha 
vários estados do Brasil e depois deságua no Atlântico”.  

3) Embora o Rio de Janeiro seja um município de muita 
beleza, a mortalidade dos moradores de comunidades é 
um dos mais altos do Brasil”. 

4) “Embora o Brasil seja um país de grandes riquezas, o 
padrão de vida do seu povo é um dos mais baixos do 
mundo”. 

5) “O São Francisco, que é o rio da unidade nacional, banha 
vários estados do Brasil e depois deságua no Atlântico”. 

6) “O Rio de Janeiro é um município de muita beleza, mas a 
mortalidade dos moradores de comunidades é um dos 
mais altos do Brasil”. 

 

Considerando os processos sintáticos, subordinação e 
coordenação, a sequência correta é: 

 

(A) 1) coordenação; 2) coordenação; 3) subordinação; 
4) subordinação; 5) subordinação; 6) coordenação. 

(B) 1) coordenação; 2) subordinação; 3) subordinação; 
4) subordinação; 5) subordinação; 6) coordenação. 

(C) 1) subordinação; 2) coordenação; 3) subordinação; 
4) subordinação; 5) subordinação; 6) coordenação. 

(D) 1) subordinação; 2) subordinação; 3) coordenação; 
4) coordenação; 5) coordenação; 6) subordinação. 

(E) 1) coordenação; 2) coordenação; 3) subordinação; 
4) subordinação; 5) coordenação; 6) coordenação. 

 

Questão 14 

Existem diversas figuras de linguagem. Estão subdivididas 
em: figuras de palavra, figuras de construção, figuras de 
pensamento e figuras de som. Entre as figuras de 
pensamento estão: 

 

(A) catacrese – hipérbole – silepse – apóstrofe. 

(B) catacrese – hipérbole – prosopopeia – silepse. 

(C) antítese – sinédoque – onomatopeia – apóstrofe. 

(D) antítese – hipérbole – prosopopeia – apóstrofe. 

(E) onomatopeia – catacrese – sinédoque – silepse. 

 

Questão 15 

A voz verbal indica se o sujeito gramatical é agente ou 
paciente da ação expressa pelo verbo. Existem três vozes 
do verbo ou vozes verbais no português. São elas: 

 

(A) relativa, subordinada e predominante. 

(B) predominante, relativa e reflexiva. 

(C) ativa, predominante e relativa. 

(D) subordinada, predominante e reflexiva. 

(E) ativa, passiva e reflexiva. 
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RACIOCÍNIO LÓGICO QUANTITATIVO 

Questão 16 

A frase que NÃO corresponde à verdade é: 

 

(A) o Brasil fica na Europa ou o Flamengo do Rio de Janeiro 
tem a maior torcida de futebol. 

(B) periquito come milho. 

(C) Brasil fica na América do Sul e produz café. 

(D) Portugal faz fronteira com a Rússia e sua capital é 
Lisboa. 

(E) o Inverno tem temperaturas menores que o Verão. 

 

Questão 17 

Se o meu carro tem o consumo de combustível de 10 
Km/litro e o seu tanque tem a capacidade de 50 litros: 

 

(A) com um tanque cheio posso rodar 800 Km. 

(B) com meio tanque posso rodar 200 Km. 

(C) posso ir e voltar de carro até uma cidade que fica 
distante 300 Km sem abastecer. 

(D) posso rodar sem problemas mesmo com o tanque na 
reserva pois deve ter postos de abastecimentos no 
trajeto. 

(E) com um tanque cheio posso rodar 1200 Km. 

 

Questão 18 

João é pai natural de Antônio. João tem 60 anos e seu 
irmão José é mais moço 40 anos. Qual proposição é 
INCORRETA? 

 

(A) José pode ser mais novo ou não que Antônio 

(B) Quando José nasceu João não tinha 15 anos 

(C) Antônio pode ter nascido quando João tinha 11 anos ou 
mais 

(D) João é mais velho que José acima de 20 anos 

(E) Antônio tem que ser mais novo que João 

 

Questão 19 

Na cantina há um bebedouro onde se usam galões de 20 
litros. Cada pessoa consome em média 1,5 de água por dia 
e na empresa tem 150 funcionários. Quantos galões 
devem ser comprados, no mínimo, por mês? 

 

(A) 10 

(B) 20 

(C) 12 

(D) 19 

(E) 22 

 

Questão 20 

Maria pode pegar papel para a impressora porque: 

 

(A) se ela sabe onde fica o armário com o papel da 
impressora, sabe qual é o papel próprio. 

(B) ou ela sabe onde está o armário em que o papel está 
ou não sabe qual o papel usado na impressora.  

(C) ela tem a chave do armário em que o papel próprio 
está e sabe o qual o tipo de papel necessário. 

(D) ela sabe qual papel é utilizado na impressora. 

(E) ela acha que qualquer papel é próprio para a 
impressora. 

 

Questão 21 

Nestas proposições lógicas, a INCORRETA é: 

 

(A) pode-se ir de carro de Pernambuco a Salvador. 

(B) água na nascente de um rio é doce ou salobra. 

(C) Câmara dos Vereadores faz leis estaduais. 

(D) Belém fica no estado do Pará ou no Amazonas. 

(E) a Lua é um satélite da Terra. 

 

Questão 22 

Qual proposição é incorreta? 

 

(A) O gato corre ou o canário canta 

(B) O gato não corre e o canário canta 

(C) O gato não corre ou o canário não canta 

(D) O gato corre ou o canário não canta 

(E) Tanto o gato corre como o canário canta 

 

Questão 23 

Você está encarregado por compras da oficina da empresa. 
Existem 3 fornecedores de estopa. Fornecedor A vende 
pacotes de 2 Kg custando R$ 9,00 cada. O fornecedor B 
vende pacotes de 3 Kg custando R$ 11,00 cada e o 
fornecedor C vende pacotes de 4 Kg custando R$ 14,00 
cada. Qual a melhor compra, a ser efetuada com R$ 400,00 
de um único fornecedor? 

 

(A) Fornecedor A por ter o melhor preço por pacote 

(B) Fornecedor B por ter pacotes de 3 Kg 

(C) ou do Fornecedor A ou do Fornecedor B 

(D) Fornecedor C por ter melhor custo/benefício 

(E) não pode ser do Fornecedor C pois tem o pacote mais 
caro 
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Questão 24 

Qual a proposição correta? 

 

(A) É possível cultivar alface se tiver terreno disponível 

(B) É possível cultivar alface em um terreno se e somente 
se tiver água para a irrigação 

(C) É possível cultivar alface mesmo sem água 

(D) É possível cultivar alface com terreno ou água 

(E) Não se pode cultivar alface com água 

 

Questão 25 

Luis não é motorista ou João nasceu no Pará. Em lógica 
significa o mesmo que: 

 

(A) se Luis é motorista, então João nasceu no Pará. 

(B) se João nasceu no Pará, então Luis é motorista. 

(C) se Luis é motorista, então João não nasceu no Pará. 

(D) se Luis não é motorista, então João não nasceu no Pará. 

(E) se Luis não é motorista, então João nasceu no Pará. 

 

Questão 26 

O gavião voa porque tem asas. O balão de ar quente voa e 
não tem asas. Pode-se concluir que: 

 

(A) não é necessário ter asas para voar. 

(B) toda ave que tem asas voa. 

(C) o balão de ar quente voa de uma forma diferente do 
que o gavião. 

(D) gavião voa para caçar e o balão de ar quente também. 

(E) O gavião não voa porque tem asas. 

 

Questão 27 

Jonas é pintor ou Pedro é pedreiro. Então: 

 

(A) Jonas só pode ser pintor se Pedro for pedreiro. 

(B) Jonas pode ser pintor mesmo que Pedro não seja 
pedreiro. 

(C) Pedro é pedreiro somente se Jonas for pintor. 

(D) Jonas não pode ser pintor se Pedro não for pedreiro. 

(E) para Jonas ser pintor, necessariamente Pedro tem que 
ser pedreiro. 

 

Questão 28 

Assinale a Proposição INCORRETA. 

 

(A) O boi é pesado embora o bode não seja tão pesado 

(B) O boi é mais pesado que o bode 

(C) O bode precisa de menos pasto que o boi então são 
menos pesados que os bois 

(D) Bodes são mais leves que o boi ambos em seu estado 
adulto 

(E) Um bode adulto sempre será mais pesado que um boi 

 

Questão 29 

Maria gosta de sorvete de Cajá e José gosta de suco de 
Graviola. Qual seria a PROPOSIÇÃO NEGATIVA dessa 
anterior? 

 

(A) Maria não gosta de sorvete de Cajá e José não gosta de 
suco de Graviola 

(B) Maria não gosta de sorvete de Cajá então José não 
gosta de suco de Graviola 

(C) Maria não gosta de sorvete de Cajá porque José não 
gosta de suco de Graviola 

(D) Maria não gosta de sorvete de Cajá ou José não gosta 
de suco de Graviola 

(E) Maria não gosta de sorvete de Cajá apesar de José não 
gostar de suco de Graviola 

 

Questão 30 

João comprou um carro no valor no valor de R$ 90.000,00. 
Deu seu carro antigo de valor R$ 35.000,00 de entrada e 
financiou o saldo em 10 prestações iguais sem correção.  

O valor da prestação é: 

 

(A) R$ 4.800,00. 

(B) R$ 6.500,00. 

(C) R$ 5.500,00. 

(D) R$ 8.500,00. 

(E) R$ 10.500,00. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 31 

A Lei de Acesso à Informação – LAI, lei nº 12.527/2011, 
regula o acesso à informação previsto 
constitucionalmente. Sobre a mesma, assinale a 
alternativa correta. 

 

(A) As empresas públicas e as sociedades de 
economia mista não estão subordinadas ao regime desta 
lei 

(B) A LAI se aplica somente à administração pública 

(C) O requerente não precisa justificar a necessidade 
da informação 

(D) O acesso à informação deverá ser garantido pelo 
órgão ainda que haja um processo decisório em curso 

(E) A LAI não prevê exceções 

Questão 32 

O atendimento ao público requer responsabilidade e 
respeito. Quando se trata de uma pessoa com deficiência é 
importante observar alguns requisitos, a fim de que não 
haja constrangimentos e o atendimento seja 
personalizado, conforme propõe o projeto “SEBRAE mais 
acessível”. Neste contexto, NÃO é uma orientação para um 
atendimento inclusivo: 

 

(A) apoiar-se na cadeira de rodas, aproximando-se da 
pessoa. 

(B) informar à pessoa com deficiência visual quando se 
ausentar do ambiente. 

(C) ao oferecer ajuda, perguntar como fazê-lo. 

(D) falar pausadamente, ser expressivo(a) e manter o 
contato visual com pessoas com deficiência auditiva. 

(E) dirigir-se diretamente à pessoa com deficiência que 
será atendida e não ao(à) seu(sua) acompanhante. 

 

Questão 33 

Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República a “redação oficial é a maneira pela qual o Poder 
Público redige as comunicações oficiais e os atos 
normativos” (p.16, 2018). Pelas suas características e 
finalidades, a composição textual da redação oficial é 
diferente, por exemplo, da correspondência particular ou 
do texto literário.  

São atributos da redação oficial: 

(A) precisão e linguagem informal. 

(B) padronização e coerência. 

(C) concisão e ambiguidade. 

(D) impessoalidade e subjetividade. 

(E) indeterminação e formalidade. 

 

Questão 34 

“[...] é um conjunto de tomada deliberada e sistemática de 
decisões envolvendo empreendimentos que afetam ou 
deveriam afetar toda a empresa por longos períodos de 
tempo. [...] envolve prazos mais longos de tempo, é mais 
abrangente e é desenvolvido nos níveis hierárquicos mais 
elevados da empresa, isto é, no nível institucional. É um 
processo contínuo de tomada de decisões estratégicas. 
Não se preocupa em antecipar decisões a serem tomadas 
no futuro, mas sim de considerar as implicações futuras de 
decisões que devem ser tomadas no presente.” 

 

O texto de CHIAVENATO refere-se a(o): 

 

(A) análise ambiental. 

(B) planejamento estratégico. 

(C) análise organizacional. 

(D) desenho departamental. 

(E) orçamento. 

 

Questão 35 

Conforme o Estatuto do Servidor Público do Município de 
Vilhena são deveres do servidor, EXCETO: 

 

(A) lealdade à instituição a que servir. 

(B) zelar pela economia do material e a conservação do 
patrimônio público. 

(C) guardar sigilo sobre assunto da repartição. 

(D) acatar as ordens superiores, obedecendo a hierarquia 
institucional independentemente da legalidade.  

(E) levar ao conhecimento da autoridade superior as 
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo. 

 

Questão 36 

O arquivamento de um documento é o ato de guardá-lo 
ordenadamente de acordo com a classificação 
estabelecida (alfabética, cronológica, geográfica ou outra). 
Assim, quando novamente solicitado e arquivado 
corretamente, será facilmente localizado. 

  

Faz parte da rotina de operações de arquivamento: 

 

(A) verificar a existência de documentos que tratem do 
mesmo assunto. 

(B) não eliminar cópias extras de documentos. 

(C) reunir os documentos antecedentes, juntando e 
colocando-os fora de ordem cronológica. 

(D) ignorar o conteúdo e tipologia do documento. 

(E) ao inspecionar um documento, nunca alterar uma 
classificação já atribuída. 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2011/lei/l12527.htm
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Questão 37 

Para Max Weber a “burocracia é a organização eficiente 
por excelência. Para conseguir eficiência, a burocracia 
explica nos mínimos detalhes como as coisas deverão ser 
feitas” (CHIAVENATO, 2011). Na perspectiva de Weber é 
uma vantagem da burocracia: 

 

(A) a inconstância nas rotinas e procedimentos.  

(B) dificultar a corrupção.   

(C) favorecer o nepotismo. 

(D) a sobreposição de atividades. 

(E) a parcialidade nas decisões. 

 

Questão 38 

Em um documento oficial o endereçamento é a parte que 
informa quem receberá o expediente. Segundo a redação 
oficial, as informações que devem constar no 
endereçamento são:  

 

(A) nome, idade e cargo do destinatário. 

(B) nome, idade, cor, sexo e cargo do destinatário. 

(C) cargo do destinatário e o endereço postal. 

(D) nome do destinatário com pronome de tratamento, 
cargo do destinatário e o endereço postal.  

(E) nome do destinatário e o endereço postal. 

 

Questão 39 

“A abordagem clássica não esteve totalmente a salvo de 
discussões internas. Enquanto a Teoria Clássica de Fayol 
defendia a organização linear caracterizada pela ênfase 
dada a centralização da autoridade, a Administração 
Científica de Taylor defendia a organização funcional 
caracterizada pela descentralização da autoridade.” 
(CHIAVENATO, 2011). 

 

Sobre este tema é correto afirmar: 

 

(A) centralização significa que a autoridade para tomar 
decisões está alocada nos níveis mais baixos da 
organização. 

(B) quanto maior o grau de descentralização, maior a 
supervisão sobre as decisões tomadas. 

(C) na descentralização podem ser tomadas decisões 
importantes nos níveis mais baixos da hierarquia. 

(D) na centralização é comum que os tomadores de 
decisão tenham bastante contato com as pessoas e 
situações envolvidas, aproximando-se dos fatos e das 
circunstâncias.  

(E) quanto maior for a necessidade de mudança e 
inovação, maior será a necessidade de centralização. 

 

Questão 40 

O Sistema Eletrônico de Informações – SEI é uma 
ferramenta de gestão de documentos e processos 
eletrônicos que integra o Processo Eletrônico Nacional - 
PEN. 

São benefícios do SEI, EXCETO: 

 

(A) melhoria nos fluxos de trabalho e agilidade na 
tramitação. 

(B) acesso remoto por meio de diversos tipos de 
equipamentos.  

(C) atuação simultânea de diversas unidades em um 
mesmo processo. 

(D) tramitação física dos documentos e arquivo com 
controle de umidade. 

(E) aumento da produtividade e diminuição do uso do 
papel. 

 


