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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO  

 
   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 ( duas) horas do início das 

provas. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

• O candidato será eliminado sumariamente caso o celular toque.  
 
Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CARLOS-SP-ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26   27 28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Legislação 

10 
10 
04 
06 

 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Leia as frases abaixo e complete com o pronome 
corretamente de acordo com a norma padrão culta da 
escrita.  
 I) ____ nunca mais dormimos com tranquilidade.  
II) Bons ventos __ levem.  
III) O livro sumiu, mas puseram___agora mesmo sobre 
a mesa! 
a) I -Nós, II- os, III- no.   
b) I- Eles, II- lhe, III- o.  
c) I- Tu, II- os, III- na. 
d) I- Ela, II- nós, III-na.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa que corresponde às palavras 
proparoxítonas.  
a) Cambuí, carajá, maracujá.  
b) Vizinho, túnel, revólver. 
c) Acadêmico, dúvida, gráfico.  
d) Buriti, caju, clima.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
3) Assinale a alternativa que o verbo tenha função de  
verbo de  ligação.  
a) Siga até a igreja e vire à direita.  
b) Nós viramos o barco no rio Tietê.  
c) A mulher virou uma fera para proteger sua cria.  
d) Não vire o vaso de plantas, menino, vai quebrar! 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
4) Assinale a alternativa que NÃO seja considerada 
uma oração.  
a) Claramente vamos nos atrasar.  
b) Ela acordou dispersa. 
c) Nunca mais vou vê-lo.  
d) Que coisa terrível! 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Assinale V para verdadeiro e F para falso, sobre as 
regras de acentuação.  
( ) Palavras paroxítonas são palavras que têm a 
penúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. 
Maioritariamente, não são acentuadas e representam a 
maioria das palavras da língua portuguesa. 
 (  ) Palavras proparoxítonas são palavras que têm a 
penúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. 
Maioritariamente, não são acentuadas e representam a 
maioria das palavras da língua portuguesa. 
 (  ) Palavras proparoxítonas são palavras que têm a 
antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. 
Segundo as regras de acentuação do português, todas 
as palavras proparoxítonas são acentuadas 
graficamente. 
 (  ) As palavras são oxítonas quando a última sílaba 
da palavra é a sílaba tônica.  
 (  ) Palavras paroxítonas são palavras que têm a 
antepenúltima sílaba da palavra como sílaba tônica. 
Segundo as regras de acentuação do português, todas 
as palavras paroxítonas são acentuadas graficamente. 
 Assinale a alternativa CORRETA.  
a) V-V-F-V-F. 
b) V-F-V-V-F.  
c) F-V-F-V-V. 
d) F-F-V-F-V.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Observe a tirinha e analise as afirmativas.  

 
 
I) O humor é construído pela conjunção adversativa 
“mas” já que podemos interpretar como ideias oposta, 
já que a preguiça é a mãe de todos os vícios, fazendo 
a relação que vício é algo negativo, esse habito teria 
que ser mudado ou não praticado, entretanto ele opõe 
essa ideia depois da vírgula “mas uma mãe é uma 
mãe...” 
II) O humor é constituído na tirinha com a quebra de 
expectativa, a conjunção “mas “tem função de 
conjunção aditiva podendo ser substituída pelo “e”, 
pois adiciona ideias, preguiça é a mãe de todos os 
vícios e como uma mãe é preciso ser respeitada.  
III) A tirinha se completaria apenas com o texto 
escrito, não é necessário a imagem para haver 
construção desse gênero!  
Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Apenas I e  II.  
b) Apenas I.  
c) Apenas II e III.  
d) Apenas I e III.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Assinale a alternativa que um verbo intransitivo 
esteja conjugado no futuro do presente. 
a) Nós não decidiremos nada enquanto estiverem 
conversando.  
b) O bebê comerá toda a papinha, pois está com fome.  
c) Ele nascerá amanhã.  
d) Os eleitores amariam a corte.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa que a oração tenha um 
predicativo do sujeito.  
a) Eu fiz todas as lições de casa.  
b) Ele correu ontem.  
c) Cristina estava desastrada.  
d) Afonso nadou o dia todo.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
Leia o poema e responda as questões 9 e 10. 
 

Soneto de Contrição- Vinicius de Moraes 

Eu te amo, Maria, eu te amo tanto 

Que o meu peito me dói como em doença 

E quanto mais me seja a dor intensa 

Mais cresce na minha alma teu encanto. 

Como a criança que vagueia o canto 

Ante o mistério da amplidão suspensa 

https://www.normaculta.com.br/acentuacao-grafica/
https://www.normaculta.com.br/acentuacao-grafica/
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Meu coração é um vago de acalanto 

Berçando versos de saudade imensa. 

Não é maior o coração que a alma 

Nem melhor a presença que a saudade 

Só te amar é divino, e sentir calma… 

E é uma calma tão feita de humildade 

Que tão mais te soubesse pertencida 

Menos seria eterno em tua vida. 

9) No poema há várias figuras de linguagem, mas a 
mais usada é a que chamamos de hipérbole,  assinale 
a alternativa que o trecho NÃO tenha a  figura 
hipérbole.  

a) “ Eu te amo, Maria, eu te amo tanto/ Que o meu peito 

me dói como em doença.” (1º e 2ª versos). 
b) “ Como a criança que vagueia o canto/ Ante o mistério 
da amplidão suspensa.” (5º e 6º versos).  
c) “Não é maior o coração que a alma/ Nem melhor a 
presença que a saudade” (9º e 10º versos). 
d) “Meu coração é um vago de acalanto/ Berçando versos 
de saudade imensa.” (7º e 8º versos). 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 10) Assinale a alternativa que melhor representa a 
sinonímia de contrição.  
a) Declaração. 
b) Confissão.  
c)  Atribuição.  
d) Armação.  
e) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA 

11) Para o casamento da Ana 81 convidadas foram ao 
salão de beleza, onde 54 convidadas fizeram 
maquiagem e 79 fizeram penteados. Quantas 
convidadas fizeram penteados e maquiagem? 
a) 45 
b) 52 
c) 56 
d) 60 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
12) Considerando o universo U={0,1,2,3,4,5,6,7,8,9} e o 

conjunto A={1,2,4,6,7,8}, temos assim que 𝑪𝑼
𝑨  é: 

a) 𝐶𝑈
𝐴 ={ 3,5,9} 

b)  𝐶𝑈
𝐴 ={ 0,1,2,4,6,7,8} 

c)  𝐶𝑈
𝐴 ={ 1,2,4,6,7,8} 

d) 𝐶𝑈
𝐴 ={ 1,3,5,7,9} 

e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Carlos foi a uma loja comprar uma TV no valor de 
R$ 1.235,00, chegando a loja verificou que se comprar 
à vista teria um desconto de 15 %, assim quanto 
pagaria pela TV à vista? 
a) R$  935,75 
b) R$ 1043,30 
c) R$ 1049,75 
d) R$ 1105,30 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
14) Sabendo que a=5, b=4 e c=2 determine o valor 
numérico das expressões algébricas: 

(𝒂𝟑−𝒃𝟐).𝟐

𝒄𝟓−𝟔.𝒃
 = 

 
a) 27,25 
b) 28,50 
c) 32,15 
d) 41,00  
e) Nenhuma das alternativas. 

 
15) Dada uma função quadrática 𝒇: 𝑹 → 𝑹 definida por 

𝒇(𝒈) = 𝒈𝟐 + 𝟑𝒈 − 𝟔, o valor mínimo da função é: 
a) 8,25 
b) -8,25 
c) 16,5 
d) - 16,5 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
16) Numa P.A., de oito termos temos que 𝒂𝟐 + 𝒂𝟑=18 e 

𝒂𝟓 + 𝒂𝟖 = 𝟓𝟎, com isso podemos dizer que (𝒂𝟏 + 𝒂𝟔) é 
igual a: 
a) 18 
b) 22 
c) 25 
d) 26 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Na aula de educação física o professor iniciou um 
jogo, cuja primeira jogada teria que dar um passo à 
frente, na segunda jogada dois passos à frente, na 
terceira jogada quatro passos à frente, com isso 
quantos passos terão que dar na sexta jogada? 
a) 64 
b) 66 
c) 68 
d) 72 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18) A baixo temos a planta de uma casa, onde João 
pretende trocar os pisos da sala(S) e dos quartos (Q1 e 
Q2) e da sua Cozinha(Coz), quantos m2 de piso terá 
que comprar? 

 
a) 135,0 m2 
b) 140,5 m2 
c) 141,0m2 

d) 150,0 m2  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) O prefeito pretende iniciar uma obra no período de 
30 dias, ele sabe que 15 trabalhadores realiza a mesma 
obra em 120 dias, sendo assim quantos trabalhadores 
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precisará para realizar a obra no tempo pretendido 
pelo prefeito? 
a) 50 trabalhadores  
b) 60 trabalhadores 
c) 65 trabalhadores 
d) 70 trabalhadores 
e) Nenhuma das alternativas. 
  
20) Dez costureiras trabalhando em oito dias, 
conseguem produzir 1000 peças, se treze costureiras 
trabalharem no mesmo ritmo em doze dias, quantas 
peças elas conseguirão produzir? 
a) 1830 peças 
b) 1900 peças 
c) 1950 peças 
d) 2000 peças 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
 INFORMÁTICA  

21)  Considerando o sistema Microsoft Windows 7, 
qual comando realiza a atribuição de pasta oculta, 
para a pasta já criada com o nome de oculto localizada 
em C: ? 
a) chdir  C:\oculto 
b) hide -H C:\oculto 
c) attrib +H C:\oculto 
d) Mkdir +H C:\oculto 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Referente a sessão de atalhos do MS-Office 2010, 
quais atalhos representam a ação de inserir data e 
hora respectivamente no texto?  
a) (Shift+Alt+Z) e (Shift+Alt+j) 
b) (Shift+Alt+D) e (Shift+Alt+T) 
c) ( Shift+Alt+O) e (Shift+Alt+W) 
d) ( Shift+Alt+J) e (Shift+Alt+P) 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Considerando os dados abaixo qual seria a 
formula para o cálculo da taxa de juros um 
empréstimo de R$ 4500,00 pagos em 15 parcelas de 
R$520,00? 
a) =TAXA (15;520;-4500) 
b) =TAXA(520;15-4500) 
c) =TAXA(4500;15-520) 
d) =PGTO(15;520;-4500) 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) Qual a formula para o cálculo do valor da 
prestação que será cobrada para um montante de R$ 
23000,00 em 48 meses, a uma taxa de juros 9% ao 
mês?  
a) =PGTO(9%;48;-23000) 
b) =PGTO(;48;-23000-9%) 
c) =TAXA(9%;48-23000) 
d)=PGTO(48;9;-23000) 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
LEGISLAÇÃO 

25) De acordo com a Lei Orgânica do Município de São 
Carlos–SP , complete  a lacuna a seguir acerca do Art. 
124: O município promoverá, ____________________e 
operação permanente de políticas publicas de 
proteção á fauna local e migratória, e de  assistência, 
abrigo, registro e controle de animais domésticos. 

a) consórcio com outros Munícipios objetivando a solução 
de problemas  comuns relativos á  proteção ambiental  
b) com a participação da coletividade, a preservação, 
conservação, defesa, recuperação e melhoria  do meio 
ambiente  natural , artificial e do trabalho , atendidas as 
peculiaridades locais e em harmonia com o 
desenvolvimento social e econômico 
c) por si ou por meio de convênios estabelecidos dentro da 
coletividade, ações educativas e de planejamento, 
estruturação, implantação 
d)  em particular à preservação dos recursos hídricos e ao 
uso equilibrado dos recursos naturais  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Conforme o Código de Ética do Servidor Público 
Municipal de São Carlos - SP, Decreto nº 75 de 5 de 
abril de 2005. Art. 2°. São princípios que norteiam a 
atuação do servidor público municipal: Analise as 
afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso) 
acerca de alguns princípios referentes ao artigo citado 
acima: 
(  ) a dignidade, o decoro, o zelo, a eficiência e a 
consciência dos princípios morais; 
(  ) o equilíbrio entre a legalidade e a finalidade dos 
atos administrativos, que é o atendimento do interesse 
público; 
( ) a moralidade administrativa, como elemento 
indissociável de sua aplicação e de sua finalidade; 
(  ) a consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos; 
(  ) a integridade, a lealdade  e justiça, escolhendo 
sempre a melhor e a mais vantajosa opção para o bem 
comum; 
(  ) a publicidade dos atos administrativos, que 
constitui requisito de sua eficácia e moralidade, 
ensejando sua omissão comprometimento ético 
contra o bem comum, imputável a quem a negar; 
a) V, F, V, F, V, V. 
b) V, V, V, F, F, V. 
c) V, V, F, V, F, V. 
d) V, F, F, V, F, V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27) A respeito do Código de Ética do Servidor do 
munícipio de São Carlos – SP, Decreto nº 75 de 5 de 
abril de 2005. Art. 3°. São deveres do servidor público 
municipal: Assinale a alternativa CORRETA que 
corresponde ao Parágrafo único do artigo citado 
acima: 
a) Os servidores ocupantes de cargo em comissão devem 
prestar toda a sua atenção às ordens legais de seus 
superiores, velando atentamente por seu cumprimento, e, 
assim, evitando a conduta negligente e a imprudência, a 
condição de servidor público deve ser considerada em 
todos os aspectos da vida do cidadão, inclusive os 
privados. 
b) Os servidores ocupantes de cargo em comissão 
deverão prestar consultoria a pessoa física ou jurídica, 
inclusive sindicato ou associação de classe, valendo-se de 
informações não divulgadas publicamente a respeito de 
programas ou políticas do órgão ou da entidade a que 
esteve vinculado ou com que tenha tido relacionamento 
direto e relevante nos 06 (seis) meses anteriores ao 
término do exercício do cargo. 
c) Os servidores ocupantes de cargo em comissão, ao 
deixar o cargo, não poderão 
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 atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou 
jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em 
processo ou negócio do qual tenha participado, em razão 
do cargo. 
d) Os servidores ocupantes de cargo em comissão ou 
designados para função gratificada devem ainda entregar 
declaração de bens, com indicação das fontes de renda, 
na nomeação ou na entrada em exercício do cargo ou 
função, bem como no final de cada exercício e nas 
hipóteses de exoneração, renúncia ou afastamento 
definitivo. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) Mediante ao Decreto nº 130 de 20 de abril de 2012, 
assinale a alternativa CORRETA Completando o  Art. 
1º. Fica instituído, no âmbito da Administração Direta 
o Sistema  de Avaliação e Desempenho dos 
Servidores Públicos Municipais, que tem por  
finalidade:  
a) verificar formal e periódica o desempenho dos 
servidores públicos municipais, tendo como parâmetro as 
normas diretrizes e as especificidades da unidade 
organizacional em que o servidor permanece lotado. 
b) emitir parecer sobre a estabilidade dos servidores 
públicos municipais. 
c) estabelecer critérios de acompanhamento, orientação e 
avaliação dos servidores em estágio probatório, 
objetivando a aquisição da estabilidade no serviço público. 
d) atuar com instância complementar na análise dos 
resultados das avaliações periódicas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
29) De acordo com Código de Ética do Servidor 
Público Municipal de São Carlos, Decreto nº 75 de 5 de 
abril de 2005, assinale a alternativa CORRETA acerca 
do artigo 5º O servidor ocupante de cargo em 
comissão, ao deixar o cargo, não poderá: 
a) atender os requisitos de segurança para acesso aos 
sistemas informatizados municipais. 
b) ter consciência de que seu trabalho é regido por 
princípios éticos que se materializam na adequada 
prestação dos serviços públicos. 
c) participar dos movimentos e estudos que se relacionem 
com a melhoria do exercício de suas funções, tendo por 
escopo a realização do bem comum. 
d)  atuar em benefício ou em nome de pessoa física ou 
jurídica, inclusive sindicato ou associação de classe, em 
processo ou negócio do qual tenha participado, em razão 
do cargo. 
e) Nenhuma das alternativas.  
 
30) Acerca da Lei Orgânica do Município de São 
Carlos-SP, assinale a alternativa CORRETA, sobre o 
artigo 86. Ressalva os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, aquisições públicas 
que:  
a) assegure o direito, regulamentado em Lei, em reuniões 
em locais de trabalho, aos servidores públicos e seus 
sindicatos. 
b)  estabeleça a obrigatoriedade da declaração pública de 
bens, pelos seus diretores, na posse e no desligamento. 
c) permita somente as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  
d) indique os recursos necessários, admitidos apenas os 
provenientes de anulação de despesa, excluídas as que 
incidam sobre dotação para pessoal e seus encargos.  

e) Nenhuma das alternativas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


