
 

 

CADERNO DE PROVA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

Leia as instruções  antes de iniciar a prova. 

1. O candidato receberá: 

1.1  Um caderno de Provas contendo 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha, com 04 (quatro) alternativas 

para responder as opções A, B, C, e D, sendo que apenas uma 01 (uma) deverá ser assinalada como correta. 

1.2  Um cartão de respostas personalizado para a Prova Objetiva. 

1.3  É responsabilidade do candidato, certificar-se que os dados informados nos materiais recebidos estão corretos. 

Após ser autorizado o início da prova, verifique no caderno de prova se a numeração das questões e a paginação 

estão corretas. 

2. Regras gerais: 

2.1  O candidato está autorizado a usar caneta esferográfica preta fabricada em material transparente. O 

descumprimento desta regra será de responsabilidade exclusiva do candidato que poderá ser eliminado do certame, 

caso não seja possível a leitura ótica do cartão resposta. 

2.2 O candidato dispõe de 3 (Três) horas  para realizar  a Prova Objetiva e não poderá entregar a prova e sair do prédio 

antes de decorrido o tempo de 1 (uma) hora do início. Após este prazo o candidato poderá entregar o material de prova 

e sair do prédio, sem o caderno de provas. 

2.3  O candidato  poderá levar  consigo o caderno de provas quando estiver faltando 30 (trinta) minutos para o término 

da prova.  

2.4  Durante a prova o candidato não deverá levantar-se ou comunicar-se com outros candidatos.  

2.5  Ao final das provas o candidato deverá entregar: o caderno de prova, o cartão-resposta,  e  caso não tenha assinado 

a lista de presença deverá  assiná-la. 

2.6   Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão ser liberados juntos. 

3. Preenchimento do cartão- resposta: 

3.1  O candidato deverá assinalar no CARTÃO-RESPOSTA uma única alternativa que julgar correta e sem rasuras. O 

preenchimento do cartão deverá obedecer às instruções nele contidas. Observe atentamente o número da questão antes 

de marcar, pois não haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA.  

3.2  Não é permitida a consulta aos apontamentos, livros, dicionários e uso de aparelhos eletrônicos. 

3.3  Será considerada nula a questão que tiver mais de uma alternativa assinalada, com rasuras ou que esteja em branco 

ou em desacordo com as instruções de preenchimento informadas no cartão resposta. 

4. Informações finais: 

4.1 O gabarito das provas objetivas será divulgado no primeiro dia útil subsequente a aplicação da prova nos sites  

www.itame.com.br e www.senadorcanedo.go.gov.br 

4.2  Os Recursos contra itens do gabarito preliminar poderão ser interpostos na forma do Edital Regulamento. 

4.3  Qualquer informação sobre o concurso será fornecida pela Prefeitura Municipal, através da Comissão Especial do 

Concurso Público, ou pela Banca Examinadora.  

 

        REALIZAÇÃO: 

 
 

 

  

http://www.itame.com.br/
http://joviania.go.gov.br/
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Leia o texto a seguir e responda as questões de 01 a 

05. 

Mar 

A primeira vez que vi o mar eu não estava sozinho. 

Estava no meio de um bando enorme de meninos. Nós 

tínhamos viajado para ver o mar. No meio de nós 

havia apenas um menino que já o tinha visto. Ele nos 

contava que havia três espécies de mar: o mar mesmo, 

a maré, que é menor que o mar, e a marola, que é 

menor que a maré. Logo a gente fazia ideia de um 

lago enorme e duas lagoas. Mas o menino explicava 

que não. O mar entrava pela maré e a maré entrava 

pela marola. A marola vinha e voltava. A maré enchia 

e vazava. O mar às vezes tinha espuma e às vezes não 

tinha. Isso perturbava ainda mais a imagem. Três 

lagoas mexendo, esvaziando e enchendo, com uns rios 

no meio, às vezes uma porção de espumas, tudo isso 

muito salgado, azul, com ventos. [...] 

(Trecho retirado da crônica: Visão do mar – Ruben Braga) 

 

01) Marque a alternativa em que a frase expressa o 

objetivo da viagem mencionada no texto.  

(A) “O mar às vezes tinha espuma e às vezes não 

tinha”. 

(B) “Estava no meio de um bando enorme de 

meninos”. 

(C) “Ele nos contava que havia três espécies de mar”. 

(D) “Nós tínhamos viajado para ver o mar”. 

 

02) No trecho “Estava no meio de um bando  enorme 

de  meninos”, qual palavra pode ser classificada como 

substantivo coletivo? 

(A) Enorme 

(B) Meninos 

(C) Bando 

(D) Meio 

 

03) Em qual dos trechos a seguir as palavras 

destacadas são antônimas entre si? 

(A) “A marola vinha e voltava”. 

(B) “Isso perturbava ainda mais a imagem”. 

(C) “Logo a gente fazia ideia de um lago enorme e 

duas lagoas”. 

(D) “No meio de nós havia apenas um menino que já 

o tinha visto”. 

 

04) Em “Ele nos contava que havia três espécies de 

mar”, o pronome ele se refere  

(A) Ao enorme bando de meninos que viajaram. 

(B) Ao único menino que já tinha visto o mar. 

(C) Ao mar, à mare e à marola. 

(D) Ao narrador da história.  

05) No trecho “O mar às vezes tinha espuma e às 

vezes não tinha”, o advérbio às vezes expressa noção 

de: 

(A) modo; 

(B) lugar; 

(C) tempo; 

(D) intensidade. 

 

06) Em qual dos trechos abaixo a preposição 

destacada estabelece sentido de modo? 

(A) Ela queria sair de casa para ver o sol. 

(B) Os nomes foram escritos em ordem alfabética. 

(C) A mesa que ganharam de presente é de madeira. 

(D) Eles estavam conversando sobre o futuro do país.  

 

07) Marque a alternativa em que o verbo pode ser 

empregado corretamente nos espaços vazios abaixo: 

Joana __________ à sua mãe uma bicicleta de 

presente de natal no ano passado. Neste ano, Joana 

_________ ganhar um celular e no próximo ano ela 

_________ aos pais um computador.  

(A) pediu, quer, pedirá.  

(B) pediu, deseja, pediu.  

(C) pede, deseja, pedirá.  

(D) pedirá, queria, pedirá. 

 

08) Em qual das alternativas todas as palavras estão 

escritas corretamente? 

(A) Concerteza, lumbriga. 

(B) Circunstânsia, chícara. 

(C) Helicóptero, microndas.  

(D) Lápis, descendente.  

 

09) A palavra plural possui encontro de letras 

denominado como: 

(A) dígrafo; 

(B) vocálicos;  

(C) consonantais; 

(D) vocálicos e consonantais.  

 

10) Marque a alternativa em que o adjetivo destacado 

na frase não varia de acordo com o gênero. 

(A) Ela fez lindas amizades na escola.  

(B) Nós temos filhos muito inteligentes.  

(C) Eles não queriam que ela ficasse decepcionada. 

(D) Todos estavam de acordo com a nova regra do 

prédio. 

 

11) Uma empresa realizou uma festa natalina e 

convidou algumas crianças para ganhar presentes. A 

doação prevista seria de dois presentes para cada 

criança. Porém 15 crianças não compareceram no dia 



Prefeitura Municipal de Senador Canedo/GO.  Auxiliar Administrativo. 2 

 

da entrega, assim, a empresa pode doar três presentes 

a cada criança que esteve no local. Logo, o número de 

crianças que compareceram à praça foi igual a: 

(A) 28 

(B) 30 

(C) 32 

(D) 34 

 

12) Um assessor judiciário precisa analisar uma certa 

quantia de processos. No primeiro dia ele conseguiu 

analisar 1/5 do total. No segundo dia ele analisou 1/3 

do restante e ainda ficaram faltando 32 processos. 

Qual é o total de processos que ele vai analisar? 

(A) 56 

(B) 58 

(C) 60 

(D) 62 

 

13) Com 50 kg de mandioca podemos fabricar 18 kg 

de polvilho. Quantos saquinhos de polvilho de 2kg é 

obtido com 850 kg de mandioca? 

(A) 110 

(B) 153 

(C) 225 

(D) 306 

 

14) Um feirante anunciou uma promoção em que ao 

levar cinco abacaxis, o consumidor paga apenas 

quatro abacaxis. Se cada abacaxi custa R$ 4,50 fora da 

promoção, então o preço real de cada um dos cinco 

abacaxis, com a promoção, diminui em 

(A) R$ 0,90 

(B) R$ 1,10 

(C) R$ 2,30 

(D) R$ 3,60 

 

15) Carlos e Fábio são técnicos de uma loja de celular. 

Carlos trabalha apenas pela manhã e conserta, 

diariamente, 7 celulares. Fábio trabalha à tarde, 

empacotando e despachando os celulares consertados 

por Carlos. Ele consegue empacotar e despachar 11 

celulares por dia. Com base nessas informações, se 

Carlos trabalhar por 5 dias consecutivos, quantos 

celulares Fábio deixará de empacotar e despachar, em 

apenas 3 dias de trabalho? 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

 

16) Um médico faz um plantão a cada 24 horas de 

trabalho e um enfermeiro a cada 36 horas. Hoje, que é 

domingo, os dois profissionais começaram juntos o 

plantão às 06 horas, no mesmo hospital. Daqui a 

quantas horas eles voltarão a se encontrar? 

(A) 72 horas 

(B) 82 horas 

(C) 88 horas 

(D) 92 horas 

 

17)  No show de Zeca Pagodinho todas as pessoas que 

entravam pelo portão   do estádio  eram numeradas de 

uma a uma, na sequência de 1 (um) a 604 (seiscentos 

e quatro),  sem pular nenhum número. Nesse caso, o 

número de vezes que o algarismo 6 foi escrito é igual 

a: 

(A) 80 

(B) 92 

(C) 116 

(D) 125 

 

18) Em uma obra há 25 trabalhadores, com a previsão 

de conclusão em 16 dias. Caso chegue mais 15 

trabalhadores, em quantos dias essa obra pode ser 

antecipada para a conclusão? 

(A) 6 

(B) 8 

(C) 10  

(D) 12 

 

19)  As amigas,  Ana, Bia e Marta, têm as seguintes 

profissões: pintora, cantora e médica, não 

necessariamente nesta ordem. Considere então, as 

seguintes informações: 

 As idades das três são: 28, 30 e 35 anos; 

 Ana é cantora; 

 A pessoa que tem 28 anos é médica; 

 Marta tem 35 anos. 

Com base nas informações dadas, é correto afirmar 

que: 

(A) Ana tem 28 anos 

(B) Marta é médica 

(C) Bia tem 28 anos 

(D) Ana não tem 30 anos 

 

20) Paulo é vendedor de  título de clube. No primeiro 

dia de trabalho conseguiu vender apenas um título, o 

que se repetiu no segundo dia. A partir do terceiro dia, 

o número de título vendido foi igual à soma dos títulos 

vendidos nos dois últimos dias anteriores. Seu patrão 

prometeu que quando conseguisse vender 20 ou mais 

títulos, ele ganharia uma folga extra. Considerando 

que o padrão de venda se manteve, Paulo ganhou sua 

primeira folga extra no final do: 
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(A) sexto dia de trabalho 

(B) sétimo dia de trabalho 

(C) oitavo dia de trabalho 

(D) nono dia de trabalho 

 

21) De acordo com suas funções biológicas, as 

gorduras são, na maioria das vezes, vistas como vilãs 

da alimentação. De acordo com a informação acima, é 

possível afirmar que: 

(A) não se pode dizer que todas as gorduras são vilãs 

para a saúde, pois há muitos grupos de gordura 

importantes  responsáveis, inclusive,  pelo transporte 

de vitaminas lipossolúveis, como as vitaminas do 

complexo B e o ácido ascórbico (Vitamina C); 

(B) as gorduras são grandes vilãs, pois independente 

de serem gorduras boas ou ruins, deve ser observado 

os altos valores calóricos, que elas proporcionam ao 

organismo. Isso por si só é capaz de desequilibrar 

energeticamente o corpo. Essa situação causa aumento 

de peso, caso não haja redução calórica diária dos 

demais grupos alimentares envolvidos, como 

carboidratos, proteínas, vitaminas e minerais; 

(C) Não se pode dizer que todas as gorduras são vilãs 

para a saúde, pois gorduras boas são precursoras de 

hormônios esteroides, tais como: testosterona, 

progesterona e estradiol,  também,  estão relacionados 

com a produção de sais biliares, contribuindo assim 

com o processo de absorção de lipídeos; 

(D) As únicas gorduras realmente vilãs da alimentação 

são as gorduras hidrogenadas, muito presentes na 

manteiga e banha de porco. Uma alimentação que 

priorize gorduras boas, como azeite de oliva, óleo de 

girassol, óleo de canola e margarina vegetal são os 

ideais para uma alimentação equilibrada em gorduras 

boas.  

 

22) Um dos principais cuidados que se deve ter com 

os produtos de limpeza é ao misturá-los. Algumas 

misturas são terminantemente proibidas, já que podem 

resultar em substâncias tóxicas e perigosas à saúde. 

Que combinação de produtos de limpeza pode liberar 

gases tóxicos? 

(A) Sabão em pó e água sanitária. 

(B) Desinfetantes e ceras. 

(C) Água sanitária e amônia. 

(D) Detergente e solventes. 

 

23) Quanto a utilização e aplicação dos produtos de 

limpeza, assinale a alternativa incorreta. 

(A) Misturar água sanitária com sabão em pó é 

perigoso, já que uma fumaça tóxica pode ser formada.  

(B) O álcool é um ótimo desinfetante para a 

desinfecção de grandes áreas, tais como: espelhos, 

vidros, metais e borrachas. 

(C) Não enxaguar corretamente o resíduo deixado 

após a aplicação do detergente é o maior engano, pois 

a superfície ficará embaçada e o material poderá ser 

danificado. 

(D) Os desinfetantes têm sua eficácia comprometida, 

quando não permanece por no mínimo dez minutos no 

local a ser higienizado. 

 

24) Não é forma de provimento de cargo público: 

(A) Nomeação 

(B) Promoção 

(C) Posse 

(D) Reintegração 

 

25) Marque a alternativa correta: 

(A) O estágio probatório terá o prazo de 02 (dois) 

anos, a contar da entrada em exercício, do servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude 

de aprovação em concurso público; 

(B) O servidor habilitado em concurso público e 

empossado em cargo efetivo será declarado estável no 

serviço público a partir da data da posse; 

(C) A idoneidade moral é irrelevante para a avaliação 

do servidor em estágio probatório; 

(D) O servidor não aprovado no estágio probatório 

será exonerado ou, se estável, reconduzido ao cargo 

anteriormente ocupado. 

 

26) Analise a charge. 

 
A charge denuncia o(a) 

(A) aumento da criminalidade. 

(B) influência das redes sociais. 

(C) popularização do acesso à internet. 

(D) ineficiência da política de segurança pública. 

 

27) Pode ser definido como um regime 

político autoritário, mantido pela violência, de 

caráter excepcional e ilegítimo. Ele pode ser 

conduzido por uma pessoa ou um grupo que impõe 
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seu projeto de governo à sociedade com o auxílio da 

força. Normalmente, os governantes nesse tipo de 

regime chegam ao poder por meio de um golpe de 

Estado. Já o filósofo político Norberto Bobbio afirma 

que na atualidade é um regime caracterizado pela 

concentração absoluta do poder e pela subversão 

da ordem política anterior. 

O texto é uma definição de um regime 

(A) liberal. 

(B) ditatorial. 

(C) escravista. 

(D) democrático. 

 

28) O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência 

Negra, celebrado em 20 de novembro, foi instituído 

oficialmente pela lei nº 12.519, de 10 de novembro 

de 2011. A escolha do dia 20 de novembro para 

celebrar Zumbi e a Consciência Negra explica-se 

pois a data faz referência à/ao 

(A) morte de Zumbi. 

(B) abolição da escravidão. 

(C) fim do tráfico de escravos. 

(D) início do movimento negro. 

 

29) Analise a imagem. 

 
 

O chargista critica o 

(A) consumismo. 

(B) sedentarismo. 

(C) fabricante de celulares. 

(D) apego ao ultrapassado. 

 

30) Ocorre quando, por exemplo, um funcionário é 

promovido por ter relações de parentesco com aquele 

que o promove, havendo pessoas mais qualificadas e 

mais merecedoras da promoção. Napoleão Bonaparte 

foi um exemplo desse tipo de prática, que, em 1809, 3 

de seus irmãos eram reis de países ocupados por seu 

exército. O texto descreve uma prática política 

criminosa denominada 

(A) corrupção. 

(B) nepotismo. 

(C) exoneração. 

(D) clientelismo. 

https://www.politize.com.br/nao-vai-ter-golpe-entenda-o-que-e-golpe-de-estado/
https://www.politize.com.br/nao-vai-ter-golpe-entenda-o-que-e-golpe-de-estado/

