
 

 

 

CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - CRA/RS 
 

 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

QR 

code 

V1_10/02/2021 12:06:49 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 

A Internet acabou! 
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Há 10 anos um sujeito chamado Chris Anderson, na época editor-chefe da Wired — uma 

revista originalmente impressa considerada a Bíblia da ciência e inovação — publicava um artigo 

dizendo que a web tinha morrido. Sim, web de www (world wide web), espaço digital onde 

habitam sites, páginas e documentos acessíveis através de navegadores como Chrome, FireFox, 

Safari, Explorer/Edge etc. 

Anderson já era um autor de ensaios memoráveis por conta do “Cauda Longa” de 2004 — 

que depois se tornou livro de mesmo nome. Foi a primeira vez que o mundo olhou de forma mais 

atenta para o modelo digital que viabilizava economicamente ___ venda de muitos itens variados 

em pequenas quantidades. Por isso, quando “The Web is dead. Long live the internet” surge, o 

público observa com atenção a tese de que web sites, páginas e afins não teriam grande futuro. 

A lógica era simples: com o surgimento dos celulares como os conhecemos hoje, 

tracionado inicialmente pelo iPhone, nossos hábitos mudariam drasticamente. Com isso, a web 

(que em 2010 completava 20 anos) — antes dela, a internet tinha poucos recursos gráficos — 

daria espaço a aplicativos e suas experiências proprietárias e especializadas nos smartphones. 

Tudo isso fazia sentido, mas a a...ensão e a força dos aplicativos iriam numa direção ainda 

mais violenta do que o artigo delineava. Chegariam bem mais longe do que o autor imaginara. 

Eles e...trapolariam os limites dos smartphones e dominariam qualquer dispositivo capaz de estar 

online. Não necessariamente na forma de aplicativos, mas disfarçados de soluções, de aplicações, 

de caminhos. 

E o que dizer da subversão de aparelhos antes tão bem comportados? Será que eles 

“viraram internet”? 

O que são essas TVs que não passam mais programas de TV? E pensar que você não senta 

mais na frente delas dizendo que vai se conectar ___ internet — soaria ridículo. Você vai se 

divertir com séries, filmes, desenhos, etc. 

Em nenhum momento, deve passar pela nossa cabeça que o que importa não é a internet 

em si, não naquela antiga forma dela. Mas para o fato de que dependemos exclusivamente de 

uma tecnologia chamada TCP/IP — a coluna cervical da internet — para que o seu leitor de livros 

eletrônicos, o seu serviço de músicas ou simplesmente o seu banco continuem funcionando de 

qualquer canto. 

As parcas barreiras, que desde o início da vida online foram muito além de qualquer 

limitação física, se foram. Você não tipifica mais onde a internet está ou não está. Talvez você só 

lembre que ela existe verdadeiramente quando a sua conexão cai. 

E, por esses aspectos e alguns outros que tomariam algum tempo nosso di...ertando, é 

possível dizer que a internet, como conhecíamos, acabou. Ou será que já não é tão simples 

delimitar onde ela começa e onde ela acaba?  

Se você até agora não se despediu da internet como ___ conheceu, talvez seja a hora de 

dar adeus. Porque ela realmente se foi. 

Sem lamentações: aquela velha internet aproveitou bastante sua revolucionária vida. Mas, 

daqui para frente, será cada vez mais inidentificável — para o nosso bem. 

 
(Disponível em: https://exame.com/blog/bruno-parodi/a-internet-acabou/ – texto adaptado especialmente 

para esta prova.) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://exame.com/blog/bruno-parodi/a-internet-acabou/
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QUESTÃO 01 – Considerando o exposto pelo texto, analise as assertivas a seguir: 

 

I. A previsão inicial de Chris Anderson não levava em conta que a internet não se restringiria mais 

ao acesso a sites e aplicativos em celulares, mas se estenderia a toda uma gama de produtos 

controlados por ela. 

II. A utilização de cabos para as conexões com a internet facilitou o processo de conexão de vários 

itens através da “internet das coisas”. 

III. As TVs estão caindo em desuso, pois não há mais programas disponíveis para elas e todos 

passaram a assistir seus programas em smartphones. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 02 – Leia a charge a seguir e assinale a alternativa que indica o assunto do texto retomado 

por ela. 

 

 
Fonte: https://4.bp.blogspot.com/- 

 

A) Questões ambientais relacionadas à diminuição do número de peixes nos rios. 

B) A inclusão digital de idosos. 

C) A alienação pela internet. 

D) A transição de atividades do cotidiano para o universo digital. 

E) A mudança de hábitos alimentares com a tecnologia.  

 

 

QUESTÃO 03 – Considerando a correta ortografia em Língua Portuguesa, assinale a alternativa que 

completa correta e respectivamente as lacunas pontilhadas nas palavras das linhas 15, 17 e 33. 

 

A) sc – s – ss 

B) sc – s – sc 

C) sc – x – ss 

D) c – x – sc 

E) c – x – ss 
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QUESTÃO 04 – Considerando o emprego do acento indicativo de crase, assinale a alternativa que 

completa correta e respectivamente as lacunas das linhas 08, 23 e 36. 

 

A) a – à – à 

B) a – à – a 

C) à – à – à 

D) a – a – à 

E) à – à – a 

 

 

QUESTÃO 05 – Assinale a alternativa que apresenta um sinônimo possível para a palavra “tracionado” 

(l. 12). 

 

A) Esmagado. 

B) Destruído. 

C) Puxado. 

D) Truncado. 

E) Parado. 

 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta pronome relativo que possa substituir 

corretamente o advérbio “onde” (l. 03). 

 

A) nos quais. 

B) que. 

C) cujos. 

D) em que. 

E) cujo. 

 

 

QUESTÃO 07 – Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, o número de letras e fonemas 

presente em “necessariamente”. 

 

A) 15 – 13. 

B) 15 – 14. 

C) 15 – 15. 

D) 14 – 13. 

E) 14 – 15. 

 

 

QUESTÃO 08 – Observe o trecho a seguir e leia as assertivas sobre ele: “E pensar que você não 

senta mais na frente delas dizendo que vai se conectar” (l. 22-23): 

 

I. Caso substituíssemos o pronome “você” por “tu”, somente as duas formas verbais “senta” e “vai” 

deveriam ser alteradas tendo em vista as relações de concordância. 

II. O pronome pessoal “se” é um pronome de terceira pessoa do singular. 

III. A forma “delas” tem valor possessivo. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 
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QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa na qual NÃO haja o emprego de figuras de linguagem. 

 

A) “uma revista originalmente impressa considerada a Bíblia da ciência e inovação”. 

B) “publicava um artigo dizendo que a web tinha morrido”. 

C) “Anderson já era um autor de ensaios memoráveis”. 

D) “E o que dizer da subversão de aparelhos antes tão bem comportados?”. 

E) “a coluna cervical da internet”. 

 

 

QUESTÃO 10 – Assinale a alternativa que mostra palavra ou expressão que tem a função sintática 

de sujeito da forma verbal “conhecemos” no trecho: “com o surgimento dos celulares como os 

conhecemos hoje” (l. 11). 

 

A) Surgimento. 

B) Nós (elíptico). 

C) Celulares. 

D) Hoje. 

E) Os. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

 

QUESTÃO 11 – Em dezembro de 2020, os Anéis Olímpicos voltaram à Baía de Tóquio, conforme 

demonstra imagem abaixo, e a organização dos Jogos Olímpicos reforça que as competições serão 

realizadas em 2021. O símbolo na cidade havia sido instalado em janeiro de 2020 e retirado em agosto 

do mesmo ano para manutenção. (Fonte: globoesporte.globo.com) 

 

 
 

Nesse contexto, assinale a alternativa que corresponde ao significado dos Cinco Anéis, que é um dos 

grandes símbolos dos Jogos Olímpicos. 

 

A) Cada círculo de cor diferente tem um significado: vermelho representa movimento; o verde, 

B) Os cinco arcos são entradas ou portas. Estas cinco portas simbolizam os primeiros cinco livros da 

Bíblia, que compõem a Torá ou Pentateuco, escritos por Moisés.  

C) Os cinco aros interligados que compõem o estandarte possuem cores diferentes, cada uma 

representando um continente. Os anéis entrelaçam-se para dar voz a valores como o universalismo 

e o humanismo.  

D) Os círculos representam os cinco sentidos, que estão relacionados com a percepção do meio interno 

e externo, que são: o olfato, o paladar, a visão, a audição e o tato. O meio interno e o externo 

proporcionam uma grande variedade de sensações que são percebidas ao fazer diversos exercícios 

físicos. 

E) Simboliza as cinco ações que reduzem o impacto de más atitudes dos seres humanos sobre o 

planeta Terra: repensar, reduzir, recusar, reutilizar e reciclar. 

 

 

QUESTÃO 12 – Assinale a alternativa que NÃO corresponde a um acontecimento do ano de 2020. 

 

A) A tão esperada vacina contra o novo Coronavírus já é uma realidade. Vários países iniciaram a 

imunização. Reino Unido foi o primeiro país do Ocidente a aplicar a vacina contra o Covid-19.  

B) Nos EUA, o assassinato de um homem negro, George Floyd, chocou o mundo, e reverberou em 

dezenas de manifestações contra o racismo ao redor da Terra. 

C) O estado do Amapá sofreu um apagão, quando um incêndio atingiu um dos três transformadores 

de uma subestação de energia, deixando diversos municípios sem energia, entre eles, a capital, 

Macapá. 

D) A Lei Aldir Blanc, que regulamenta a coleta e o tratamento de dados pessoais, entrou em vigor. 

E) O Pix, sistema de pagamento instantâneo, entrou em funcionamento. 

 

 

exercício; o círculo azul representa ficar em pé/ir em frente; amarelo simboliza persistência e o 

preto, a diversidade. 
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QUESTÃO 13 – Leia parte do artigo retirado da Revista Veja de maio de 2018: 
 

“17 de maio é o Dia Internacional contra a Homofobia. A data foi escolhida porque, em 17 de maio de 

1990, a Organização Mundial da Saúde (OMS) excluiu a homossexualidade da Classificação Estatística 

Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde (CID). Ficou reconhecido que este 

comportamento é apenas um traço da personalidade, não um distúrbio da mente. Apesar de todos os 

avanços alcançados, a data não é uma comemoração e sim serve para a conscientização”. 
 

Além da criação da bandeira arco-íris, que simboliza a unificação das diversas orientações sexuais e 

identidades de gênero incluídas na luta, também era preciso criar um nome que abraçasse toda 

comunidade. Em 1994, ocorreu a primeira tentativa de ampliação da sigla e representação dos ramos 

sociais que integravam o movimento, conhecida por GLS, com significado de Gays, Lésbicas e 

Simpatizantes. No entanto, com o passar dos anos, foi preciso ter mais representatividade, pois essa 

é uma luta que o movimento trava contra os padrões considerados "normais" da sociedade. Além de 

contar com a inclusão do símbolo de mais (+), outros gêneros e orientações sexuais também foram 

incluídos. Analise as assertivas abaixo, assinalando C, se correto, ou I, se incorreto, para a relação 

entre a letra da sigla e sua representatividade. 
 

(  ) A – assexuais. 

(  ) I – intersexuais. 

(  ) Q – questionando ou queer. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) C – I – C. 

B) C – C – C. 

C) I – C – I. 

D) I – I – C. 

E) I – I – I. 
 

 

QUESTÃO 14 – Leia a seguinte notícia divulgada pelo jornal Brasil de Fato (DF) em 17/12/2020: 
 

 “1,8 milhão de crianças e adolescentes estavam submetidas a trabalho infantil no Brasil em 2019, 

conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua). 

Proporcionalmente, o número indica que 4,6% de todos os brasileiros considerados menores de idade 

desenvolviam algum tipo de trabalho considerado ‘perigoso e prejudicial para a saúde e 

desenvolvimento mental, físico, social ou moral das crianças e que interfere na sua escolarização´”.  
 

Nesse contexto, conforme a legislação vigente: 
 

I. Qualquer forma de trabalho é proibida até os 13 anos.  

II. Entre 14 e 15, é permitido o trabalho apenas na forma de aprendiz.  

III. Aos 16 e 17, é permitido trabalho noturno, desde que não insalubre e perigoso. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II.  

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.   
 

 

QUESTÃO 15 – Qual é a moeda oficial de 19 países do continente Europeu e da União Europeia, e 

também a segunda moeda mais usada do mundo? 
 

A) Dólar. 

B) Euro. 

C) Franco. 

D) Peso. 

E) Real. 
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QUESTÃO 16 – Uma das maiores montadoras de automóveis mundiais anunciou, no início de 2021, 

que encerrará a produção de veículos em suas fábricas no Brasil após um século. A montadora 

mantinha fábricas em Camaçari (BA), Taubaté (SP) e em Horizonte (CE). A empresa, que resultou em 

2020 como a quinta que mais vendeu carros no país, com 7,14% do mercado, continuará 

comercializando produtos no Brasil. Trata-se da montadora: 

 

A) Ford. 

B) Chevrolet. 

C) Fiat. 

D) Hyundai. 

E) Volkswagen. 

 

 

QUESTÃO 17 – O país vem sido tomado por diversos debates em torno dos Três Poderes. Nesse 

sentido, considere as assertivas abaixo, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) A instância máxima do Poder Judiciário é o Supremo Tribunal Federal (STF).  

(  ) O Poder Executivo tem diferentes esferas nos níveis municipal, estadual e federal.  

(  ) O Poder Judiciário tem a função de executar as leis e administrar o Estado.  

(  ) O Poder Legislativo é quem faz as leis e/ou altera as leis nas esferas do Congresso Nacional 

(Senado e pela Câmara dos Deputados), Assembleias Legislativas (estados) e Câmaras de 

Vereadores (municípios).  

(  ) O Presidente da República pode adotar medidas provisórias em casos de relevância ou de urgência. 

Ainda que esta MP tenha valor de lei, deve ser aprovada pelo Congresso Nacional. 

(  ) Quem representa o nível federal do Executivo é o Presidente do Supremo Tribunal Federal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – F – V – V – V – F. 

B) F – V – F – F – F – V. 

C) V – F – F – V – F – V.  

D) V – F – V – F – V – F. 

E) V – V – F – V – V – F. 

 

 

QUESTÃO 18 – Leia a seguinte matéria, de 14/01/2021, divulgada pelo jornal G1:  

 

“Dados apontam que o Brasil é o segundo lugar entre os países com o maior número de empregos em 

energias renováveis, conforme levantamento da Agência Internacional de Energia Renovável (IRENA)”. 

 

Qual é a fonte de energia renovável mais utilizada no Brasil? 

 

A) Biomassa. 

B) Eólica. 

C) Geotérmica. 

D) Hidroelétrica. 

E) Solar. 
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QUESTÃO 19 – Conforme publicação no jornal CNN, de 29/12/2020, após uma série de feminicídios 

ao final do ano de 2020, o Conselho Nacional de Justiça sistematizou uma série de propostas para 

reforçar o enfrentamento à violência contra a mulher, entre elas a tipificação do crime de stalking que 

trata-se: 

 

A) Da ação na qual uma pessoa, valendo-se de sua posição de poder e fazendo uso de força física, 

coerção, intimidação ou influência psicológica, com uso ou não de armas ou drogas, obriga outra 

pessoa, a ter, presenciar, ou participar de alguma maneira de interações sexuais ou a utilizar, de 

qualquer modo, a sua sexualidade com fins de lucro, vingança ou outra intenção.  

B) Da violência autoprovocada/autoinfligida que compreende ideação suicida, autoagressões, 

tentativas de suicídio e incentivo a cometer suicídios. 

C) Da violência que implica dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos 

pessoais, instrumentos de trabalho, bens e valores da pessoa atendida/vítima. Consiste na 

exploração imprópria ou ilegal, ou no uso não consentido de seus recursos financeiros e 

patrimoniais. 

D) De submeter alguém sob sua guarda, poder ou autoridade, com emprego de força ou grave 

ameaça, como forma de aplicar castigo pessoal ou medida de caráter preventivo. 

E) Do ato de perseguição reiterada e obsessiva pela internet ou qualquer outro meio. 

 

 

QUESTÃO 20 – Relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os nomes das jovens ativistas que vêm 

se destacando no mundo por grandes movimentos às suas descrições. 

 

Coluna 1 

1. Emma González. 

2. Greta Thunberg. 

3. Malala Yousafzai. 

 

Coluna 2 

(  ) Aos 17 anos, tornou-se a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, em 2014. Com 

uma história cheia de obstáculos e superação, ela viu no pseudônimo Gul Makai uma saída para 

denunciar os abusos dos talibãs com as meninas de sua idade, que eram impedidas de ir à escola. 

Desde então, luta pelo direito universal à educação.  

(  ) Ativista ambiental sueca que fez um discurso marcante na Conferência das Nações Unidas pelas 

Mudanças Climáticas, em 2018, e ficou conhecida mundialmente por cobrar atitudes de governos 

e empresas para barrar o avanço das mudanças climáticas.  

(  ) Tornou-se a principal voz do movimento antiarmamentista nos EUA após um homem armado com 

um fuzil semiautomático matar 17 pessoas em um tiroteio em uma escola na Flórida. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 3 – 2 – 1. 

B) 2 – 3 – 1. 

C) 3 – 1 – 2. 

D) 2 – 1 – 3. 

E) 1 – 2 – 3. 
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MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

Lista de símbolos:  

 Condicional 

  Bicondicional 

   Conector “e” 

   Conector “ou” 

   Conector “ou” exclusivo 

~  Negação da proposição 

 

QUESTÃO 21 – Para organizar o acervo documental, um funcionário arquivou 45% do total de 

documentos em um determinado período de tempo, o que corresponde a 162 documentos. 

Considerando essa situação, a quantidade de documentos que ainda faltam para que esse funcionário 

conclua o arquivamento corresponde a: 

 

A) 198. 

B) 216. 

C) 298. 

D) 324. 

E) 360. 

 

 

QUESTÃO 22 – Analise as afirmações a seguir sobre critérios de divisibilidade dos números naturais: 

 

I. A soma de dois números pares é sempre divisível por 6. 

II. O número 810 é divisível por 2, 3 e 5, simultaneamente. 

III. O número 876246417 é divisível por 9. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 23 – Em uma empresa foi realizada uma pesquisa, no setor de cadastros, sobre as 

diferentes funções executadas por cada um. Participaram dessa pesquisa 140 funcionários e, 

constatou-se que 40% do total de funcionários entrevistados realizam registros cadastrais no formato 

online, 25% são responsáveis pela redação das correspondências oficiais, 10% realizam ambas as 

funções e os demais funcionários entrevistados atendem o público em geral, presencialmente. 

Considerando essa situação, o número de funcionários que executam o atendimento ao público em 

geral presencialmente corresponde a: 

  

A) 58. 

B) 63. 

C) 77. 

D) 85. 

E) 96. 
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QUESTÃO 24 – Paulo, Otávio e Marcos fizeram um investimento financeiro em sociedade e obtiveram 

como rendimento de juros R$ 1.500,00, em um mês de aplicação. Na divisão dos juros obtidos, 

repartiram de acordo com o valor investido por cada um. Sabendo que Paulo recebeu 40% do total 

dos juros recebidos, Otávio recebeu 25% do total dos juros mais R$ 85,00 e Marcos recebeu o 

restante, o valor que Marcos recebeu corresponde a: 
 

A) R$ 375,00. 

B) R$ 440,00. 

C) R$ 460,00. 

D) R$ 540,00. 

E) R$ 600,00. 
 

 

QUESTÃO 25 – Maria adquiriu uma piscina no formato de um cilindro reto com 1,20 metros de 

profundidade e 6 metros de diâmetro. Sabe-se que para encher 1m³ são necessários 1.000 litros de 

água, sendo assim, quantos litros de água serão necessários para encher 75% da capacidade total 

dessa piscina? (Considere  = 3) 
 

A) 8.100 litros. 

B) 12.600 litros. 

C) 16.200 litros. 

D) 24.300 litros. 

E) 32.400 litros. 
 

 

QUESTÃO 26 – João e Lucas são auxiliares administrativos em uma determinada empresa e, no dia 

18 de janeiro, organizaram juntos os arquivamentos dos documentos físicos e eletrônicos. 

Considerando que João realiza esse arquivamento a cada três dias e Lucas realiza a cada cinco dias, 

depois de quantos dias João e Lucas realizaram o arquivamento juntos novamente? 
 

A) Cinco dias. 

B) Oito dias. 

C) Doze dias 

D) Quinze dias. 

E) Vinte dias.  
 

 

QUESTÃO 27 – Em uma comunidade, há 150 idosos, dentre esses, 40% têm mais de 80 anos de 

idade e receberão a vacina contra o Covid-19 do Laboratório A, 36% têm idade entre 70 e 80 anos e 

receberão a vacina do Laboratório B e o restante dos idosos dessa comunidade que tem idade entre 

60 e 70 anos receberão a vacina do Laboratório C. Supondo que todos os idosos dessa comunidade 

sejam vacinados, quantos destes, no total, receberão as vacinas dos Laboratórios A e C? 
 

A) 58. 

B) 74. 

C) 96. 

D) 116. 

E) 122. 
 

 

QUESTÃO 28 – Considere as seguintes sentenças: 
 

I. Lucas é cientista. 

II. O número 2 é primo e o número 36 é um quadrado perfeito. 

III. O número 49 é um quadrado perfeito. 
 

A partir das sentenças acima, pode-se afirmar que são proposições simples: 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas I e III. 
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QUESTÃO 29 – Considerando as proposições p: Marcos é político e q: Octávio é agricultor, assinale 

a alternativa que representa a negação da proposição “Se Marcos é político, então Octávio é 

agricultor”. 

 

A) Marcos é político e Octávio não é agricultor. 

B) Se Marcos não é político, então Octávio não é agricultor. 

C) Octávio é agricultor ou Marcos é político. 

D) Marcus é agricultor. 

E) Marcos não é político e Octávio não é agricultor. 

 

 

QUESTÃO 30 – Considere as proposições p: Joana é auxiliar administrativo e q: Lúcia é feliz. A 

linguagem corrente que representa a proposição ~p  q  corresponde a: 

 

A) Joana é auxiliar administrativo e Lúcia é feliz. 

B) Lúcia é feliz ou Joana é auxiliar administrativo. 

C) Se Joana não é auxiliar administrativo, então Lúcia é feliz. 

D) Se Joana não é feliz ou Lúcia é auxiliar administrativo. 

E) Joana é auxiliar administrativo se e somente se Lúcia é feliz. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Meirelles (2018) define que, na organização política e administrativa brasileira, as 

entidades classificam-se em cinco categorias. Entre estas, estão as pessoas jurídicas de Direito 

Público, de natureza meramente administrativa, criadas por lei específica, para a realização de 

atividade, obras ou serviços descentralizados da entidade estatal que as criou, que podem 

desempenhar atividades educacionais, previdenciárias e quaisquer outras outorgadas pela entidade 

estatal matriz, mas sem subordinação hierárquica, sujeitas apenas ao controle finalístico de sua 

administração e da conduta de seus dirigentes, a exemplo dos Conselhos Regionais de Administração 

dos Estados, e que se denominam entidades: 

 

A) Fundacionais. 

B) Autárquicas. 

C) Empresariais. 

D) Estatais. 

E) Paraestatais. 

 

 

QUESTÃO 32 – Segundo as disposições do Decreto nº 10.024/2019, o pregão, na forma eletrônica, 

será aplicado para: 

 

I. Aquisição de bens e a contratação de serviços comuns, incluídos os serviços comuns de 

engenharia. 

II. Contratação de obras e serviços especiais. 

III. Locações imobiliárias e alienações. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 33 – Com base nas definições no Manual de Redação da Presidência da República (2018), 

analise as seguintes assertivas, relacionadas ao correio eletrônico (e-mail) utilizado na comunicação 

da administração pública, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Sempre que necessário, deve-se utilizar o recurso de confirmação de leitura. Caso não esteja 

disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. 

(  ) Fundo ou papéis de parede eletrônicos não devem ser utilizados, pois não são apropriados para 

mensagens profissionais, além de sobrecarregar o tamanho da mensagem eletrônica. 

(  ) Os textos profissionais das mensagens eletrônicas podem ser redigidos com abreviações como 

“vc”, “pq” ou neologismos, como “naum”, “eh”, “aki”. 

(  ) Não se deve utilizar texto em caixa alta para destaques de palavras ou trechos da mensagem pois 

denota agressividade de parte do emissor da comunicação.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – C – I – I. 

B) I – C – C – C.  

C) C – I – I – I.   

D) I – I – C – C.  

E) C – C – I – C. 
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QUESTÃO 34 – Segundo as disposições do Regimento do Conselho Regional de Administração do Rio 

Grande do Sul, entre as competências do Presidente do CRA-RS está a de resolver os casos de urgência 

ou inadiáveis, de interesse ou salvaguarda do CRA-RS, ___________________ do Plenário ou da 

Diretoria Executiva. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima, com a expressão latina 

de uso frequente nas comunicações administrativas oficiais, que se diz do ato pendente de aprovação 

ou ratificação de outrem, segundo Kaspary (2017). 

  

A) ad nutum 

B) ad arbitrium 

C) ad referendum 

D) ad libitum 

E) ad hoc 

 

 

QUESTÃO 35 – Analise as seguintes características, relativas a determinado documento: 

 

 É o instrumento da licença ou da autorização para a prática de ato, realização de atividade ou 

exercício de direito dependente de policiamento administrativo. 

 Existem dois tipos básicos, o de caráter definitivo e o de caráter precário. 

 Este documento possui as seguintes partes: título, texto, assinatura, local e data. 

 

Que documento é esse? 

 

A) Atestado. 

B) Termo. 

C) Edital. 

D) Alvará. 

E) Diploma. 

 

 

QUESTÃO 36 – Segundo Paes (2012), entre os métodos básicos de arquivamento, está o método 

alfabético, que é o mais simples. O arquivamento de nomes de pessoas físicas obedece a determinadas 

regras de alfabetação e considera-se o último sobrenome e depois o prenome. Assim sendo, assinale 

a alternativa que apresenta regra de alfabetação INCORRETA. 

 

A) Os sobrenomes que exprimem grau de parentesco são considerados parte integrante do último 

sobrenome. Ex.: Henrique Almeida Filho, arquiva-se: Almeida Filho, Henrique. 

B) Os títulos são considerados na alfabetação. Ex.: Professor André Pereira, arquiva-se: Professor 

Pereira, André.  

C) Os artigos e preposições não são considerados. Ex.: Ricardo do Couto, arquiva-se: Couto, Ricardo 

do. 

D) Os sobrenomes compostos de um substantivo e um adjetivo ou ligados por hífen não se separam. 

Ex.: Paulo Villa-Lobos, arquiva-se: Villa-Lobos, Paulo. 

E) Os nomes estrangeiros são considerados pelo último sobrenome, salvo nos casos de nomes 

espanhóis e orientais. Ex.: Winston Churchill, arquiva-se: Churchill, Winston. 
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QUESTÃO 37 – Com base nas disposições da Lei nº 12.527/2011, que regula o acesso à informação, 

relacione a Coluna 1 à Coluna 2, associando os termos às respectivas definições. 

 

Coluna 1 

1. Autenticidade. 

2. Disponibilidade. 

3. Integridade. 

4. Primariedade. 

 

Coluna 2 

(  ) A qualidade da informação que pode ser conhecida e utilizada por indivíduos, equipamentos ou 

sistemas autorizados. 

(  ) A qualidade da informação coletada na fonte, com o máximo de detalhamento possível, sem 

modificações. 

(  ) A qualidade da informação que tenha sido produzida, expedida, recebida ou modificada por 

determinado indivíduo, equipamento ou sistema. 

(  ) A qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e destino. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 2 – 4 – 1 – 3. 

B) 3 – 1 – 4 – 2.  

C) 4 – 1 – 2 – 3. 

D) 3 – 2 – 4 – 1. 

E) 2 – 3 – 1 – 4. 

 

 

QUESTÃO 38 – O Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (2019) define que os Princípios 

Orçamentários visam estabelecer diretrizes norteadoras básicas, a fim de conferir racionalidade, 

eficiência e transparência para os processos de elaboração, execução e controle do orçamento público. 

Assim sendo, segundo o referido Manual, são princípios orçamentários cuja existência e aplicação 
derivam da Lei nº 4.320/1964: 

 

I. Unidade ou totalidade. 

II. Universalidade. 

III. Anualidade ou periodicidade. 

IV. Publicidade. 

 

Quais estão corretos? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas IV. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas I, II e III. 

E) Apenas I, II e IV. 
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QUESTÃO 39 – Com base nas disposições da Lei nº 8.429/1992, analise as seguintes assertivas, 

relacionadas aos Atos de Improbidade Administrativa que Importam em Enriquecimento Ilícito do 

agente público: 

 

I. Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de mandato, cargo, emprego ou função pública, 

bens de qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio ou à renda 

do agente público. 

II. Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer 

em segredo. 

III. Receber vantagem econômica de qualquer natureza, direta ou indiretamente, para omitir ato de 

ofício, providência ou declaração a que esteja obrigado. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Segundo o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), a atestação de 

que um documento é verdadeiro ou de que uma cópia reproduz fielmente o original, de acordo com 

as normas legais de validação, denomina-se: 

 

A) Apensação. 

B) Avaliação. 

C) Classificação. 

D) Averbação. 

E) Autenticação. 


