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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

Inscrição Nome Completo 
 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém 34 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 34. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

INSTRUÇÕES GERAIS 
 
❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui o 

necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ Iniciadas as provas, o candidato somente poderá retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) minutos do tempo da Prova 

Objetiva e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas. 

❖ O candidato que se retirar do local de provas após decorridos os primeiros 60 (sessenta) minutos do início da prova somente poderá 

anotar suas opções de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala. 

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA devidamente 

assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as providências 

necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação posterior 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 
 

Ascensão social 
 

Por Élcio Batista, em 22/05/2019  

 
Vivemos em sociedades em que os indivíduos se 

distinguem e se tornam desiguais pela quantidade dos capitais 
simbólicos – social, cultural e intelectual (S.C.I). – acumulados ao 
longo da vida. O mercado de trabalho é um "mercado de capitais", 
onde se medem, se vendem e se compram determinadas 
quantidades de habilidades e capacidades. O capital econômico é 
consequência deste processo de acúmulo e troca. 

Numa sociedade ideal, os indivíduos teriam 
oportunidades iguais para adquirirem os capitais (S.C.I.). Na 
prática, há fatores "decisivos" que impedem alcançar a igualdade 
de condições entre os indivíduos. A família é o primeiro deles. A 
escola, o segundo. O território, o terceiro. 

Dependendo da sociedade, parte-se em menor ou maior 
desvantagem. Os escandinavos se estruturaram para equilibrar a 
competição. Os brasileiros se especializaram no desequilíbrio. No 
primeiro caso, a mobilidade social é favorecida. No segundo, ela 
é reduzida e os processos de exclusão bloqueiam o acesso aos 
capitais simbólicos capazes de romper com os ciclos históricos 
que reproduzem as posições e disposições desvalorizadas. 

Uma das principais dificuldades dos pobres está na 
aquisição de capital social. Suas redes são fracas, pequenas e 
homogêneas. O cotidiano numa rede de pessoas em situação 
social muito semelhante afasta a ampliação dos capitais. A 
interação com pessoas de ciclos sociais, culturais e econômicos 
diferentes é fundamental para conectar indivíduos e 
oportunidades. O desencontro cria um ciclo vicioso. 

A ascensão social é uma aspiração fundamental na vida 
dos indivíduos. Numa sociedade livre e democrática, deve estar 
no centro de todo e qualquer projeto de desenvolvimento 
sustentável. O bom estímulo – material, financeiro ou simbólico – 
é aquele que produz dinamismo. Numa sociedade estagnada, os 
indivíduos não aspiram, sonham ou projetam. Não se cria riqueza. 
A sociedade brasileira estagnou! Como fugir da armadilha que nos 
impomos? Desenhando um modelo que enfrente os 
determinantes (família, escola e território) que imobilizam a 
sociedade. Construir o futuro investindo nas famílias mais pobres, 
numa educação de excepcional qualidade, em ciência, tecnologia, 
inovação e na infraestrutura social, cultural e econômica dos 
territórios para conectar indivíduos e mercados.  
  

Disponível em https://www.opovo.com.br/jornal/opiniao/2019/05/21/ascensao-
social.html. Acesso em 01/07/2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Élcio Batista, em seu texto, defende a tese (ideia principal) de 
que 
 

A) sem educação e saúde a sociedade brasileira irá regredir em 
suas poucas conquistas socioeconômicas. 

B) cada um deve lutar por seus objetivos e enfrentar as 
dificuldades, pois só com o esforço individual a ascensão 
social pode acontecer. 

C) a sociedade precisa ser dinâmica e oferecer oportunidades de 
mobilidade para que os cidadãos possam alcançar ascensão 
social. 

D) nas sociedades menos desiguais, percebe-se também que há 
um convívio mais harmônico entre os seus cidadãos. 

 

 

2. Ao dizer que “O desencontro cria um ciclo vicioso”, o termo 
“desencontro” refere-se a 
 

A) incompatibilidade de interesses entre o Governo Federal e a 
população mais carente. 

B) ausência de interação entre públicos de classes e valores 
socioculturais diferentes. 

C) carência de um sistema educacional de qualidade para todos 
os cidadãos brasileiros. 

D) deficiência de inciativas governamentais em promover a 
ascensão social de seus cidadãos. 

 
 

3. “Vivemos em sociedades em que os indivíduos se distinguem 
e se tornam desiguais pela quantidade dos capitais 
simbólicos...”.  
 
São palavras proparoxítonas, e assim como “simbólicos” 
precisam ser acentuadas, todas aquelas que estão presentes 
no item 
 

A) interim – tropego – inospito.  
B) recorde – fosforo – audacia.  
C) rubrica – ingrime – semaforo. 
D) sonambulo – academico – amiude.  

 

 

4. “Na prática, há fatores "decisivos" que impedem alcançar a 
igualdade de condições entre os indivíduos”. Sobre o verbo 
“haver” presente no período em destaque, pode-se afirmar que 
 

A) é um verbo pronominal que está concordando o sujeito 
“fatores”. 

B) é um verbo pessoal que deve concordar com o sujeito a que 
se refere. 

C) é um verbo pessoal que sempre deve permanecer no singular. 
D) é um verbo impessoal que forma uma oração sem sujeito.  

 
 

 
 
 
 

https://www.opovo.com.br/jornal/opiniao/2019/05/21/ascensao-social.html
https://www.opovo.com.br/jornal/opiniao/2019/05/21/ascensao-social.html
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5. Na oração “Como fugir da armadilha que nos impomos?”, o 
pronome oblíquo ocupa qual posição, de acordo com as regras 
de colocação pronominal? 

 

A) Enclítica, devido ao verbo conjugado na 1ª pessoa do plural. 
B) Mesoclítica, porque a conjunção “que” atrai o pronome para o 

meio do verbo. 
C) Proclítica, devido à presença da conjunção integrante “que” 

que o atrai para antes do verbo. 
D) Proclítica, devido à presença do pronome relativo “que” que o 

atrai para antes do verbo. 
 

 

6. “A ascensão social é uma aspiração fundamental na vida dos 
indivíduos”. Assinale a alternativa que apresenta palavras 
escritas corretamente com o dígrafo SC, assim como 
“ascensão”. 
 

A) efervescência – convalescente – discernimento 
B) suscetível – descepcionante – conscistência  
C) incandescente – condolênscias – oscilação 
D) ascendente – fascinante – escitação 
 

 

7. As orações “onde se medem, se vendem e se compram 
determinadas quantidades de habilidades e capacidades” 
foram construídas  
 

A) na voz ativa. 
B) na voz passiva sintética.  
C) na voz passiva analítica. 
D) as duas primeiras na voz ativa e a última na voz passiva. 

 
 

TEXTO II 

 
Disponível em https://www.todamateria.com.br/meritocracia/. Acesso em 

01/07/2020. 
 

8. Sobre a prova proposta pelo avaliador, é correto afirmar que  
 

A) seleciona somente os participantes mais aptos e competentes. 
B) incentiva a competividade saudável entre os participantes. 
C) impede a equidade avaliativa a todos os participantes. 
D) avalia, sem discriminação, todos os participantes. 
 
 
 
 
 

9. No período “Para que a seleção seja justa, todos passarão por 
uma prova”, a conjunção destacada indica uma ideia de 

 

A) causa. 
B) finalidade. 
C) comparação. 
D) consequência. 

 

 

10. Na oração “Subam na árvore!”, o verbo destacado está 
conjugado 
 

A) no presente do modo subjuntivo. 
B) no presente do modo indicativo. 
C) no afirmativo do modo imperativo. 
D) no negativo do modo imperativo. 

 

CONHECIMENTOS XINGUARA 
 

11. Um dos traços fundamentais da constituição do povoado de 
Xinguara-PA foi a criação de serrarias, que serviram como polo 
inicial de atração de força de trabalho de populações 
residentes em outros municípios paraenses, bem como na 
região norte do Centro-Oeste e no oeste do Nordeste. Sobre 
essa ocupação, assinale a alternativa que contempla a função 
das serrarias na origem de Xinguara-PA. 
 

A) As serrarias foram essenciais para substituir a atividade 
agropecuária devido à baixa do preço do gado de corte durante 
a década de 1980, o que fez com que a maior parte da 
economia xinguarense se voltasse para a produção de 
madeira nobre e bens de valor agregado para exportação. 

B) As serrarias serviram de complemento à atividade industrial, 
no momento em que Xinguara-PA recebia enorme contingente 
populacional e investimento do governo federal para produzir 
ferro gusa.  

C) A origem de Xinguara-PA é marcada pelas serrarias pois não 
houve outra atividade econômica com importante geração de 
faturamento e lucro como o extrativismo madeireiro, o que 
rendeu exclusividade regional ao município, dada sua situação 
inserida na floresta amazônica. 

D) As serrarias participaram da ocupação de Xinguara-PA com 
uma dupla função: como atividade que aproveitava o potencial 
econômico das espécies vegetais nativas para consumo 
interno e exportação, bem como abridores de caminho para a 
instalação posterior de garimpos e pastagens. 

 

 

12. Quando Xinguara-PA foi produzido como novo território 
econômico do sul do Pará, houve a necessidade de ocupação 
e direcionamento de finalidades econômicas para as terras, 
sendo condição necessária para a população que chegava a 
regularização fundiária. Sobre essa questão, assinale a 
alternativa que indica quem era responsável pela 
regularização fundiária durante a fundação de Xinguara.  
 

A) GETAT, Grupo Executivo das Terras Araguaia-Tocantins. 
B) GERAR, Grupo Executivo Rural do Araguaia. 
C) OETAX, Organização Executiva de Terras do Araguaia-Xingu. 
D) OERAX, Organização Executiva Rural do Araguaia-Xingu. 

https://www.todamateria.com.br/meritocracia/
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13. Sobre o perfil populacional que formou a população 
xinguarense, podemos constatar que este está intimamente 
relacionado ao padrão de atividade econômica e à localização 
estratégica do município. Considerando critérios geográficos e 
contexto histórico, assinale a alternativa que descreve 
corretamente as classes sociais que formaram Xinguara-PA. 

 

A) São homogêneas, constituídas exclusivamente de grandes 
fazendeiros e empreendedores agroindustriais com enorme 
poder de participação no capital global. 

B) São homogêneas, compostas por pequenos donos de terras 
que saíam de suas fazendas para ocupar terras de suas 
propriedades. 

C) São heterogêneas, formadas majoritariamente por 
latifundiários, investidores e trabalhadores rurais ou 
extrativistas.  

D) São heterogêneas, concentrando majoritariamente 
banqueiros, grileiros, posseiros, madeireiros e industriais. 

 

 

14. Pelo fato de ser um município com uma história que só pode 
ser entendida a partir dos movimentos e fluxos de migração, 
de pessoas que vieram de Goiás, Maranhão, Tocantins, Mato 
Grosso, Pará e outras regiões brasileiras, registra-se que 
Xinguara-PA é dotada de pluralidade cultural, com identidades 
variadas. Assim, pode-se afirmar que a cultura xinguarense 
 

A) é formada pela tradição típica paraense, de matrizes indígenas 
originárias da região Norte do Brasil. 

B) é mista, com fortes componentes da cultura sertaneja 
nordestina e do Centro-Oeste, associada às tradições 
regionais do sul-paraense. 

C) é única, criada por seus residentes desde 1980, seguindo as 
práticas da região Nordeste do país, população predominante 
no município. 

D) é predominantemente determinada pela cultura de massas, 
reproduzindo essencialmente o modo de vida estadunidense e 
europeu dos séculos XX e XXI. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

15. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a fonte 
primária do Direito Administrativo.   
 

A) lei 
B) doutrina 
C) costume 
D) jurisprudência 
 

 

16. Supraprincípios são os princípios centrais dos quais derivam 
todos os demais princípios e regras do Direito Administrativo. 
Assinale a alternativa que apresenta corretamente um 
supraprincípio do Direito Administrativo.   
 

A) moralidade 
B) legalidade 
C) impessoalidade 
D) indisponibilidade do interesse público 

 

17. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o princípio 
da licitação segundo o qual o edital deve apontar claramente o 
critério de julgamento a ser adotado para determinar o licitante 
vencedor. Desta forma, a análise dos documentos e a 
avaliação das propostas deve se pautar por critérios objetivos 
predefinidos no instrumento convocatório, e não com base em 
elementos subjetivos. 
 

A) princípio da isonomia 
B) princípio do julgamento objetivo 
C) princípio da indistinção 
D) princípio da vinculação ao instrumento convocatório 

 

 

18. Segundo a Lei 8.666/93, é dispensada a licitação 
 

A) nos casos de guerra ou grave perturbação da ordem. 
B) nos casos de emergência ou calamidade pública, quando 

caracterizada urgência de atendimento. 
C) na alienação de bens para pessoas da Administração Pública, 

como dação em pagamento. 
D) quando a União tiver que intervir no domínio econômico para 

regular preços ou normalizar o abastecimento. 
 

 

19. Assinale a alternativa que corresponde a saída punitiva 
compulsória decorrente de uma decisão administrativa ou 
judicial, fundada em alguma infração funcional cometida pelo 
servidor. 
 

A) demissão 
B) exoneração 
C) aposentadoria 
D) reversão 

 

 

20. São prerrogativas especiais conferidas à Administração 
Pública e seus agentes decorrentes da supremacia do 
interesse público, exceto 

 

A) possibilidade de transformar compulsoriamente a propriedade 
privada em propriedade pública. 

B) poder de convocar particulares para a execução compulsória 
de atividades públicas. 

C) prazo processuais em quadruplo para contestar, recorrer e 
responder recurso. 

D) autorização para utilizar a propriedade privada em situação de 
iminente perigo público. 

 

 

21. Assinale a alternativa que apresenta um princípio 
constitucional do Direito Administrativo que não se encontra 
expresso na Constituição Federal Brasileira de 1988.  

 

A) impessoalidade 
B) ampla defesa 
C) celeridade processual 
D) supremacia do interesse público 
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22. As decisões administrativas devem ser tomadas considerando 
a manifestação dos interessados, abrindo-se a oportunidade 
para que os afetados pela decisão sejam ouvidos antes do 
resultado final do processo. Esta descrição se refere ao 
princípio 
 

A) da impessoalidade. 
B) do contraditório. 
C) da ampla defesa. 
D) da celeridade processual. 
 

 

23. Sobre as empresas públicas, assinale a alternativa correta. 
 

A) São pessoas jurídicas de direito público. 
B) A maioria do seu capital é público. 
C) Podem ser criadas mediante ato do Poder Executivo. 
D) Podem adotar qualquer forma admitida pelo Direito 

Empresarial. 
 

 

24. Poder de polícia é a atividade da Administração Pública, 
baseada em lei, que limita a liberdade e a propriedade 
particular, regulando a prática de ato ou a abstenção de fato, 
em benefício do interesse público. Acerca do poder de polícia, 
assinale a alternativa correta.  

 

A) As limitações decorrentes do poder de polícia limitam apenas 
o particular. 

B) O poder de polícia estende-se à generalidade, não se 
restringindo a limitar particularmente ninguém. 

C) A validade do exercício do poder de polícia não está 
condicionada aos imperativos da eficiência. 

D) O poder de polícia está intimamente relacionado com a 
obrigação de não fazer, não gerando deveres positivos. 

 

 

25. Analise as seguintes afirmações de acordo com a Lei 
8.666/93, que institui normas para licitações da Administração 
Pública: 

 

I. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações, concessões, permissões e locações da 
Administração Pública, quando contratadas com terceiros, 
serão necessariamente precedidas de licitação, sem exceção. 

II. A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

III. É vedada a inclusão, no objeto da licitação, de fornecimento 
de materiais e serviços sem previsão de quantidades ou cujos 
quantitativos não correspondam às previsões reais do projeto 
básico ou executivo. 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 
 

26. Define-se ato administrativo como a declaração do Estado ou 
de quem o represente, que produz efeitos jurídicos imediatos, 
com observância da lei, sob o regime jurídico de direito público 
e sujeito ao controle do Poder Público. Neste contexto, 
assinale a alternativa que apresenta um dos atributos do ato 
administrativo. 

 

A) presunção de veracidade 
B) sujeito competente 
C) finalidade 
D) forma 

 

 

27. O poder disciplinar consiste na possibilidade de a 
Administração Pública dar punição aos agentes públicos que 
cometem infrações funcionais. Acerca do poder disciplinar, 
analise as afirmações a seguir: 

 

I. O poder disciplinar é vinculado quanto ao dever de punir e 
discricionário quanto à seleção da pena aplicável. 

II. Não há necessidade de motivar a penalidade imposta ao 
subordinado quando a falta disciplinar é presenciada pelo seu 
superior hierárquico. 

III. Para aplicação de penalidades referentes às faltas funcionais 
cometidas por servidores públicos federais é necessária a 
instauração de prévio processo administrativo. 
 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 

 

 

28. Acerca dos contratos administrativos, assinale a alternativa 

incorreta. 

A) Os contratos administrativos não podem ser estabelecidos por 
prazo indeterminado. 

B) A especificação do objeto do contrato deve observar a 
especificação constante no edital da licitação que deu origem 
ao contrato. 

C) As atualizações dos contratos administrativos são permitidas 
de seis em seis meses a partir da assinatura do ajuste, ou da 
última correção ou reajuste do preço. 

D) É necessária a consignação da fonte orçamentária dos 
recursos financeiros, pela qual correrão as despesas do 
contrato, sob o risco de irregularidade do contrato. 

 

 

29. Não estão sujeitos ao regime jurídico de serviço público (em 
sentido estrito), de acordo com o art. 175 da Constituição 
Federal de 1988, exceto 
 

A) as funções de caráter paraestatal. 
B) as atividades do Ministério Público. 
C) as atividades de representação diplomática. 
D) as atividades puramente administrativas do Estado. 
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30. De acordo com a Lei 8.112/90, ao entrar em exercício, o 
servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará 
sujeito a estágio probatório por período de 24 (vinte e quatro) 
meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objeto 
de avaliação para o desempenho do cargo, observados os 
seguintes fatores. 

 

I. Disciplina. 
II. Produtividade. 
III. Responsabilidade. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I e II. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 
 

 

31. As atividades das pessoas naturais e jurídicas, em qualquer 
ramo ou setor, devem ser controladas por órgãos, meios e 
procedimentos próprios. Acerca dos controles sobre os atos 
da Administração Pública, analise as afirmações a seguir: 

 

I. Os principais mecanismos de controle interno são o recurso 
administrativo; a supervisão ministerial; a representação a 
órgãos internos de correição e os processos decisórios. 

II. O controle externo corresponde tanto ao controle do Poder 
Legislativo sobre a Administração, como ao controle 
jurisdicional, observando-se que no Brasil se adota o sistema 
de jurisdição administrativa. 

III. Chama-se supervisão ministerial o controle de ofício realizado 
pelos ministérios sobre entidades da administração 
centralizada. 

 

É correto o que se afirma 
 

A) apenas em I. 
B) apenas em II. 
C) apenas em III. 
D) apenas em I e III. 
 

 

32. Acerca do controle da Administração Pública, assinale a 
alternativa correta. 
 

A) O Poder Judiciário pode revogar, a qualquer tempo, atos 
praticados pelo poder Executivo. 

B) O legislador pode criar uma nova forma de controle externo 
através de lei, mesmo não havendo previsão constitucional. 

C) O controle administrativo por autotutela é considerado um tipo 
de controle interno. 

D) O procedimento de tomada de contas especial pelo Tribunal 
de Contas de um Estado é uma espécie de controle político. 

 
 

 

 

 

 

 

33. Assinale abaixo a única alternativa correspondente a um ato 
administrativo com alcance plúrimo:  
 

A) Locação de imóvel pela Administração Pública.  
B) Nomeação de aprovados em concurso público. 
C) Pavimentação de rua para beneficiar a população em geral. 
D) Exoneração de servidora pública. 

 

 

34. Acerca das normas de correspondência oficial, analise as 
afirmações a seguir: 

 

I. Na pontuação livre, abre-se mão das vírgulas e dos pontos no 
endereçamento e na identificação do signatário sempre que os 
diversos elementos são dispostos em linhas próprias. 

II. O endereçamento pode ser inserido na abertura ou embaixo, 
no pé da primeira página, mesmo que a correspondência 
tenha mais de uma página. 

III. Nas correspondências dirigidas aos Chefes de Poder, utiliza-
se Excelentíssimo Senhor (Excelentíssima Senhora), seguido 
do cargo, encerrando-se com dois pontos. 
 

É correto o que se afirma 

 
A) apenas em I e II. 
B) apenas em I e III. 
C) apenas em II e III. 
D) em I, II e III. 

 
 

 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


