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INSTRUÇÕES 
 

1. Não abra este caderno antes de autorizado pelo fiscal de prova.  

2. Depois de autorizado pelo fiscal, O candidato deve ler as instruções e verificar se faltam folhas 

neste caderno, se a sequência de 40 (QUAREENTA) questões está correta e se há imperfeições gráficas 

que possam causar dúvidas. Comunique imediatamente ao fiscal de prova qualquer irregularidade.  

3. A prova é composta de 40 (QUARENTA questões objetivas. 

4. Nesta prova, as questões objetivas são de múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas cada uma, 

sempre na sequência A, B, C e D, das quais somente uma deve ser assinalada. 

5. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo permitidas perguntas aos 

fiscais de provas. Utilize os espaços e/ou páginas em branco para rascunho. Não destaque folhas deste 

caderno. 

6. Ao receber a folha de respostas (gabarito), examine-o e verifique se o seu nome está impresso 

nele. Caso haja qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao fiscal de prova. 

7. Transcreva as respostas para a folha de respostas (gabarito) com caneta esferográfica transparente 

de tinta preta ou azul. A folha de respostas (gabarito) será o único documento válido para efeito de 

correção. Em hipótese alguma ocorrerá a substituição da folha de respostas (gabarito) por erro de 

preenchimento ou qualquer dano causado pelo candidato. 

8. Não serão permitidos empréstimos, consultas e comunicação entre candidato, tampouco o uso de 

livros, apontamentos e equipamentos, eletrônicos ou não, inclusive relógio. O não cumprimento dessas 

exigências implicará a eliminação do candidato. 

9. O saco plástico com os objetos, deverá ser colocado sob a carteira ou mesmo no assoalho da sala 

e não pode ser aberto sob pena de eliminação.  

10. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento da folha de respostas, 

é de 3 (três) horas a partir do início da prova. 

11. Ao terminar a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal de prova. Aguarde a 

autorização para entregar a folha de respostas (gabarito). 

12. O candidato, poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 60 (SESSENTA) minutos 

após o início de sua realização. Após o tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos de prova, o candidato 

poderá retirar-se do local de realização da Prova Objetiva levando consigo o caderno de prova, que 

contém espaço para anotação do gabarito. 

13. Os DOIS últimos candidatos de cada sala ficarão retido para assinar, juntamente com os fiscais 

daquela sala, a ata e o lacre do envelope dos gabaritos. 

14. Não esquecer de levar seus pertences pessoais. 

                                          CONCURSO PÚBLICO DE  

                                                                                   RAMILÂNDIA  
   Cargo: Auxiliar Administrativo 
 

PROVA ESCRITA (OBJETIVA) – 21/08/2022                         Período da MANHÃ 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Texto-base para as questões 01 a 10: 

 

[...] Este mesmo espírito conservador/reacionário iria se manifestar no tratamento dado pelos 
contemporâneos àquela que é, indiscutivelmente, a principal instituição moldadora da história política, 
econômica, social e cultural do Brasil – a escravidão. Sabe-se que o Brasil foi, por larga margem, o principal 
destino dos mais de 12 milhões de africanos escravizados trazidos para as Américas entre os séculos 16 e 19. 
Apenas no período imperial, entre 1822 e 1856, seria de cerca de 1,2 milhão o número de escravos aqui 

desembarcados. Destes, aproximadamente 750 mil de forma ilegal, a partir de 1831, ano em que passava a 
vigorar compromisso com a cessação do tráfico assumido pelo Brasil em convenção firmada com a Grã-
Bretanha. O desenrolar dessa triste história também é conhecido: a abolição de fato do tráfico transatlântico 
em 1850 e uma sucessão de leis culminando com a Lei Áurea, de 1888, tornando o Brasil o último país do 
Ocidente a abolir aquela “instituição peculiar” – para usar o eufemismo caro aos escravocratas do Sul dos 
Estados Unidos. [...]  
 

Fonte: ABREU, Marcelo de Paiva; LAGO, Luiz Aranha Correa do; VILLELA, André Arruda. A passos lentos: 

uma história econômica do Brasil Império. São Paulo: Edições 70, 2022. p. 18. 

 

01. Considerando o fragmento de texto e as informações sobre sua publicação, assinale a alternativa 

integralmente CORRETA. 

A. O texto-base é um artigo de opinião que discute aspectos históricos, políticos, econômicos, sociais e 
culturais do Brasil.  

B. O texto-base é um fragmento de reportagem que discute aspectos históricos, políticos, econômicos, 
sociais e culturais relacionados à escravidão no Brasil. 

C. O texto-base é um fragmento de artigo científico que discute o espírito conservador/reacionário do Brasil 
Império. 

D. O texto-base é um fragmento de livro que discute aspectos históricos e econômicos relativos ao Brasil 
Império. 

 

02. Considerando o conteúdo do texto, assinale a alternativa que apresenta uma afirmação CORRETA. 

A. O tratado firmado com a Grã-Bretanha impediu o tráfico de escravos nas Américas.  

B. O Brasil aboliu a escravidão depois de os Estados Unidos tê-lo feito. 

C. O espírito conservador se manifestou de forma mais evidente na instituição ‘escravidão’. 

D. Ao todo, menos de 500 mil escravos foram trazidos ao Brasil de forma legal.  
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03. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação integralmente CORRETA em relação ao conteúdo do 
texto e às inferências que este permite. 

A. O sujeito da primeira oração permite concluir que a parte do texto que antecede esse fragmento aborda 

a questão do espírito conservador/reacionário; no entanto, o conteúdo do texto mostra que tal aspecto 
não tinha sido ainda relacionado com a escravidão.  

B. O conteúdo do texto e as escolhas linguísticas permitem concluir que se apresenta uma valoração 
negativa em relação à escravidão, no sentido de criticar tal prática, embora se argumente favoravelmente 
ao espírito conservador/reacionário do tempo do Brasil Império. 

C. As expressões “Sabe-se que” e “é conhecido” acionam no texto um conhecimento geral sobre a história 
do Brasil, enquanto o tempo e o modo verbal do verbo ‘ir’, no primeiro período do texto, explicitam que 
se trata de uma informação duvidosa, não confirmada. 

D. Há emprego de algumas estratégias argumentativas no texto, como o uso de advérbios e adjetivos, cujo 

teor argumentativo pode variar: enquanto “triste” e “larga” explicitam uma descrição com baixa carga 
subjetiva, “ilegal” e “caro” explicitam uma avaliação altamente subjetiva. 

 

04. Assinale a alternativa que apresenta uma análise integralmente CORRETA em relação ao emprego de 
elementos linguísticos no texto. 

A. A expressão “por larga margem” explicita que o número de escravos trazidos para o Brasil é 
consideravelmente maior do que o número de escravos desembarcados em outros pontos das Américas. 

B. A expressão “Apenas no período imperial” explicita que o tráfico de escravos no Brasil deu-se 
exclusivamente nesse período, o que é reforçado pela informação de que o movimento mais efetivo de 
abolição começou na década de 1850. 

C. No último período, há duas orações que veiculam ideia de finalidade: “tornando o Brasil o último país 

do Ocidente a abolir aquela “instituição peculiar”” e “para usar o eufemismo caro aos escravocratas do 
Sul dos Estados Unidos”. 

D. O adjetivo “caro” explicita que, para os Estados Unidos, o tráfico de escravos foi uma atividade 
monetariamente dispendiosa, o que não impediu que a sociedade escravagista do sul desse país 
continuasse a promover tal prática. 

 

05. Dizer que “instituição peculiar” é um eufemismo significa dizer que tal expressão  

A. diz o oposto do que realmente se quis dizer a respeito da ‘escravidão’. 

B. explicita uma interpretação intencionalmente exagerada a respeito da ‘escravidão’. 

C. ameniza o peso desagradável da palavra ‘escravidão’. 

D. intensifica o sentido que ‘escravidão’ tinha no contexto retratado. 

 

06. Assinale a alternativa que apresenta uma análise INCORRETA em relação a este fragmento de texto: 
“Este mesmo espírito conservador/reacionário iria se manifestar no tratamento dado pelos contemporâneos 
àquela que é, indiscutivelmente, a principal instituição moldadora da história política, econômica, social e 
cultural do Brasil – a escravidão.” 

A. Os adjetivos “conservador” e “reacionário” são apresentados como tendo sentido aproximado, o que 
fica evidente pelo usa da barra [/]. 

B. O acento indicativo de crase em “àquela” é inadequado, uma vez que a crase só ocorre em caso de junção 
da preposição ‘a’ com o artigo determinado feminino ‘a’. 

C. O travessão introduz um aposto que esclarece a definição dada anteriormente: “a principal instituição 
moldadora da história política, econômica, social e cultural do Brasil”. 

D. A escravidão é caracterizada como uma instituição expressiva no que tange aos aspectos político, 

econômico, social e cultural da história do Brasil. 
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07. Nesse texto, os termos “espírito”, “cessação” e “desenrolar” poderiam ser substituídos, sem alteração 
semântica significativa, pelos seguintes elementos: 

A. ‘caráter’, ‘interrupção’ e ‘desdobramento’, respectivamente. 

B. ‘ideia’, ‘concessão’ e ‘conclusão’, respectivamente. 

C. ‘alma’, ‘anulação’ e ‘rolamento’, respectivamente. 

D. ‘juízo’, ‘acabamento’ e ‘alongamento’, respectivamente. 

 

08. A última ocorrência de travessão introduz 

A. uma justificativa para o que se disse anteriormente sobre a escravidão. 

B. uma consequência em relação ao conceito de “instituição peculiar”. 

C. uma contra-argumentação em relação à origem da expressão “instituição peculiar”. 

D. uma explicação sobre a origem da expressão “instituição peculiar”. 

 

09. Assinale a alternativa INCORRETA. 

A. O verbo ‘manifestar’ é pronominal, exigindo a presença do pronome [se]. 

B. O adjetivo “triste” está flexionado no singular para concordar com o substantivo “história”. 

C. O verbo ‘passar’ está conjugado no singular para concordar com o substantivo “ano”. 

D. O verbo ‘ser’, em “é conhecido”, concorda em número com o núcleo do sujeito: “desenrolar”. 

 

10. Assinale a alternativa que apresenta uma paráfrase semanticamente adequada deste período: 
“Sabe-se que o Brasil foi, por larga margem, o principal destino dos mais de 12 milhões de africanos 
escravizados trazidos para as Américas entre os séculos 16 e 19.” 

A. É sabido que o Brasil foi, de longe, o principal destino dos mais de 12 milhões de africanos escravizados 

que desembarcaram nas Américas entre os séculos 16 e 19. 

B. É óbvio que o Brasil foi, em larga escala, o principal destino de mais de 12 milhões dos africanos 
desembarcados nas Américas a partir do século 16. 

C. É triste que o Brasil tenha sido, por larga margem, o principal destino dos mais de 12 milhões de 
africanos trazidos para o Brasil para fins escravocratas do século 16 ao 19. 

D. É de conhecimento geral que o Brasil foi um destino em larga escala de cerca de 12 milhões dos africanos 
escravizados trazidos para o Ocidente entre os séculos 16 e 19. 

 

 

 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO  

 
 

11. João tinha R$ 10,00, gastou R$ 1,50, ganhou R$ 3,00, gastou mais R$ 2,00 e depois gastou R$ 4,50. 
Quanto João tem agora? 

A. R$ 5,00 

B. R$ 5,50 

C. R$ 6,50 

D. R$ 10,00 
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12. Uma família comprou uma pizza para o jantar. O pai comeu 
2

5
 da pizza, a mãe comeu 

1

4
 da pizza e os 2 

filhos comeram 
1

10
 cada. Quanto restou da pizza? 

A. 1

5
 

B. 1

20
 

C. 3

20
 

D. 5

20
 

 

13. Quanto é 1,22? 

A. 1,04 

B. 1,4 

C. 1,44 

D. 14,4 

 

14. Um estacionamento cobra uma diária de R$ 8,00 por carro e R$ 4,00 por moto. O faturamento de 
determinado dia foi de R$ 136,00. Apenas 4 motos utilizaram o estacionamento neste dia. Quantos carros 
utilizaram o estacionamento neste dia? 

A. 13 

B. 15 

C. 17 

D. 25 

 

15. Um atleta faz 40 minutos de caminhada todos os dias da semana, inclusive sábado e domingo. Ele também 
faz um treino de 30 minutos de academia 3 vezes por semana e faz um treino de 50 minutos de natação 
também 3 vezes por semana. Quanto tempo ele gasta com essas 3 atividades toda semana?  

A. 7 horas e 40 minutos 

B. 8 horas 

C. 8 horas e 20 minutos 

D. 8 horas e 40 minutos 

 

16. Um aluno precisa de média 6,0 para passar no colégio em que estuda. Ele obteve uma nota 8,0 na primeira 
prova, uma nota 2,5 na segunda prova e 5,5 na terceira prova. De quanto ele precisa na quarta prova para 
passar de ano? 

A. 6,0 

B. 7,0 

C. 8,0 

D. 9,0 
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17. Um aposentado quer comprar um carro de R$ 60.000,00 apenas com os juros de sua aplicação financeira. 
Essa aplicação rende 8% a.a (isento de impostos). Qual valor esse aposentado precisa deixar aplicado por 1 
ano para conseguir comprar esse carro apenas com os juros? 

A. R$ 600.000,00 

B. R$ 700.000,00 

C. R$ 750.000,00 

D. R$ 800.000,00 

 

18. A área de um quadrado é de 20 𝑚2. Qual é a medida do lado desse quadrado? 

A. 2 𝑚 

B. 5 𝑚 

C. 4√5 𝑚 

D. 2√5 𝑚 

 

19. Resolva a equação: 

2𝑥 +
𝑥

3
− 15 = 2,5  

A. 
𝑥 =

5

2
 

B. 
𝑥 =

15

2
 

C. 𝑥 = 15 

D. 𝑥 = 17 

 

20. Um avião percorre 750 km em 1 hora e meia. Qual é a velocidade média desse avião durante esse 

percurso? 

A. 500 km/h 

B. 450 km/h 

C. 400 km/h 

D. 300 km/h 

 
 

 

CONHECIMENTO GERAIS E DE INFORMÁTICA 

 
 

21. No programa Microsoft Excel, a função PROCV permite: 

A. Somar valores de uma linha ou coluna. 

B. Localizar dados em linhas de uma tabela ou de um intervalo. 

C. Marcar valores iguais em uma planilha. 

D. Nenhuma das alternativas anteriores. 
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22. Fatos históricos sobre Ramilândia relatam que os primeiros colonizadores, a sua maioria nordestinos e 
mineiros, chegaram a esta região na década de 60 e, após realizarem a derrubada da mata virgem, iniciaram 
suas plantações de milho, rami e café. A vila surgiu em função de três grandes fazendas. Um dos primeiros 
pioneiros a chegar à região, em 9 de agosto de 1960, foi a família de João Gonçalves da Fonte e Maria de 
Lurdes Orbolato da Fonte. Outro pioneiro, Sebastião Dino Dias, chegou à região em 1965. Qual era o nome 

dessas três fazendas? 

A. Água Limpa, Nossa Senhora do Prata e Rami. 

B. Limoeiro, Rami, Chaparral. 

C. Rami, Padroeira do Brasil e Água Cristalina. 

D. Chaparral, Limoeiro e Água Limpa. 

 

23. Qual é a função das teclas de atalho CTRL+X, no programa Microsoft Word?  

A. Colar um conteúdo copiado. 

B. Salvar um documento. 

C. Criar um novo documento. 

D. Recortar o conteúdo selecionado para a área de transferência. 

 

24. A Organização das Nações Unidas (ONU), por meio dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
(ODS), estabeleceu um prazo para o fim de todas as formas da fome no mundo. Até 2030, os governos e a 
sociedade civil devem aplicar ações de mitigação dessa grave situação que mata e afeta a qualidade de vida 
de tantas pessoas no mundo. Por isso, a insegurança alimentar é consequência direta das mudanças climáticas, 
degradação dos solos, escassez hídrica, poluição, explosão demográfica, falhas de governança, crises 
sanitárias e socioeconômicas. Mas será que, com tantas calamidades, é possível alcançar essa meta? Assinale, 

dentre as alternativas, qual é o conceito que hoje representa na prática essa realidade da fome. 

A. Segurança Hídrica. 

B. Segurança da Biodiversidade. 

C. Sustentabilidade. 

D. Segurança Alimentar. 

 

25. Qual é a função do PowerPoint, um programa desenvolvido pela Microsoft? 

A. Ele é usado como uma planilha de dados. 

B. Ele é usado como um editor de textos. 

C. Ele serve para a criação de apresentações de slides.  

D. Ele serve para busca na internet. 

 

 
CONHECIMENTO ESPECÍFICO DO CARGO 

 

 

26. Qual alternativa não representa os atributos da Redação Oficial? 

A. Objetividade e concisão. 

B. Informalidade e coesão. 

C. Impessoalidade e coerência. 

D. Uso da norma padrão da língua portuguesa. 
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27. O regime estatutário é composto de regras que regem a relação dos Estados e dos servidores públicos com 
base no estatuto do ente público e cada ente definirá o grau de abrangência de servidores no seu estatuto. 
Assinale a única alternativa CORRETA: 

A. O servidor público que mantém vínculo com a União obedece aos ditames da lei federal 8112/90. 

B. Os servidores municipais regular-se-ão pelas normas publicadas pelo Estado. 

C. Os servidores estaduais têm seus direitos e deveres previstos nas leis municipais. 

D. Os servidores em comissão participam do regime estatutário. 

 

28. As alternativas a seguir representam funções em que os cargos são estatutários com apenas uma exceção. 
Assinale a INCORRETA: 

A. Magistratura 

B. Tribunal de Contas 

C. Assessoria de Investimentos 

D. Polícia 

 

29. Entre as alternativas a seguir, estão listadas afirmações dos regimes estatutário e celetista. Assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A. No regime estatutário, existe a estabilidade no emprego. 

B. O regime celetista tem embasamento na CLT. 

C. O regime de previdência é de caráter contributivo no regime estatutário. 

D. No regime estatutário, após dois anos, os servidores possuem garantia da estabilidade. 

 

30. Das alternativas a seguir, qual é o meio mais utilizado, não só na administração pública, mas também no 
meio empresarial particular, devido ao seu baixo custo e celeridade? 

A. Cartas 

B. Correio eletrônico 

C. Ofício 

D. Protocolo 

 

31. Assinale a definição INCORRETA de protocolo: 

A. É um sistema de gerenciamento e preservação de informações, mediante a captação das imagens de 
documentos por processo fotográfico. 

B. É a denominação atribuída aos setores encarregados do recebimento, registro, distribuição e 
movimentação e expedição de documentos. 

C. Nome atribuído ao número de registro dado ao documento. 

D. Livro de registro de documentos recebidos e expedidos. 
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32. Qual é o nome do método de arquivamento que é muito utilizado, mas não é de fácil aplicação porque 
depende da interpretação dos documentos sob análise e, portanto, requer grande conhecimento das atividades 
institucionais e da utilização de vocabulários controlados? 

A. Numérico 

B. Geográfico 

C. Assunto ou ideográficos 

D. Alfabético 

 

33. Para que uma mensagem eletrônica via e-mail possua valor documental, é necessário atestar a 
identificação do remetente. De que forma deve ser feito? Assinale a resposta CORRETA. 

A. Com local e data da mensagem 

B. Saudações iniciais  

C. Certificação digital 

D. Fechos 

 

34. Entre alternativas a seguir, qual é a mídia portátil mais utilizada pelos usuários de computadores 

atualmente e que é utilizado por meio de uma porta USB? 

A. Android 

B. Gabinete 

C. Disco Rígido (HD) 

D. Pen Drive 

 

35. A CPU (Unidade Central de Processamento) é responsável pelo processamento das informações, sendo 
muitas vezes confundida com o “gabinete” da máquina. É o próprio processador e tem três funções básicas. 
As alternativas a seguir listam essas três funções com apenas uma exceção. Assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. Administrar na memória central os dados transferidos de um elemento ao outro da máquina, viando o 
seu processamento. 

B. Realizar cálculos de operações aritméticas e comparações lógicas. 

C. Armazenar os dados em discos magnéticos que mantêm a gravação por vários anos. 

D. Manter o funcionamento de todos os equipamentos e programas, interpretando e gerenciando a execução 
de cada instrução dos programas. 

 

36.  A Lei n.º 8.429 disciplina a Improbidade Administrativa e estabelece alguns procedimentos nos casos de 

enriquecimento ilícito no exercício de cargo, de emprego ou de função da administração pública direta, 
indireta ou fundacional. Entre as alternativas a seguir, assinale a única exceção que não está prevista nessa 
lei: 

A. Suspensão dos direitos políticos. 

B. Disponibilidade dos bens. 

C. Perda da função pública. 

D. Ressarcimento ao erário. 
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37. Utilizando os conhecimentos sobre o EXCEL, responda: 
Um vendedor de uma loja ganha um salário mínimo mensal fixo. Sabendo que ele tem uma comissão total de 
3% sobre todas as suas vendas, o seu salário bruto seria calculado de que forma? 

A. Salário mínimo * 3% + total de vendas 

B. Salário mínimo - total de vendas * 3% 

C. Salário mínimo + total de vendas * 3% 

D. Salário mínimo * 3% - total de vendas 

 

38. Novamente, utilizando seus conhecimentos sobre o EXCEL, assinale a alternativa CORRETA: 
Você foi comprar um Notebook em uma loja ao valor de R$ 2.700,00. O vendedor disse que, se você pagasse 
à vista, teria um desconto de 20%. Para saber qual é o valor do desconto, qual fórmula você deve utilizar? 

A. = 2700 – 20% 

B. = 2700 * 20% / 100 

C. = 2700 – 2700 * 20% 

D. = 2700 * 20% 

 

39. Assinale a alternativa que indica a frase INCORRETA no que se refere a um bom atendimento: 

A. “Vou tentar saber de imediato e depois entro em contato.” 

B. “Mas, afinal, o que pretende saber?” 

C. “Sim, ele está. Deseja que lhe transfira a chamada?” 

D. “Se não se importa de esperar um pouco, eu vou tentar localizá-lo.”  

 

40. O que é importante para um bom atendimento via e-mail? Assinale a alternativa INCORRETA: 

A. Escrever de forma clara, objetiva e com erros. 

B. Visualização atualizada das mensagens. 

C. Não demore demasiado na resposta. 

D. Utilize formatos de texto pré-formatados e personalize o e-mail. 

 
 

 

 

 
 
 

Ficha de respostas para conferência (CONCURSO RAMILÂNDIA  – 21/08/2022) 
Acesse o Gabarito Provisório a partir de 22/08/2022 

 
 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 

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

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40      

 

 
 


