
CONCURSO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Código: 201

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva.
2.	 Use	a	Folha	de	Respostas	(Versão	do	Candidato)	reproduzida	ao	final	deste	caderno	apenas	para	marcar	 

o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:

•	 Confira	seu	nome,	número	de	inscrição	e	cargo.
•	 Assine,	A TINTA,	no	espaço	próprio	indicado.

4. ATENÇÃO:	transcreva	no	espaço	apropriado	da	sua	FOLHA DE RESPOSTAS,	com	sua	caligrafia	usual,	
mantendo	as	letras	maiúsculas	e	minúsculas,	desconsiderando	aspas	e	autoria,	a	seguinte	frase:

“A alegria de fazer o bem é a única felicidade verdadeira.” Leon Tolstói

ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.

5.	 Ao	transferir	as	respostas	para	a	Folha de Respostas:
•	 use	apenas	caneta	esferográfica	azul	ou	preta.
•	 preencha,	 sem	 forçar	 o	 papel,	 toda	 a	 área	 reservada	 à	 letra	 correspondente	 à	

resposta solicitada em 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 rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não	deve	ser	dobrada,	amassada	ou	rasurada.

ATENÇÃO:	Deverá	ser	resguardado	o	Período	de	Sigilo,	não	sendo	permitido	ao	candidato	se	ausentar	em	definitivo	da	sala	de	provas	antes	
de	decorrida	1	(uma)	hora	do	início	das	provas.	Os	candidatos	não	poderão	utilizar,	em	hipótese	alguma,	lápis,	lapiseira,	corretivos,	borracha	
ou	outro	material	distinto	do	constante	em	Edital.	Quaisquer	acessórios	como	óculos	escuros,	boné,	chapéu,	gorro,	lenço	ou	similares	não	
terão	seu	uso	permitido.	As	instruções	constantes	no	Caderno	de	Questões	e	na	Folha	de	Resposta,	bem	como	as	orientações	e	instruções	
expedidas	pela	FUNDEP	durante	a	realização	das	provas,	complementam	o	Edital	e	deverão	ser	rigorosamente	observadas	e	seguidas	pelo	
candidato.	Será	proibida,	durante	a	realização	das	provas,	qualquer	espécie	de	consulta	ou	comunicação	entre	os	candidatos	ou	entre	estes	
e	pessoas	estranhas,	oralmente	ou	por	escrito,	assim	como	não	será	permitido	o	uso	de	livros,	códigos,	manuais,	impressos,	anotações	ou	
quaisquer	outros	meios.	Será	proibido,	durante	a	realização	das	provas,	fazer	uso	ou	portar,	mesmo	que	desligados,	telefone	celular,	relógios,	
pagers,	beep,	agenda	eletrônica,	calculadora,	walkman,	notebook,	palmtop,	gravador,	transmissor/receptor	de	mensagens	de	qualquer	tipo	ou	
qualquer	outro	equipamento	eletrônico.	Findo	o	horário-limite	para	a	realização	da	prova,	o	candidato	deverá	entregar	a	Folha	de	Respostas	
da	Prova	Objetiva,	devidamente	preenchida	e	assinada,	ao	Aplicador	de	Sala,	assim	como	o	Caderno	de	Provas.	Os	três	últimos	candidatos	
deverão	permanecer	na	sala	até	que	o	último	candidato	termine	sua	prova,	devendo	todos	assinar	a	Ata	de	Ocorrências	da	sala,	atestando	a	
idoneidade	da	fiscalização	das	provas,	retirando-se	da	sala	de	prova	de	uma	só	vez.	

O Caderno de Questões e o Gabarito das Provas Objetivas serão divulgados no endereço eletrônico  
<www.gestaodeconcursos.com.br> no dia útil subsquente à data de realização da prova.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 3 (TRÊS) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a)	Candidato(a),

Antes	 de	 começar	 a	 fazer	 a	 prova,	 confira	 se	 este	 caderno	 contém,	 ao	 todo,	 
30 (trinta) questões	de	múltipla	escolha,	cada	uma	constituída	de	4	(quatro)	alternativas	
de	respostas,	assim	distribuídas:	10 (dez) questões de Língua Portuguesa,	10 (dez) 
questões de Matemática / Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões de Conhecimentos 
Gerais e 5 (cinco) questões de Conhecimentos Específicos,	 todas	perfeitamente	
legíveis.

Havendo	algum	problema,	informe	imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome	as	providências	necessárias.

Caso	não	observe	essa	recomendação,	não	lhe	caberá	qualquer	reclamação	ou	recursos	
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO:	 Leia	 o	 a	 seguir	 para	 responder	 às	
questões de 1 a 6.

A melhor vingança
Artur Azevedo

O	Vieirinha	namorou	durante	dois	anos	a	Xandoca;	mas	
o	pai	dele,	quando	soube	do	namoro,	fez	intervir	a	sua	
autoridade paterna.

–	A	rapariga	não	tem	eira	nem	beira,	meu	rapaz;	o	pai	
é	 um	simples	empregado	público	que	mal	 ganha	para	
sustentar	 a	 família!	 Foge	 dela	 antes	 que	 as	 coisas	
assumam	 proporções	 maiores,	 porque,	 se	 te	 casares	
com	 essa	 moça,	 não	 contes	 absolutamente	 comigo	 –	
faze	de	conta	que	morri,	e	morri	sem	te	deixar	vintém.	 
Tu	és	bonito,	 inteligente,	 e	 tens	a	 ventura	de	 ser	meu	
filho;	podes	fazer	um	bom	casamento.

Não	 sei	 se	 o	 Vieirinha	 gostava	 deveras	 da	 Xandoca;	 
só	 sei	 que	 depois	 dessa	 observação	 do	 Comendador	
Vieira	nunca	mais	passou	pela	Rua	Francisco	Eugênio,	
onde	 a	 rapariga	 todas	 as	 tardes	 o	 esperava	 com	 um	
sorriso	nos	 lábios	e	o	coração	a	palpitar	de	esperança	
e	de	amor.	O	brusco	desaparecimento	do	moço	fez	com	
que	ela	sofresse	muito,	pois	que	já	se	considerava	noiva,	
e	era	tida	como	tal	por	toda	a	vizinhança;	faltava	apenas	
o	 pedido	 oficial.	 Entretanto,	 Xandoca,	 passado	 algum	
tempo,	 começou	 a	 consolar-se,	 porque	 outro	 homem,	 
se	bem	que	menos	jovem,	menos	bonito	e	menos	elegante	
que	o	Vieirinha,	entrou	a	requestá-la	seriamente,	e	não	
tardou	a	oferecer-lhe	o	seu	nome.	Pouco	tempo	depois	
estavam casados.

Dir-se-ia	 que	 Xandoca	 foi	 uma	 boa	 fada	 que	 entrou	
em	casa	desse	homem.	Logo	que	ele	se	casou,	o	seu	
estabelecimento comercial entrou num maravilhoso 
período	de	prosperidade.

Em	 pouco	 mais	 de	 dois	 anos,	 Cardoso	 –	 era	 esse	 o	
seu	nome	–	estava	rico;	e	era	um	dos	negociantes	mais	
considerados	e	mais	adulados	da	praça	do	Rio	de	Janeiro.	
Ele	 e	 Xandoca	 amavam-se	 e	 viviam	 na	 mais	 perfeita	
harmonia,	gozando,	sem	ostentação,	os	seus	haveres	e	
de vez em quando correndo mundo. Uma tarde em que 
D.	Alexandrina	(já	ninguém	a	chamava	Xandoca)	estava	
à	 janela	 do	 seu	 palacete,	 em	 companhia	 do	 marido,	 
viu	passar	na	rua	um	bêbedo	maltrapilho,	que	servia	de	
divertimento	aos	garotos,	e	reconheceu,	surpresa,	que	o	
desgraçado	era	o	Vieirinha.

Ficou	 tão	 comovida,	 que	 o	 Cardoso	 suspeitou,	
naturalmente,	 que	 ela	 conhecesse	 o	 pobre	 diabo,	 
e	interrogou-a	neste	sentido.

–	Antes	de	nos	casarmos,	respondeu	ela,	confessei-te,	
com	toda	a	lealdade,	que	tinha	sido	namorada	e	noiva,	
ou	 quase	 noiva,	 de	 um	 miserável	 que	 fugiu	 de	 mim,	 
sem	me	dar	a	menor	satisfação,	para	obedecer	a	uma	
intimação	do	pai.

–	Bem	sei,	o	 tal	Vieirinha,	 filho	do	Comendador	Vieira,	
que	morreu	há	três	ou	quatro	anos,	depois	de	ter	perdido	
em	especulações	da	bolsa	tudo	quanto	possuía.

–	Pois	bem,	o	Vieirinha	ali	está!

E	Alexandrina	apontou	para	o	bêbado,	que	afinal	caíra	
sobre	a	calçada,	e	dormia.

–	 Pois,	 filha,	 disse	 o	 Cardoso,	 tens	 agora	 uma	 boa	
ocasião	de	te	vingares!

–	Queres	tu	melhor	vingança?

–	Certamente,	muito	melhor,	e,	se	me	dás	licença,	agirei	
por ti.

–	Faze	o	que	quiseres,	contanto	que	não	lhe	faças	mal.

–	Pelo	contrário.

Quando	 no	 dia	 seguinte	 o	Víeirinha	 despertou,	 estava	
comodamente deitado numa cama limpa e tinha diante 
de	si	um	homem	de	confiança	do	Cardoso.

–	Onde	estou	eu?

–	Não	se	importe.	Levante-se	para	tomar	banho!

O	 Vieirínha	 deixou-se	 levar	 como	 uma	 criança.	 
Tomou	 banho,	 vestiu	 roupas	 novas,	 foi	 submetido	 à	
tesoura	 e	 à	 navalha	 de	um	barbeiro,	 e	 almoçou	 como	
um	príncipe.	Depois	de	tudo	isso,	foi	levado	pelo	mesmo	
homem	 a	 uma	 fábrica,	 onde,	 por	 ordem	 do	 Cardoso,	
ficou	 empregado.	 Antes	 de	 se	 retirar,	 o	 homem	 que	 
o	levava	deu-lhe	algum	dinheiro	e	disse-lhe:

–	O	senhor	 fica	empregado	nesta	 fábrica	até	o	dia	em	
que torne a beber.

–	Mas	a	quem	devo	tantos	benefícios?

–	A	uma	pessoa	que	se	compadeceu	do	senhor	e	deseja	
guardar	o	incógnito.	O	Vieirinha	atribuiu	tudo	a	qualquer	
velho	 amigo	 do	 pai;	 deixou	 de	 beber,	 tomou	 caminho,	
não	é	mau	empregado,	e	há	de	morrer	sem	nunca	 ter	
sabido	que	a	sua	regeneração	foi	uma	vingança.

Disponível	em:	www.dominiopublico.gov.br.	 
Acesso em: 27 mar. 2022.

QUESTÃO 1

É	correto	afirmar	que	a	vingança	a	que	o	título	do	conto	
se	refere

A) não	aconteceu,	haja	vista	que	Vieirinha	recebeu	
uma	grande	ajuda.

B) partiu da iniciativa de Alexandrina.
C) consumou-se	 no	 fato	 de	 que	 Vieirinha	 se	 viu	

forçado	a	abandonar	um	vício.
D) diz	respeito	à	opressão	sofrida	por	Vieirinha	em	

seu	trabalho,	na	fábrica.

QUESTÃO 2

De	acordo	com	a	narrativa,	é	correto	afirmar	que	a	razão	
do	desaparecimento	de	Vieirinha	foi

A) revelada	a	Alexandrina	por	ele	próprio.
B) omitida de Alexandrina durante anos.
C) descoberta por Alexandrina.
D) imediatamente percebida por Alexandrina.
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QUESTÃO 3

Releia	este	trecho,	observando	o	emprego	da	segunda	
pessoa	do	singular.

“Foge	 dela	 antes	 que	 as	 coisas	 assumam	 proporções	
maiores,	 porque,	 se	 te	 casares	 com	 essa	 moça,	 não	
contes	absolutamente	comigo	–	faze	de	conta	que	morri,	
e	morri	sem	te	deixar	vintém.	Tu	és	bonito,	 inteligente,	
e	 tens	 a	 ventura	 de	 ser	 meu	 filho;	 podes	 fazer	 um	 
bom casamento”.

Assinale	a	alternativa	em	que	esse	 trecho	 foi	 reescrito	
de	acordo	com	a	norma-padrão	da	língua	portuguesa,	ao	
empregar	o	pronome	“você”,	no	lugar	de	“tu”.

A) Fuja	 dela	 antes	 que	 as	 coisas	 assumam	
proporções	maiores,	porque,	se	se	casares	com	
essa	moça,	não	conte	absolutamente	comigo	–	
faça	 de	 conta	 que	morri,	 e	morri	 sem	 deixá-lo	 
vintém.	Você	é	bonito,	inteligente,	e	tem	a	ventura	
de	ser	meu	filho;	pode	fazer	um	bom	casamento.

B) Foge	 dela	 antes	 que	 as	 coisas	 assumam	
proporções	 maiores,	 porque,	 se	 te	 casares	
com	 essa	 moça,	 não	 contes	 absolutamente	
comigo	–	faça	de	conta	que	morri,	e	morri	sem	
te	 deixar	 vintém.	 Você	 é	 bonito,	 inteligente,	 e	
tem	a	ventura	de	ser	meu	filho;	podes	fazer	um	 
bom casamento.

C) Foge	 dela	 antes	 que	 as	 coisas	 assumam	
proporções	maiores,	 porque,	 se	 você	 se	 casar	
com	 essa	 moça,	 não	 conta	 absolutamente	
comigo	 –	 faz	 de	 conta	 que	morri,	 e	morri	 sem	
te	 deixar	 vintém.	 Você	 é	 bonito,	 inteligente,	 e	
tem	a	ventura	de	ser	meu	filho;	podes	fazer	um	 
bom casamento.

D) Fuja	 dela	 antes	 que	 as	 coisas	 assumam	
proporções	 maiores,	 porque,	 se	 se	 casar	 com	
essa	moça,	não	conte	absolutamente	comigo	–	
faça	de	conta	que	morri,	e	morri	sem	lhe	deixar	
vintém.	Você	é	bonito,	inteligente,	e	tem	a	ventura	
de	ser	meu	filho;	pode	fazer	um	bom	casamento.

QUESTÃO 4

Releia este trecho.

“A	uma	pessoa	que	se	compadeceu	do	senhor	e	deseja	
guardar	o	incógnito”.

A	palavra	em	destaque	significa

A) simulação.
B) sigilo.
C) discernimento.
D) austeridade.

QUESTÃO 5

É	correto	afirmar	que,	na	sociedade	em	que	se	passa	
a	 trama,	 a	 diferença	 entre	 o	 emprego	 do	 nome	 e	 o	
emprego	do	apelido	de	uma	pessoa	se	deve	a	um	fator	
relacionado a

A) condição	social.
B) afetividade.
C) respeito.
D) popularidade.

QUESTÃO 6

Assinale a alternativa em que o advérbio destacado 
modifica	uma	palavra	que	está	implícita	no	trecho.

A) “Entretanto,	 Xandoca,	 passado	 algum	 tempo,	
começou	 a	 consolar-se,	 porque	 outro	 homem,	 
se	bem	que	menos	jovem,	menos	bonito	e	menos	
elegante	 que	 o	 Vieirinha,	 entrou	 a	 requestá-la	
seriamente,	e	não	 tardou	a	oferecer-lhe	o	seu	
nome.	Pouco	tempo	depois	estavam	casados”.

B) “Ficou	tão	comovida,	que	o	Cardoso	suspeitou,	
naturalmente,	 que	 ela	 conhecesse	 o	 pobre	
diabo,	e	interrogou-a	neste	sentido”.

C) “Certamente,	muito	melhor,	e,	se	me	dás	licença,	
agirei	por	ti”.

D) “Quando	no	dia	seguinte	o	Víeirinha	despertou,	
estava comodamente deitado numa cama limpa 
e	 tinha	 diante	 de	 si	 um	 homem	 de	 confiança	 
do Cardoso.

INSTRUÇÃO:	 Leia	 esta	 citação	 de	 Fernando	 Pessoa	
para	responder	às	questões	de	7 a 10.

“Considero	 a	 vida	 uma	 estalagem	 onde	 tenho	 que	
me	 demorar	 até	 que	 chegue	 a	 diligência	 do	 abismo.	 
Não	 sei	 onde	 me	 levará,	 porque	 não	 sei	 nada.	 
Poderia	considerar	esta	estalagem	uma	prisão,	porque	
estou	compelido	a	aguardar	nela;	poderia	 considerá-la	
um	 lugar	 de	 sociáveis,	 porque	 aqui	 me	 encontro	 com	
outros.	Não	sou,	porém,	nem	 impaciente	nem	comum.	
Deixo	ao	que	são	os	que	se	fecham	no	quarto,	deitados	
moles	 na	 cama	 onde	 esperam	 sem	 sono;	 deixo	 ao	 
que	 fazem	 os	 que	 conversam	 nas	 salas,	 de	 onde	 as	
músicas	e	as	vozes	chegam	cômodas	até	mim.	Sento-me	 
à	porta	e	embebo	meus	olhos	e	ouvidos	nas	cores	e	nos	
sons	da	paisagem,	 e	 canto	 lento,	 para	mim	só,	 vagos	
cantos que componho enquanto espero.”

Disponível	em:	www.livroecafe.com.	 
Acesso em: 27 mar. 2021.

QUESTÃO 7

O	verbo	“esperar”,	em	suas	duas	ocorrências	no	trecho,	
tem	como	complemento	implícito	a	noção	de

A) finitude.
B) eternidade.
C) anulação.
D) plenitude.

QUESTÃO 8

A voz poética que se expressa em primeira pessoa no 
texto	sugere	identificar-se

A) às	pessoas	sociáveis.
B) ao lirismo.
C) aos	indivíduos	solitários.
D) à	devoção	religiosa.
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QUESTÃO 9

Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho do 
texto	desrespeita	a	norma-padrão	da	língua	portuguesa.

A) “Considero	 a	 vida	 uma	 estalagem	onde tenho 
que	 me	 demorar	 até	 que	 chegue	 a	 diligência	 
do abismo”.

	 Considero	a	vida	uma	estalagem	em que tenho 
que	 me	 demorar	 até	 que	 chegue	 a	 diligência	 
do abismo.

B) “Não sei onde	me	levará,	porque	não	sei	nada”.
 Não sei aonde	me	levará,	porque	não	sei	nada.
C) “Deixo	 ao	 que	 são	 os	 que	 se	 fecham	 no	

quarto,	deitados	moles	na	cama	onde esperam  
sem sono”.

	 Deixo	ao	que	são	os	que	se	fecham	no	quarto,	
deitados moles na cama aonde esperam  
sem sono.

D) “[...]	deixo	ao	que	fazem	os	que	conversam	nas	
salas,	de onde	as	músicas	e	as	vozes	chegam	
cômodas	até	mim”.

	 [...]	 deixo	 ao	 que	 fazem	 os	 que	 conversam	 na	
sala,	 donde	 as	 músicas	 e	 as	 vozes	 chegam	
cômodas	até	mim.

QUESTÃO 10

“Não	sou,	porém,	nem	impaciente	nem	comum”.

O	conectivo	em	destaque	na	oração	tem	o	mesmo	valor	
semântico de

A) outrora.
B) por	conseguinte.
C) todavia.
D) ademais.

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11

A	conta	indicada	a	seguir	é	uma	adição	com	três	parcelas,	
sendo	que	a	terceira	parcela	foi	apagada.

Qual	é	o	valor	da	parcela	que	foi	apagada?

A) 94,03.
B) 68,28.
C) 52,65.
D) 17,45.

QUESTÃO 12

Os	 amigos	 André,	 Breno,	 Carlos,	 Daniel	 e	 Ênio	
combinaram	de	se	encontrar	no	shopping.	Breno	chegou	
antes	de	André	e	depois	de	Daniel.	Já	Carlos,	Daniel	e	
Ênio	chegaram	um	em	seguida	do	outro,	nessa	ordem.

Quem	foi	o	primeiro	a	chegar?

A) André.
B) Breno.
C) Carlos.
D) Daniel.

QUESTÃO 13

Foi	 realizada	 uma	 pesquisa	 sobre	 preferência	 de	
refrigerantes	 em	 uma	 população	 de	 150	 pessoas.	 
O	resultado	foi	o	seguinte:

•	 78	pessoas	consomem	o	refrigerante	A;
•	 63	pessoas	consomem	o	refrigerante	B;
•	 28 pessoas não consomem nem A e nem B.

A	parte	dessa	população	que	consome	tanto	o	produto	A	
quanto o produto B é:

A) 19
B) 28
C) 44
D) 59

QUESTÃO 14

Observe	a	sequência	numérica	a	seguir.

Os	 números	 que	 completam	 essa	 sequência	 são,	
respectivamente,

A) 47 e 80.
B) 278 e 245.
C) 80 e 47.
D) 245 e 278.

QUESTÃO 15

Considerando	 o	 alfabeto	 da	 língua	 portuguesa	 com	 
26	letras,	observe	a	sequência	a	seguir.

Qual	letra	completa	essa	sequência?

A) N.
B) O.
C) P.
D) Q.
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QUESTÃO 16

Foi	 realizada	 uma	 pesquisa	 com	 500	 pessoas	 de	 um	 bairro	 de	Belo	Horizonte,	 perguntando	 sobre	 a	 quantidade	 de	
animais	de	estimação	que	essas	pessoas	tinham.	Os	dados	obtidos	estão	representados	no	gráfico	de	setores	a	seguir.

Das	pessoas	entrevistadas,	quantas	têm	pelo	menos	3	animais	de	estimação?

A) 60.
B) 80.
C) 140.
D) 60.

QUESTÃO 17

A	tabela	a	seguir	apresenta	o	resultado	do	levantamento	sobre	a	frequência	do	uso	de	carro	por	aplicativo	no	horário	de	
23:00	as	04:00,	em	uma	comunidade	de	250	pessoas.

Frequência de uso de carro por aplicativo no horário de 23:00 as 04:00
Nunca Às vezes Frequentemente Total

Homens 17 90 45 152

Mulheres 61 26 11 98

Total 78 116 56 250

Escolhe-se,	ao	acaso,	uma	pessoa	dessa	comunidade.	A	probabilidade	de	que	o	usuário	de	carro	por	aplicativo	seja	uma	
mulher,	que	use	o	transporte	no	horário	de	23:00	as	04:00,	e	Às	vezes,	é:

A) 58
125

B) 13
49

C) 13
58

D) 
13

125

QUESTÃO 18

Em	um	 laboratório	 trabalham	16	 cientistas	 que	 produzem,	 em	15	 horas	 de	 trabalho,	 600	 doses	 de	 vacinas	 contra	 a	
Covid-19.

Quantos	cientistas	são	necessários	para	produzir	1.800	doses	dessa	mesma	vacina,	com	24	horas	de	trabalho?

A) 30.
B) 40.
C) 45.
D) 50.
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QUESTÃO 19

Um empreendedor comprou uma mercadoria por R$ 
1.200,00	 e	 irá	 revendê-la.	 Para	 determinar	 o	 valor	 da	
venda,	 ele	 considera	 um	 lucro	 de	 30%	 sobre	 o	 preço	
de	 compra	 e,	 ainda,	 acrescido	 de	 10%	 em	 impostos	
obrigatórios.

Nessas	 condições,	 o	 empreendedor	 venderá	 essa	
mercadoria por

A) R$	1.320,00.
B) R$	1.440,00.
C) R$	1.560,00.
D) R$	1.680,00.

QUESTÃO 20

Para	uma	atividade	acadêmica	de	uma	faculdade,	foram	
selecionados 500 estudantes sendo que:

•	 80	estudam	Administração;
•	 150	estudam	Ciências	Contábeis;
•	 10	estudam	Administração	e	Ciências	Contábeis.

Se	 um	 estudante	 foi	 escolhido	 ao	 acaso,	 qual	 é	 a	
probabilidade	 de	 que	 ele	 estude	 Administração	 e	
Ciências	Contábeis?

A) 1
50

B) 2
25

C) 3
10

D) 23
50

CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 21

Do	mesmo	modo	 que	 o	movimento	 sionista	 advogada	
um	 Estado	 israelense,	 a	 Palestina	 luta	 por	 seu	
reconhecimento	 como	 estado	 independente.	 Isso,	
no	 entanto,	 passa	 pela	 disputa	 em	 torno	 da	 cidade	
de	 Jerusalém,	 que	 o	 Estado	 palestino	 –	 composto	
formalmente	 pela	 Faixa	 de	 Gaza	 e	 a	 Cisjordânia	 e	
reconhecido	 por	 138	 dos	 193	 membros	 da	 ONU	 –	
advoga	como	sua	capital	[...].	O	escritor	Amós	Oz	(1939-
2018),	um	dos	maiores	nomes	da	 literatura	 israelense,	
costumava	 afirmar	 que,	 no	 caso	 Israel	 e	 Palestina,	 
os	dois	lados	estavam	certos.	A	solução	para	o	caso	seria	
a	criação	de	dois	Estados	que,	com	o	tempo,	poderiam	
converter-se	numa	espécie	de	federação,	nos	moldes	da	
União	Europeia,	por	exemplo.	

Disponível	em:	https://guiadoestudante.abril.com.br/tudo-
sobre/palestina/.	Acesso	em:	19	mar.	2022.

Uma	das	dificuldades	para	se	consolidar	a	proposta	de	
intervenção	no	duradouro	conflito	entre	Israel	e	Palestina	
é expressa corretamente em:

A) As barreiras que o novo movimento sionista 
encontra	para	a	 fundação	de	um	Estado	 judeu	
soberano	no	território	da	Palestina.

B) A imperativa necessidade israelense de controlar 
as	fontes	de	água	na	região,	como	os	aquíferos	
subterrâneos	da	Cisjordânia	e	da	Faixa	de	Gaza,	
que impulsiona o expansionismo de Israel e a sua 
negativa	em	devolver	certas	zonas	ocupadas.

C) A	decisão	do	ex-presidente	dos	Estados	Unidos,	
Donald	Trump,	de	 reconhecer	 Jerusalém	como	
capital	da	Palestina,	que	dificultou	ainda	mais	o	
entendimento entre israelenses e palestinos.

D) A	 proposta	 da	 ONU	 de	 que	 Jerusalém	 tenha	
um status	 especial,	 sem	 pertencer	 a	 nenhum	
país,	 além	 do	 fato	 de	 que	 qualquer	 decisão	
sobre	Jerusalém	não	pode	ser	tomada	de	forma	
unilateral,	 mas	 deve	 ser	 acertada	 no	 âmbito	
das	 negociações	 de	 paz	 entre	 israelenses	 
e palestinos.

QUESTÃO 22

O	governo	de	Roraima,	por	meio	de	Ação	Civil	Originária	
(ACO)	 3121,	 requereu	 ao	Supremo	Tribunal	 Federal	 o	
fechamento	 temporário	 da	 fronteira	 que	 liga	o	Brasil	 à	
Venezuela	localizada	no	estado	e	a	limitação	do	ingresso	
dos	imigrantes	venezuelanos	no	Brasil	(STF,	2018,	p1).	 
O	pedido	se	deu	pela	estagnação	dos	serviços	públicos	
do	 estado	 em	 decorrência	 do	 grande	 número	 de	
imigrantes	 venezuelanos	 que	 adentraram	 no	 território	
brasileiro.	Em	resposta	ao	requerimento	do	governo	de	
Roraima,	o	STF	decidiu	pelo	indeferimento.

BAENINGER,	Rosana;	JAROSHINSKI	SILVA.	Migrações 
venezuelanas.	NEPO/UNICAMP,	2018.	Disponível	em:	https://
www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/mig_venezuelanas/

migracoes_venezuelanas.pdf.	Acesso	em:	19	mar.	2022.

A	 ação	 do	 Supremo	 Tribunal	 Federal	 em	 relação	 ao	
pedido	do	governo	de	Roraima	pode	ser	justificada	pela	
seguinte	afirmativa:

A) A	Suprema	Corte	garante	aos	estados	brasileiros	
condições	 para	 fornecer	 um	 efetivo	 suporte	
educacional,	 alimentício	 e	 de	 saúde	 que	 os	
refugiados	 precisam	 para	 viver	 com	 dignidade	
no	país.

B) A	pressão	internacional	e	as	sanções	econômicas	
por	parte	dos	estados	democráticos	forçaram	a	
justiça	brasileira	garantir	o	respaldo	humanitário	
aos	refugiados	que	buscam	abrigo	no	Brasil.

C) O	 órgão	 brasileiro	 compreende	 o	 clamor	 do	
estado	de	Roraima	pela	 justiça	aos	brasileiros,	
que	precisam	disputar	postos	de	trabalho,	entre	
outros	 benefícios	 legais,	 com	 os	 milhares	 de	
venezuelanos.

D) O	STF	procurou	se	atentar	para	as	obrigações	
decorrentes dos tratados internacionais dos 
quais	 o	 Brasil	 figura	 como	 signatário,	 como	 a	
Declaração	Universal	dos	Direitos	Humanos	e	o	
Protocolo	sobre	o	Estatuto	dos	Refugiados.
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QUESTÃO 23

Disponível	em:	https://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/escassez-hidrica-no-mundo-onde-a-falta-de-agua-ja-provoca-
crise/.	Acesso	em:	18	mar.	2022.

Sabe-se	que	a	população	mundial	saltou	de	2,5	bilhões	de	pessoas	em	1950	para	mais	de	7	bilhões	atualmente.	

Essa	imagem	representa	o	seguinte	impacto	provocado	por	esse	acelerado	crescimento	demográfico:

A) Em	pouco	mais	de	meio	século	a	população	mundial	quase	 triplicou,	 fato	que	promoveu	o	desmatamento	em	
massa,	eliminando	os	biomas	naturais	e	os	recursos	hídricos.

B) As	sociedades	precisam	aumentar	a	produção	no	campo	para	produzir	alimentos	e,	na	indústria,	para	gerar	os	
bens	que	são	consumidos,	agravando	a	crise	hídrica	mundial.

C) O	crescente	uso	de	recursos	tecnológicos	 impactou	na	qualidade	de	vida	das	sociedades,	o	que	as	obrigou	a	
modificar	drasticamente	os	seus	hábitos	alimentares	e	de	consumo	de	água.

D) A	crise	hídrica	causada	pelas	necessidades	de	sobrevivência	contemporâneas	forçou	as	sociedades	a	priorizarem	
novas	 formas	de	obtenção	de	água	potável,	 como	a	dessalinização	da	água	do	mar	e	o	degelo	artificial	 das	 
calotas polares.

QUESTÃO 24

Enquanto	grande	parte	do	mundo	acompanha	a	invasão	russa	da	Ucrânia,	o	Iêmen	vive	um	dos	períodos	mais	violentos	
desde	2014,	quando	começou	a	guerra	civil	no	país.	A	guerra	civil	opõe	duas	potências	do	Oriente	Médio.	De	um	lado,	
estão	as	forças	do	governo	de	Abd-Rabbu	Mansour	Hadi,	apoiadas	por	uma	coalizão	sunita	liderada	pela	Arábia	Saudita.	
Do	outro,	está	a	milícia	rebelde	houthit,	de	xiitas,	apoiada	pelo	Irã,	que	controla	a	capital,	Sanaa,	e	partes	do	oeste	do	
país.	Ambos	os	 lados	são	acusados	 		de	crimes	de	guerra,	o	que	eles	negam	 [...].	O	conflito	 já	gerou	233	mil	mortes,	
incluindo	131	mil	por	causas	indiretas,	como	falta	de	alimentos,	serviços	de	saúde	e	infraestrutura.	Mais	de	10	mil	crianças	
morreram	como	consequência	direta	dos	combates.

Disponível	em:	https://www.bbc.com/portuguese/internacional-60758741.	Acesso	em:	17	mar.	2022.

Essas	informações	apresentadas,	sobre	um	dos	conflitos	da	atualidade,	revelam	que

A) o	Iêmen	é	um	país	pouco	conhecido	pelas	sociedades	do	mundo,	o	que	reduz	a	importância	histórica	dos	conflitos	
vivenciados	pela	sua	população.

B) o	maior	impacto	humanitário	provocado	pela	guerra	na	Ucrânia,	que	resultou	em	milhões	de	mulheres	e	crianças	
refugiadas	na	Europa,	desviou	o	foco	que	era	dado	pela	cobertura	da	imprensa.

C) a	invasão	russa	da	Ucrânia,	por	ser	um	conflito	mais	recente	e,	ao	mesmo	tempo,	remontar	a	tensões	do	passado,	
provocou	um	abandono	midiático	em	relação	aos	demais	conflitos	mundiais,	como	as	tensões	no	Iêmen.

D) a	mídia	seleciona,	de	forma	etnocêntrica,	o	que	divulgar,	dando	pouca	visibilidade	aos	conflitos	no	Iêmen,	mesmo	
se	tratando	da	pior	situação	humanitária	do	mundo,	de	acordo	com	a	Organização	das	Nações	Unidas	(ONU).
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QUESTÃO 25

Chegamos	 a	 um	 ponto	 na	 História	 em	 que	 devemos	
moldar	 nossas	 ações	 em	 todo	 o	 mundo,	 com	 maior	
atenção	 para	 as	 consequências	 ambientais.	 Através	
da	 ignorância	 ou	 da	 indiferença	 podemos	 causar	
danos	 maciços	 e	 irreversíveis	 ao	 meio	 ambiente,	 
do	 qual	 nossa	 vida	 e	 bem-estar	 dependem.	 Por	 outro	
lado,	através	do	maior	conhecimento	e	de	ações	mais	
sábias,	 podemos	 conquistar	 uma	 vida	 melhor	 para	
nós	 e	 para	 a	 posteridade,	 com	um	meio	 ambiente	 em	
sintonia	com	as	necessidades	e	esperanças	humanas.	
Defender	e	melhorar	o	meio	ambiente	para	as	atuais	e	
futuras	gerações	se	tornou	uma	meta	fundamental	para	
a humanidade.
Trechos	da	Declaração	da	Conferência	da	ONU	sobre	o	Meio	

Ambiente	(Estocolmo,	1972).	Disponível	em:	https://brasil.
un.org/pt-br/91223-onu-e-o-meio-ambiente.	 

Acesso em: 15 mar. 2022.

A	 Organização	 das	 Nações	 Unidas	 convocou	 a	
Conferência	 das	 Nações	 Unidas	 sobre	 o	 Ambiente	
Humano,	em	Estocolmo	(Suécia).	

Sobre	 a	 preocupação	 expressa	 nos	 trechos	 da	
declaração	da	ONU,	é	correto	afirmar:

A) A	meta	traçada	pela	ONU	no	século	passado	foi	
alcançada	no	contexto	atual.

B) O	 desenvolvimento	 sustentável	 deve	
acompanhar	 o	 atendimento	 às	 necessidades	
humanas.

C) As	 esperanças	 humanas	 foram	 contempladas	
a	 partir	 das	 políticas	 mundiais	 de	 melhoria	 do	 
meio ambiente.

D) Defender	 o	meio	 ambiente	 deixou	 de	 ser	 uma	
demanda na contemporaneidade devido aos 
diversos problemas sociais.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

AUXILIAR ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 26

Considerando	 o	 uso	 da	 informática	 em	 empresas,	
assinale	 com	 V	 as	 afirmativas	 verdadeiras	 e	 com	 F	 
as	falsas.

(			)	Processamento	 de	 dados	 corresponde	 à 
sequência	de	operações	aplicadas	a	um	número	
de	dados	de	entrada		que	geram	dados	de	saída	
ou resultados.

(			)	Na	 informática,	 frequentemente	 os	 números	
decimais	são	transformados	em	0	ou	1,	ou	seja, 
há	 uma	 correspondência	 entre	 os	 números	
decimais	e	números	binários.

(   ) Um hardware	 pode	 ser	 classificado	 em	 duas	
categorias	 básicas,	hardware de entrada ou de 
saída,	 de	 acordo	 com	 a	 função	 que	 realiza	 no	
sistema.

(			)	A	parte	 lógica	do	computador	ou	software é um 
conjunto	 de	 instruções	 programáveis,	 sendo	
softwares	 básicos	 ou	softwares	 aplicativos,	 que	
possibilitam ao hardware	 funcionar	 no	 sentido	
das	mais	diversas	necessidades	dos	usuários.		

Assinale	a	sequência	correta.

A) V V V V

B) F F V V

C) F F V F

D) V V F F

QUESTÃO 27

Com	 relação	 aos	 conceitos	 fundamentais	 da	
administração	 na	 empresa,	 analise	 as	 afirmativas	 a	
seguir.

I.	 A	 instituição	deve	 ter	claramente	definidas	suas	
metas,	 seu	 propósito	 e	 como	 se	 dará	 o	 seu	
relacionamento com a sociedade.

II.	 Com	 o	 processo	 de	 planejamento,	 pode-se	 ter	
acesso	a	 informações	que	apoiam	a	 tomada	de	
decisão	 sobre	 o	 desempenho	 da	 organização	
com	relação	aos	seus	objetivos.	

III.	 Os	 fatores	 referentes	às	condições	de	 trabalho,	
chamados	de	fatores	intrínsecos	ou	de	motivação,	
incluem	a	natureza	da	 tarefa	e	os	desafios	que	
proporciona,	o	ambiente	físico,	as	oportunidades	
de	aprendizagem	e	o	reconhecimento.

Está(ão)	correta(s)	a(s)	afirmativa(s)

A) I,	apenas.

B) II	e	III,	apenas.

C) III,	apenas.

D) I,	II	e	III.

QUESTÃO 28

Com	relação	à	informática	empresarial	e	seus	conceitos,	
é incorreto	afirmar:

A) A	função	ping	remete	dados	de	teste,	verificando	
se	 uma	 máquina	 está	 ativa.	 O	 ping	 afere	 a	
conectividade entre equipamentos.

B) Na Web	a	função	do	software	de	navegação	é	a	
de	solicitar	informações	da	rede	ao	usuário,	com	
base	no	serviço	gopher,	protocolo	de	hipertexto.

C) As	 prescrições	 utilizadas	 para	 transferência	
de	 informações	 entre	 computadores	 que	
discriminam	 os	 diferentes	 serviços,	 como	 ftp,	
para download e upload.

D) Os	 sistemas	 possuem	 um	 ciclo	 de	
desenvolvimento	 e	 de	 vida,	 uma	 área	 de	
abrangência,	 e	 os	 usuários	 não	 devem	 se	
envolver	 diretamente	 no	 projeto	 físico	 e	
implementação	de	um	novo	sistema.	

QUESTÃO 29

O	serviço	público	no	Brasil	abarca	muitos	elementos	e	
relações	que	compõem	o	ambiente	governamental.

Considerando	a	composição	do	ambiente	governamental,	
numere	 a	 COLUNA	 II	 de	 acordo	 com	 a	 COLUNA	 I,	
relacionando o termo à	sua	respectiva	descrição.

COLUNA I

1.	 Fundação

2.	 Empresa	pública

3. Entidade paraestatal

COLUNA II

(			)	Pessoa	 jurídica	 de	 direito	 privado	 criada	 por	 lei	
específica	 para	 realização	 de	 obras,	 serviços	
ou	 atividades	 de	 interesse	 coletivo.	 Autônoma,	
administrativa	e	financeiramente,	com	patrimônio	
próprio,	opera	em	regime	de	iniciativa	particular,	
regida	 por	 estatutos	 próprios,	 vinculada	 sem	
subordinação	a	órgão	da	entidade	estatal	a	que	
pertence,	mas	que	não	 interfere	diretamente	na	
sua	gestão.

(			)	Pessoa	 jurídica	 de	 direito	 público	 conforme	
dispõe	 a	 Constituição	 Federal.	 Assemelha-se 
às	 autarquias.	 Autônoma	 administrativa	 e	
financeiramente,	 sem	 fins	 lucrativos,	 com	
patrimônio	 próprio,	 realiza	 atividades	 distintas	
daquelas do Estado.

(			)	Possui	personalidade	 jurídica	de	direito	privado,	
patrimônio	 próprio,	 capital	 exclusivo	 ou	 das	
entidades	 estatais	 (União,	 estados	 e	 /	 ou	
municípios),	criada	por	 lei,	pode	ter	mais	de	um	
sócio.				

Assinale	a	sequência	correta.

A) 1 2 3

B) 2 1 3 

C) 3 1 2

D) 2 3 1
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QUESTÃO 30

Considerando	as	práticas	de	arquivo	e	 seus	 conceitos	
centrais,	assinale	a	alternativa	incorreta.

A) Transferência	é	a	transição	dos	documentos	do	
arquivo	corrente	para	o	intermediário.

B) Recolhimento	é	a	 transferência	de	documentos	
para os arquivos permanentes.

C) Existem	três	tipos	de	operações	de	transferência:	
arranjo,	depósito	e	descarte.	

D) A	opção	do	método	de	transferência	não	altera	o	
método de arquivamento.
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OBSERVE	AS	INSTRUÇÕES	ESPECÍFICAS	DADAS	NA	CAPA	DA	PROVA.
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