
                                                                                                        

Prefeitura Municipal de Granito – Pernambuco 

Concurso Público Nº 001/2012 

 

AUX ADM – AUXILIAR DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 

 

Nome:____________________________________________________________________     Nº de Inscrição:______________ 

INSTRUÇÕES 

1. Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados. 

2. A FOLHA DE RESPOSTAS não será substituída e deve ser assinada no local indicado, ela será o único instrumento usado 
para a correção de suas respostas. 

3. DURAÇÃO DA PROVA: 3h, incluído o tempo para preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS. 

4. Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 32, seguindo-se a cada uma 05 (cinco) opções (respostas), 
precedidas das letras a, b, c, d e e. Cada questão tem peso igual a 0,3125 pontos; 

5. Na FOLHA DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta 
esferográfica (tinta azul ou preta), toda a área correspondente à opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites. 

6. Não amasse nem dobre a FOLHA DE RESPOSTAS, NÃO USE BORRACHA. 

7. Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção. 

8. Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o 
total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova. 

9. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será 
permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.). 

10. Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término da prova, poderão ser 
copiados as suas respostas feitas no CARTÃO DE RESPOSTAS. 

11. Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, 
que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a 
sua exclusão do concurso. 
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PORTUGUÊS (INTERPRETAÇÃO DE TEXTOS) 
 
LINGUA BRASILEIRA                                                                                                                 
 
   (...)O Brasil tem dessas coisas, é um país 
maravilhoso, com o português como língua oficial, 
mas cheio de dialetos diferentes.  
   Noà ‘ioà deà Jaﾐeiヴoà Yà けeà aíà ﾏeヴヴﾏão!à CB,à saﾐgueà
Hoﾏ!げà átYà euà eﾐteﾐdeヴà ケueà ﾏeヴヴﾏãoà eヴaà さﾏeuà
iヴﾏãoざà levou tempo. Para conseguir se comunicar, 
alYﾏà deà aヴヴaﾐhaヴà aà gaヴgaﾐtaà Ioﾏà oà けeヴヴeげ,à voIZà
pヴeIisaàapヴeﾐdeヴàaàIhiaヴàケueàﾐeﾏàIhaleiヴaàvelha:àけvaià
ヴol=àuﾏasIhàpaヴadasIhàiﾐsIhpeヴヴtasIh.げ. 
   NaàIidadeàdeà“ãoàPauloàelesàHotaﾏàuﾏàけiげàaàﾏaisàﾐaà
fヴeﾐteàdoàけﾐげ:àけﾚヴヴa meu! Tô por deintro, mas não tô 
iﾐteiﾐdeiﾐdoà oà ケueà euà tﾚà veiﾐdoげ.à Eà ﾐoà iﾐteヴioヴヴà
falaﾏà uﾏà けeヴヴeげà todoà eﾐヴolado:à けaà Feヴヴヴﾐaﾐdaà
ﾏaヴヴヴIﾚà aà poヴヴヴteiヴaげ.à D=à uﾏà ﾐﾙà ﾐaà líﾐgua.à áà
vantagem é que a pronúncia deles no inglês é ótima. 
   Em Mins, quer dizer em Minas, eles engolem letras 
e falam Belzonte, Nossenhora. Doidemais da conta, 
sô! Qualquer objeto é chamado de trem. Lembrei 
daquela história do mineirinho na plataforma da 
estação. Quando ouviu um apito, falou apontando as 
ﾏalas:àけMuiY,àpegaàosàtヴeﾏàケueàoàHiIho t=àviﾐdoげ. 
   No Nordeste é tudo meu rei, bichinho, ó xente. Pai 
é painho, mãe é mainha, vó é voinha. E pra você 
conseguir falar com o acento típico da região, é só 
cantar a primeira sílaba de qualquer palavra numa 
nota mais aguda que as seguintes. As frases são 
sempre em escala descendente, ao contrário do 
sotaque gaúcho. 
   Mas o lugar mais interessante de todos é 
Florianópolis, um paraíso sobre a terra, abençoado 
por Nossa Senhora do Desterro. Os nativos 
tradicionais, conhecidos como Manezinhos da Ilha, 
têm o linguajar mais simpático da nossa língua 
brasileira. Chamam lagartixa de crocodilinho de 
parede. Helicóptero é avião de rosca (que deve ser 
lido rôschca). Carne moída é boi ralado. Se você 
quiser um pastel de carne, precisa pedir um 
envelope de boi ralado. Telefone público, o popular 
orelhão, é conhecido como poste de prosa e a ficha 
de telefone é pastilha de prosa. Ovo eles chamam de 
semente de galinha e motel é lugar de 
instantinho.(...) 
 

RAMIL. Kledir. Tipo assim. Porto Alegre:RBS 
Publicações, 2003. P.75-76. (fragmento) 

 
 
 

QUESTÃO 1 
 
Apenas uma alternativa contém ideias 
contrárias ao que o texto expressa. Marque-a: 
 
a) O autor do texto distingue os falares 
regionais, enfatizando suas diferentes 
pronúncias. 
b) A descrição que o autor do texto faz do falar 
carioca é recheada de humor. 
c) Segundo o texto, o sotaque paulistano é 
positivo já que pode ser benéfico na assimilação 
da pronúncia de certo idioma estrangeiro. 
d) O autor do texto deprecia as diferenças 
vocabulares da variedade linguística falada em 
Florianópolis. 
e) Pela leitura do texto, pode-se inferir que o 
autor do mesmo manifesta um certo 
preconceito linguístico ao se referir aos dialetos 
carioca, paulista, mineiro e nordestino. 
 
QUESTÃO 2 
 
Marque a opção em que as palavras não 
constituem sinônimos: 
 
a) vantagem/proveito. 
b) típico/característico. 
c) conseguir/ ter resultado. 
d) descendente/ tradicional. 
e) oposto/ contraditório. 
 
QUESTÃO 3 
 
Em qual alternativa as palavras obedecem à 
mesma regra de acentuação gráfica: 
 
a) alguém/ espírito/ referências/ vários/ você. 
b língua / próprios/ ambíguo/ subterrâneo / 
pronúncia. 
c) ótimas/ amém/ cândidas / robôs / país. 
d) ciências / sátira/ engraçadíssimo/ está / 
exímio. 
e) laboratório/ há/ heróis/ crítico/ público. 
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QUESTÃO 4 
 
さOà PáLHáÇO,à deà “eltoﾐàMello,à Yà iﾐdiIadoà peloà
BヴasilàpaヴaàaàdisputaàdoàO“Cá‘àヲヰヱン.ざ 
   (Jornal do Commercio – 21/09/2012) 
 
No fragmento acima está presente a função da 
linguagem: 
 
a) conativa. 
b) fática. 
c) emotiva. 
d) referencial. 
e) metalinguística. 
 
QUESTÃO 5 
 
Marque a opção cuja concordância verbal está 
INCORRETA: 
 
a) Quais de nós estão preocupados com o 
concurso? 
b) Os Estados Unidos são um país da América do 
Norte. 
c) Vossa Excelência não podeis aceitar tal 
proposta. 
d) Precisa-se de técnicos em computação. 
e) Veem-se crianças abandonadas nas ruas. 
 
QUESTÃO 6 
 
さEuà pヴepaヴoà uﾏaà Iaﾐçãoà ケueà façaà aIoヴdaヴà osà
hoﾏeﾐsàeàadoヴﾏeIeヴàasàIヴiaﾐças.ざ 
        (Carlos Drummond de Andrade) 
 
No enunciado acima, há uma figura de 
linguagem chamada: 
 
a) metáfora. 
b) personificação. 
c)metonímia. 
d) antítese. 
e) eufemismo. 
 
QUESTÃO 7 
 
Assinale a alternativa em que a PONTUAÇÃO da 
frase não se justifica pela regra das demais. 

a) Esta prova, minha gente, está fácil. 
b) Você, filho, é um anjo. 
c) Defendemos nossos direitos, brasileiros. 
d) Bruno, candidato à vaga, fez boa prova. 
e)àさEuàsei,àﾏeuàaﾏigo,àaàdoヴàケueàtuàpassasざ. 
 
QUESTÃO 8 
 
OHseヴveà aà fヴase:à さássistiﾏosà <à Ieﾐaà
estaヴヴeIidos.ざ 
 
Em qual alternativa, ao se completar cada 
espaço, a regência verbal não é a mesma da 
frase acima: 
 
a) Aspirava _______ paz mundial. 
b) Paguei ________ médica que me consultou. 
c) Nós visamos _______ aprovação no concurso. 
d) Procedeu-se _______ entrega dos resultados. 
e) A mãe não queria ______ filha na rua. 
 
ATUALIDADES 
 
QUESTÃO 9 
 
Em 2012 a revista FORBES publicou mais uma 
vez a lista das mulheres mais influentes do 
mundo no cenário político, a presidenta Dilma 
aparece na relação pelo segundo ano 
consecutivo. Das personalidades citadas abaixo 
qual delas ocupou a 1ª (primeira) posição no 
ranking? 
 
a) Michelle Obama, Primeira Dama dos Estados 
Unidos. 
b) Dilma Roussef, Presidenta do Brasil. 
c) Hillary Clinton , Secretária de Estado dos 
Estados Unidos. 
d) Angela Merkel, Chanceler Alemã. 
e) Cristina Kirchner, Presidenta da Argentina. 
 
QUESTÃO 10 
 
O Brasil possui um rico cenário cultural, onde a 
influência de vários povos contribuiu para a 
formação de costumes heterogêneos, 
originando um mosaico étnico que permite um 
passeio nos diversos campos da arte. 
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I. O cinema brasileiro foi indicado ao Oscar 
com o filﾏeà さ‘ioざ,à ﾐaà Iategoヴiaà Melhoヴà
Animação. 
II. Este ano, comemora-se o Centenário de 
Luizà Goﾐzagaà さ‘eià doà Baiãoざ,à IoﾐheIidoà poヴà
retratar o sofrimento e a pureza do seu povo, 
Ioﾏpﾚsà osà hiﾐosà さásaà BヴaﾐIaざà eà さLuaヴà doà
“eヴtãoざ. 
III. Um dos artistas pernambucanos de 
maior destaque na atualidade é o escritor 
Romero Brito. 
IV. No último dia 19 de outubro, o final da 
ﾐovelaà さáveﾐidaà Bヴasilざà gaﾐhouà destaケueà eﾏà
toda mídia nacional pelo alto índice de 
audiência, a mesma foi escrita por João Emanuel 
Carneiro. 
 
Está (ão) INCORRETO (S) apenas o(s) item(ns): 
 
a) Apenas o item I. 
b) Apenas o item III. 
c) Os itens I, II e III. 
d) Os itens I, II, IV. 
e) Os Itens I e III. 
 
QUESTÃO 11 
 
No ano de 2012, alguns fatos marcaram os 
países da América do Sul, entre eles:  
I – O senado aprovou o impeachment do 
presidente da República deste país por 
descumprimento de suas funções. 
II – Foi o mais recente país a ingressar no 
Mercosul, num processo de adesão que já se 
arrastava há anos, o mesmo foi oficializado após 
o Paraguai ter sido suspenso do bloco. 
III – É um país que possui uma das maiores 
economias do mundo, porém, segundo o Índice 
de Gini, importante medida internacional de 
concentração de renda, é o quarto país de maior 
desigualdade social da América Latina. 
As afirmativas acima se referem, 
respectivamente, a: 
 
a) Peru, Colômbia e Paraguai. 
b) Paraguai, Venezuela e Brasil. 
c) Venezuela, Peru e Paraguai. 
d) Paraguai, Colômbia e Brasil. 

e) Peru, Venezuela e Colômbia. 
 
QUESTÃO 12 
 
Vinte anos após a Eco-92, foi realizado no Brasil 
o Rio+20, um evento onde representantes de 
ONGs, empresas, setores da sociedade civil, 
chefes de Estado e de governo voltaram a se 
reunir para debater quais os rumos do planeta, 
na tentativa de reverter uma situação quase 
limite no que diz respeito à natureza. 
Os itens abaixo apresentam propostas 
abordadas na Conferência das Nações Unidas 
Rio+20, EXCETO: 
 
a) A promoção de eficiência, tratamento e uso 
deàヴesíduosàdげ=guaàIoﾏoàfoﾐte,àpaヴtiIulaヴﾏeﾐteà
em áreas de expansão urbana.  
b) Que governos, empresas e a sociedade civil 
assumam compromissos específicos de apoio 
para a realização da Energia Sustentável para 
Todos. 
c) Integrar o desenvolvimento urbano 
sustentável como um componente-chave para 
as políticas nacionais. 
d) Restringir o uso de armas de fogo às Forças 
Armadas, polícia e empresas de segurança 
registradas. 
e) Buscar o desenvolvimento e a expansão 
urbana ambientalmente saudável e a utilização 
da terra. 
 
MATEMÁTICA 
 
QUESTÃO 13 
 

Qual o valor de   204 0,25
   ? 

 
a) 1,5. 
b) 4,5. 
c) 9. 
d) 17. 
e) 20. 
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QUESTÃO 14 
 

Se 5 81k  , então o valor de   é 
 
a) 27. 
b) 25. 
c) 15. 
d) 9. 
e) 3. 
 
QUESTÃO 15 
 
Uma praça pública tem formato quadrado e 
possui área de 225 m². Quantos metros de 
meio-fio serão necessários para contornar esta 
praça? 
 
a) 15 metros. 
b) 30 metros. 
c) 60 metros. 
d) 90 metros. 
e) 225 metros 
 
QUESTÃO 16 
 
De quantas maneiras diferentes cinco pessoas 
podem se organizar em fila, levando-se em 
conta que duas delas devem ficar sempre 
juntas? 
 
a) 60 
b) 48 
c) 24 
d) 20 
e) 10 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 17 
 
Existem algumas características básicas de uma 
Redação Oficial. Assinale a alternativa correta 
que corresponde a uma dessas características: 
  
a) Condução. 
b) Informalidade. 
c) Impessoalidade. 
d) Despadronização. 

e) Personalidade. 
 
QUESTÃO 18 
 
O auxiliar administrativo necessita utilizar 
alguns requisitos de segurança de informação 
no seu trabalho. Dentre as alternativas abaixo, 
assinale a alternativa que NÃO se trata de um 
requisito de segurança de informação: 
 
a) Integridade. 
b) Periodicidade. 
c) Confidencialidade. 
d) Disponibilidade. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
QUESTÃO 19 
 
Assinale a alternativa que corresponde ao 
conceito de arquivo: 
 
a) Trata-se de um conjunto de manuscritos e de 
outros documentos históricos recolhidos por um 
indivíduo ao longo dos anos. 
b) Representa a memória organizada da 
instituição que a serve. 
c) São documentos produzidos e/ou recebidos 
por instituições públicas, entidades privadas e 
pessoas físicas em decorrência do exercício de 
suas atividades. 
d) Todas as alternativas anteriores estão 
corretas. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 
QUESTÃO 20 
 
Arquivo onde são preservados os documentos 
de menor frequência de uso e que aguardam a 
destinação final. Este conceito refere-se ao 
Arquivo: 
 
a) Privado. 
b) Corrente. 
c) Permanente. 
d) Em depósito. 
e) Intermediário. 
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QUESTÃO 21 
 
Relacione as duas colunas no que diz respeito 
aos métodos de arquivamento: 
 
 
1 - Lugar                   (  ) Alfabético 
2 - Número e Data    (  ) Geográfico 
3 - Assunto                (  ) Numérico 
4 - Nome                   (  ) Numérico-cronológico 
5 -  Número               (  ) Ideográfico 
 
A sequência correta é: 
 
       a) 1 – 2 – 3 – 4 – 5 
       b) 3 – 4 – 5 – 2 – 1 
       c) 4 – 1 – 5 – 2 – 3 
       d) 4 – 2 – 5 – 3 – 1 
       e) 5 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
QUESTÃO 22 
 
É o Arquivo constituído por documentos de uso 
frequente: 
 
a) Morto. 
b) Corrente. 
c) Depósito. 
d) Permanente. 
e) Intermediário. 
 
QUESTÃO 23 
 
Dentre as alternativas abaixo, assinale a 
afirmativa correta sobre a correspondência 
oficial: 
 
a) Para as comunicações de caráter rotineiro no 
ambiente de trabalho utilizam-se documentos 
como o comunicado interno, a carta, o ofício. 
b) Qualquer documento administrativo é 
considerado documento oficial. 
c) O ofício tem como finalidade permitir ao 
setor privado e aos órgãos da administração 
pública tratar entre si de assuntos oficiais. 
d) O requerimento é um documento pelo qual 
se solicita algo a uma autoridade não 

necessitando do amparo legal do pedido e nem 
de despacho. 
e) Alternativas a e c estão corretas. 
 
QUESTÃO 24 
 
O Ofício é o documento utilizado para textos de 
correspondência oficial pelo titular do órgão ou 
alguém por ele indicado para tratar de vários 
assuntos. Assinale a alternativa INCORRETA: 
 
a) O ofício pode ser utilizado para 
correspondências externas. 
b) Através de ofícios podem ser feitos, 
agradecimentos, convites, convocações, 
intimações e solicitações. 
c) O ofício não pode ser utilizado para 
correspondência interna. 
d) Através do ofício são encaminhados 
requerimentos, relatórios finais de comissões; 
e) Podem ser utilizados para se dirigir ao 
destinatário do ofício, termos como: 
Excelentíssimo Senhor e Ilustríssimo Senhor. 
 
QUESTÃO 25 
 
Existem vários documentos que constituem a 
correspondência oficial. Assinale a alternativa 
correspondente ao(s) tipo(s) de 
correspondência oficial: 
 
a) A carta. 
b) O telegrama. 
c) O memorando. 
d) As mensagens de correio eletrônico. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 
 
QUESTÃO 26 
 
Em uma comunicação oficial, ao se endereçar 
um envelope a uma autoridade tratada por 
さVossaà ExIelZﾐIiaざ,à ﾐaà ideﾐtifiIaçãoà deste,à
deverá ser: 
 
a) À Vossa Senhoria. 
b) Ao Digníssimo Senhor. 
c) Ao Ilustríssimo Senhor. 
d) À Vossa Excelência o Senhor. 
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e) À Sua Excelência o Senhor. 
 
QUESTÃO 27 
 
O endereçamento de um ofício redigido para 
uma determinada empresa deve estar 
posicionado: 
 
a) Centralizado no rodapé. 
b) No canto inferior direito, logo após a 
assinatura. 
c) No canto superior esquerdo, logo após a data. 
d) No canto inferior esquerdo. 
e) Centralizado no topo. 
 
QUESTÃO 28 
 
Para armazenar e deixar disponível no seu 
browser (Internet Explorer) alguns sites 
interessantes que irão auxiliar no seu trabalho, 
o auxiliar de serviços administrativos deverá 
optar por: 
 
a) Página inicial. 
b) Arquivo – configurar página. 
c) Atualizar. 
d) Favoritos. 
e) Arquivo. 
 
QUESTÃO 29 
 
Existem algumas formas de tratamento aos 
superiores e subordinados que são 
indispensáveis no ambiente de trabalho, 
EXCETO: 
 
a) Use a mesma linguagem informal ao se dirigir 
aos superiores e aos subordinados. 
b) Valorize as qualidades positivas das pessoas 
por meio de elogios e as estimule por meio das 
palavras de incentivo. 
c) Seja objetivo e claro ao se comunicar com um 
colega de trabalho e ouça com atenção suas 
observações. 
d) Não utilize gírias do dia a dia mesmo que 
auxilie para maior facilidade de comunicação. 
e) Nenhuma das anteriores. 
 

QUESTÃO 30 
 
Granito é um município brasileiro do estado de 
Pernambuco. O município é composto pelo 
distrito sede e pelos povoados de Rancharia e 
Lagoa Nova. Granito foi considerado cidade no 
ano: 
 
a) 1953. 
b) 1963. 
c) 1973. 
d) 1983. 
e) 1943. 
 
QUESTÃO 31 
Antes de tornar-se cidade, Granito era Distrito 
de: 
 
a) Bodocó. 
b) Orocó. 
c) Lagoa Nova. 
d) Parnamirim. 
e) Floresta. 
 
QUESTÃO 32 
 
Considerando as variações climáticas, o clima 
predominante na cidade de Granito é: 
 
a) Semi- Árido. 
b) Subtropical. 
c) Tropical. 
d) Temperado. 
e) Nenhuma das anteriores. 
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