
 

 
 
 
 
 
 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA AMOREIRA 

ESTADO DO PARANÁ 

 

CONCURSO PÚBLICO • EDITAL 001/2012 

• PROVA OBJETIVA - 27/ JANEIRO / 2013 • 

__________________________________________ 
CARGO: 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
_______________________________________________________________________________________ 

 

INSTRUÇÕES 
 

01) O caderno de prova deverá conter: 30 (trinta) questões objetivas, assim 
distribuídas: 06 de Língua Portuguesa, 04 de Matemática, 03 de 
Conhecimentos Gerais, 02 de Informática e 15 de Conhecimentos 
Específicos. 

02) A duração da prova será de 3h (três horas), incluindo o preenchimento da 
folha de respostas. 

03) A interpretação das questões é parte integrante da prova, não sendo, 
portanto, permitidas perguntas aos fiscais. 

04) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos 
durante sua realização. 

05) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer 
sistema de comunicação. 

06) Em cada questão, há somente uma resposta correta. 

07) A folha de respostas deve ser entregue para o fiscal. 

08) O candidato só poderá entregar a folha de respostas, e retirar-se da sala, 
depois de decorrida, no mínimo, 01 (uma) hora do início da prova. 

09) O caderno de prova poderá ser levado pelo candidato, somente depois de 
decorridas 02 (duas) horas do início da prova. 

10) Ao receber sua folha de respostas, aja da seguinte forma: 

a) verifique se os dados pré-impressos estão corretos; 
b) assine no local indicado; 
c) pinte, preenchendo por inteiro, com caneta esferográfica ponta média, tinta 
    azul-escura ou preta, o campo correspondente à única alternativa que considera 

correta em cada questão. 
d) não a amasse nem dobre. 

 
ATENÇÃO: 
• Marcar mais de uma alternativa anulará a resposta. 
• Preencha assim:  
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CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 03

 
  

LÍNGUA PORTUGUESA 

Questão 01) O vocativo é o termo 

ou expressão de natureza 

exclamativa que tem como função 

destacar alguém ou algo 

personificado.  Aponte a oração que 

apresenta vocativo. 

A) Menino, venha até aqui. 

B) Clara passeava no jardim com as 

crianças. 

C) Não, ele não vai até o parque 

hoje. 

D) O jogo terminou empatado. 

E) Machado de Assis, o maior 

prosador brasileiro, escreveu 

obras realistas. 

Questão 02) Assinale a alternativa 

correta quanto ao emprego do sinal 

indicativo de crase. 

A) Andei à cavalo. 

B) Não assisto à filmes de terror. 

C) Fomos contrários à decisão. 

D) Ela começou histericamente à 

gritar. 

E) Estou disposto à estudar. 

 

Questão 03) Marque a opção em 

que todas as palavras apresentam o 

sufixo grafado corretamente. 

A) Fixação, discução, imposição. 

B) Pulsação, diverssão, realização. 

C) Exceção, excursão, prescrição. 

D) Transmição, suceção, concessão. 

E) Previsão, admissão, compreenção. 

 

 

Questão 04) Assinale o par de 

palavras cujo prefixo grego significa 

ao longe, à distância. 

A) Prólogo/diálogo. 

B) Anemia/epidemia. 

C) Anáfora/anagrama. 

D) Euforia/eutanásia. 

E) Telefone/televisão. 

Questão 05) Marque a alternativa 

em que ocorre o emprego correto do 

artigo antes dos substantivos. 

A) O diabete, a eclipse, o omelete. 

B) A dó, o cal, o elipse. 

C) A libido, a champanha, a 

presidenta. 

D) A campanha, a afã, o testemunha. 

E) O omoplata, o dinamite, a 

telefonema. 

Questão 06) Relacione os radicais 

gregos e latinos e seus respectivos 

significados nas duas colunas abaixo, 

e assinale a opção que apresenta a 

sequência numérica correta. 

1. andro (   ) coração 

2. crono (   ) muitos 

3. pluri (   ) tempo 

4. cordi (   ) homem 

5. proto (   ) primeiro 

A) 4, 3, 5, 1, 2. 

B) 4, 3, 2, 1, 5. 

C) 5, 4, 1, 2, 3. 

D) 2, 4, 5, 3, 1. 

E) 1, 2, 3, 4, 5. 

 
 
 
 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 

 






 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 04 
 

MATEMÁTICA 

Questão 07) Um retângulo tem 192 

cm de comprimento por 84 cm de 

largura. Com um corte reto, obtém-

se um quadrado e um retângulo. 

Com um corte reto nesse segundo 

retângulo, obtém-se outro quadrado 

e outro retângulo. A área do 

retângulo menor é 

A) 85,33 cm2 

B) 2016 cm2 

C) 1050 cm2 

D) 8589 cm2 

E) 16.128 cm2 

Questão 08) A torre Eiffel 

construída em 1889 em Paris tem 

320 m de altura. Essa edificação é 

vista sob um ângulo de 30º por uma 

pessoa que se encontra a uma 

distância x da sua base, e cujos olhos 

estão no mesmo plano horizontal 

dessa base. A distância x é 

aproximadamente de 

A) 454 m 

B) 554 m 

C) 654 m 

D) 754 m 

E) 354 m 

Questão 09) Considere um número 

natural n e o conjunto Cn, formado 

por todos os números obtidos 

somando-se a n um número racional. 

Nessas condições, pode-se afirmar 

que 

 

 

A) Cn é um conjunto finito. 

B) Cn é um conjunto vazio. 

C) o número 2 pertence Cn. 

D) o número π pertence Cn. 

E) Cn é o conjunto dos números 

irracionais. 

Questão 10) Felipe recebe 

mensalmente um salário composto 

de duas partes: uma parte fixa, no 

valor de R$ 622,00, e uma variável, 

que corresponde a uma comissão de 

8% do total de vendas que ele fez 

durante o mês. A lei da função que 

melhor representa seu salário é 

A) y = (622 + 0,08)x 

B) y = (622 + 0,8)x 

C) y = 622 + 8x 

D) y = 622 + 0,8x 

E) y = 622 + 0,08x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 






 AUXILIAR ADMINISTRATIVO - 05 
 

CONHECIMENTOS 

GERAIS 

Questão 11) A Revolta dos 

Marinheiros de 1910 ou Revolta da 

Chibata foi um motim contra o uso 

de castigos corporais na Marinha de 

Guerra do Brasil. Os amotinados 

tomaram o controle de poderosos 

navios de guerra e ameaçaram 

bombardear a cidade do Rio de 

Janeiro. Seu líder era o marinheiro 

João Cândido Felisberto. 

Recentemente foi-lhe prestada uma 

homenagem póstuma quando seu 

nome foi atribuído a 

A) uma escola de aprendizes-

marinheiros. 

B) um cais do porto do rio de janeiro. 

C) uma ilha na baia de Guanabara. 

D) um navio petroleiro construído no 

nordeste. 

E) um navio-hospital da Marinha de 

Guerra do Brasil. 

Questão 12) O conjunto de revoltas 

e rebeliões que atingiram os países 

árabes do Norte da África, iniciado na 

Tunísia em 2010, e que no Egito 

provocou a destituição de Hosni 

Mubarack, ficou conhecido como 

A) Intifada. 

B) Guerra do Yom Kippur. 

C) Paz Celestial. 

D) Guerra do Golfo. 

E) Primavera Árabe. 

 

 

Questão 13) Em 1991 a União das 

Repúblicas Socialistas Soviéticas 

(URSS) foi desfeita, seguindo a 

tendência de diversos países do Leste 

europeu que haviam sido seus aliados 

e deixaram de ser socialistas. São 

exemplos de países do Leste europeu 

que haviam sido alinhados com a 

URSS: 

A) Polônia e Grécia. 

B) Romênia e Hungria. 

C) Suécia e Eslovênia. 

D) Alemanha Oriental e Luxemburgo. 

E) Finlândia e Eslováquia. 

INFORMÁTICA 

Questão 14) No Word 2007, qual é o 

função do botão ?  

A) Colocar o texto selecionado em 

ordem alfabética ou classificar 

dados numéricos. 

B) Fazer o texto parecer como se 

tivesse sido marcado com um 

marca-texto. 

C) Colorir o plano de fundo do texto ou 

parágrafo selecionado. 

D) Alterar a cor do texto. 

E) Copiar a formatação de um local e 

aplicá-la a outro. 

Questão 15) Das opções abaixo, qual 

apresenta um dos principais objetivos 

do Power Point 2007? 

A) Auxiliar na formatação de textos. 

B) Facilitar a criação de planilhas 

eletrônicas. 

C) Criar arquivos compactados. 

D) Criar apresentações através de 

slides. 

E) Navegar na internet. 






AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 06

CONHECIMENTOS 

ESPECÍFICOS 

Questão 16) Dispõe a Constituição 

Federal Brasileira de 1988 que são 

Direitos Sociais de todo brasileiro: 

I. previdência social; 

II. lazer; 

III. saúde; 

IV. educação. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente II e III estão corretas. 

C) Somente I, II e IV estão corretas. 

D) Somente II, III e IV estão 

corretas.  

E) Todas estão corretas. 

Questão 17) Acerca do tema 

Concurso Público assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A) Não se abrirá novo concurso 

enquanto houver candidato 

aprovado em concurso anterior 

com prazo de validade não 

expirado. 

B) Um concurso público pode ser 

composto apenas de provas. 

C) Um concurso público deverá ter 

validade de até 5 (cinco) anos, 

improrrogáveis. 

D) O prazo de validade de um 

concurso público e as condições 

de sua realização deverá ser 

fixado em seu edital. 

E) Um concurso público pode ser 

composto de provas e títulos. 

Questão 18) Considerando o 

disposto no Manual de Redação da 

Presidência da República sobre 

memorando: 

I. sua característica principal é a 

agilidade; 

II. caracteriza-se pela complexidade; 

III. trata-se de uma forma de 

comunicação eminentemente 

interna; 

IV. trata-se de uma forma de 

comunicação ineficaz. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I está correta. 

B) Somente II está correta. 

C) Somente III está correta. 

D) Somente I e III estão corretas.  

E) Somente II e IV estão corretas. 

Questão 19) Sobre os aspectos 

gerais da Redação Oficial, assinale a 

alternativa correta. 

A) Pode-se dizer que redação oficial é 

a maneira pela qual o Poder 

Público redige atos normativos e 

comunicações. 

B) A redação oficial deve evitar a 

impessoalidade, a formalidade e 

uniformidade. 

C) Um ato normativo de qualquer 

natureza pode ser redigido de 

forma que dificulte sua 

compreensão.  

D) É aceitável que um texto legal não 

seja entendido por todos os 

cidadãos. 

E) Todas as alternativas anteriores 

estão corretas. 






 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 07 
 

Questão 20) A frase “por seu baixo 

custo e celeridade, transformou-se 

na principal forma de comunicação 

para transmissão de documentos” 

refere-se ao meio de comunicação:  

A) telegrama. 

B) correio eletrônico. 

C) fax. 

D) frete. 

E) telefone. 

Questão 21) São deveres 

fundamentais do servidor público: 

I. apresentar-se ao trabalho com 

vestimentas adequadas ao 

exercício da função; 

II. acatar toda e qualquer ordem de 

seus superiores hierárquicos, 

mesmo em atos contrários á lei; 

III. ser probo, reto, leal e justo, 

demonstrando toda a integridade 

do seu caráter, escolhendo 

sempre, quando estiver diante de 

duas opções, a melhor e a mais 

vantajosa para o bem comum; 

IV. desempenhar, a tempo, as 

atribuições do cargo, função ou 

emprego público de que seja 

titular. 

Assinale a alternativa correta. 

A) Somente I e III estão corretas. 

B) Somente II e IV estão corretas. 

C) Somente I, II e III estão corretas. 

D) Somente I, III e IV estão corretas.  

E) Somente II, III e IV estão 

corretas. 

 

Questão 22) É um comportamento 

profissional considerado antiético: 

A) tratar com educação os clientes do 

serviço público. 

B) levar problemas pessoais para o 

trabalho. 

C) admitir os próprios erros. 

D) ser responsável.  

E) zelar pelo bom relacionamento 

com os demais colegas de 

trabalho. 

Questão 23) No programa Microsoft 

Word 2007 versão PT, o comando de 

atalho para localizar um determinado 

caractere no texto é: 

A) Ctrl+L. 

B) Ctrl+V. 

C) Ctrl+C. 

D) Ctrl+P. 

E) Ctrl+S. 

Questão 24) João excluiu um 

arquivo do Excel, indo este para a 

Lixeira do Windows. Após a exclusão, 

João deu-se conta de que iria utilizar 

alguns dados daquele arquivo. A 

melhor solução para o caso é que 

João deve 

A) abrir uma nova planilha e redigitar 

todo o documento. 

B) desistir desse serviço e passá-lo 

para Pedro. 

C) reiniciar o computador e abrir 

novamente o Excel. O arquivo 

abrirá automaticamente. 

D) abrir a Lixeira do Windows e 

restaurar o arquivo.  

E) abrir a Lixeira do Windows e 

apagar o arquivo. 






AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 08 
 

Questão 25) São programas para 

navegação na internet, EXCETO: 

A) Mozilla. 

B) Internet Explorer. 

C) Outlook Express. 

D) Google Chrome. 

E) Opera. 

Questão 26) São considerados 

dispositivos de armazenamento de 

dados virtuais, EXCETO: 

A) Pen Drive; 

B) Cartão de Memória; 

C) CD de dados; 

D) HD Externo; 

E) Arquivo morto. 

Questão 27) No Microsoft Excel, 

para se calcular o resultado da soma 

dos números representados na 

coluna A, a fórmula correta a ser 

lançada na coluna A, linha 4 é: 

 A 

1 10 

2 8 

3 6 

4  

 

A) =SOMA(A1+2+3) 

B) =SOMA(A1 a A3) 

C) =SOMA(A1:A3) 

D) =SOMA(A1+A3) 

E) =SOMA(1+2+3) 

 

 

 

 

Questão 28) No programa Microsoft 

Word 2007 versão PT, o comando de 

atalho para recortar um determinado 

caractere é: 

A) Ctrl+R 

B) Ctrl+X 

C) Ctrl+T 

D) Ctrl+C 

E) Ctrl+V 

Questão 29) Sobre a qualidade no 

atendimento público, assinale a 

alternativa correta. 

A) O atendimento deve ser 

condizente com a forma com que 

o servidor é tratado pelo cidadão. 

Ou seja, se este lhe tratar com 

rispidez, o servidor deve tratá-lo 

também da mesma forma. 

B) Ao contrário do setor privado, o 

setor público não deve se 

preocupar com o tempo de espera 

do cliente. 

C) O servidor deve dar preferência às 

solicitações de seus parentes e 

conhecidos. 

D) O servidor pode ausentar-se 

injustificadamente de seu local de 

trabalho a qualquer tempo.  

E) O servidor deve se utilizar dos 

meios disponíveis pela 

Administração Pública apenas para 

seus deveres profissionais. 

 

 

 

 

 

CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE. 

 






AUXILIAR ADMINISTRATIVO – 09 
 

Questão 30) Alvará é o documento 

oficial por meio do qual uma pessoa 

ou empresa  é autorizada a praticar 

determinado ato. A estrutura do 

Alvará constitui-se de, EXCETO: 

A) texto ou conteúdo do alvará. 

B) assinatura, especificando o nome 

e cargo do signatário. 

C) débitos pendentes ou a vencer da 

empresa. 

D) data do alvará.  

E) número do alvará. 

 

 

 

 

 

 

 







