
 

 

Concurso Público 
Código: 28 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados:  
Nome do(a) Candidato(a) Nº de inscrição 
  

 

Este caderno de questões está assim constituído:  
DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Matemática 
Informática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 
 

10 
10 
05 
15 

Total de questões 40 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

substituição ao fiscal. 
 
• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 
 
• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta 

esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão.  
 
• Verifique no cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 

RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por 
candidato. 

 
• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 

correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 
 
• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina calculadora 

e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 
 
• O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do cartão de respostas. 

O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo início das provas. Ao 
candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão de respostas, 
para conferência com o gabarito oficial.  

 
• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 
 
• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 

entrega do material na mesa do fiscal. 
 
• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os fiscais até a 

coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após concluído. 
 
• Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 
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PORTUGUÊS 
  

A integração entre homens e máquinas é 
constantemente estudada. Para que seja completo o 
sistema, muitas máquinas são projetadas respeitando 
algumas informações que permitirão, ao usuário, uma 
maior integração. 

São estudadas as funções dos indivíduos, o sexo 
dos operadores e estimado como será seu desempenho 
em relação ______ atividades laborais, ou seja, o 
tamanho, a idade dos operadores e usuários de um 
determinado equipamento, a força com que essa máquina 
será usada, se é fabricada no país ou no exterior. 

O estudo é feito pela média dos operadores. As 
máquinas, assim como os guindastes, escavadeiras 
mecânicas e caminhões-ancinhos, liberaram o homem do 
trabalho físico e do emprego de ferramentas manuais. Em 
compensação, criam outros tipos de problemas. A 
capacidade do homem de controlar os próprios 
movimentos deve ser transferida para os movimentos das 
peças da máquina, o que cria a necessidade de essas 
peças serem projetadas obedecendo ______ limitações e 
capacidades do operador, para que o sistema inteiro 
(homem e máquina) possa operar com eficiência máxima. 

 
http://www.boasaude.com.br/artigos-de-saude/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) às - às 
b) às - as 
c) as - às 
d) as - as 
 

2) Sobre o texto, analisar os itens abaixo: 
 
I - Várias máquinas são projetadas de modo que 

permitirão maior integração ao usuário. 
II - São analisadas as funções a serem desempenhadas 

pelos indivíduos, o sexo destes; é estimado também o 
tamanho, a idade dos operadores e usuários de um 
determinado equipamento, a força que será 
empregada, o local de fabricação, nacional ou 
estrangeiro. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

3) Ao pluralizar o termo sublinhado em “O autor do estudo 
observou que cerca de metade das mulheres fumantes 
cessou o tabagismo após a aposentadoria.”, quantas 
outras palavras deverão ser pluralizadas para fins de 
concordância? 
 
a) Duas. 
b) Três. 
c) Quatro. 
d) Cinco. 
 

4) Ambas as palavras estão INCORRETAMENTE 
redigidas em: 
 
a) Ultrafino; requintado. 
b) Co-habitar; anti-alérgico. 
c) Assíduo; hiper-mercado. 
d) Anti-inflamatório; coautor. 
 

5) Assinalar a alternativa que contém sublinhada uma 
conjunção: 
 
a) O objetivo de conquistar uma cintura fina já fez as 

mulheres enfrentarem uma série de perrengues. 
b) Desde os tempos do espartilho, as mulheres já sofriam 

para manter a forma física enxuta. 
c) Caso a peça esteja mal ajustada, você pode acabar 

ficando corcunda. 
d) O fato de a cinta apertar o abdômen pode trazer uma 

série de complicações. 
 

6) A conjunção sublinhada em “Momentaneamente, a 
cinta modeladora pode até corrigir a postura e amenizar 
as dores nas costas, porém o uso prolongado permite que 
o corpo acabe se acostumando com a sensação de 
estabilidade.” introduz uma oração coordenada sindética: 
 
a) Aditiva. 
b) Adversativa. 
c) Conclusiva. 
d) Explicativa. 
 

7) Assinalar a alternativa em que o termo sublinhado está 
CORRETAMENTE acentuado: 
 
a) Eles lêem muitos livros por ano. 
b) Cancelaram todos os vôos previstos para hoje. 
c) Ele pôde compreender que a amiga não é confiável. 
d) A fruta de que mais gostava era pêra. 
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8) O período está INCORRETAMENTE pontuado em: 
 
a) A compressão, quando atinge a veia chamada cava, é 

capaz de levar a uma trombose (coagulação 
sanguínea) de membros inferiores, com consequências 
potencialmente desastrosas. 

b) Se você usou a cinta modeladora por um período 
prolongado e percebeu alterações na saúde, não hesite 
em buscar ajuda médica. 

c) No caso do enfraquecimento da musculatura 
estabilizadora, sessões de fisioterapia podem ajudar na 
recuperação. 

d) Em alguns casos, se a alimentação balanceada, e as 
atividades físicas não forem suficientes para corrigir o 
incômodo estético, a cirurgia plástica é opção. 

 

9) Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(...) Parte da agenda do evento está dedicada à 

importância de as grandes potências, como China e 
EUA, liderarem o esforço global através de seus 
exemplos. 

(...) No encontro, parte da ênfase se concentrou na 
contribuição das cidades e das entidades 
governamentais em nível local, que podem ser um 
catalisador essencial, especialmente no que se refere 
à questão do transporte. 

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

10) Analisar os itens abaixo quanto ao emprego dos 
porquês:  
 
I - Por que algumas pessoas que tiveram câncer 

conseguiram recuperar o cabelo rapidamente e outras 
não? 

II - A pesquisa mostra que o zika vírus atinge, sobretudo, 
os neurônios, porque o vírus consegue se replicar em 
diversos órgãos, mas a lesão é maior no sistema 
nervoso central. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
  
  

MATEMÁTICA 
 
11) Considerando-se uma progressão geométrica em que 
a1 = 4 e a2 = 12, marcar C para as afirmativas Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O sexto termo deverá ser igual a 972. 
(---) A soma dos quatro primeiros termos é igual a 108. 
(---) A razão é igual a 3. 
 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12) Determinada prova de concurso público era composta 
por 5 questões de português, 8 de matemática, 12 de 
informática e 15 de legislação. Sabendo-se que uma das 
questões da prova foi anulada, mas não se sabe em qual 
disciplina, é CORRETO afirmar que a probabilidade de ser 
uma questão de: 
 
a) Português é de 15%. 
b) Matemática é de 20%. 
c) Informática é de 36%. 
d) Legislação é de 40%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://doutissima.com.br/2015/05/27/saiba-mais-sobre-relacao-entre-anticoncepcional-e-trombose-14700160/
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13) Considerando-se os números 2, 5, 7, 8 e 9, quantas 
senhas de 4 dígitos diferentes podem ser formadas de 
modo que não haja números repetidos?  
 
a) 20 
b) 120 
c) 400 
d) 625 
 

14) Um boleto bancário no valor de R$ 1.150,00 foi pago 2 
dias após a data do seu vencimento a uma taxa de juros 
compostos de 2% ao dia. O valor pago de juros foi de: 
 
a) R$ 46,46 
b) R$ 58,25 
c) R$ 79,06 
d) R$ 85,20 
 

15) Determinada mercadoria possui preço de custo de 
R$ 90,00 e preço de venda de R$ 120,00. Com base 
nessas informações, assinalar a alternativa que apresenta 
a taxa do lucro sobre o preço de venda: 
 
a) 15% 
b) 20% 
c) 25% 
d) 30% 
 

16) Em relação às raízes das equações abaixo, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) x(x + 3) = 40 
(2) x² - 6 = -8 -3x 
(3) (x + 3)² -1 = 0 
 
(---) x’ = -2 e x” = -4. 
(---) x’ = 5 e x” = -8. 
(---) x’ = -1 e x” = -2. 
 
a) 3 - 1 - 2. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 3 - 2 - 1. 
 

17) Determinada leitora de gabaritos de certa banca de 
concurso público lê 260 cartões a cada 8 minutos. 
Considerando-se a mesma proporção, quanto tempo essa 
leitora levará para ler 3.120 cartões? 
 
a) 1,3h 
b) 1,4h 
c) 1,5h 
d) 1,6h 

RASCUNHO 
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18) Qual é a altura de um triângulo isósceles cuja base 
mede 6cm e a lateral 5cm?  
 
a) 3cm 
b) 4cm 
c) 7cm 
d) 8cm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19) Quantas caixas d’água de 500 litros, serão 
necessárias, no mínimo, para encher completamente uma 
piscina de 12m³? 
 
a) 12 
b) 20 
c) 24 
d) 32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20) Fernando é fiscal ambiental e realiza vistoria no bairro 
Salinas toda 2ª terça-feira de cada mês. Sabendo-se que 
no mês de maio de 2016 a vistoria foi no dia 10, no mês 
de outubro desse mesmo ano a vistoria deverá ser no dia: 
 
a) 9 
b) 10 
c) 11 
d) 12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) Entre os tipos de memória abaixo, preencher a ordem 
de hierarquia de memória, sendo 1 a memória com 
MENOR tempo de acesso e 5 aquela com MAIOR tempo 
de acesso: 
 
(---) Memória RAM. 
(---) Registrador. 
(---) Disco Rígido. 
(---) Memória Flash. 
(---) Memória Cache. 
 
A sequência CORRETA de preenchimento de cima para 
baixo é: 
 
a) 3 - 1 - 5 - 4 - 2. 
b) 4 - 3 - 5 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 4 - 2 - 5. 
d) 2 - 5 - 1 - 3 - 4. 
 

22) Deve-se ter cuidado ao copiar fórmulas para células 
adjacentes no Excel 2010 quando ao menos uma das 
células na fórmula deve permanecer inalterada. Para 
resolver o problema, usa-se endereços absolutos, que 
previnem a alteração do(s) endereço(s) da(s) célula(s) na 
fórmula pelo Excel. Pode-se representar a célula B2 como 
um endereço absoluto, em uma fórmula, da seguinte 
maneira: 
 
a) %B%2 
b) $B$2 
c) #B#2 
d) (B2) 
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23) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
Muitas vezes, é necessário impedir a edição de 
documentos importantes por pessoas não autorizadas. 
Pode-se proteger um documento, de forma definitiva, de 
alterações por terceiros no Word 2010 usando a opção 
_______________ e selecionando _______________. 
 
a) Proteger Documento - Marcar como final 
b) Trancar Documento - Impedir edição 
c) Proteger Documento - Criptografar com senha 
d) Opções de Segurança - Marcar como final 
 

24) É um tipo específico de phishing que envolve a 
redireção da navegação do usuário para sites falsos, por 
meio de alterações no serviço de DNS (Domain Name 
System). Nesse caso, quando o usuário tenta acessar um 
site legítimo, o seu navegador web é redirecionado, de 
forma transparente, para uma página falsa. Essa forma de 
phishing é conhecida como:  
 
a) Boot. 
b) EdoRam. 
c) Bios. 
d) Pharming. 
 

25) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
______ é uma medida de densidade relacionada à 
impressão de imagens. Nele se expressa o número de 
pontos individuais que existem em uma polegada linear na 
superfície onde a imagem é apresentada. Assim, um 
__________ significa __________ de imagem.  
 
a) PPI - PPI elevado - melhor nitidez 
b) DPI - DPI elevado - maior tamanho em disco  
c) DPI - DPI elevado - melhor nitidez 
d) DPI - DPI reduzido - melhor foco  
  

LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
26) Em relação às atitudes de um cidadão preocupado 
com os recursos naturais do planeta e consciente 
ecologicamente, analisar os itens abaixo: 
 
I - Reaproveita a água que sai da máquina de lavar roupa 

para lavar pisos e calçadas. 
II - Não se preocupa em consertar vazamentos do sistema 

hidráulico. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Os itens I e II estão corretos. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Somente o item II está correto.  
  

Legislação e Conhecimentos Específicos 
  
27) De acordo com a Constituição Federal, é CORRETO 
afirmar que constitui condição de elegibilidade, entre 
outros, a idade mínima de: 
 
a) 45 anos para Presidente e Vice-Presidente da 

República e Senador. 
b) 30 anos para Governador e Vice-Governador de Estado 

e do Distrito Federal. 
c) 25 anos para Prefeito e Vice-Prefeito.  
d) 21 anos para Vereador. 
 

28) De acordo com a Lei Orgânica do Município, compete 
aos Secretários do Município, entre outros:  
 
I - Orientar, coordenar e executar as atividades dos 

órgãos e entidades da Administração municipal, na 
área de sua competência. 

II - Referendar os atos e decretos do Prefeito e expedir 
instruções para a execução das leis, decretos e 
regulamentos relativos aos assuntos de suas 
secretarias. 

III - Representar o Município em juízo. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

29) Em consonância com a Lei Municipal nº 021/11 - 
Regime Jurídico dos Servidores Públicos do Município, 
relativo ao estágio probatório, analisar os itens abaixo: 
 
I - Todos os afastamentos, incluindo o gozo de férias 

legais, suspendem a avaliação do estágio probatório. 
II - O estagiário, quando convocado, deverá participar de 

todo e qualquer curso específico referente às atividades 
de seu cargo. 

III - Sempre que se concluir pela exoneração do 
estagiário, ser-lhe-á assegurada vista do procedimento, 
pelo prazo de cinco dias úteis, para apresentar defesa e 
indicar as provas que pretenda produzir. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

30) Segundo a Lei Municipal nº 021/11 - Regime Jurídico 
dos Servidores Públicos do Município, a investidura do 
servidor no cargo anteriormente ocupado por decisão 
judicial, denomina-se: 
 
a) Readaptação. 
b) Reversão. 
c) Recondução. 
d) Reintegração. 
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31) Em conformidade com a Lei nº 8.429/92, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Constitui crime a representação por ato de 

improbidade contra agente público ou terceiro 
beneficiário quando o autor da denúncia o sabe 
inocente. 

(---) Os agentes públicos não estão obrigados a velar pela 
observância dos princípios de legalidade e 
impessoalidade no trato dos assuntos que lhe são 
afetos. 

(---) Constitui ato de improbidade administrativa perceber 
vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar 
a alienação, a permuta ou locação de bem público ou 
o fornecimento de serviço por ente estatal por preço 
inferior ao valor de mercado. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) E - C - E. 
 

32) Em conformidade com a Lei nº 8.666/93, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - Pelo princípio da supremacia, a Administração pode 

descumprir as normas e condições do edital, ao qual se 
acha vinculada. 

II - Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar edital 
de licitação por irregularidade na aplicação desta Lei, 
devendo protocolar o pedido até 10 dias úteis antes da 
data fixada para a abertura dos envelopes de 
habilitação. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos.  
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

33) Nos termos do disposto na Lei nº 12.527/11, que 
regula o acesso a informações, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Não constitui conduta ilícita do agente público divulgar ou 
permitir a divulgação ou acessar ou permitir acesso 
indevido à informação sigilosa (1ª parte). As informações 
ou documentos que versem sobre condutas que 
impliquem violação dos direitos humanos praticada por 
agentes públicos ou a mando de autoridades públicas não 
poderão ser objeto de restrição de acesso (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

34) De acordo com a Lei Municipal nº 1.010/01 - Código 
Tributário do Município, relativo ao cálculo do Imposto 
sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, o valor 
venal do imóvel será determinado em função dos 
seguintes elementos: 
 
I - Na avaliação da GLEBA, o preço do metro quadrado, 

relativo a cada face do quarteirão, à forma e à área 
real. 

II - Na avaliação do TERRENO, entendida esta como a 
área de terreno com mais de 5.000m², o valor do 
hectare e a área real. 

 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) Em consonância com ALEXANDRINO e PAULO, 
relativo aos serviços públicos, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ordinariamente a delegação de serviços públicos deve 

ocorrer mediante concessão ou permissão, e 
excepcionalmente, mediante autorização. 

II - A delegação da prestação de um serviço público pelo 
Estado sempre transfere a titularidade, ou seja, o 
particular passa a prestar serviço público por direito 
próprio, como titular do serviço. 

III - Diz-se que há prestação indireta do serviço público 
pelo Estado quando a sua prestação é delegada a um 
particular. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

36) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O denominado Poder _______ é aquele de que dispõe a 
administração para a prática de atos administrativos em 
que é mínima ou inexistente a sua liberdade de atuação. 
 
a) Discricionário 
b) De Polícia 
c) Moderador 
d) Vinculado 
 

37) É a decisão proferida pela autoridade administrativa 
no caso submetido à sua apreciação, podendo ser 
favorável ou desfavorável à pretensão solicitada pelo 
administrado, funcionário ou não. Conforme KASPARY, 
trata-se do documento denominado: 
 
a) Decreto. 
b) Despacho. 
c) Relatório. 
d) Certificado. 
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38) Conforme KASPARY, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
___________ oficial é o meio usado para se manterem 
relações de serviço na Administração Pública Direta e 
Indireta, nas órbitas federal, estadual e municipal. 
___________ oficial é a maneira de redigir a 
___________ e outros atos, em objeto de serviço, nos 
diversos órgãos públicos. 
 
a) Comunicação - Qualidade - documentação 
b) Abreviação - Técnica - informação 
c) Escrita - Digitação - resolução 
d) Correspondência - Redação - correspondência 
 

39) Sobre a administração de materiais, analisar a 
sentença abaixo: 
 
A administração de materiais tem como objetivo 
determinar o que, quando, quanto e como adquirir ao 
menor custo − desde o momento de sua concepção até 
seu consumo final (1ª parte). Na administração de 
materiais, atingir o equilíbrio ideal entre estoque e 
consumo é a meta primordial (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

40) Segundo MEDEIROS, são algumas das desvantagens 
da centralização dos arquivos, EXCETO: 
 
a) Sigilo custoso. 
b) Acúmulo de pessoas. 
c) Dispersão. 
d) Uniformidade. 
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