INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E TECNOLOGIA FARROUPILHA
CONCURSO PÚBLICO
PROVAS OBJETIVAS – AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO  TAE

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartãoresposta: nome, número de inscrição, cargo para o qual se
inscreveu.
2. Assine seu cartãoresposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do
fiscal, confira o caderno de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de
questões ou falha de impressão será aceita depois de iniciar a prova.
4. Sua prova tem 30 questões, com quatro alternativas.
5. Preencha toda a área do cartãoresposta, correspondente a alternativa de sua escolha, com
caneta esferográfica (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas ou
rasuradas ou marcadas diferente do modelo estabelecido no cartãoresposta serão anuladas.
6. O cartãoresposta não será substituído, salvo se tiver erro de impressão.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma
interferência.
8. A prova será realizada, com duração máxima de 03h, incluído o tempo para a realização da
prova objetiva e o preenchimento do cartãoresposta.
9. O candidato somente poderá se retirar do local de realização das provas 01h após o início
da mesma, sob pena de ser excluído do concurso.
10. O candidato somente poderá levar o caderno de provas após 1h 30m do início da mesma.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar o cartãoresposta, preenchido e assinado,
ao fiscal de sala.
12. Os 03 (três) últimos candidatos que realizarem a prova devem permanecer na sala para
acompanhar o fechamento do envelope contendo os cartõesresposta preenchidos e o material
de prova não utilizado. Esses candidatos deverão assinar a ata de sala atestando que o
envelope foi devidamente lacrado.

BOA PROVA!
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QUESTÕES OBJETIVAS  AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO
LINGUA PORTUGUESA
Leia o texto a seguir. As questões de 01 a 05 referemse a ele.
Os velhos das cidadezinhas do interior parecem muito mais plenamente velhos que os das metrópoles.
Não se trata da idade real de uns e outros, que pode até ser a mesma, mas dos tempos distintos que eles
parecem habitar. Na agitação dos grandes centros, até mesmo a velhice parece ainda estar integrada na
correria, os velhos guardam alguma ansiedade no olhar, nos modos, na lentidão aflita de quem sente fora do
compasso. Na calmaria das cidades pequeninas, é como se a velhice de cada um reafirmasse a quem vem da
montanhas e dos horizontes, velhice quase eterna , pousada no tempo.
Vejamse as roupas dos velhinhos interioranos: aquele chapéu de feltro manchado, aquelas largas calças
de brim cáqui incontavelmente lavadas, aquele puído dos punhos de camisas já sem cor  tudo combina
admiravelmente com a enorme jaqueira do quintal, com a generosa figueira da praça, com as teias no
campanário da igreja. E os hábitos? Picase o fumo de corda, lentamente, com um canivete herdado do século
passado, enquanto a conversa mole se desenrola sem pressa e sem destino.
Na cidade grande, há um quadro que se repete mil vezes ao dia, e que talvez já diga tudo: o velhinho
no cruzamento perigoso decidese, enfim, a atravessar a avenida , e o faz com aflição, um braço estendido em
sinal de pare aos motoristas apressados, enquanto amiúda o que pode o próprio passo. Parece suplicar ao
tempo que diminua seu ritmo, que lhe dê oportunidade de contemplar mais demoradamente os ponteiros
invisíveis dos dias passados, e de sondar com calma, nas nuvens mais altas, o sentido da nossa história.
Há, pois, velhices e velhices – até que chegue o dia em que ninguém mais tenha tempo para, de fato,
envelhecer.
Celso de Oliveira
01. A frase “ Os velhos das cidadezinhas do interior parecem muito mais plenamente velhos que os das
metrópoles” constituem uma:
a) impressão que o autor sustenta ao longo do texto, por meio de comparações.
b) impressão passageira, que o autor relativiza ao longo do texto.
c) falsa hipótese, que a argumentação do autor demolirá.
d) previsão feita pelo autor, a partir de observações feitas nas grandes e pequenas cidades.
02. Considere as seguintes afirmações.
I. Também nas roupas dos velhinhos interioranos as marcas do tempo parecem mais antigas.
II. Na cidade grande, a velhice parece indiferente à agitação geral.
III. O autor interpreta de modo simbólico o gesto que fazem os velhinhos nos cruzamentos.
Em relação ao texto, está correto o que se afirma SOMENTE em:
a) I
b) II
c) III
d) I e III
03. Indique a afirmação INCORRETA em relação ao texto.
a) Roupas, canivetes, árvores e campanário são aqui utilizados como marcas da velhice.
b) O autor julga que, nas cidadezinhas interioranas, a vida é bem mais longa que nos grandes centros.
c) Hábitos como o de picar fumo de corda denotam relações com o tempo que já não existem nas metrópoles.
d) O que um velhinho da cidade grande parece suplicar é que lhe seja concedido um ritmo de vida compatível
com sua idade.
04. O sentido do último parágrafo do texto deve ser assim entendido.
a) Do jeito que as coisas estão, os velhos parecem não ter qualquer importância.
b) Tudo leva a crer que os velhos serão cada vez mais escassos, dado o atropelo da vida moderna.
c) A velhice nas cidadezinhas do interior é tão harmoniosa que um dia ninguém mais sentirá o próprio
envelhecimento.
d No ritmo em que as coisas vão, a própria velhice talvez não venha a ter tempo para tomar consciência de si
mesma.
05. Indique a alternativa em que se traduz corretamente o sentido de uma expressão do texto,
considerado o contexto.
a) “parecem muito mais plenamente velhos” = dão a impressão de se ressentirem mais dos males da velhice.
b) “guardam alguma ansiedade no olhar”= seus olhos revelam poucas expectativas.
c) “fora do compasso” = num distinto andamento.
d) “a conversa mole se desenrola” = a explanação é detalhada.
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06. Todos são substantivos sobrecomuns, EXCETO:
a) vítima.
b) estudante.
c) cônjuge.
d) testemunha.
07. Todas as palavras a seguir devem ser acentuadas graficamente EXCETO:
a) saida.
b) bau.
c) juiz.
d) pais.
08. Assinale a opção em que o sujeito está classificado corretamente:
a) Aos sábados, meu filho vai à igreja. – sujeito composto
b) “Em minhas mãos plantaram joio e trigo. (Jorge Lima) – sujeito indeterminado
c) Choveu muito hoje. – sujeito simples
d) João e Maria foram ao cinema. – sujeito inexistente
09. Assinale a frase em que o uso do porque está correto:
a) Porque você foi a favor do plebiscito?
b) Não aceito a resposta porque faltou uma justificativa.
c) Por quê vocês estão diferentes.
d) Não irei ao colégio, por que amanhã é feriado.
10. As palavras a seguir apresentam o mesmo número de sílabas e são paroxítonas, EXCETO:
a) melodia.
b) professora.
c) caatinga.
d) cachimbo
11. Assinale a alternativa que NÃO apresenta encontro consonantal:
a) admissão
b) subsolo
c) abdicar
d) assoalho.
12. A divisão silábica está CORRETA na alternativa
a) absurdo
b)consci ência
c) cresço
d) co ordenação
13. O conjunto de três palavras que apresentam um encontro consonantal, um dígrafo e um dífono,
respectivamente:
a) brasa, amparo, léxico
b) monte, arguir, cauim
c) canto, folha, sexto.
d) lambujem, êxodo, enxurrada,
14)Ache a afirmativa FALSA
a ) usamse os parênteses nas indicações bibliográficas.
b) usamse as reticências para marcar, nos diálogos, a mudança de interlocutor.
c) usase pontoevírgula para separar orações coordenadas assindéticas de maior extensão.
d) usase a vírgula para separar uma conjunção colocada no
MATEMÁ TICA
15. Em artigo publicado pela revista Época, em 6 de julho de 2009, foi demonstrado que somente 54% do
plástico utilizado em garrafas PET são reciclados, de 290 mil toneladas produzidas anualmente. Qual a
quantidade de plástico descartada?
a) 133.400 kg
b) 156.600 kg
c) 133.400.000 kg
d) 156.600.000 kg
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16. O funcionário de uma escola deve comprar livros para a biblioteca utilizandose da verba de
R$1.500,00. Os livros selecionados para a compra foram pesquisados e seus preços anotados na tabela a
seguir:
Nome do livro
Preço (R$)
Exemplares a serem adquiridos
“ A Princesa”
24,50
20
“ Matemática: um passeio fascinante”
13,80
15
“ Os SuperHeróis”
19,20
20
“ O Amanhã”
25,50
10
“ Poesias”
20,50
Quantos exemplares do livro “ Poesias” devem ser comprados para que ele gaste exatamente a verba
disponível?
a) 14
b) 12
c) 10
d) 8
17. A figura a seguir representa a planta de um quarto que terá as paredes revestidas com papel de
parede. Sabendo que a altura das paredes é de 3m, que a porta tem 1 m por 2 m e a janela 2 m por 1,5 m e
2
que ambas não serão revestidas, quantos m de papel serão usados para revestilo?
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a) 58 m
2
b) 63 m
2
c) 76 m
2
d) 100 m
18. Um relógio atrasa 3 minutos a cada 96 horas, quanto tempo ele irá atrasar em 60 dias?
a) 27 min
b) 30 min
c) 45 min
d) 48 min
19. Em quanto tempo um capital aplicado a juros simples, a uma taxa de 5% a.m., triplica o seu valor?
a) 30 meses
b) 40 meses
c) 50 meses
d) 60 meses
INFORMÁTICA
20. Todos os itens abaixo listados são dispositivos de entrada do computador, EXCETO:
a) Scanner.
b) Teclado.
c) Caixas de Som.
d) Leitor de Código de Barras.
21. Todas as ferramentas do sistema abaixo citadas são nativas do Microsoft Windows XP, EXCETO:
a) Antivírus.
b) Desfragmentador de Disco.
c) Assistente para transferência de arquivos e configurações.
d) Limpeza de disco.
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22. Suponhamos que após ter digitado um texto no Microsoft Word 2003, em português, o usuário
queira selecionar todo o texto, passar para negrito e alterar o tamanho da fonte. Qual a sequência de
atalhos que ele deveria utilizar:
a) CTRL+A, CTRL+B, CTRL+F
b) CTRL+T, CTRL+B, CTRL+D
c) CTRL+A, CTRL+N, CTRL+T
d) CTRL+T, CTRL+N, CTRL+D
23. Suponhamos que um professor mantenha uma planilha no Microsoft Office 2003, em português,
com as notas de seus alunos. Na primeira coluna estão os nomes dos alunos, e nas três colunas
subsequentes as notas das provas. Qual das fórmulas abaixo colocada na quinta coluna NÃO obteria
a média do aluno:
a) =SOMA(B1:D1)/3
b) =SOMA(B1D1)/3
c) =(B1+C1+D1)/3
d) =MEDIA(B1:D1)
24. Qual a função dos favoritos do navegador de internet:
a) salvar a página, localmente, para que possa ser visualizada posteriormente sem a necessidade de uma
conexão com a internet.
b) salvar os dados digitados em cadastros ou campos de pesquisa.
c) salvar o endereço da página visitada.
d) acrescentar o endereço da página visitada ao histórico.
LEGISLAÇÃO
25. A Constituição Federal, sob o Título “ Dos Direitos e Garantias Fundamentais” estabelece em
capítulos apartados os direitos individuais e os direitos sociais. Pelo seu texto, são direitos individuais,
EXCETO:
a) o direito à vida.
b) o direito à igualdade.
c) o direito à saúde.
d) o direito à propriedade.
26. Ao tratar da nacionalidade, a Constituição Federal estabelece a língua portuguesa como idioma oficial
da República Federativa do Brasil e, em seguida, define quais são seus símbolos nacionais. São
símbolos da República Federativa do Brasil, EXCETO:
a) a bandeira nacional.
b) as forças armadas.
c) o hino nacional
d) o selo nacional
27. Com base nas diretrizes constitucionais a serem observadas pela Administração Pública, analise as
afirmações abaixo e marque a alternativa CORRETA:
I – É proibido ao estrangeiro o acesso a qualquer cargo, emprego e função pública.
II – A investidura em cargo público ou emprego público somente poderá ser realizada mediante
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.
III – Além do Poder Executivo, os Poderes Legislativo e Judiciário deverão obedecer aos princípios da
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
a) todos os itens estão incorretos.
b) todos os itens estão corretos.
c) apenas os itens I e III estão corretos.
d) apenas o item III está correto.
28. Nos termos da Constituição Federal, em caso de impedimento do Presidente e do VicePresidente, ou
vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da Presidência:
a) o Presidente do Senado Federal, o da Câmara dos Deputados e o do Supremo Tribunal Federal.
b) o Presidente do Supremo Tribunal Federal, o do Senado Federal e o da Câmara dos Deputados.
c) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Supremo Tribunal Federal e o do Senado Federal.
d) o Presidente da Câmara dos Deputados, o do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal.
29. O Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal, aprovado pelo
Decreto Federal n. 1.171/94, vem dividido em dois capítulos. Quanto ao capítulo I, este vem subdividido
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em três seções. Assinale a alternativa abaixo que NÃO corresponda a uma das seções do Capítulo I
apontadas pelo Código:
a) Das Comissões de Ética.
b) Dos Principais Deveres do Servidor Público.
c) Das Regras Deônticas.
d) Das Vedações ao Servidor Público.
30. Conforme estabelece a Lei Federal n. 8.112/90, o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do
cargo público ou da função de confiança. Estipula ainda que, a contar da data da posse, o candidato
empossado deverá entrar em exercício no prazo de:
a) 10 (dez) dias.
b) 15 (quinze) dias.
c) 20 (vinte) dias.
d) 30 (trinta) dias.
RASCUNHO
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