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CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2012 
 
 

Cód. 01 – Agente Administrativo Especializado 
 
 

A CURIOSIDADE BOA 
 

Sim, somos curiosos. Se considerarmos que ser curioso é querer saber, conhecer, desbravar, ir além, somos 
definitivamente uma espécie dotada de grande curiosidade, e talvez essa seja uma vantagem competitiva que estimula 
nossa evolução. 
Não dá para se habitar um espaço que não se conhece. Qualquer animal ao chegar a um novo lugar trata 
imediatamente de explorá-lo até entender como pode viver nele, onde estão as melhores fontes de alimento, quais os 
possíveis perigos, como encontrar abrigo se for necessário. Essa busca de entendimento do ambiente, bem como a 
necessidade de conhecer novos espaços, pode ser definida como curiosidade, uma qualidade natural e inata, que 
provoca a exploração, a inspeção e leva à descoberta e à ampliação do conhecimento. 
A curiosidade, então, é uma propriedade dos seres vivos, especialmente dos mamíferos, dotados de um córtex mais 
desenvolvido, portanto mais apto à busca da adaptação ao ambiente. Pois esse instinto animal também existe no 
homem, e nele ganha outra proporção, bem aplicada. Nos humanos, a curiosidade vai além da necessidade de 
sobrevivência, passa pela busca do aprimoramento da qualidade de viver e chega à fantástica capacidade de criar 
novas possibilidades. Sem a curiosidade e a transgressão não seríamos criativos, não teríamos inventado nem uma 
roda, quanto mais um smartphone ou um robô espacial. 
É claro que há diferentes, digamos assim, tipos de curiosidade. Uma coisa é querer entender a essência da matéria e 
descobrir o átomo, outra é não sossegar até descobrir com quem a colega de escritório está saindo às escondidas e 
espalhar uma fofoca braba por toda a empresa. Apesar disso, a essência é a mesma: a necessidade humana de 
transformar o desconhecido em conhecido, deslindando os mistérios, esclarecendo as incógnitas, desnudando as 
verdades. 

Eugenio Mussak – Revista Vida Simples – Edição 123 – outubro 2012. 
 

1. Analise os itens abaixo. 
 

• CURIOSIDADE é aquilo que nos move a querer saber. 
• Sem a CURIOSIDADE não há ciência.  
• É a CURIOSIDADE que nos leva ao desejo de aprender o que nos pode ser útil.  
• CURIOSIDADE é a capacidade natural evidente em muitas espécies animais que engendra a exploração, a 

investigação e o aprendizado. 
• A CURIOSIDADE faz parte do instinto humano, pois faz com que um ser explore o universo ao seu redor 

compilando novas informações às que já possui.  
• CURIOSIDADE é o desejo de saber o que os outros ignoram.  
• A CURIOSIDADE humana é o desejo do ser humano de ver ou conhecer algo até então desconhecido.  

 
De acordo com o texto lido: 

 
A) apenas seis itens estão corretos. 
B) apenas cinco itens estão corretos. 
C) apenas quatro itens estão corretos. 
D) todos os itens estão corretos. 

 
2. O texto, acima, é: 
 

A) poético. 
B) literário. 
C) dissertativo. 
D) jornalístico. 

 
3. Assinale a alternativa em que a palavra é escrita com SS como “transgressão”: 
 

A) diver___ão. 
B) encena___ão.   
C) exce___ão.   
D) suce___ão. 
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4. Assinale a alternativa que contém palavras retiradas do texto que não seguem a mesma regra de acentuação. 
 

A) dá – até – há. 
B) além – robô – explorá-lo. 
C) espécie – córtex – essência. 
D) fantástica – teríamos – incógnitas. 

 
5. Assinale a opção em que a palavra grifada não se flexiona em gênero. 
 

A) Cirurgião espanhol. 
B) Problema difícil. 
C) Padrinho honesto. 
D) Herói ateu. 

 
6. Somente em uma das alternativas o plural está correto, assinale-a. 
 

A) Produções lusos-brasileiras. 
B) Cursos técnicos-profissionais. 
C) Carros amarelos-ouro. 
D) Meninos surdos-mudos. 

 
7. Leia as frases abaixo. 
 

I - ______ somos curiosos. 
II - Se ______ confiar em mim tudo dará certo. 
III - Talvez ______ concorde com você. 

 
De acordo com a flexão verbal, a alternativa que preenche corretamente os espaços das frases acima é: 
 
A) Tu – ele – nós 
B) Nós – você – eu 
C) Vós – você – eles 
D) Nós – vocês – ele 

 
8. Relacione a 2a coluna de acordo com a primeira. 
 

(1)  Senhor, Senhora   (  )  Papa. 
(2)  Vossa Santidade   (  )  Altas autoridades. 
(3)  Vossa Alteza   (  )  Pessoas com quem não se tem intimidade, pessoas mais velhas. 
(4)  Vossa Excelência   (  )  Pessoas em situação cerimoniosa. 
(5)  Vossa Senhoria   (  )  Príncipe, Princesa. 
 
Assinale a alternativa que contém a identificação das pessoas a quem os pronomes de tratamento se referem. 
 
A) 1 – 2 – 3 – 4 – 5. 
B) 2 – 5 – 1 – 4 – 3. 
C) 2 – 4 – 1 – 5 – 3. 
D) 3 – 2 – 4 – 1 – 5. 

 
9. Há erro de colocação pronominal na alternativa: 
 

A) O livro se encontra na mesa da sala. 
B) Eles se confundiram na hora de assinalar a resposta correta. 
C) Me disseram que você não viria hoje. 
D) Explique-me o exercício da prova. 

 
10. Leia a frase retirada do texto. 

 
“Sem a curiosidade e a transgressão não seríamos criativos,...” 

        
O verbo marcado está no: 
 
A) pretérito imperfeito do indicativo. 
B) pretérito perfeito do indicativo. 
C) pretérito mais que perfeito do indicativo. 
D) futuro do pretérito do indicativo. 
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11. Classifique as vozes verbais das frases abaixo colocando: 
    

(VA)  para Voz Ativa. 
(VP)  para Voz Passiva. 
(VR)  para Voz Reflexiva. 
 
(  ) Os dois falaram-se rapidamente. 
(  ) As crianças correram no parque. 
(  ) Nunca se ouviram queixas dele. 
 
Assinale a opção que apresenta a classificação correta. 
 
A) VA – VP – VR. 
B) VR – VA – VP. 
C) VP – VR – VA. 
D) VA – VR – VP.  

 
12. Em todas as alternativas a concordância está correta, exceto em: 
 

A) Ela estava quites com as contas. 
B) Elas estavam quites com as contas.  
C) Há menos candidatas do que imaginavam. 
D) Existem menos candidatas do que imaginavam. 

 
13. Observe a regência verbal nas frases abaixo e coloque: 
 

(C)  para correto. 
( I )  para incorreto. 
 
(  ) O advogado avisara-o de seus direitos. 
(  ) Devo prevenir-lhe do perigo. 
(  ) A canção do novo cantor agradou ao público. 
 
Assinale a alternativa correta. 
 
A) C – C – C. 
B) C – C – I. 
C) C – I – C. 
D) I – I – C.  

 
14. O uso da crase está incorreto na alternativa: 
 

A) Ficamos face à face diante do medo. 
B) Às duas horas, começaremos a palestra. 
C) Estou à procura de um amigo que não vejo há muito tempo. 
D) As pessoas dirigiam-se àquele lugar quando a tempestade começou. 

 
15. A pontuação está incorreta na alternativa: 
 

A) O professor comentou, durante a aula, o filme. 
B) Durante a aula, o professor comentou o filme. 
C) O professor comentou o filme durante a aula. 
D) O professor comentou, o filme durante a aula. 
 

16. Carlos entrou em serviço às 19 horas e 25 minutos e, uma hora  e quarenta minutos depois, foi atender a uma 
ocorrência. Eram: 
 
A) 21 horas. 
B) 21 horas e 55 minutos. 
C) 21 horas e 5 minutos. 
D) 20 horas e 50 minutos. 
 

17. Um agente administrativo, pensando em construir casa própria, comprou um terreno que mede 15 m de largura por 
18 m de comprimento. Pagou R$ 36,00 o m2 em 3 prestações de: 
 
A) R$ 3.340,00. 
B) R$ 3.240,00. 
C) R$ 3.140,00. 
D) R$ 3.520,00. 
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Uma região foi dividida em 3 setores para uma campanha de vacinação contra gripe suína. Após 3 dias foi elaborada a 
seguinte planilha: 

 
 SETOR 1 SETOR 2 SETOR 3 TOTAL 

1o dia 328 174 ? 896 

2o dia 405 392 274 ? 

3o dia ? 214 346 798 

TOTAL 971 ? ? ? 
 

As questões 18 e 19 referem-se a essa tabela. 
 

18. Nesses 3 dias o setor que mais vacinou foi o setor ____. No ____ dia compareceram mais pessoas para serem 
vacinadas. 
 
A) 2 – 1o 
B) 3 – 2o 
C) 1 – 1o 
D) 2 – 3o 
 

19. Se nesses 3 dias foram vacinadas 25% da população é porque a cidade tem: 
 
A) 11.060 habitantes. 
B) 11.160 habitantes. 
C) 10.160 habitantes. 
D) 11.660 habitantes. 
 

20. Quatro mecânicos, em 6 dias, montam 48 peças para o motor. Quantas peças do mesmo tipo  são montadas por 10 
operários em 9 dias? 
 
A) 170 peças. 
B) 180 peças. 
C) 200 peças. 
D) 195 peças. 

 
21. Uma árvore foi plantada bem em frente à casa de Artur. Outras árvores serão plantadas a cada 50 metros ao longo 

dos 750 metros que vão de sua casa até a escola. Ao todo serão plantadas: 
 
A) 14 árvores. 
B) 10 árvores. 
C) 15 árvores. 
D) 17 árvores. 
 

22. Um relógio teve seu preço reduzido em 36%, passando para R$ 96,00. Dessa forma, conclui-se que o preço normal 
desse relógio é: 
 
A) R$ 147,00. 
B) R$ 150,00. 
C) R$ 125,44. 
D) R$ 130,00. 
 

23. No edital de um concurso, a razão entre o número de vagas previstas para o cargo de Agente Administrativo e o 
número total de vagas previstas, nessa ordem, é 10/ 27. Se o número total de vagas previstas é 81, então o número 
de vagas previstas para os demais cargos é: 
 
A) 51. 
B) 48. 
C) 52. 
D) 49. 
 

24. Vou repartir 108 brindes em partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 4. Então, a parte proporcional ao 
número 3 será: 
 
A) 42. 
B) 12. 
C) 26. 
D) 36. 
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25. Carolina gasta, mensalmente, 1/3 do seu salário com o pagamento que fez para adquirir um imóvel e R$ 750,00 
com cada mensalidade do carro que comprou, também financiado, que corresponde a 1/5 do restante do seu 
salário. Conclui-se que Carolina paga mensalmente, referente ao financiamento do imóvel: 
 
A) R$ 1.345,00. 
B) R$ 1.125,00. 
C) R$ 1.600,00. 
D) R$ 1.875,00. 
 

26. Um sítio de forma retangular tem largura de 700 metros e área de superfície de 0,875 quilômetros quadrados. O 
comprimento desse sítio, em quilômetros é: 
 
A) 1,25. 
B) 1,75. 
C) 0,835. 
D) 1,35. 
 

27. O salário de um funcionário era R$ 2.360,00. Ele foi promovido e seu salário foi reajustado em 12%. No mês 
seguinte ele recebeu R$ 2.511,04 porque lhe foi descontado _____ relativo às ausências do trabalho. 
 
A) 7% 
B) 3% 
C) 5% 
D) 4% 
 

28. Considere M o menor múltiplo comum e D o maior divisor comum dos números 30 e 70. 
 
O quociente da divisão de M por D é: 
 
A) 32. 
B) 10. 
C) 50. 
D) 21. 

 
29. O valor da expressão numérica:  [(5 + 7 x 3) + 3 ÷ 3] + 2 = 

 
A) 15. 
B) 29. 
C) 28. 
D) 17. 
 

30. Para ir ao trabalho o agente administrativo toma duas conduções e ainda faz parte do trajeto a pé. Na 1a etapa 
percorre 3/8 do percurso de ônibus, na 2a etapa percorre mais 2/5 do trajeto de ônibus e na 3a etapa anda os 9 
quilômetros restantes a pé. O assistente administrativo mora a ________ distante do trabalho. 
 
A) 40 km 
B) 42 km 
C) 48 km 
D) 45 km 

 
31. Dentre os procedimentos para copiar e colar um arquivo é incorreto: 

 
A) abrir o local que contém o arquivo que você deseja copiar. 
B) clicar com o botão esquerdo do mouse no arquivo e, depois, em Copiar. 
C) abrir o local onde a cópia será armazenada. 
D) clicar com o botão direito do mouse no espaço vazio dentro do local de destino e, em seguida, em Colar.  
 

32. Antes de imprimir um documento podemos ter uma visão de como ele será impresso. No Word 2003 o botão 
Visualizar impressão abre a respectiva barra de ferramentas conforme figura abaixo representando alguns botões. 
Os comandos Exibir tela inteira e Reduzir para caber estão indicados pelos respectivos números: 
 
A) 2 e 3. 
B) 3 e 1. 
C) 1 e 2.               
D) 3 e 2. 

  1       2      3 
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33. Quando selecionamos um item e pressionamos as teclas Ctrl+Del o item selecionado será: 
 
A) movido para a lixeira. 
B) duplicado. 
C) excluído sem passar pela lixeira. 
D) movido para a área de transferência. 
 

34. Um dos recursos para selecionar um documento inteiro do Word é o de pressionar as teclas de atalho: 
 
A) Ctrl+B. 
B) Ctrl+A. 
C) Ctrl+T. 
D) Ctrl+V. 
 

35. No Excel, o atalho do teclado Ctrl+B: 
 
A) abre uma pasta existente. 
B) salva a pasta de trabalho. 
C) abre uma nova pasta. 
D) seleciona uma planilha inteira. 
 

36. Para visualizar quebra de página que permite ver qual parte da tabela será impressa e mudar os pontos de 
mudança de página, arrastando as linhas divisórias, deve-se acessar o menu __________ no Excel 2003. 
 
A) Exibir 
B) Arquivo 
C) Editar 
D) Formatar 
 

37. Analise as afirmações sobre os recursos do PowerPoint e do Access. 
 
1 - Usando o painel de tarefas Design do Slide do PowerPoint você pode visualizar e aplicar um modelo de design 

à sua apresentação. O modelo pode ser aplicado a todos os slides ou aos slides selecionados, e você pode 
aplicar mais de um tipo de modelo de design a uma única apresentação. 

2 - A janela Banco de dados do Access aparece quando você abre um banco de dados ou um projeto do Access e 
exibe atalhos para criar novos objetos de banco de dados e abrir objetos existentes.  

3 - A página de acesso a dados do Access também pode incluir dados de outras fontes como, por exemplo, o 
Excel. 

 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1, 2 e 3. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1 e 2, apenas. 
 
 

38. No Access, as tabelas em bancos de dados relacionais devem possuir uma chave primária que é um item de 
informação muito importante.  Podemos afirmar que: 
 
1 - uma chave primária é um campo ou um conjunto de campos que diferencia cada registro de todos os outros. 
2 - a chave primária também permite relacionar duas tabelas para evitar a duplicação de dados.  
3 - chaves primárias devem ser informações que não serão alteradas com frequência.  
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 2, apenas. 
B) 1 e 3, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 
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39. A maioria dos navegadores disponibilizam recursos tais como: 
 

1 - definir a página inicial mas que, depois de concluído o procedimento, não pode ser alterado. 
2 - arrastar e fixar sites visitados com frequência na barra de favoritos do navegador. 
3 - usar a navegação com guias para abrir várias páginas da Web em uma única janela.  
 
São afirmações corretas: 
 
A) 1 e 3, apenas. 
B) 1 e 2, apenas. 
C) 2 e 3, apenas. 
D) 1, 2 e 3. 

 
40. Não basta apenas acessar a Internet e supor uma navegação tranquila. Alguns cuidados devem ser tomados tanto 

para proteger a máquina quanto à segurança de seus dados pessoais.  A prática de download sem critério de 
arquivos pode trazer danos e “dor de cabeça” para reverter o processo. Antes de decidir confiar em um editor de 
software para download siga as orientações abaixo, exceto uma. Identifique-a. 

 
A) Certifique-se de que o software possui uma assinatura digital válida.  
B) Se não estiver familiarizado com o nome do editor, pesquise na Internet para se certificar de que seja uma 

empresa ou um site amplamente reconhecido ou de que tenha sido recomendado por alguém que você confia. 
C) Certifique-se de compreender a finalidade do software e se não tiver certeza sobre a finalidade do software, 

descubra mais sobre ele antes de baixá-lo. 
D) Instale o software a partir do próprio site sem salvá-lo no computador, pois sempre há garantia de estar livre de 

vírus. 
 

 

 
 
 

 


