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AUXILIAR ADMINISTRATIVO

NÃO ABRA ESTE CADERNO DE QUESTÕES ANTES QUE LHE PEÇAM.
AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA INICIAR A PROVA.

 Você está recebendo um Caderno de Questões com 30 (trinta) questões da Prova do seu
Emprego. Verifique se este caderno corresponde com a sua opção de inscrição.
 Procure responder as questões na ordem em que elas aparecem no Caderno de Questões.
Responda a todas as questões.
 Os candidatos poderão levar consigo o caderno de questões restando 30 (trinta) minutos do
término da prova.
 Você deve assinalar na Folha de Respostas somente uma letra (alternativa) para cada questão.
 Preencha na Folha de Respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra escolhida conforme o
exemplo:

 Desligue o celular e outros aparelhos.
 É vedado qualquer tipo de consulta e/ou comunicação durante a Prova.
 A prova terá duração de 2 horas.
O tempo mínimo de permanência na sala é de 1 hora.
 Os três últimos candidatos sairão simultaneamente da sala.
 Deixe sobre a carteira apenas RG, Protocolo de inscrição, Caneta, Lápis e Borracha.
 Qualquer dúvida, fale exclusivamente com o fiscal de sala.

BOA PROVA !
REALIZAÇÃO
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ATUALIDADES

¿?

01
Em abril, o tema da pena de morte retornou ao noticiário
brasileiro, a propósito da execução de mais um brasileiro
preso e condenado ao fuzilamento em outro país, no qual
tentou entrar com 6 quilos de cocaína. Apesar das
tentativas de intervenção diplomáticas do Itamaraty e da
presidente Dilma Rousseff, o paranaense Rodrigo Gularte
foi morto após 11 anos de sua prisão. Qual o país onde o
brasileiro foi condenado à morte?
FONTE:
http://www.em.com.br/app/noticia/internacional/2015/04/25/interna_internacional,64104
3/*-confirma-que-brasileiro-sera-executado.shtml

(A)
(B)
(C)
(D)

Indonésia
França
Rússia
Guiana

05
A Operação Lava Jato tem ocupado um vasto espaço no
debate público, devido, sobretudo, à dimensão dos
crimes que investigou e a importância dos envolvidos na
prática dessas atividades ilícitas. Após um ano desde o
início da operação, os esquemas de corrupção
deflagrados pela Polícia Federal culminaram na prisão,
indiciamento e julgamento de algumas figuras públicas
com grande poder de ação política, econômica e social.
Quem são os principais investigados na Operação Lava
Jato?
FONTE: http://g1.globo.com/politica/operacao-lava-jato/infografico.html

(A)
(B)
(C)
(D)

Empresários da siderurgia, transportadoras
advogados.
Empresários da construção, funcionários públicos
parlamentares.
Empresários da indústria automotiva, investidores
comerciários.
Empresários da comunicação, publicitários
jornalistas.

LÍNGUA PORTUGUESA

e
e
e
e
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02
A fim de readequar a previdência social em relação ao
aumento da expectativa de vida do brasileiro, as regras
da aposentadoria foram modificadas este ano. Desde
junho, passou a vigorar uma nova fórmula de cálculo
segundo a qual, a depender de alguns fatores, há a
possibilidade de obter o benefício integral, sem ônus do
fator previdenciário, ao atingir determinada pontuação.
Quais fatores são contabilizados na pontuação
estabelecida pela nova fórmula da aposentadoria?
FONTE: http://economia.estadao.com.br/blogs/descomplicador/entenda-o-que-mudouno-calculo-da-aposentadoria/

(A)
(B)
(C)
(D)

Número de registros + tempo de estabilidade
Tempo de usufruto do seguro desemprego + Idade
Tempo de contribuição + Idade
Número de demissões + expectativa de vida

03
A Suprema Corte dos Estados Unidos aprovou, em junho,
uma decisão histórica a favor dos cidadãos americanos
homossexuais. Após longa batalha judicial entre ativistas
e alguns estados norte-americanos, os juízes decidiram
pela equivalência de direitos, em todo o país, em relação
à união civil dos casais gays. Qual foi essa decisão da
Suprema Corte norte-americana?
FONTE: http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2015/06/1648129-em-decisao-historicaestados-unidos-*.shtml

(A)
(B)
(C)
(D)

Legalização do casamento entre pessoas do mesmo
sexo.
Autorização
para
distribuição
de
materiais
educativos sobre homofobia nas escolas públicas.
Divulgação de vídeos sobre sexualidade nos canais
de TV a cabo.
Permissão para a contratação de homossexuais na
administração pública.

04
O nome de um grande banco internacional veio à tona, no
início deste ano, após divulgação de uma lista de várias
figuras públicas que mantinham na instituição, em
segredo, contas milionárias, suspeitas de serem
utilizadas para crimes de sonegação, evasão fiscal e
lavagem de dinheiro. Qual o nome do banco envolvido
nessa denúncia?
FONTE: http://www.ebc.com.br/noticias/2015/02/swiss-leaks-entenda-fraude-fiscal-no-*

(A)
(B)
(C)
(D)

Banco do Brasil
Bank of America
Citigroup
HSBC

Texto para as questões de 06 a 11.

OBESIDADE PRÉ-NATAL
por Drauzio Varella — publicado 09/07/2015 02h20

Não é só a gestante que corre riscos futuros quando
acumula peso a mais durante a gravidez. O bebê também
pode ser afetado.
No Brasil, mais da metade da população está acima do
peso. A obesidade é uma epidemia mundial que se
dissemina rapidamente.
Diabetes do tipo 2 caminha na esteira do excesso de
peso; a seguir nesse passo haverá 500 milhões de casos
no mundo, em 2030.
Os estudos mostram que a prevenção à obesidade deve
começar cedo. Mulheres obesas ao engravidar tendem a
ganhar mais peso ainda, a ter dificuldade de emagrecer
depois do parto e a engordar em gestações futuras. O
feto também sofre as consequências do excesso de peso
materno. Entre elas:
1. Ganho excessivo de peso na gravidez aumenta o risco
de diabetes gestacional, que afeta o crescimento, o
metabolismo e a adiposidade fetal.
2. Se o bebê for do sexo feminino, ao crescer com
tendência à obesidade repetirá o ciclo ao engravidar.
3. O período pré-natal e o primeiro ano depois de dar à
luz são cruciais para reduzir a obesidade entre as
mulheres e preveni-la nas crianças. Em animais,
perturbações dietéticas, hormonais e mecânicas nessas
fases induzem a distúrbios irreversíveis na adiposidade e
no metabolismo da vida adulta.
4. Estudos epidemiológicos identificaram os seguintes
fatores pré-natais associados ao risco de obesidade na
infância e na vida adulta: mães que fumaram durante a
gravidez, depressão antes do parto, diabetes gestacional,
estresse psicológico (como reflexo da exposição fetal
aos glucocorticoides) e até alterações do DNA do cordão
umbilical.
5. Ganho rápido de peso nos primeiros 3 a 6 meses de
vida aumenta o risco de obesidade e de doença
cardiovascular na vida adulta. A lactação não explica
inteiramente essas alterações, já que os bebês
amamentados no peito materno tendem a ganhar mais
peso do que os demais.
6. Bebês alimentados com leite em pó, que começam a
comer sólidos antes dos 4 meses, apresentam risco 6
vezes mais alto de se tornar obesos aos 3 anos. A idade
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ideal para introdução de sólidos parece estar entre os 4 e
os 6 meses.
7. Nosso corpo contém dez vezes mais bactérias do que
células. O intestino do feto é estéril, mas ao nascer é
colonizado na passagem pelo canal de parto. Crianças
nascidas de cesariana correm risco mais alto de se
tornar obesas.
8. Está bem documentado que dois fatores pré-natais
(ganho de peso materno e fumo durante a gravidez) e
dois pós-natais (período mais curto de amamentação e
menos horas de sono) estão associados à obesidade
infantil.
Um estudo com crianças em idade escolar mostrou que
filhos de mães que não fumaram ou ganharam peso
excessivo durante a gravidez, amamentados no peito por
pelo menos 12 meses, período no qual dormiam por 12
ou mais horas por dia, apresentavam 6% de prevalência
de obesidade, ante 29% nas crianças em que os quatro
fatores estavam na condição oposta.
9. Fatores raciais e socioeconômicos alteram o risco de
obesidade na criança. Nos filhos de negros e brancos
mais pobres o risco é mais alto. A prevenção da
obesidade deve começar no período pré-natal e nos
primeiros meses de vida, muito mais cedo do que
imaginávamos.
In http://www.cartacapital.com.br/revista/857/obesidade-pre-natal-9981.html

06
Segundo o texto, é correto afirmar que:
(A)
Em geral, o feto não sofre as consequências do
excesso de peso materno.
(B)
Se a gestante tem problemas de obesidade, o bebê
sofre diversas consequências.
(C)
O bebê é afetado de qualquer maneira,
independentemente da obesidade materna.
(D)
A obesidade materna, se controlada, não tem
consequências para o feto.

10
Em “Bebês alimentados com leite em pó, que começam a
comer sólidos antes dos 4 meses, apresentam risco 6
vezes mais alto de se tornar obesos aos 3 anos. A idade
ideal para introdução de sólidos parece estar entre os 4 e
os 6 meses”, é correto afirmar que:
(A)
É certo que a idade ideal para que o bebê comece a
se alimentar com sólidos é entre os 4 e os 6 meses.
(B)
É provável que a idade ideal para que se introduzam
sólidos na alimentação do bebê seja entre os 4 e os
6 meses.
(C)
Os bebês devem ser alimentados com leite em pó
após os 6 meses de idade.
(D)
É natural que o bebê se torne obeso aos 3 anos de
idade.

11
Na passagem “Nosso corpo contém dez vezes mais
bactérias do que células”, há um verbo elíptico, como
recurso de coesão textual. Reescrevendo a passagem de
forma a explicitar esse verbo, teríamos:
(A)
Nosso corpo contém dez vezes mais bactérias do
que há células.
(B)
Nosso corpo contém dez vezes mais bactérias do
que contém células.
(C)
Nosso corpo contém dez vezes mais bactérias do
que carrega células.
(D)
Nosso corpo contém dez vezes mais bactérias do
que elimina células.

12

07
Na passagem “Diabetes do tipo 2 caminha na esteira do
excesso de peso; a seguir nesse passo haverá 500
milhões de casos no mundo, em 2030”, o termo em
destaque estabelece, em relação à oração anterior, ideia
de:
(A)
Causa.
(B)
Finalidade.
(C)
Condição.
(D)
Consequência.
In http://portalsaude.saude.gov.br/

08
Em “Ganho excessivo de peso na gravidez aumenta o
risco de diabetes gestacional, que afeta o crescimento, o
metabolismo e a adiposidade fetal”, o pronome relativo
em destaque recupera, na sua função coesiva, o termo:
(A)
Ganho excessivo.
(B)
Peso na gravidez.
(C)
Risco de diabetes gestacional.
(D)
Diabetes gestacional.

Sobre a propaganda acima, é correto afirmar que:
(A)
Ela incentiva apenas a união entre as pessoas.
(B)
Ela incentiva a doação de sangue.
(C)
Ela desestimula a doação de sangue.
(D)
Ela incentiva a doação de alimentos para pessoas
carentes.

MATEMÁTICA

¿?

09
Em “O período pré-natal e o primeiro ano depois de dar à
luz são cruciais para reduzir a obesidade entre as
mulheres e preveni-la nas crianças”, o termo em
destaque poderia ser substituído, sem alteração de
sentido, por:
(A)
Difíceis.
(B)
Duros.
(C)
Decisivos.
(D)
Impedimentos.

13
A fim de diminuir seus custos, uma fábrica reduziu em
20% a carga horária semanal dos trabalhadores. Com a
jornada normal de trabalho, eram fabricadas 500
peças/mês e, após uma análise do primeiro mês de
redução de jornada, foi observado que a produtividade
caiu apenas 12%. Indique quantas peças foram
fabricadas após essa readequação.
(A)
420 peças/mês
(B)
440 peças/mês
2
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(C)
(D)

I-

460 peças/mês
480 peças/mês

II -

14
Leia as afirmativas abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa correta.
I-

II III -

IV -

(A)
(B)
(C)
(D)

Um triângulo com seus lados medindo
3cm, 4cm e 5 cm, pode ser dito
pitagórico.
O teorema de Pitágoras é aplicado para
os triângulos retângulos.
Pela classificação quanto aos ângulos,
um triângulo pode ser dito equilátero
quando apresenta os 3 lados com a
mesma medida.
A área de um triângulo retângulo tem
relação inversa com relação a sua altura.

Todas as afirmativas estão corretas.
Todas afirmativas estão incorretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

15
Uma fábrica produz apenas dois tipos de produtos, o
produto A e o produto B. Em 2013 ela recebeu
R$64.000,00 pelo total de suas vendas e vendeu 1.500
unidades do A e 2.000 do B. Já em 2014, esse
faturamento foi 20% maior, com a venda de 2.000
unidades do A e 2.240 do B. Considerando que os dois
produtos foram vendidos pelo mesmo valor do ano
anterior, calcule o valor unitário de venda de cada
produto nesse período.
(A)
Produto A= R$ 12,00 e Produto B= R$ 18,00
(B)
Produto A= R$ 16,00 e Produto B= R$ 18,00
(C)
Produto A= R$ 16,00 e Produto B= R$ 20,00
(D)
Produto A= R$ 20,00 e Produto B= R$ 15,00

III -

(A)
(B)
(C)
(D)

Devido à alta dos juros e à instabilidade do mercado de
ações, um investidor decidiu ser mais cauteloso e retirou
R$50.000,00 da renda variável para aplicar em uma opção
mais conservadora. Depois de analisar qual seria o
melhor investimento, optou por um que lhe renderia juros
simples de 1,1% ao mês.
Se esse investidor manter o dinheiro aplicado no mesmo
investimento por 2,5 anos, qual será o rendimento obtido
no fim do período?
(A)
R$ 12.250,00
(B)
R$ 14.500,00
(C)
R$ 16.500,00
(D)
R$ 17.250,00

Sobre a adoção, assinale a alternativa correta:
(A)
É necessário ter ao menos 18 (dezoito) anos para
poder adotar.
(B)
É necessário ter ao menos 14 (catorze) anos para
poder adotar.
(C)
O adotante não precisa ser mais velho que a criança
a ser adotada.
(D)
Nenhuma criança pode ser adotada.

20
De acordo com a Lei Federal nº 10.741/2003 (Estatuto do
Idoso), caso o profissional da área pública da saúde
suspeite
de
violência
praticada
contra
idoso,
obrigatoriamente, deve notificar um dos seguintes
órgãos, exceto:
(A)
Conselho Municipal do Idoso.
(B)
Família do agressor.
(C)
Conselho Estadual do Idoso.
(D)
Conselho Nacional do Idoso.

Observe a equação abaixo, leia as afirmativas e em
seguida assinale a alternativa correta.
y=3x²+4x-2

ʭ
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21
Em um computador foi instalado o sistema operacional
Windows 7 com duas partições NTFS, as quais são
apresentadas como unidades C: e D:. Considerando que
um usuário possui permissão para gravar dados nas
duas unidades, o que ocorre quando o usuário arrasta
um arquivo armazenado em uma pasta da unidade C:
para uma pasta da unidade D: ?
(A)

(B)

18

¿?

19

17
Em um restaurante, 4 cozinheiros fazem 120 pratos em 5
dias. Para atender uma demanda maior de pessoas, o
gerente desse estabelecimento contratou mais 2
cozinheiros. Quantos pratos serão feitos em 8 dias de
funcionamento do restaurante?
(A)
288
(B)
294
(C)
296
(D)
302

Todas as afirmativas estão corretas.
Somente as afirmativas I e II estão corretas.
Somente as afirmativas II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.

NOÇÕES DE DIREITOS HUMANOS

ʭ

16

Essa equação é do terceiro grau e suas
raízes são: x=3; x=4 e x=-2.
O gráfico dessa equação pode ser
representado por uma parábola com sua
concavidade voltada para cima.
Seu gráfico cruza mais de uma vez o
eixo das abscissas.

(C)

(D)

O arquivo será movido para a nova pasta do mesmo
modo que ocorreria se fosse realizado na mesma
unidade.
Uma cópia do arquivo será criada na nova pasta,
pois para mover é necessário manter a tecla SHIFT
pressionada durante o processo.
É impossível realizar esta operação, pois mover ou
copiar o arquivo entre partições diferentes só é
possível através do menu acessado pelo botão
secundário do mouse.
O arquivo será movido para a nova pasta, sendo que
para realizar a cópia será necessário manter a tecla
CONTROL pressionada durante o processo.

22
O sistema operacional Microsoft Windows 7, em sua
configuração padrão, permite que um arquivo seja
definido com o atributo “Somente leitura”, como
apresentado na imagem abaixo. Quando este atributo
está definido para um arquivo é possível afirmar que:
3
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(D)

O sistema operacional a ser instalado deve ser do
tipo 256 bits.

25
Considerando a planilha do Microsoft Excel 2013 abaixo,
qual o resultado da função inserida na célula C2?

(A)

(B)

Não é possível copiar, mover, renomear ou excluir o
arquivo, ou realizar qualquer alteração em seu
conteúdo.
O conteúdo do arquivo não pode ser alterado, mas
ele pode ser copiado, movido, renomeado ou
excluído.

(C)

O conteúdo do arquivo não poderá ser alterado
permanentemente, pois é impossível retirar o
atributo somente leitura de um arquivo.

(D)

O conteúdo do arquivo não pode ser alterado e o
arquivo não pode ser excluído ou renomeado, mas
pode ser copiado ou movido.

23
Considerando a planilha do Microsoft Excel 2013
apresentada na imagem abaixo, assinale a alternativa que
permite ao usuário fixar a exibição da coluna A, de modo
que ao movimentar a barra de rolagem da planilha no
sentido horizontal a coluna A continue sendo sempre
exibida na tela.

(A)
(B)
(C)
(D)

26
Qual a função do ícone “ ¶ ” encontrado na seção
“Parágrafo”, da guia “Página Inicial” do Microsoft Word
2013?

(A)
(B)
(C)
(D)
(A)

(B)
(C)
(D)

Selecionar a coluna A e em seguida acessar a guia
“Formatar”, seção “Congelar”, opção “Congelar
coluna”.
Selecionar a coluna A e em seguida acessar a guia
“Dados”, seção “Exibir”, opção “Bloquear”.
Selecionar a coluna B e em seguida acessar a guia
“Formatar”, seção “Exibir”, opção “Proteger coluna”.
Selecionar a coluna B e em seguida acessar a guia
“Exibição”, seção “Janela”, opção “Congelar
Painéis”, e novamente a opção “Congelar Painéis”.

#NOME?
“Meta atingida”
“Abaixo da meta”
#ERROR!

Inserir cliparts da galeria do Microsoft Office, caso
esteja instalada.
Inserir um arquivo de áudio no documento.
Mostrar ou ocultar os caracteres não imprimíveis.
Contabilizar a quantidade de páginas, caracteres e
parágrafos existentes no documento.

27
Em um documento do Microsoft Word 2013, em sua
configuração padrão, a seguinte lista de ramais foi
digitada fora da ordem alfabética:
Compras – 1234
Almoxarifado – 1235
Recepção - 1200
Limpeza - 1236

24
Em um inventário de equipamentos de informática está
descrita a seguinte configuração de um computador:

Assinale a alternativa que permite ao usuário ordenar a
lista alfabeticamente:
(A)

Processador Intel Core i5 3330; 8GB de Memória
DDR3; Placa Mãe GA-B75M-D3H; HD 1TB
7200RPM; Placa de Vídeo R9 270X 4GB 256 bits.
A partir destes dados, é possível afirmar que:
(A)
7200 RPM é a medida do clock do processador.
(B)
D3H é o tipo de memória compatível com a placa
mãe.
(C)
O computador possui 8GB de memória RAM.

(B)

(C)

Selecionar as linhas, acessar a guia “Página Inicial”,
seção “Parágrafo” e clicar na opção “Classificar”; em
seguida, na caixa de diálogo “Classificar texto”,
escolher “Classificar por” com as opções
“Parágrafos”, tipo “Texto” e “Crescente”.
Selecionar as linhas, acessar a guia “Revisão”,
seção “Classificação”, e clicar na opção “Classificar
em ordem alfabética”.
Selecionar as linhas, acessar a guia “Formatar”,
seção “Parágrafo”, e clicar na opção “Classificar em
ordem alfabética crescente”.
4
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(D)

Não há uma ferramenta para isso no Microsoft Word
2013, sendo necessário realizar a ordenação
manualmente.

28

(C)

Ao inserir um objeto vinculado em uma apresentação do
Microsoft Power Point 2013, este objeto será
automaticamente atualizado se o arquivo de origem for
alterado. Desse modo, assinale a alternativa que
apresenta a afirmação correta em relação à exibição de
uma apresentação com um objeto vinculado em outro
computador.
(A)

(B)

(B)

O arquivo de origem do objeto precisa estar
disponível no computador de exibição ou em um
local acessível da rede e com o link correto para que
o objeto seja exibido.
O arquivo de origem do objeto não precisa estar
disponível no computador de exibição, mas, caso
não esteja disponível, os dados podem aparecer
desatualizados.

(C)

Somente será exibido o objeto se a inserção do
mesmo for refeita utilizando o modo incorporado, ao
invés de vinculado.

(D)

Antes da apresentação é necessário selecionar na
guia “Exibir”, seção “Apresentação”, a opção “Tornar
Vínculo Permanente”.

(D)

Na caixa de diálogo “Impressão”, seção
“Configurações”, selecionar a opção “1;3;5...2;4;6...”,
que irá automaticamente imprimir as ímpares e na
sequência as pares.
Na caixa de diálogo “Impressão”, seção
“Configurações”, selecionar “Imprimir somente
páginas ímpares” e, após ajustar as folhas
novamente na impressora, selecionar “Imprimir
somente páginas pares”.
Será necessário digitar o número de cada uma das
páginas ímpares individualmente e em seguida de
cada uma das folhas pares.

_________________________

29
Considerando a planilha do Microsoft Excel 2013 abaixo,
qual o resultado da função inserida na célula B7?

(A)
(B)
(C)
(D)

#ERROR!
5
3
4

30
Um usuário precisa imprimir um documento do Microsoft
Word 2013 contendo 180 páginas, utilizando a frente e o
verso do papel, porém a impressora não dispõe da
funcionalidade de imprimir automaticamente dos dois
lados. Para facilitar, o usuário decidiu imprimir
inicialmente todas as páginas ímpares e em seguida
reinserir as folhas na impressora para imprimir as
páginas pares no verso. Como isso pode ser realizado no
Microsoft Word 2013?
(A)

Na caixa de diálogo “Impressão”, seção
“Configurações”, opção “Páginas”, digitar “1-179 *i”
para imprimir as páginas ímpares e, após ajustar as
folhas novamente na impressora, digitar “2-180 *p”
para imprimir as páginas pares.
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