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Observações
1. CADERNO DE PROVAS: Este caderno contém a prova de TÉCNICO ADMINISTRATIVO, que é constituída
de TRINTA (30) questões objetivas; cada questão tem cinco alternativas (A, B, C, D, E), das quais somente uma está
correta.
2. Verifique agora se a impressão deste caderno está perfeita e se contém as 30 questões que deve conter.
3. CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique se as informações que constam no seu cartão resposta estão corretas. Se os
dados estiverem corretos, assine o cartão. Caso haja algum erro, notifique imediatamente o erro ao fiscal.
Oportunamente, leia as instruções para o correto preenchimento das respostas.
4. PREENCHIMENTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS: Verifique seus dados impressos nesta folha. Use caneta
esferográfica PRETA para preencher TODO o quadrículo (a marcação indevida anula a resposta dada na questão).
Entregue o cartão-resposta ASSINADO no local indicado. Não amasse, não dobre e não suje o cartão-resposta, sob
pena do não-reconhecimento das respostas pelos equipamentos de leitura.
5. PERMANÊNCIA NA SALA: É vedado sair da sala de provas antes das 10:00 horas, sob pena de desclassificação.
O término da prova é às 12:30 horas, impreterivelmente, sob pena de desclassificação. Não há previsão de horário
extra para o preenchimento do cartão de respostas.
6. ENTREGA DO MATERIAL E GABARITO: Ao retirar-se da sala, você deverá entregar o cartão de respostas.
Pode, contudo, levar consigo o caderno de provas.

7. DECLARO TER RECEBIDO O CARTÃO DE RESPOSTAS REFERENTE À INSCRIÇÃO ACIMA.
___________________
NOME DO FISCAL

_______________________
ASSINATURA DO FISCAL

LÍNGUA PORTUGUESA
Facebook na Argentina oferece 54 opções de identidade de gênero
Pela primeira vez na América Latina, o Facebook disponibilizou a opção “gênero personalizado”,
permitindo ao usuário escolher entre 54 alternativas.
As categorias foram elaboradas por organizações que militam pela diversidade sexual na
Argentina.
“Não é por acaso que a Argentina é o primeiro país da América Latina a ter a opção de gênero
personalizado na rede social Facebook. Este passo adiante tem a ver com muitas outras coisas que
aconteceram e que têm relação com a diversidade e a inclusão”, comemorou Cesar Cigiuti, presidente da
CHA, durante o ato de lançamento da nova plataforma do Facebook.
Agora já é possível escolher entre “Deseje a ela um feliz aniversário”, “Deseje a ele um feliz
aniversário” ou a opção neutra “Deseje um feliz aniversário”.
“Trans”, “torta”, “trans femenino”, “trans masculino”, “transgénero”, “transexual”, “transgénero
femenina”, “transgénero masculino”, “trava” e “travesti” são dez das opções possíveis quando o usuário
escolher a letra ‘T’ no item “sexo”, que possui agora três alternativas: “personalizado”, “hombre” e
“mujer”. Clicando na letra ‘G’, aparecem os termos “gay”, “andrógino”, “andrógina”, entre outros. Com
‘P’, as identidades possíveis são “poliamoroso”, “poliamorosa”, “poliamorosx”, “puto”, “pansexual
hombre” e “pansexual mujer”.
Nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha já havia opções personalizadas.
Claudia Castrosín, vice-presidenta da Federación de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans (FLGBT),
disse que “existem muitas identidades, mas na verdade são infinitas. Como são infinitas, seguramente não
poderemos contemplar todas elas porque em matéria de identidade, cada um se define como quer e como
se sente. Mas este é um grande passo rumo à inclusão”.
(Daniella Cambaúva, Carta Capital online, visualizado em 31 de agosto de 2015).
1. Segundo o texto, somente NÃO é possível afirmar sobre as opções de identidade de gênero no Facebook que
A.

ela é infinita.

B.

cada um se define como quer.

C.

não existem muitas identidades.

D.

cada um se define como se sente.

E.

não é possível contemplar todas nas redes sociais.

2. A partir das opções a seguir “Deseje a ela um feliz aniversário”, “Deseje a ele um feliz aniversário” ou

“Deseje um feliz aniversário” é possível afirmar que
A.

“Ele” ou “ela” não tem nenhuma relação com gênero na língua. É apenas uma forma possível de se referir ao
outro/a.

B.

“Ele” ou “ela” são reducionistas por natureza. A língua dispõe de um pronome neutro para se referir ao outro
nos casos de “indefinição” de gênero.

C.

a última opção seria uma forma de ao não se especificar se “ele” ou “ela” se produz um efeito positivo de
despreocupação com a questão de definir o outro.

D.

as 3 opções são reducionistas tendo em vista que temos 54 identidades de gênero possíveis e os pronomes
disponíveis “ele” ou “ela” não dão conta de identificar todas as opções possíveis.

E.

desejar um feliz aniversário não poderia representar uma forma de reconhecimento do gênero do outro já que
é muito pouco para se pensar a amplitude do que significa a identidade de gênero.

3. Em: “As categorias foram elaboradas por organizações que militam pela diversidade sexual na

Argentina” , pode-se afirmar que
A.

diversidade sexual não tem qualquer relação com identidade de gênero, na Argentina.

B.

“Foram elaboradas” significa dizer que as categorias foram inventadas pelas organizações.

C.

o sintagma “As categorias” não retoma o sintagma “54 alternativas” do parágrafo anterior.

D.

as 54 alternativas disponíveis foram pensadas por diversas organizações que lutam pela visibilidade, direitos
etc.

E.

“Militam” no texto diz respeito a quem segue a carreira das armas, tendo como função específica a defesa da
Pátria.

4. Somente NÃO é possível afirmar sobre a inclusão das 54 opções de identidade de gênero, segundo o texto, que
A.

foi uma imposição do Facebook.

B.

as identidades de gênero são infinitas.

C.

é um grande passo rumo à inclusão da diversidade.

D.

tem a ver com muitas outras coisas que aconteceram.

E.

nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha já havia opções personalizadas.

5. A ideia presente em “Pela primeira vez na América Latina”, é retomado em
A.

a Argentina é o primeiro país a ter a opção de gênero personalizado na rede social.

B.

nos Estados Unidos, no Reino Unido e na Espanha já havia opções personalizadas.

C.

Claudia Castrosín disse que “existem muitas identidades, mas na verdade são infinitas.

D.

As categorias foram elaboradas por organizações que militam pela diversidade sexual.

E.

Cesar Cigiuti, comemorou durante o ato de lançamento da nova plataforma do Facebook.

MATEMÁTICA
6. No próximo mês José pretende guardar 18% de seu salário. Sabendo que o salário de José é R$ 1.200,00, então é
correto afirmar que ele guardará
A.

R$ 120,00.

B.

R$ 180,00.

C.

R$ 210,00.

D.

R$ 216,00.

E.

R$ 218,00.

7. O quadro abaixo apresenta a quantidade de medicamento ministrada em um paciente durante três dias. Com base
nas informações do quadro, é correto afirmar que a quantidade total (quantidade ministrada nos três dias), em ml,
ministrada, neste paciente, foi

A.

7.

B.

15.

C.

17.

D.

19.

E.

20.

Dia

Quantidade de dose por dia

Quantidade ministrada por
dose (em ml)

Primeiro

3

4

Segundo

3

2

Terceiro

2

1

8. Uma empresa que produz canetas calcula o custo de produção pela fórmula C=0,35 x , onde x é a quantidade
de canetas e C o custo total para a produção de x canetas. Com base nestas informações é correto afirmar que
para produzir 340 canetas o custo total é
A.

R$ 102,00.

B.

R$ 119,00.

C.

R$ 127,00.

D.

R$ 142,00.

E.

R$ 170,00.

9. Um capital de R$ 5.000,00 aplicado, a juros simples, a uma taxa de 3% ao semestre rende, por semestre,
A.

R$ 100,00.

B.

R$ 125,00.

C.

R$ 150,00.

D.

R$ 175,00.

E.

R$ 200,00.

10. O perímetro de um quadrado de lados medindo 3,7 cm é
A.

12,8 cm.

B.

13,5 cm.

C.

13,7 cm.

D.

14,2 cm.

E.

14,8 cm.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS: TÉCNICO ADMINISTRATIVO
11. Conforme elencado na Constituição Federal, em seu art. 37, que prevê: A administração pública direta e indireta,
de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, obedecerá aos princípios de
A

eficiência, legalidade e eficácia.

B

efetividade, impessoalidade e eficiência.

C

competitividade, moralidade e eficácia.

D

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

E

competitividade, eficiência e efetividade.

12. A abrangência da ética na administração questiona as relações das organizações com a sociedade em geral. NÃO
está de acordo com essa afirmação
A

o papel desempenhado por cada organização gera sempre um efeito qualquer na sociedade.

B.

as organizações têm obrigações com todos que delas dependam.

C.

as organizações estão focadas nos lucros que a sociedade possa gerar.

D.

a ética estabelece a forma como as pessoas devem se comportar.

E

em suas relações, as empresas têm obrigações com seus empregados.

13. No exercício da profissão, muitas vezes se tem acesso a fatos que não podem ser de domínio público. Muitas
vezes tais fatos se referem a questões humanas isoladas e às vezes a questões empresariais. Estas situações são
tratadas na forma da lei e estão relacionadas com a ética profissional. A este aspecto dá-se o nome de
A.

nível educacional.

B.

sigilo profissional.

C.

aptidão profissional.

D.

qualificação administrativa.

E.

previsibilidade e antecipação de cenários.

14. Como é denominado o conjunto de documentos cujo potencial de uso para a instituição recomenda que devam
ser preservados?
A

Autos.

B

Processo.

C

Arquivo temporário.

D

Arquivo permanente.

E

Arquivo provisório.

15. No arquivo de uma empresa pública, a produção e a acumulação de documentos fazem parte do cotidiano
burocrático. Neste arquivo existe um grande conjunto de documentos reunidos em capa especial, que são
acumulados organicamente no decurso de ações administrativas. Este conceito genérico refere-se à/ao
A

processo.

B

índice.

C

repertório.

D

guia.

E

inventário.

16. Entende-se por Protocolo o setor encarregado de
A.

prestar serviços de microfilmagem e digitalização de documentos.

B.

verificar a autenticidade de documentos em suporte eletrônico.

C.

atender às demandas externas de consulta aos documentos.

D.

guardar a documentação relativa a recursos materiais e humanos.

E.

receber, registrar, distribuir e controlar a tramitação de documentos.

17. O Almoxarifado é definido como o
A.

local para negociar preços com fornecedores.

B.

local onde são tratados os dados e as informações referentes ao processo logístico, elaborados os procedi mentos de manutenção da infraestrutura da Instituição.

C.

local para identificar a proposta mais vantajosa para a administração.

D.

local para a guarda da documentação da Instituição.

E.

local destinado à guarda e conservação de materiais.

18. São denominados documentos oficiais públicos:
A.

Bilhete e Nota Fiscal.

B.

Recibo, Aviso e Bilhete.

C.

Lei, Edital, Decreto, Ofício, Portaria, Resolução.

D.

Carta, Informações Comerciais e Recibo.

E.

Nota Fiscal, Convênio e Carta.

19. Com relação ao ofício, assinale a alternativa INCORRETA.
A

No canto inferior esquerdo da página devem aparecer as iniciais do digitador.

B

Trata-se de um documento específico de solicitação em que a pessoa física ou jurídica requer algo a que se
tem direito (ou se presume tê-lo).

C

O papel utilizado é o tamanho ofício e exige vocativo.

D

O endereçamento deve constar ao pé da primeira página

E

É uma correspondência externa usada, principalmente, pelos órgãos do governo e autarquias.

20. Em uma correspondência oficial, o signatário é a pessoa que
A

está acima daquele que escreve.

B

representa a Instituição.

C

assina o texto.

D

redige o documento.

E

receberá o documento.

21. As relações interpessoais no ambiente de trabalho se desenvolvem na constante interação mantida entre as
pessoas. Essas relações se apresentam ora harmoniosas ora conflitantes. Dentre as forças que restringem o bom
desenvolvimento das relações interpessoais, destaca-se
A.

apoio.

B.

iniciativa.

C.

manipulação.

D.

empatia.

E.

motivação.

22. Considerando que saber relacionar-se é uma arte, o funcionário público deve desenvolver suas atividades de
maneira empática. Desta forma, é correto afirmar que
A.

deve-se evitar olhar nos olhos do cidadão a que se atende para evitar envolvimento.

B.

é necessário ter sensibilidade para se colocar no lugar do outro e saber a forma correta de agir perante as
circunstâncias.

C.

em qualquer ocasião, devem-se evitar diálogos, para fins de não perder tempo.

D.

quando receber uma ligação e não puder atender no momento, deve-se esperar que a pessoa ligue novamente.

E.

elogiar a pessoa pelo trabalho interessante que realiza, torna-a arrogante.

23. A barra de títulos, no Windows, identifica
A.

o ícone que está ativo no momento.

B.

o título da aplicação que está ativa no momento.

C.

a função.

D.

a aplicação futura.

E.

a janela (ou o grupo de comandos) que está ativa(o) no momento.

24. No MS-Word o comando Ctrl + (seta para o lado direito), serve para
A.

levar o cursor ao início da palavra anterior.

B.

levar o cursor ao início da palavra posterior.

C.

levar o cursor ao parágrafo anterior.

D.

levar o cursor ao parágrafo posterior.

E.

movimentar o cursor para a esquerda.

25. Numa planilha do MS-EXCEL, para imprimir apenas um conjunto de células, é necessário
A.

marcar a área das células desejadas, menu Arquivo, Área de Impressão, Definir área de impressão e clicar
em imprimir.

B.

menu Ferramentas, Mesclar células e imprimir.

C.

marcar as células a serem impressas e clicar em imprimir.

D.

marcar a área das células desejadas, menu Arquivo, Configurar Impressão, Imprimir área selecionada.

E.

menu Arquivo, Imprimir, Definir área de impressão e clicar em imprimir.

ESTATUTO E REGIMENTO DA UNIOESTE
26. A UNIOESTE é constituída por campi que se organizam por áreas de conhecimento, articuladas através de
unidades denominadas centros. Compõe a estrutura da Universidade os campi de
A.

Cascavel, Foz do Iguaçu e Toledo.

B.

Cascavel, Foz do Iguaçu, Francisco Beltrão, Marechal Cândido Rondon e Toledo.

C.

Foz do Iguaçu, Cascavel e Francisco Beltrão.

D.

Toledo, Cascavel, Foz do Iguaçu e Marechal Cândido Rondon.

E.

Marechal Cândido Rondon, Cascavel e Toledo.

27. O Reitor e o Vice-Reitor são escolhidos, compondo a mesma chapa, através de consulta a comunidade
acadêmica, para mandato de
A.

cinco anos.

B.

dois anos.

C.

três anos.

D.

oito anos.

E.

quatro anos.

28. A Administração Superior da Unioeste tem, como órgão máximo normativo e deliberativo,
A.

a Reitoria

B.

o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.

C.

o Conselho de Campus.

D.

o Conselho Universitário.

E.

o Conselho de Centro.

29. A Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990, dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Considera-se
criança e adolescente, respectivamente, para os efeitos desta lei,
A.

até doze anos de idade incompletos, e entre doze e dezoito anos de idade.

B.

até doze anos.

C.

de doze até dezoito anos de idade.

D.

até 21 anos.

E.

entre doze e vinte e um anos de idade.

30. De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei 8069/90, Art. 54, § 3º, a responsabilidade de
recensear os alunos no ensino fundamental, fazer-lhes a chamada e zelar pela frequência compete a/o
A.

escola.

B.

família.

C.

professor.

D.

poder público.

E.

conselho tutelar.

