CADERNO DE PROVAS
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nome do Candidato: ______________________________________________________________________________________
Ao receber o caderno de provas, verifique atentamente se está completo, sem rasuras, sem
falhas de impressão, etc. Caso encontre alguma irregularidade, solicite ao fiscal a sua
substituição.
Este caderno deve conter 20 (vinte) questões de múltipla escolha, com 05 (cinco) alternativas
cada uma (A, B, C, D e E), porém, para cada questão há apenas uma alternativa correta.
Será atribuída pontuação 0,0 (zero) a questões com mais de uma opção assinalada, questões
sem opção, com rasuras ou preenchidas a lápis.
Em caso de anulação de questões, por duplicidade de respostas, falta de alternativa correta ou
qualquer outro motivo, estas serão consideradas corretas para todos os candidatos e, os pontos
correspondentes serão atribuídos a todos os candidatos que não os obtiveram, independente de
recurso.
Cada questão valerá 5,0 (cinco) pontos.
O candidato dispõe de até 2 (duas) horas para fazer a prova, incluindo o preenchimento da folha
de respostas.
Use caneta esferográfica azul ou preta para preencher a folha de respostas, da seguinte forma:
A folha de respostas não poderá ser substituída, por isso, preencha-a corretamente.
Será desclassificado do concurso o candidato que tentar estabelecer qualquer tipo de
comunicação com outro candidato ou pessoas estranhas e/ou qualquer instrumento
receptor/transmissor de mensagens, bem como, proceder qualquer espécie de consulta; usar de
meios ilícitos para obter vantagem para si ou para outros; tratar com falta de urbanidade os
examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes; proceder de forma a tumultuar a
realização das provas; deixar de atender às normas contidas no caderno de provas e às demais
orientações expedidas pela organização do concurso.
O candidato somente poderá retirar-se da sala transcorrido, no mínimo, 60 (sessenta) minutos
do início da prova, após devida autorização.
Os dois últimos candidatos de cada sala somente poderão retirar-se da sala simultaneamente.
Ao terminar a prova entregue ao fiscal da sala a folha de respostas, devidamente assinada,
juntamente com o caderno de questões.
BOA PROVA

PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA
Panaceia indígena
Diz que o pajé da tribo foi chamado à tenda do cacique. Quando o pajé entrou, o cacique estava
deitado, meio sobre o gemebundo, se me permitem o termo. A perna do cacique estava inchada, mais
inchada que coxa de corista veterana. Tinha pisado num espinho envenenado. O pajé examinou, deu
uns dois ou três roncos de pajé e depois aconselhou:
– Chefe tem de passar perna folha de galho passarinho azul pousou.
Disse e se mandou, ficando os índios do “staff” do cacique (cacique também tem “staff”)
encarregados de arranjar a tal folha. Depois de muito procurarem, viram um sanhaço pousado num
galho de mangueira e trouxeram algumas folhas. Mas – eu pergunto – o cacique melhorou? E eu mesmo
respondo: aqui! ó…
No dia seguinte estava com a perna mais inchada. Chamaram o pajé de novo. O pajé veio,
examinou e lascou:
– Hum… hum… perna grande guerreiro melhorou nada com folha galho passarinho azul pousou.
Precisa lavar com água de Lua.
Disse e se mandou. O “staff” arranjou uma cuia e botou a bichinha bem no meio da maloca, cheia
de água, que era para – de noite – a Lua se refletir nela. Foi o que aconteceu. De noite houve Lua e, de
manhãzinha, foram buscar a cuia e lavaram com a água a perna do cacique.
O pajé já até tinha pensado que o chefe ficara bom, pois não foi mais chamado. Passado uns
dias, no entanto, voltaram a apelar para os seus dotes de curandeiro. Lá foi o pajé para a tenda do
cacique, encontrou-o deitado com a perna mais inchada que cabeça de botafoguense. Aí o pajé achou
que já era tempo de acabar com aquilo. Examinou bem, fez um exame minucioso e sentenciou:
– Cacique vai perdoar pajé, mas único jeito é tomar penicilina!
(Stanislaw Ponte Preta. A palavra é… humor. Contos selecionados por Ricardo Ramos. São Paulo:
Scipione, 1989. p. 84-6.)
1. De acordo com o texto,
A) o cacique foi negligente com o pajé.
B) os companheiros do cacique foram omissos.
C) o pajé foi desprezível com os companheiros do cacique.
D) o cacique foi desprezível com seus companheiros.
E) o pajé foi displicente com o cacique.
2. O texto é classificado como
A) uma crônica.
B) uma fábula.
C) um apólogo.
D) uma lenda.
E) uma notícia.
3. Assinale a figura de linguagem empregada na proposição” “Mas – eu pergunto – o cacique
melhorou? E eu mesmo respondo: aqui! ó…”.
A) Ironia.
B) Metáfora.
C) Pleonasmo.
D) Elipse.
E) Catacrese.

4. Assinale o que é correto sobre a proposição: “Aí o pajé achou que já era tempo de acabar com
aquilo.”
A) Há apenas uma marca de tempo na frase.
B) O termo introdutório da frase é uma marca de tempo.
C) Há o emprego de dois verbos na frase.
D) Há o emprego de pronome indefinido na frase.
E) O termo final da frase é um elemento catafórico.
5. Assinale o que é correto sobre as proposições.
I – “Aí o pajé achou que já era tempo de acabar com aquilo.”
II – “O pajé veio, examinou e lascou: – Hum… hum… perna grande guerreiro melhorou nada com
folha galho passarinho azul pousou.”
A) Em I, há o emprego de elemento catafórico, que retoma informação.
B) Em I e II, há o emprego de elementos anafóricos, que anunciam informações.
C) Em I e II, há o emprego de elementos catafóricos, que retomam informações.
D) Em II, há o emprego de elemento catafórico, que anuncia informações.
E) Em I, há o emprego de elemento anafórico, que reafirma informação a ser anunciada.
6. Os verbos que antecedem as falas dos personagens são denominados
A) decende.
B) descendi.
C) dicendi.
D) discendi.
E) decendi.
7. Assinale a alternativa em que o termo “que” não exerce a função de conjunção subordinativa.
A) “Cada um olhou para os demais, esperando que alguém se voluntariasse.”
B) “É que o trocador não tinha visto.”
C) “Entra aí e vamos embora, que já estou atrasado.”
D) “Faltava o trocador, que ainda não havia voltado.”
E) “Quem é que entrou por último?”
8. Assinale a alternativa em que há inversão da ordem sintática regular da frase em português.
A) “Tem um sobrando aí atrás.”
B) “Quem é que entrou por último?”
C) “Salte o último a entrar.”
D) “Um vai ter que sair.”
E) “Ainda tem um sobrando.”
PROVA DE INFORMÁTICA
9. Assinale a alternativa que representa uma definição para a memória Ram.
A) Memória somente para gravação.
B) Memória de dados do fabricante.
C) Memória virtual do HD.
D) Memória de dois núcleos.
E) Memória somente para leitura e escrita, memória volátil.

10. Assinale a alternativa que trás uma informação correta sobre a opção de hibernar o sistema
no Windows XP.
A) A opção de hibernar permite desligar totalmente o computador após alguns segundos, mínimo de
10 segundos.
B) Ao hibernar o sistema, todos os trabalhos serão salvos no HD, o computador ficará como que
desligado.
C) O recurso de hibernar é solicitado quando o usuário deseja alternar sua conta para outro usuário.
D) A opção de hibernar reinicia o computador em alguns segundos, mínimo de 10 segundos.
E) A opção de hibernar é solicitada quando o usuário deseja alterar o tema do Windows XP para o
Tema do Windows 98.
11. Assinale a alternativa correta com relação ao MS Word 2003.
A) Por padrão o MS Word pode converter um documento em formato .DOC para o formato .PDF.
B) Para que o usuário faça uma soma automática em uma linha de uma tabela ele deverá utilizar a
formula SUMXLX( ).
C) Existem três tipos de orientação de páginas no gerenciador de impressão do MS Word 2003, sendo,
retrato, paisagem e formulário.
D) O usuário poderá salvar um documento no MS Word 2003 com senha.
E) Caso o usuário desejar, poderá salvar um documento no formato .dot, o que permite uma
compactação do arquivo em até 50%.
12. Assinale a alternativa correta com relação a opção Capitular no MS Word 2003.
A) Permite criar um novo capítulo em cada página de um documento.
B) Cria um índice na primeira página selecionada de um documento.
C) Destaca a primeira letra de um parágrafo selecionado, aumentando seu tamanho em relação as
outras.
D) Permite criar uma identificação em números romanos no cabeçalho ou rodapé de cada página.
E) Irá definir um número de índice para cada inicio de parágrafo.
13. Você precisa enviar sua foto para o perfil de usuário na home page da empresa. Você fará
este procedimento acessando a página de novo usuário da empresa que o contratou, com seu
login e senha. Este processo de envio de arquivos de uma máquina local para um servidor de
intranet ou internet é comumente chamado de:
A) Reload de página.
B) Upload.
C) Download.
D) Link.
E) Logon.
14. No MS Excel 2003, o termo referência absoluta indica:
A) Uma função ou fórmula não pode editada com duplo clique do mouse.
B) Que uma célula está com seu endereçamento fixo.
C) Que uma célula foi mesclada com duas ou mais células.
D) Uma auditoria na fórmula.
E) Que há uma linha ou coluna que não pode ser excluída.

15. Assinale a alternativa que não corresponde a um tipo de gráfico no MS Excel.
A) Pizza.
B) Barra.
C) Coluna.
D) Radar.
E) Elipse.
PROVA DE MATEMÁTICA
16. O gráfico que representa a função afim f(x)= ax + b é:

A)
B)
C)
D)
E)

Uma parábola.
Uma constante inversa.
Uma curva crescente.
Uma exponencial.
Uma reta.

17. O resultado da operação 4,19 x 1,07 é:
A) 448,33.
B) 4,4833.
C) 44,833.
D) 4483,3.
E) Nenhuma alternativa está correta.
18. Pedro tem uma chácara de 2500 m 2 . Assinale a alternativa correta para o número de
hectares que esta chácara tem.
A) 25 hectares.
B) 250 hectares.
C) 0,25 hectares.
D) 2,5 hectares.
E) Nenhuma alternativa está correta.
19. Assinale a alternativa que apresenta o resultado de 2/31/2 .
A) 1/3.
B) 1/6.
C) 1/9.
D) 4/3.
E) Nenhuma alternativa está correta.
20. Sabe-se que x é o máximo divisor comum entre 30 e 45, e que y é o mínimo múltiplo comum
entre 12 e 15. Então, o produto de x.y é igual:
A) 980
B) 960
C) 940
D) 920
E) 900

