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LÍNGUA PORTUGUESA
01) Em Língua Portuguesa, SUFIXO
PREFIXO, fazem parte respectivamente:
a) Classes gramaticais;
b) Formação das palavras;
c) Predicação;
d) Sujeito.

E

02) Das palavras abaixo, assinale a alternativa
que não está escrita de forma correta:
a) Passatempo;
b) Balbuciar;
c) Acessoria;
d) Parassintética.
03) Assinale a alternativa que contém um
período simples:
a) O homem chegou à lua bem antes da cura do
câncer;
b) Pedro quebrou a perna e sofreu com isso;
c) Estudei e passei no concurso;
d) Estudei, mas não passei no concurso.
04) “COMPREI UMA CAMISA AMARELA E
UMA CAMISA GELO.”
Na frase acima a palavra “GELO”, na forma
que está sendo utilizada, passa a ser classificada
no processo de formação de palavras em
derivação:
a) Imprópria;
b) Regressiva;
c) Sufixal;
d) Prefixal.
05) Assinale a alternativa que contém um verbo
substantivado:
a) O cantar do pássaro é maravilhoso;
b) Os pássaros cantam;
c) A rainha foi substituída;
d) Anderson não bebe mais.
06) Assinale a alternativa que contém um
advérbio de intensidade:
a) O filme era muito bom;
b) Ela chegou tarde;
c) Ela não saiu de casa;
d) Eles agiram mal.
07) A palavra que tem a maior inflexão de voz na
antepenúltima sílaba é chamada de:
a) Oxítonas;
b) Monossílabo;
c) Proparoxítona;
d) Paroxítona.

08) Das alternativas abaixo, assinale a que não
pertence a gênero literário:
a) Dramático;
b) Lírico;
c) Dissertação;
d) Épico.
09) “Quando temos uma narrativa de fundo
histérico; são os feitos heróicos e os grandes
ideais de um povo o tema das epopéias. o
narrador mantém um distanciamento em
relação aos acontecimentos (esse distanciamento
é reforçado, naturalmente, pelo aspecto
temporal: os fatos narrados situam-se no
passado). Temos um Poeta-observador voltado,
portanto, para o mundo exterior, tomando a
narrativa objetiva.”
A explicação acima se refere a um gênero
literário chamado de:
a) Épico;
b) Narrativo;
c) Dramático;
d) Lírico.
10) Assinale a alternativa que não está
acentuada de forma correta:
a) Catástrofe;
b) Inviolável;
c) Sustentável;
d) Contestádo.
CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES
11) Sobre a economia mundial atual é correto
afirmar, exceto:
a) O crescimento global está lentamente
melhorando conforme a recuperação dos Estados
Unidos ganha força e os perigos provenientes da
Europa retrocedem, mas os riscos continuam
elevados e a situação é muito frágil, disse o Fundo
Monetário Internacional (FMI) em 17 de abril 2012.
b) Uma retomada da crise da dívida soberana da
zona do euro ou forte alta dos preços do petróleo
devido a incertezas geopolíticas podem afetar a
economia mundial, agora que as tensões na zona do
euro acalmaram, afirmou o FMI. "Uma calma
apreensiva continua.
c) O Único país imune a crise mundial é os Estados
Unidos da América face sua enorme estabilidade
econômica;
d) Existe a sensação de que em algum momento as
coisas podem muito bem ficar ruins de novo", disse
o economista-chefe do FMI, Olivier Blanchar, a
repórteres ao detalhar o relatório Perspectiva
Econômica Mundial. Nossa estimativa referencial é
de baixo crescimento em países avançados,

especialmente na Europa, mas com riscos de queda
extremamente presentes", acrescentou.
12) Sobre as características econômicas
Brasileiras é correto afirmar, exceto:
a) As maiores concentrações do setor industrial
estão localizados na região sudeste, em especial na
Grande São Paulo e ABC Paulista;
b) Santa Catarina concentra suas maiores
concentrações de agroindústrias na região oeste;
c) As maiores concentrações do setor Industrial está
localizado na Zona Franca de Manaus;
d) O Estado e a cidade do Rio de Janeiro são
considerados cartão postal para o Turismo Mundial;
13) Relacione os personagens da 1ª sequência
com suas respectiva característica da 2ª
sequência:
(1) Marechal Deodoro da Fonseca
(2) Tiradentes
(3) Anita Garibaldi
(4) Getúlio Vargas.
(.....) Inconfidência Mineira
(.....) CLT
(.....) Proclamação da República.
(.....)República Juliana
A relação correta é:
a) 2, 4, 1, 3
b) 4, 2, 3, 1
c) 2, 3, 4, 1
d) 2, 1, 4 ,3

d) 42,89%.
17) Qual número abaixo não é um número
primo?
a) 57.
b) 59.
c) 743.
d) 983.
18) Uma balança está equilibrada exatamente
igual com um peso de 20 kg no lado direito e no
lado esquerdo contém uma caixa cheia de arroz
mais um peso de 2 kg.

Calcule quantos quilos tem a caixa de arroz:
a) 20 kg.
b) 22 kg.
c) 16 kg.
d) 18 kg.

14) Assinale o país abaixo que não faz parte do
Continente Asiático:
a) Camboja;
b) Líbano;
c) Paquistão
d) Marrocos.

19) Sabendo que um triângulo mede 10 cm de
base e 7 cm de altura, determine a área desse
triângulo:
a) 62 cm².
b) 70 cm².
c) 35 cm².
d) 55 cm².

15) Martinho Lutero foi um grande personagem
da (o):
a) Revolução Francesa;
b) Reforma Protestante;
c) Iluminismo;
d) II Guerra Mundial.
RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA
16) Júnior está estudando para o vestibular e
para isso contém 38 apostilas de várias
disciplinas para seu estudo. Das 38 apostilas,
somente 16 Júnior estudou. Em porcentagem,
quantas das 38 apostilas Júnior ainda não
estudou aproximadamente?
a) 53,88%.
b) 57,89%.
c) 65,83%.

20) Todo polígono ____________ possui os lados
e os ângulos com medidas iguais. Já um polígono
_____________ é aquele que não possui os
ângulos com medidas iguais e os lados não
possuem o mesmo tamanho. Preencha as lacunas
corretamente:
a) Convexo – Não convexo.
b) Regular – Irregular.
c) Diagonal – Tridimensional.
d) Eneágono – Polinomial.
ESPECÍFICAS/ ASSISTENTE TÉCNICO
ADMINISTRATIVO
21) Assinale a alternativa incorreta com relação
à administração pública:
a) É, em sentido prático, o conjunto de órgãos,
serviços e agentes do Estado, bem como das demais

pessoas coletivas públicas que asseguram a
satisfação das necessidades coletivas variadas, tais
como a segurança, a cultura, a saúde e o bem estar
das populações.
b) Uma pessoa empregada na administração pública
é denominada servidor público ou funcionário
público.
c) Deve estar voltada para atender as necessidades,
mas não os direitos da sociedade, pois um Estado
não consegue sobreviver sem planejamento.
d) Deve ser sistematizado pelos membros que estão
a frente da administração pública de cada país.
22) A administração pública pode ser definida:
a) Objetivamente como a atividade concreta e
imediata que o Estado desenvolve para assegurar os
interesses coletivos e subjetivamente como o
conjunto de órgãos e de pessoas jurídicas aos quais
a Lei atribui o exercício da função administrativa do
Estado.
b) Objetivamente como a atividade abstrata e
remota que o Estado desenvolve para assegurar os
interesses individuais e subjetivamente como o
conjunto de pessoas jurídicas aos quais a Lei atribui
o exercício da função administrativa do Estado.
c) Subjetivamente como a atividade abstrata e
prolongada que o Estado desenvolve para assegurar
os interesses coletivos e objetivamente como o
conjunto de órgãos aos quais a Lei atribui o
exercício da função administrativa do Estado.
d) Subjetivamente como a atividade concreta e
duradoura que o Estado desenvolve para assegurar
os interesses individuais e objetivamente como o
conjuntode órgãos aos quais a Lei atribui o
exercício da função administrativa do Estado.
23) Sob o aspecto operacional, administração
pública é o desempenho:
a) Intermitente e assistemático, legal e não técnico
dos serviços próprios do Estado em benefício da
coletividade.
b) Perene e sistemático, legal e técnico dos serviços
próprios do Estado, em benefício da coletividade.
c) Intermitente e assistemático, legal e técnico dos
serviços próprios do Estado em benefício da
individualidade.
d) Passageiro e sistemático, legal e não técnico dos
serviços próprios do Estado em benefício da
individualidade.
24) A administração pública pode ser:
a) Direta, quando composta por entidades
autarquicas, fundacionais e paraestatais ou indireta
quando composta pelos entes federados.
b) Apenas indireta, em todos os casos.

c) Direta, quando composta pelos entes federados
ou indireta, quando composta por entidades
autarquicas, fundacionais e paraestatais.
d) Apenas direta, em todos os casos.
25) Não é um princípio constitucional da
administração pública:
a) Eficiência.
b) Publicidade.
c) Moralidade.
d) Assertividade.
26) A administração pública é conceituada com
base em dois aspectos. São eles:
a) Objetivo e Subjetivo.
b) Imaterial e hermético.
c) Disfuncional e Fundamental.
d) Inorgânico e informal.
27) Qualquer agente público seja ele eleito,
concursado, indicado etc, está ocupando seu
posto para servir aos interesses do povo. Assim,
seus atos obrigatoriamente deverão ter como
finalidade o interesse público, e não próprio ou
de um conjunto pequeno de pessoas amigas. Ou
seja, deve ser:
a) Autônomo.
b) Independente.
c) Reagente.
d) Impessoal.
28) É um princípio jurídico fundamental que
estabelece que o Estado deve se submeter ao
império da lei:
a) Princípio de causa e efeito.
b) Princípio da legalidade.
c) Princípio da reiteração.
d) Princípio da ação e reação.
29) A entrega da pauta de reunião deve ser
entregue aos seus participantes:
a) Ao fim da reunião, para não roubar a atenção.
b) No momento da reunião.
c) Com antecedência.
d) Facultativamente.
30) A pauta não precisa ser um documento
formal, mas para ser útil deve conter no mínimo
os seguintes itens, exceto:
a) Tema da reunião.
b) Motivo da sua realização.
c) Data, horário, duração prevista e local.
d) Data e tema da reunião próxima e anterior.

31) É a configuração que assume um documento
de acordo com a disposição e a natureza das
informações nesse contidas:
a) Tipo.
b) Espécie.
c) Gênero.
d) Formato.
32) Deve constar no cabeçalho a seguinte
informação, exceto:
a) Nome do órgão ou setor.
b) Endereço postal.
c) Telefone e endereço do correio eletrônico.
d) CPF do emissário.
33) A disposição dos documentos ou pastas de
acordo com a sucessão temporal é denominada:
a) Ordenação temática.
b) Ordenação cronológica.
c) Ordenação geográfica.
d) Ordenação numérica.
34) A regra de padronização do requerimento
pede que a epígrafe seja:
a) Centralizada e grafada em caracteres maiúsculos,
negritados.
b) Alinhada à esquerda, sem parágrafo, terminado
em dois-pontos e separado do texto por cinco
parágrafos em branco.
c) Justificada, com parágrafo na primeira linha.
d) Justificados, com parágrafo e centralizada.
35) “Vossa reverendíssima” é o tratamento
usado para:
a) Cardeais.
b) Papas.
c) Reis.
d) Príncipes.
36) “Meritíssimo” é a forma de tratamento dado
a:
a) Juízes.
b) Desembargador.
c) Promotor.
d) Curador.
37) Reitores de universidades devem ser tratados
por:
a) Vossa senhoria.
b) Vossa excelência.
c) Vossa Magnificência.
d) Doutor.
38) Não corresponde a uma regra para envio de
e-mails:

a) Responda no próprio email recebido para que o
histórico fique anexo.
b) Escreva sempre em caixa alta.
c) Leia o email antes de enviá-lo. Depois leia
novamente e aplique um corretor.
d) Não abuse da opção “Responder a todos”.
39) O ordenamento brasileiro, em sua
Constituição
Federal
determinou
a
obrigatoriedade da licitação:
a) Apenas para alienação de bens realizados pela
administração no exercício de suas funções.
b) Apenas para aquisições de serviços e obras pela
administração no exercício de suas funções.
c) Apenas para aquisições de serviços pela
administração no exercício de suas funções.
d) Aquisições de bens e contratações de serviços e
obras, bem como para alienação de bens, realizados
pela Administração no exercício de suas funções.
40) Não é uma modalidade de licitação:
a) Concorrência.
b) Tomada de preços.
c) Certame pareado.
d) Leilão.

