
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU 

* ATENÇÃO - CONFIRA SE ESTA PROVA CORRESPONDE AO CARGO QUE VOCÊ CONCORRE 

 * Neste Caderno de Questões, você encontra: 
- 20 questões ESPECÍFICAS 
- 10 questões de Português 
- 10 questões de Matemática 
 
* Só inicie a prova após a autorização do Fiscal de Sala. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá retirar-se do recinto das provas após 02 horas, contadas a partir do seu efetivo início. 
* O candidato só terá o direito de levar o caderno de prova após 02:30 horas do início dos trabalhos, e deixará apenas o Cartão de Respostas. 
* Caso o candidato opte em sair antes de 02:30 horas do início dos trabalhos; NÃO será permitido a anotação do gabarito seja qual for a 
forma. 
* Os Fiscais de Sala não estão autorizados a prestar quaisquer esclarecimentos sobre a resolução das questões; esta tarefa é obrigação do 
candidato. 
* Não é permitido que os candidatos se comuniquem entre si. É proibida também a utilização de quaisquer equipamentos eletrônicos. 
* O candidato receberá do Fiscal de Sala, 01 (hum) Cartão de Respostas correspondente às questões objetivas. 
* Assinale apenas uma opção em cada questão. Não deixe questão em branco, nem assinale mais de uma opção, para seu Cartão não ter 
questões anuladas. 
* O seu Cartão de Respostas é pessoal e insubstituível. Portanto, CUIDADO, não rasure, dobre ou amasse seu Cartão de Respostas pois 
em hipótese alguma ele será substituído, salvo por erro do fiscal ou por falha de impressão. Confira seus dados, leia as instruções para 
seu preenchimento e assinale no local indicado.  
* A assinatura no Cartão de Respostas é obrigatória. Assine o seu Cartão de Respostas (Gabarito). Cartão de Respostas 
sem assinatura acarretará na desclassificação do candidato. 
* O Gabarito desta prova estará disponível no dia 05/03/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XI do Edital do 
Processo Seletivo Público nº 001/2017 da PREFEITURA MUNICIPAL DE MORRO DO CHAPÉU, de 26/12/2017. 
 * Após o término da prova, o candidato deverá deixar a sala e em hipótese alguma poderá permanecer no estabelecimento onde realizou   
a mesma.  
  

BOA PROVA!! 
 

PROCESSO SELETIVO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 



 

 

 

PARTE I – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
 
01 - No Windows 10, que combinação de teclas, adicionais 
a tecla do logotipo do Windows, deve ser usada para alongar 
a janela ativa até as partes superior e inferior da tela? 

A) Shift + Seta para baixo 
B) TAB + Page Up  
C) TAB + Page Down 
D) Shift + Seta para cima 
E) CTRL + Seta para cima 

 
02 - No Windows 10, que tecla, adicional a tecla do logotipo 
do Windows, deve ser usada para exibir a área de trabalho? 

A) D 
B) A  
C) T  
D) R 
E) M 

 
03 - No Windows 10, que comando pode ser usado no 
Prompt de Comando que possibilita visualizar todas as 
informações de rede? 

A) Telnet /ip 
B) RegEdit 
C) Ipconfig /all 
D) ncpa.cpl /control netconnections 
E) ipconfig /release 

 
04 - No Linux, através do comando ls é possível  

A) acessar uma determinada pasta ou diretório. 
B) logar-se de forma segura em outro sistema Unix. 
C) obter a quantidade de espaço usado no disco. 
D) remover um arquivo ou um diretório. 
E) obter uma listagem do conteúdo de um diretório. 

 
05 - Através de qual comando do Linux é possível obter-se 
uma descrição sobre determinado comando? 

A) whatis 
B) whois 
C) whereis 
D) cat 
E) cmpis 

 
06 - No Linux, que combinação de teclas permite, estando 
numa determinada pasta, abrir uma caixa Pesquisar? 

A) CTRL + P 
B) CTRL + S 
C) SHIFT + P 
D) CTRL + F 
E) SHIFT + TAB 

 
07 - No Microsoft Word 2010 é possível comparar duas 
versões de um documento e mostrar alterações: 

I.  No documento original. 
II.  No documento revisado. 

III.  Em novo documento. 
 
 

Dentre as opções colocadas, são possíveis 
A)  as três. 
B)  apenas a I. 
C)  apenas a I e a II. 
D)  apenas a III. 
E)  apenas a II e a III. 

 
08 - No Linux, que atalho de teclado pode ser usado para 
sair de um aplicativo, página da internet ou item que estiver 
sendo usado no momento? 

A) CTRL + F3 
B) SHIFT + F5 
C) Home + F6 
D) TAB + F7 
E) ALT + F4 

 
09 - No Microsoft Excel 2010, admitindo-se que nas células B1 
e B2 estão digitadas, respectivamente, as datas 01/01/2018 e 
02/02/2018, ao se digitar na célula B3, formatada como número, 
a fórmula =DIAS360(B1;B2)*2–2, obtém-se em B3 o valor 

A) 60. 
B) 0. 
C) 62. 
D) 33. 
E) 64. 

 
10 - No Microsoft Excel 2010, a função CONT.VALORES 
é usada para calcular o número de células 

A) em um intervalo que contém números. 
B) especificadas por um conjunto de condições. 
C) especificadas por uma dada condição. 
D) não vazias em um intervalo. 
E) em um intervalo que não contém números. 

 
11 - No Microsoft Excel 2010, admitindo-se que na célula 
B1 está digitada a data 01/01/2018 ao se digitar na célula 
C1, também formatada como data, a fórmula 
=FIMMÊS(B1;2), obtém-se em C1 a data 

A) 28/02/2018. 
B) 31/03/2018. 
C) 30/04/2018. 
D) 31/01/2018. 
E) 29/02/2018. 

 
12 - No Microsoft Word 2010, na aba Opções de Colagem 
têm-se como alternativas de botões: 

I.  Usar Tema do Destino 
II.  Manter Formatação Original 

III.  Mesclar Formatação 
IV.  Manter Colagem Padrão 
V.  Manter Somente Texto 

Estão corretas apenas as alternativas de botões 
A)  I, II e IV 
B)  I, II, III e V 
C)  II, III, IV e V 
D)  I e IV 
E)  III e V 

 



 

 

 

13 - No Microsoft Word 2010 tem-se como opções de 
Quebras de Seção, exceto  

A)  Próxima página. 
B)  Contínuo. 
C)  Página Par 
D)  Coluna. 
E)  Página Ímpar 

 
14 - São respectivamente uma rede social baseada em 
imagens e uma rede social profissional: 

A)  Google+ e Youtube 
B)  Instagram e Linkedin 
C)  Twitter e Instagram 
D)  Linkedin e Google+ 
E)  Youtube e Instagram 

 
15 - No Microsoft PowerPoint 2010, os Modos de Exibição 
Mestres são: 

I.  Slide Mestre 
II.  Folheto Mestre 

III.  Anotações Mestras 
IV.  Guias Mestras 

São corretos apenas os Modos de Exibição Mestres  
A)  I e III 
B)  III e IV 
C)  II, III e IV 
D)  I e II 
E)  I, II e III 

 
16 - No Base do LibreOffice 3 é possível realizar consultas 
a partir das opções 

I.  Criar consulta no editor ... 
II.  Assistente de consultas ... 

III.  Criar consulta na planilha ... 
IV.  Criar consulta no editor de SQL ... 

São corretas apenas as opções 
A)  I, II e III 
B)  III e IV 
C)  I, II e IV 
D)  II, III e IV 
E)  I e II 

 
17 - É possível Sair do Writer do LibreOffice 3 usando a 
opção de teclado 

A)  CTRL + S 
B)  CTRL + X 
C)  SHIFT + Q 
D)  CTRL + Q 
E)  SHIFT + S 

 
18 - No Writer do LibreOffice 3 ao pressionar F5 é acionado 

A)  a caixa de texto Localizar e substituir. 
B)  o Navegador. 
C)  a caixa de Autotexto. 
D)  o menu de contexto índices e tabelas. 
E)  as instruções de Script. 

 

19 - Enquanto o IPv4 usa 32 bits (4 bytes) para 
endereçamentos de Internet, o IPv6 usa 

A)  128 bits. 
B)  64 bits. 
C)  80 bits. 
D)  88 bits. 
E)  256 bits. 

 
20 - No Calc do LibreOffice 3, se executarmos em uma 
célula a função TETO(3,12;3) têm-se como retorno nesta 
célula o valor 

A)  4. 
B)  3 
C)  9 
D)  5 
E)  6. 

  



 

 

 

PARTE II – PORTUGUÊS 
  

A questão 21 refere-se a tira seguinte: 

 
 

 
21 - A oração “que isso nunca aconteceria” no 1º quadrinho 
classifica-se como: 

A) subordinada substantiva objetiva indireta 
B) subordinada substantiva predicativa 
C) subordinada substantiva objetiva direta 
D) coordenada sindética explicativa 
E) coordenada assindética 

 

A questão 22 refere-se ao texto seguinte:  
 

Segundo Stephen Hawking, humanidade pode não 
sobreviver aos próximos mil anos na Terra 

 

Um dos físicos e cosmologistas mais conhecidos do 
mundo, Stephen Hawking recentemente deu uma palestra 
em que, além de lembrar “o maior erro de sua carreira”, 
ressaltou a importância da busca por outros planetas 
habitáveis. “Nós temos de continuar indo ao espaço pela 
humanidade”, disse. “Não vamos sobreviver por mais mil 
anos sem escapar do nosso frágil planeta”. 

A palestra foi dada no Centro Médico Cedars-Sinai, em 
Los Angeles (EUA), pioneiro na busca de tratamentos com 
células-tronco para doenças degenerativas – entre elas a de 
Lou Gehrig, com a qual Hawking foi diagnosticado há 50 
anos e que o fez perder quase toda sua habilidade motora. 

O “maior erro” ao qual se referiu foi a ideia de que nada 
é capaz de escapar de um buraco negro. Embora nem a 
própria luz esteja a salvo desse fenômeno, existe, sim, algo 
que escapa: radiação Hawking – cuja descoberta é um dos 
grandes orgulhos do cientista. 

Já o reforço quanto à importância da exploração espacial 
faz referência ao corte de US$ 300 milhões (quase R$ 600 
milhões) feito esse ano no orçamento de ciência espacial da 
NASA – projeto de grande importância na busca por 
planetas que possam ser “colonizados” 

Disponível em: <https://hypescience.com/segundo-
stephen-hawking-humanidade-pode-nao-sobreviver-aos-
proximos-mil-anos-na-terra/>. Acesso em: 7 mar. 2016. 

 
22. Das afirmações seguintes: 
I. O texto trata de uma palestra realizada nos EUA na qual 
o conhecido físico Stephen Hawking faz uma surpreendente 
declaração: a humanidade precisa procurar outros planetas 
habitáveis para sobreviver. 

 
II. O físico ressalta a importância de continuar a busca de 
planetas habitáveis por calcular que a humanidade não 
conseguirá sobreviver na Terra nos próximos mil anos. 
III. Considerando o último parágrafo podemos afirmar que 
o corte de gastos com explorações espaciais pode significar 
grandes danos à humanidade. 

A) Todos os itens estão corretos. 
B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
A questão 23 refere-se ao cartaz seguinte: 

 
Disponível em: 

<http://www.sidneyrezende.com/noticia/75962+ 
procura+se+branquinha+oferece+se+recompensa>. Acesso 

em: 2 mar. 2016. 



 

23 - Identifique a alternativa incorreta: 
A) As frases verbais que aparecem no cartaz estão na 

voz passiva. 
B) Por meio do cartaz ficamos sabendo como é o 

animal procurado e quem o está procurando. 
C) Nas duas frases verbais, há verbo transitivo direto. 
D) Não há necessidade de usar o sujeito paciente, pois 

essa informação não é essencial para o objetivo do 
cartaz. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
As questões 24 e 25 referem-se ao poema seguinte: 
 

Congresso Internacional do Medo 
 

Provisoriamente não cantaremos o amor, 
que se refugiou mais abaixo dos subterrâneos. 
Cantaremos o medo, que esteriliza os abraços, 
não cantaremos o ódio, porque este não existe, 
existe apenas o medo, nosso pai e nosso 
companheiro, 
o medo grande dos sertões, dos mares, dos desertos, 
o medo dos soldados, o medo das mães, o medo das 
igrejas, 
cantaremos o medo dos ditadores, o medo dos 
democratas, 
cantaremos o medo da morte e o medo de depois da 
morte. 
Depois morreremos de medo 
e sobre nossos túmulos nascerão flores amarelas e 
medrosas. 
ANDRADE, Carlos Drummond de. Alguma poesia. 

Disponível em: 
<http://drummond.memoriaviva.com.br/alguma-

poesia/congresso-internacional-do-medo/>. Acesso em: 23 
jan. 2016. 

 
24 - Identifique das afirmações seguintes a que o eu poético 
NÃO recorre para demonstrar que o medo é realmente 
universal. 

A) Cita elementos do espaço físico, tais como: 
“sertões”, “mares”, “desertos”, “igrejas”, “túmulos” 
e “flores”. 

B) Fala de um medo que vai além de quaisquer limites, 
pois é encontrado nas mães, nos soldados assim 
como no medo que se sente dos ditadores, dos 
democratas. 

C) Utiliza a primeira pessoa do plural para referir-se 
tanto ao próprio poeta como às pessoas de seu 
tempo e mesmo do tempo atual. 

D) Menciona que “provisoriamente não cantaremos o 
amor”. 

E) Nenhuma das respostas anteriores. 
 
25 - Das afirmações seguintes: 
I. No poema o eu poético não fala de um sentimento 
individual nem específico de nosso país, mas de um 
sentimento que domina as pessoas do mundo como um todo. 
II. O eu poético vê essa fase em que reina o medo como algo 
que durará para sempre. 
III. O eu poético fala de um medo de tal força que “esteriliza 
os abraços”, torna-os insuficientes, improdutivos, pois se 
vive em um mundo ameaçador. 

A) Estão corretos apenas os itens I e II. 
B) Estão corretos apenas os itens II e III. 
C) Todos estão corretos. 
D) Estão corretos apenas os itens I e III. 
E) Apenas o item I está correto. 

 
26 - Em todas as orações abaixo foi destacado um agente da 
passiva, exceto em: 

A) As folhas das árvores foram levadas pelo vento da 
manhã. 

B) Muita gente caminhava pelas alamedas do parque. 
C) Os trabalhos foram expostos pelas meninas do 9º 

ano. 
D) Esses estudantes foram elogiados pelos professores. 
E) Toda a louça suja foi lavada pelos homens. 

 
27 - Assinale o item que preenche corretamente as lacunas 
da frase a seguir: 
“Chegando ___ porta, ___ menina pôs-se ___ chamar pelo 
irmão” 

A) a – a – à 
B) à – à – a  
C) à – a – a 
D) a – a – a 
E) à – a – à  

 
A questão 28 refere-se a tira seguinte: 

 
28 - Nessa tira, a palavra QUE tem a função de: 

A) pronome relativo 
B) conjunção integrante 
C) advérbio de intensidade 
D) pronome interrogativo 
E) partícula de realce 

 
29 - Há um erro de concordância verbal em uma das orações 
seguintes. Assinale-a: 

A) Devem haver vários exemplares desse livro na 
biblioteca. 

B) Havia muitas crianças no parque. 
C) Hoje, pode haver longas filas no cinema. 
D) Não havia alunos na escola naquele horário. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
30 - Nas palavras abaixo, se juntarmos os prefixos aos 
substantivos indicados, apenas uma das palavras formadas 
deve ser escrita com hífen. Identifique-a. 

A) mini + saia 
B) semi + final 
C) super + sensível 
D) micro + organismo  
E) sub + secretário 

 
 
 
  



 

PARTE III - MATEMÁTICA 
 

31 - Para produzir até 20 unidades de certa embalagem, uma 
indústria tem um custo inicial de R$ 240,00 mais um custo de 
R$ 5,00 por embalagem. Para produzir mais de 20 unidades, tem 
um custo inicial de R$ 220,00 mais um custo de R$ 4,50 por 
embalagem. Qual é a função que representa o custo total C dessa 
indústria em função da quantidade x de embalagens produzidas? 

A) 
5 240, se 0 20 
4,50x+220, se x 20 

x xì + < £ïïíï >ïî  

B) 
5 240, se x 0 e 20    
4,50x+220, se x 0 
x xì + < ³ïïíï >ïî  

C) 
5 240, se 0 20 
4,50x+220, se x 20 

x xì + £ <ïïíï >ïî
 

D) 
240 5; se 0 20 
220x+ 4,50;  se x 20 

x xì + < £ïïíï >ïî
 

E) 
240 5; se 0 20 
220x+ 4,50;  se x 0 

x xì + £ <ïïíï >ïî
 

32 - Em uma fazenda, parte da criação de bovinos é destinada ao 
abate, sendo a engorda desses animais realizada em sistema de 
confinamento, no qual vários animais ficam isolados em uma 
pequena área onde são alimentados apenas com água e ração. 
Um veterinário instruiu o proprietário da fazenda a alimentar 
cada cabeça de gado com aproximadamente 27 kg de ração por 
dia, o que corresponde a um consumo diário total de 12 285 kg 
de ração. 
Quantas cabeças de gado, aproximadamente, a fazenda pode 
alimentar durante uma semana, com a quantidade de ração 
comprada, caso sejam seguidas as instruções do veterinário? 

A) 455 cabeças 
B) 476 cabeças 
C) 480 cabeças 
D) 410 cabeças 
E) 400 cabeças 

 
33 - Durante um feriado prolongado, colegas de trabalho 
decidiram fazer uma viagem para a Bahia. Como primeiro 
destino a Praia do Porto da Barra foi escolhida, local com águas 
calmas e adequadas para banho marítimo. O grupo de colegas, 
desejando uma estadia maior, resolveu alugar uma casa no local 
por R$ 1344,00. No entanto, nos poucos dias que antecederam a 
viagem, um outro colega foi incluído ao grupo, diminuindo em 
R$ 24,00 o valor pago por pessoa pelo aluguel da casa. Ao final 
da viagem, resolveram pedir para um guia fotografar todo o 
grupo para posterior recordação. Quantas pessoas apareceram na 
foto sabendo que não houve desistência de nenhum colega? 

A) 7 pessoas 
B) 12 pessoas 
C) 8 pessoas 
D) 15 pessoas 
E) 5 pessoas 

 

34 - O número de indivíduos de certa cultura de bactérias é 
dado pela função 0,2(t) 5 3 tf    em que t corresponde ao 
tempo, em horas. Após quantas horas essa cultura terá 4050 
indivíduos? 

A) 5 horas 
B) 8 horas 
C) 24 horas 
D) 20 horas 
E) 48 horas 

 
35 - A má-nutrição, também conhecida como desnutrição, é 
uma condição onde problemas de saúde ocorrem a partir de 
uma dieta com consumo insuficiente, ou excessivo, de 
nutrientes. No caso do consumo insuficiente a denominação 
utilizada é a de subnutrição.  
Uma criança acometida por essa condição passou por um 
tratamento alimentar por um período de 12 semanas. 
Durante o processo, o peso da criança foi medido 
semanalmente e verificou-se que sua massa aumentou de tal 
maneira a formar uma PA. Sabendo-se que ao final da 5ª 
semana a criança estava com 9,350 kg e, ao final da 9ª 
semana, com 9,950 kg, qual era a massa da criança ao iniciar 
o tratamento? 

A) 12,6 kg 
B) 5,6 kg 
C) 6,5 kg 
D) 8 kg 
E) 8,6 kg 

 
36 - Ao instalar uma escrivaninha suspensa em seu 
escritório, um matemático precisou utilizar buchas e 
parafusos para fixação do seu móvel. Ao começar o 
processo, ele percebeu que para rosquear por completo, 
certo parafuso, é necessário que ele (o parafuso) gire 4356º. 
Percebendo a implicação matemática que a situação 
trouxera, o exímio estudioso dos números desejou saber se, 
caso seja utilizada uma chave para a realização dessa tarefa, 
qual será a diferença, em graus, entre a posição inicial da 
chave e sua posição ao terminar de rosquear o parafuso? 

A) 20º 
B) 15º 
C) 60º 
D) 45º 
E) 90º 

 
37 - O processo eleitoral ocorre em diversos âmbitos. Em 
uma determinada empresa, uma eleição para escolher quem 
seria o funcionário do mês tinha como concorrentes João e 
Clara. Na contagem, descobriu-se que o dobro de votos 
obtidos pelo candidato João, adicionado à quantidade de 
votos obtidos pela candidata Clara, é igual a 914. Sabendo 
que a diferença entre o triplo de votos obtidos por João e o 
dobro de votos obtidos por Clara é igual a 146, o número de 
votos que João e Clara obtiveram, respectivamente, é: 

A) 282 e 350 votos 
B) 400 e 134 votos 
C) 250 e 382 votos 
D) 241 e 325 votos 
E) 350 e 282 votos 

 
 
 



 

38 - Roberto e Angélica vão ao teatro com mais de 5 amigos. 
Em uma das fileiras, há 7 poltronas disponíveis, uma ao lado 
da outra. De quantas maneiras diferentes o grupo pode se 
acomodar nas 7 poltronas, de forma que Roberto e Angélica 
fiquem lado a lado? 

A) 720 maneiras 
B) 1440 maneiras 
C) 35 maneiras 
D) 49 maneiras 
E) 245 maneiras 

 
39 - Considere todos os anagramas da palavra CENOURA. 
Se um anagrama escolhido ao acaso possui as vogais todas 
juntas, qual a probabilidade de as letras C e M também 
aparecerem juntas? 

A) 50% 
B) 25% 
C) 28% 
D) 16% 
E) 20% 

 
40 - Em busca de um baú, em formato cúbico, para que 
pudesse colocar seus pertences, Dona Laura decidiu que vai 
construir o objeto desejado por conta própria. Para isso, ela 
tem à sua disposição uma placa de madeira com 15000 cm². 
Ao fazer os cálculos, a senhora percebeu que a medida da 
aresta da caixa que vai construir, sabendo que essa aresta 
será a maior possível, é de: 

A) 100 cm 
B) 150 cm 
C) 250 cm 
D) 50 cm 
E) 225 cm 

 
 
 


