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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2018 

PREFEITURA MUNICIPAL DE  COROADOS-SP   

AUXILIAR ADMINISTRATIVO  
 
 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                  Número de Documento 

   

 

 Este caderno de questões está assim constituído:  
 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a presença do fiscal. 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no 
espaço indicado na frente do cartão. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, 
sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, preenchendo 
totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

• Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

• Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadora 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE RESPOSTAS 
devidamente preenchido e assinado. 

• Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

• APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. USO 
DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

 
 
Destaque aqui 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
PREFEITURA MUNICIPAL DE COROADOS SP-AUXILIAR ADMINISTRATIVO   

 
Marque aqui as suas respostas:  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20   21 22 23 24 25 26   27   28 29 30 

               

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Conhecimentos Gerais 

10 
05 
05 
10 

Total de questões  30 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Leia o poema e responda as questões de 1 a 5. 
 
Parada cardíaca 
Essa minha secura 
essa falta de sentimento 
não tem ninguém que segure, 
vem de dentro. 
Vem da zona escura 
donde vem o que sinto. 
Sinto muito, 
sentir é muito lento. 
( Paulo Leminski ) 
 
1) Analise a alternativa acerca do poema de Leminski.  
I) O poema tem apenas um verso.  
II) Eu lírico mostra o seu descontentamento com a 
própria falta de sentimentos.  
III) O eu lírico mostra seu sentimento em relação ao 
ser amado.  
Assinale a alternativa CORRETA.   
a) Apenas I.  
b) Apenas II. 
c) Apenas III.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
2) Assinale a alternativa CORRETA, acerta do sentido 
no contexto da expressão grifada no  trecho a seguir; 
“ donde vem o que sinto./Sinto muito,/sentir é muito 
lento.” 
a) No poema aparece “sinto muito” tem sentido de pedido 
de desculpa, o eu lírico não se sente bem com seu vazio 
sentimental.  
b) No poema aparece “sinto muito” como sentido de 
sentimentos exacerbados.  
c) No poema aparece “sinto muito” com duplo sentido, por 
isso não da para entender ao certo o sentido no contexto.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
3)  Assinale a alternativa que melhor atribua 
significado do título do poema a sua interpretação.  
a) Podemos associar a interpretação do poema com título 
por “parada cardíaca” ser a perda súbita de inesperadas 
funções, levando em consideração o conhecimento sócio 
histórico, nós atribuímos os sentimentos como amor, 
alegria ao coração, dessa forma o eu lírico mostra a falta 
de sentimento, ou seja, a perda da funcionalidade do 
coração.  
b) Podemos relacionar o título “ parada cardíaca “  ao 
verso “não tem ninguém que segure” pelo fato de que 
quando  a parada cardíaca súbita acontece  o coração 
deixa de bombear sangue para o corpo causando desmaio 
imediato e fazendo com que a pessoa deixe de respirar e 
sem pulso. Sendo assim uma situação onde estamos 
impedidos de  interromper ou seja que “ não tem ninguém 
que segure”. 
c) Podemos associar o título ” parada cardíaca “ ao verso “ 
essa falta de sentimento” , pois quando ocorre uma parada 
cardíaca o coração interrompe suas ações por um 
determinado instante ou para sempre causando assim a 
morte de seus sentimentos. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
4) Assinale a alternativa que corresponda a sinonímia 
da palavra grifada no trecho a seguir no contexto 
utilizado no poema. “Essa minha secura” 
a) Afabilidade.  

b) Cortesia.  
c) Rudeza.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
5) Assinale que classe está classificado a palavra 
grifada. “vem de dentro.” 
a) Substantivo.  
b) Adjetivo.  
c) Verbo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
6) Assinale a alternativa que o verbo seja classificado 
na oração como transitivo direto.  
a) O bebê nasceu.  
b) O povo ama o presidente.  
c) Virginia chegou.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
7) Assinale a alternativa que o verbo esteja conjugado 
no pretérito perfeito.  
a) Trazemos as nossas roupas.  
b) Trouxemos as nossas roupas.  
c) Traremos as nossas roupas.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
8) Assinale a alternativa que NÃO seja homônimos 
perfeitos.  
a) Acento, assento.  
b) Caçar, cassar.  
c) Cedo, cedo.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
9) Assinale a alternativa que as palavras NÃO estejam 
grafadas de forma CORRETA.  
a) Preveem.  
b) Bocaiúva.  
c) Ateu.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
10) Assinale a alternativa que NÃO tenha um verbo de 
ligação.  
a) Luís é bravo.  
b) Está calor hoje.  
c) Carlos virou o líder da turma.  
d) Nenhuma das alternativas.  
 
MATEMÁTICA 

11) Resolva a expressão abaixo e assinale a 
alternativa CORRETA: 
5-[-4+(-9+6)] + 10-[-8+(-18+6)] 
a) 42 
b) 36 
c) 30 
d) Nenhuma das alternativas  
 
12) Camilla ao receber o salário pagou R$ 450,00 de 
aluguel, R$ 103,75 de cartão de crédito e R$ 889.50 de 
gastos com alimentação e ainda sobrou  R$ 552,30. 
Quanto Camilla recebeu de salário? 
a) R$1558,62 
b) R$1995,55 
c) R$1782.36 
d) Nenhuma das alternativas  
 
13) Em uma viagem Matheus percorreu 890 km em 6 
dias. Nos cinco primeiros dias andou 152 km por dia. 
Quantos km percorreu no 6º dia?  

http://www.poesiaspoemaseversos.com.br/paulo-leminski-poemas/
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a) 98 km 
b) 103 km 
c) 130 km  
d) Nenhuma das alternativas  
 
14) Considerando os conjuntos A { 1,2,3,4,5,6,7} e B [ 
5,6,7,8} determine A∩B : 
a) A ∩ B = { 5,6,7} 
b) A ∩ B = { 8 } 
c) A ∩ B { 1,2,3,4,} 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
15)  Dados os conjuntos A { 2,3,4,5,6} e B { -1,0,2,3} 
assinale a alternativa INCORRETA :  
a) A−B = { 4,5,6} 
b) B−A = {-1,0} 
c) A∩B = { -1,0,2,3} 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
INFORMÁTICA 

16) Existem   alguns meios físicos possíveis de gravar 
ou salvar dados. Com base nesses meios complete a 
lacuna a seguir:_______________; é o cérebro da 
máquina, nele está tudo o sistema operacional, seus 
documentos e programas. 
a) HD ou Disco Rígido 
b) HD Externo ou Portátil 
c) Cartões de Memória 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
17) A segurança da informação é uma maneira de 
proteger os sistemas de informação contra diversos 
ataques,  mantendo documentações e arquivos. Os 
ataques  podem ser divididos em ativo, passivo e 
destrutivo. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
ataques: 
a) Ataque passivo  muda os dados. 
b) Ataque ativo libera os dados. 
c) Ataque  destrutivo proíbe qualquer acesso aos dados. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
18) É um método de engenharia social que consiste no 
envio de mensagens não solicitadas para uma grande 
quantidade de usuários,  é largamente utilizado para a 
divulgação de produtos e serviços. Em geral, são 
produtos que não possuem respaldo legal e nem a 
qualidade exigida pela sociedade e órgãos de 
fiscalização competentes para serem comercializados 
nas suas formas mercantis. Sobre a proposição acima 
assinale a alternativa CORRETA: 
a) Spam. 
b) Hoax. 
c) Phishing Scams. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Assinale a alternativa a qual os serviços NÃO são 
oferecidos na internet:  
a) Salas de Bate Papo; Serviços de Busca e Pesquisas 
(Google, Bing, etc.). 
b) Correio Eletrônico (serviços de mensagens off-line) ; 
Conversação (Skype) (serviços de mensagens on-line). 
c) Navegação em Páginas (WWW) ; Comunidades (Twitter 
Facebook, Linkedin, etc.). 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

20) O pacote de programas BrOffice é um concorrente 
direto do pacote Microsoft Office, acerca do editor de 
apresentação complete a   lacuna a seguir: No  
Microsoft Office é ____________, e no  BrOffice  
é____________. 
a) Power Point- Impress 
b) Excel – Calc 
c) Word – Writer 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

21) O primeiro jornal impresso no Brasil fundado em 
10 de setembro de 1808 foi:  
a)  Gazeta do Rio de Janeiro.  
b) O Diário de São Paulo.  
c) Jornal do Globo. 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
22) Quem  compôs a música Garota de Ipanema : 
a) Vinicius de Moraes e Tom Jobim. 
b) Roberto Carlos. 
c) Caetano Veloso e Chico Buarque.  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
23) Complete a lacuna a seguir:  
__________e _________ são considerados os pais do 
cinema, por terem sido os pioneiros na exibição de 
imagens em movimento. 
a) Auguste e Luis Lumiére 
b) Jack  e Luis Lumiére 
c) Van Hallen e Luis Lumiére 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
24) São considerados o principais Rios do estado de 
São Paulo, EXCETO: 
a) Rio Paraná  
b) Rio Tiete  
c) Rio Paraíba do Sul  
d) Nenhuma das alternativas. 
 
25) Quanto tempo durou a ditadura Militar no Brasil:  
a) 21 anos.  
b) 10 anos. 
c) 15 anos. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
26) Foi um poeta, dramaturgo e ator inglês, autor da 
obra Sonho de uma noite de Verão. 
a) Emily Dickinson. 
b) Jonh Green. 
c) William Shakespeare. 
d) Nenhuma das alternativas. 
  
27) Foram províncias no Brasil durante império, 
EXCETO 
a)  São José dos campos - SP 
b) Maceió- AL 
c) Manaus-AM 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
28) A lei que permitiu que os filhos de escrava  que 
nascerem após sancionamento  da lei, seriam 
considerados livres. 
a) Lei do Livramento. 
b) Lei do Ventre livre. 
c) Lei Eusébio de Queroz. 

http://www.cursosdeinformaticabasica.com.br/modelos-de-ataques-na-internet/
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jornal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
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d) Nenhuma das alternativas. 
 

29)  Assinale a alternativa que corresponde a bandeira 

do Município de Coroados-SP. 

 
a)  

 
 
b) 
 

  
 
c) 

  
 
d) Nenhuma das alternativas.  
 
30)  É considerado um dos principais museus de São 
Paulo:  
a) Museu Nacional de Belas Artes. 
b) Museu do Amanhã.  
c) Museu do Futebol. 
d) Nenhuma das alternativas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


