
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE 

* 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. 
* Permitido, apenas, o uso de canetas AZUL e/ou PRETA, transparentes. É proibido o uso de lápis e borracha. 
* Duração da prova: 3 horas. O Candidato só poderá sair da sala para ir ao banheiro, após 01:00 hora de prova. 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 09/07/2018, no site www.conpass.com.br. 
* Para exercer o direito de recorrer contra qualquer questão, o candidato deve seguir as orientações constantes da Cláusula XIII do Edital 
do Concurso Público nº 001/2018 da PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, de 30/04/2018. 
 * 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!! 
 

CONCURSO PÚBLICO 
PROVA PARA CARGO DE: 

 AGENTE ADMINISTRATIVO 



 

 

 

PARTE I – AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
As próximas 08 questões devem ser respondidas 
informando que tecla ou combinação de teclas permite 
executar a ação especificada no Microsoft Office 2010. 
 
01 - No Excel, alternar entre guias da planilha, da esquerda 
para a direita: 

A) Alt + Seta à esquerda 
B) Ctrl + Page Up 
C) Alt + Seta à direita 
D) Ctrl + Page Down 
E) Ctrl + Seta à direita 

 
02 - No Excel, Aplicar contorno às células selecionadas: 

A) Ctrl + Shift + ; (ponto e vírgula) 
B) Alt + Shift + #  
C) Ctrl + Shift + & 
D) Ctrl + Alt + ; (ponto e vírgula) 
E) Ctrl + Alt + : (dois pontos) 

       
03 - No PowerPoint, abrir a caixa de diálogo Localizar: 

A) Alt + V 
B) Ctrl + X 
C) Alt + X 
D) Alt + S 
E)  Ctrl + L 

 
04 - No PowerPoint, centralizar o parágrafo do texto 
selecionado: 

A) Ctrl + C 
B) Alt + V 
C) Ctrl + X 
D) Ctrl + E 
E) Alt + X 

 
05 - No Word, abrir a guia Substituir da janela Localizar e 
Substituir: 

A) Ctrl + N  
B) Shift + W  
C) Ctrl + U 
D) Shift + S 
E) Alt + S 

 
06 - No Word, abrir a janela Aplicar Estilos: 

A) Alt + Shift + U  
B) Ctrl + Shift + U  
C) Ctrl + E  
D) Shift + E  
E) Ctrl + Alt + E 

 
07 - No Access, exibir o menu de atalho: 

A) Shift + F10 
B) Shift + F6 
C) F6 
D) F3 
E) Shift + F4 

 

08 - Sair do Access: 
A) Ctrl + A 
B) Alt + F3 
C) Ctrl + S 
D) Alt + F4 
E) Alt + S 

 
Responda as questões 09 a 14 para o pacote de software 
LibreOffice 3. 
 
09 - No Writer dentre as opções de formatos da janela 
Exportar não está inclusa que opção? 

A) pdf 
B) xml 
C) docx 
D) html 
E) xhtml 

 
10 - No Writer, dentre as opções de Autoajustar da aba 
Tabela, no tocante a linhas, não é possível  

A) ajustar a largura da linha. 
B) ajustar a altura da linha. 
C) fixar a altura ideal da linha. 
D) distribuir linhas uniformemente. 
E) permitir uma quebra de página na linha atual. 

 
11- No Calc, qual o nome da função que permite combinar 
vários itens de texto em apenas um? 

A) COMBINAR 
B) JUNTAR 
C) ARRUMAR 
D) SOMASEQUENCIA 
E) CONCATENAR 

 
12 - Qual o nome da função do Calc que permite descartar 
as casas decimais de um número? 

A) CONVERTER 
B) ARRED 
C) MARRED 
D) TRUNCAR 
E) MOD 

 
13 - No Impress, por padrão, a opção para abertura da janela 
Modelos de slides encontra-se em que item de Menu? 

A) Ferramentas 
B) Formatar 
C) Inserir 
D) Apresentação de slides 
E) Exibir 

 
14 - No Impress, que modo de exibição mostra todas as 
páginas da apresentação na forma de lista? 

A) Estrutura de tópicos 
B) Normal 
C) Exibição de notas 
D) Exibição de folhetos 
E) Classificação de slides 

  



 

 

 

15 - Que comando do Linux exibe a pasta atual em que o 
usuário se encontra? 

A) lpq 
B) pwd 
C) who 
D) cd 
E) cp 

 
16 - No Windows 10, que combinação de teclas permite 
abrir o menu Iniciar? 

A) Alt + I 
B) Ctrl + I 
C) Ctrl + F2 
D) Alt + Shift 
E) Ctrl + Esc 
 

17 - No Windows 10, que combinação de teclas permite 
abrir o Gerenciador de Tarefas? 

A) Shift + Alt + Del 
B) Ctrl + G 
C) Alt + Shift + F3 
D) Ctrl + Shift + Esc 
E) Alt + Shift 

 
18 - Que comando do Linux permite exibir a função de 
determinado comando? 

A) man 
B) cat 
C) df 
D) whereis 
E) emacs 

 
19 - Atualmente, através da rede social Twitter é possível 
enviar e receber atualizações pessoais com no máximo 
quantos caracteres? 

A) 150 
B) 120 
C) 280  
D) 512 
E) 400 

 
20 - O padrão IEEE 802.11 trata de que tipo de redes? 

A) Wireless 
B) Ethernet 
C) TCP/IP 
D) HTML 
E) W3C 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  



 

 

 

PARTE II - PORTUGUÊS 
 

A questão 21 refere-se a tira seguinte: 

 

Disponível em: < http://riosvoadores.com.br/o-projeto/fenomeno-dos-rios-voadores/>. Acesso em: 7 mar. 2016. 
 

21 - Das afirmações seguintes: 
I. No primeiro quadro o leitor pode concluir que Garfield 
esteve fora de casa, aproveitando o “belo dia”. 
II. O gato representa os usuários que deixam de se relacionar 
diretamente com o mundo e passam a conhecer a realidade 
apenas com o auxílio da internet. 
III. “A menos que” é uma locução conjuntiva que expressa 
condição. 

A) Estão corretos apenas I e II. 
B) Estão corretos apenas I e III. 
C) Estão corretos apenas II e III. 
D) Todas estão corretas. 
E) Apenas a afirmação I está correta. 

 

As questões 22 e 23 referem-se ao texto seguinte: 
 

Fenômeno dos rios voadores 
Os rios voadores são “cursos de água atmosféricos”, 

formados por massas de ar carregadas de vapor de água, 
muitas vezes acompanhados por nuvens, e são propelidos 
pelos ventos. Essas correntes de ar invisíveis passam em 
cima das nossas cabeças carregando umidade da Bacia 
Amazônica para o Centro-Oeste, Sudeste e Sul do Brasil. 

Essa umidade, nas condições meteorológicas propícias 
como uma frente fria vinda do sul, por exemplo, se 
transforma em chuva. É essa ação de transporte de enormes 
quantidades de vapor de água pelas correntes aéreas que 
recebe o nome de rios voadores – um termo que descreve 
perfeitamente, mas em termos poéticos, um fenômeno real 
que tem um impacto significante em nossas vidas. [...] 

Por incrível que pareça, a quantidade de vapor de água 
evaporada pelas árvores da floresta amazônica pode ter a 
mesma ordem de grandeza, ou mais, que a vazão do rio 
Amazonas (200.000 m3/s), tudo isso graças aos serviços 
prestados pela floresta. 

Estudos promovidos pelo INPA já mostraram que uma 
árvore com copa de 10 metros de diâmetro é capaz de 
bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água, em 
forma de vapor, em um único dia – ou seja, mais que o dobro 
da água que um brasileiro usa diariamente! Uma árvore 
maior, com copa de 20 metros de diâmetro, por exemplo, 
pode evapotranspirar bem mais de 1.000 litros por dia. 
Estima-se que haja 600 bilhões de árvores na Amazônia: 
imagine então quanta água a floresta toda está bombeando 
a cada 24 horas! 

 
22 - Das afirmações seguintes: 
I. São os ventos que impulsionam os rios voadores, 
permitindo que a umidade seja transportada acima de nossas 
cabeças. 
II. Rios voadores são cursos de água atmosférica invisíveis 
que transportam umidade e vapor da água da bacia 
Amazônica. 
III. O volume de vapor de água lançado na atmosfera pelas 
árvores da floresta amazônica não é considerado 
significativo. 

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

 
23 - Das afirmações seguintes: 
I. As massas de ar que vêm da Amazônia trazem umidade 
para outras regiões do Brasil. 
II. De acordo com o texto, a umidade, nas condições 
meteorológicas propícias, transforma-se em chuva. 
III. Rios voadores, são uma simples imagem poética que 
procura expressar o respeito que os habitantes da floresta 
têm por seus rios. 

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

 
As questões 24 e 25 referem-se a este parágrafo: 
 

 Anoitece rapidamente. Começam a surgir as 
primeiras estrelas. As sombras invadem o bosque e, em 
pouco tempo, tudo fica escuro. 
 

24 - No texto, há: 
A) Um adjunto adverbial de modo e um adjunto 

adverbial de tempo. 
B) Apenas um adjunto adverbial. 
C) Um adjunto adverbial de lugar e um adjunto 

adverbial de tempo. 
D) Três adjuntos adverbiais. 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 



 

25 - É incorreto afirmar sobre o texto: 
A) Apresenta um período composto e dois períodos 

simples 
B) Há apenas uma oração sem sujeito 
C) Apresenta apenas um caso de objeto direto 
D) É constituído por três períodos simples 
E) Nenhuma das respostas anteriores. 

 
26 - Assinale o único item em que todas as palavras devem 
ser acentuadas. 

A) ciencia – biologia – gramatica 
B) ideia – joia – ceu  
C) heroi – heroina – balaustre 
D) lapis – estojo – onibus  
E) carater – lampada – caju  

 
27 - Assinale a única frase em que a concordância verbal 
está incorreta: 

A) No feriado, havia muitas pessoas no cinema. 
B) Vão sobrar convites para a quermesse de amanhã. 
C) Qual desses livros é útil para a nossa pesquisa? 
D) Uma das meninas precisa de ajuda para carregar as 

bagagens. 
E) Sobrou só algumas poucas folhas nesse caderno. 

 
28 - Assinale a única frase em que as duas lacunas devem 
ser preenchidas com à. 

A) Explique ___ todos os pais ___ situação da escola. 
B) Ele viajou ___ Manaus ontem ___ noite. 
C) Passe ___ data da prova ___ professora de 

português. 
D) Diga ___ classe que o exame será feito hoje ___ 

tarde. 
E) Minha mãe voltou ___ frequentar ___ academia. 

 
29 - Assinale a alternativa cuja palavra destacada é usada 
em sentido denotativo. 

A) Havia duas canoas na margem do rio. 
B) Ele me recebeu com um olhar frio. 
C) A brincadeira do palhaço provocou uma explosão 

de riso. 
D) A doçura da voz da mãe acalmou a criança. 
E) A entrevista daquele político provocou uma 

tempestade de protestos. 
 
A questão 30 refere-se a tira seguinte: 

 
30 - No último quadrinho da tira, temos um exemplo de 
oração subordinada: 

A) substantiva subjetiva 
B) substantiva objetiva indireta 
C) substantiva predicativa 
D) substantiva objetiva direta 
E) adjetiva explicativa 

 

PARTE III - MATEMÁTICA 
 
31 - Joelma vai utilizar uma tela de 6,4 metros de comprimento 
para cercar uma pequena horta com formato retangular no 
quintal de sua casa, onde irá plantar algumas hortaliças. É 
necessário reservar pelo menos 0,04 m2 da horta para cada 
planta. Se Joelma construir a cerca de modo que a horta tenha 
a maior área possível, quantas plantas, no máximo, poderão ser 
cultivadas nessa horta? 

A) 60 plantas 
B) 64 plantas 
C) 50 plantas 
D) 76 plantas 
E) 74 plantas 

 
32 - Um empresário dono de uma agencia de turismo verificou 
que duas empresas de ônibus fornecem serviços para sua 
agência. Ambas utilizam ônibus com 46 lugares e realizam o 
mesmo passeio. As empresas adotam os seguintes valores de 
cobrança: 
 Empresa A: R$ 25,00 por pessoa mais uma taxa fixa de R$ 

350,00; 
 Empresa B: R$ 29,00 por pessoa mais uma taxa fixa de R$ 

250,00 
Com base nestas informações a alternativa correta das 
afirmações abaixo é? 

A) Considerando o valor pago pela agência às empresas, a 
diferença de preços entre as empresas A e B, se apenas 
20 pessoas realizarem o passeio, é de R$ 20,00, ficando 
mais barato a empresa A. 

B) Considerando o valor pago pela agência às empresas, a 
diferença de preços entre as empresas A e B, se apenas 
20 pessoas realizarem o passeio, é de R$ 20,00, ficando 
mais barato a empresa B. 

C) 23 pessoas é a quantidade mínima para que saia mais 
barato para a agência contratar a empresa A. 

D) Se 30 pessoas forem ao passeio é indiferente para a 
agência de turismo contratar a empresa A ou a empresa 
B, pois o preço cobrado por elas é igual. 

E) 26 pessoas é a quantidade mínima para que saia mais 
barato para a agência contratar a empresa B. 

 
33 - Dois investidores A e B, resolveram aplicar a mesma 
quantia de R$ 1050,00 por dois anos a uma taxa de 20% de 
juros ao ano. O investidor A aplicou a um regime de juros 
simples e o investidor B a um regime de juros compostos. Qual 
a diferença entre os montantes recebidos por estes dois 
investidores? 

A) R$ 54,00 
B) R$ 34,00 
C) R$ 52,00 
D) R$ 36,00 
E) R$ 42,00 

 
34 - Marilda produz barras de sabão caseiro com óleo de 
cozinha usado. Para modelar as barras de sabão, ela utiliza 
caixas de papelão com formato de paralelepípedo, sem tampa, 
forradas com plástico. As dimensões internas das caixas de 
papelão são: 30 cm de comprimento, 15 cm de largura e 3 cm 
de altura. Sabendo que, depois de seco, ela corta o sabão em 
barras, e que cada barra tem 10 cm de comprimento por 5 cm 
de largura e 3 cm de altura. Com base nestas informações, 
quantas barras o sabão modelado em cada caixa rende? 



 

A) 10 barras 
B) 8 barras 
C) 11 barras 
D) 9 barras 
E) 12 barras 

 
35 - Manu e Ítalo estão brincando com um jogo. Nele, cada 
participante recebe 10 fichas com números, que devem ser 
embaralhadas e sorteadas durante cinco rodadas. Após o 
sorteio, a ficha sorteada volta para o monte para participar 
da próxima rodada. Os participantes marcam 1 ponto se 
sortear um número: 
 Par na 1ª rodada; 
 Ímpar na 2ª rodada; 
 Que contém o algarismo 9 na 3ª rodada; 
 Que termina com o algarismo 1 na 4ª rodada; 
 Cuja soma dos algarismos seja igual a 17 na 5ª rodada. 
Veja a seguir as fichas que cada participante recebe: 

 

 
 

Qual é a probabilidade de um participante fazer um ponto 
em cada rodada? 

A) 1ª rodada = 20%; 2ª rodada = 20%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 60%; 5ª rodada = 40%. 

B) 1ª rodada = 60%; 2ª rodada = 40%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 20%. 

C) 1ª rodada = 40%; 2ª rodada = 60%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 20%. 

D) 1ª rodada = 40%; 2ª rodada = 60%; 3ª rodada = 20%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 30%. 

E) 1ª rodada = 40%; 2ª rodada = 20%; 3ª rodada = 30%; 
4ª rodada = 20%; 5ª rodada = 60%. 

 
36 - Dos habitantes da cidade de Borogodó, o passeio 
preferido aos domingos de 1200 pessoas é ir a sorveteria 
Melhorsabor. Já 800 pessoas gostam mais de ir à doceria 
Superdoce. Sabendo também que 300 pessoas gostam dos 
dois locais e que 600 não gostam nem de um nem de outro. 
Com base nestas informações, qual o número de habitantes 
de Borogodó? 

A) 2900 habitantes 
B) 2000 habitantes 
C) 3500 habitantes 
D) 2300 habitantes 
E) 3300 habitantes 

 
37 - Ricardo aplicou, no dia 1º de junho de 2016, um capital 
de R$ 7430,00 a uma taxa de juros simples de 3,5% ao mês. 
Ao final do prazo, ele verificou que o montante acumulado 
era de R$ 8210,15. Quanto tempo rendeu esta aplicação? 

A) 5 meses 
B) 3 meses 
C) 2 meses 
D) 6 meses 
E) 4 meses 

 
 

38 - Um condomínio foi projetado de modo que do portão 
principal saem duas alamedas não paralelas entre si e 
transversais às demais ruas de circulação, que formam um 
feixe de paralelas. Abaixo apresentamos um desenho 
simplificado dessa situação: 
 

 
 

Qual o comprimento da lateral do lote 2 que fica voltada 
para a alameda 1? 

A) 25 metros 
B) 24 metros 
C) 20 metros 
D) 30 metros 
E) 26 metros 

 
39 - Um eletricista instalou em uma sala 5 lâmpadas, cada 
uma com um interruptor independente. Sabe-se que se uma 
ou mais dessas lâmpadas estiverem acesas, a sala fica 
relativamente clara. De quantos modos distintos essa sala 
pode ser iluminada? 

A) 32 modos. 
B) 10 modos. 
C) 20 modos. 
D) 30 modos. 
E) 31 modos. 

 
40 - Qual é o menor número de voltas que um pneu de um 
carro precisa dar para percorrer 1884 metros, sabendo que o 
raio do pneu mede 30 cm? Adote 3,14p =  

A) 100 voltas 
B) 1000 voltas 
C) 500 voltas 
D) 950 voltas 
E) 900 voltas 

 
 
 
 


