
Concurso Público para Cargos Técnico-Administrativos em Educação – UNIFEI – 18/03/2018 

___________________________________________________________________________________ 

 1 

Texto A (para as questões 1, 2 e 3) 
 

A explosão não verbal 
 

 A explosão não verbal é uma das mais difíceis de esconder e mais fáceis de ler. Um movimento de inquietação é 
simplesmente a reação do seu corpo à necessidade de estar fisicamente confortável. Esse movimento deriva do nervosismo 
ou da ansiedade. A explosão não verbal ou gesto emocional é uma reação que aparece porque as suas emoções estão 
expressando constantemente o que você gosta e desgosta, satisfação ou insatisfação, cordialidade ou desdém e todos os 
seus sentimentos em relação ao assunto e à pessoa. Também pode se relacionar a outros fatores que causam tensão, como 
as pressões de tempo. Suponhamos que você encontre um colega de trabalho no corredor e ele decida fazer uma reunião 
improvisada com você bem ali. Como está atrasado para uma reunião agendada, você olha para o relógio. Ele fica ofendido 
e dispara que o que tem a dizer é importante. O fato de você ter olhado para o relógio não tinha nada a ver com o que ele 
estava falando; simplesmente aconteceu por causa da pressão que você sentia em chegar pontualmente à reunião. 
 [...] 

(SAYLER, Sharon. A explosão não verbal. In: ______. Seu corpo fala no trabalho: conquiste seu espaço, crie relacionamentos,  
inspire e influencie pessoas. Tradução de Daniela Barbosa Henriques. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. p. 163-165.)  

 
 

Questão 1 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual das afirmações apresentadas abaixo está correta? 
 
A. De acordo com o texto, há situações em que se observam equívocos na identificação das causas das explosões não 

verbais. 
B. A primeira frase do texto explicita que a explosão não verbal ocorre frequentemente em situações de comunicação escrita, 

sendo por isso fácil de ler. 
C. O texto evidencia que as reações causadas por pressões de tempo não podem ser consideradas explosões não verbais. 
D. Segundo o texto, a explosão não verbal nunca está relacionada com o conteúdo de uma conversa, sendo sempre 

desencadeada por fatores externos. 
 

Questão 2 – Língua Portuguesa  – Auxiliar em Administração 
 

Todos os trechos transcritos abaixo foram escritos em conformidade com as determinações da gramática normativa da língua 
portuguesa referentes à regência verbal, exceto: 
 
A. “[...] por causa da pressão que você sentia [...].” 
B. “[...] o que ele estava falando [...].” 
C. “[...] estão expressando constantemente o que você gosta e desgosta [...].” 
D. “[...] o que tem a dizer é importante.”  
 

Questão 3 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 
Em “Como está atrasado para uma reunião agendada”, a conjunção “como” foi utilizada para introduzir uma oração que 
exprime: 
 
A. consequência. 
B. conformidade. 
C. comparação. 
D. causa. 
 

Texto B (para as questões 4, 5, 6 e 7) 
 

Conheça o Chile das startups 
 

 Na primeira semana de julho, na manhã de uma segunda-feira fria e chuvosa, um grupo de aproximadamente 100 
empreendedores se apresentava em um amplo auditório da Universidad San Sebastián, na colorida e vibrante região da 
Recoleta, em Santiago. Após uma madrugada que havia flertado com temperaturas negativas, alguns deles pareciam à 
vontade de bermuda e camiseta, enquanto outros mal apareciam, debaixo de várias camadas de casacos e adereços. A razão 
do encontro era o início das atividades de mais um grupo (ou geração, como eles se autodenominam) do Start-Up Chile, 
programa de fomento a negócios inovadores que tem atraído centenas de empreendedores de várias latitudes e se tornado 
uma referência para o Hemisfério Sul. 
 Fiel à proposta de reunir as mentes por trás de startups de várias partes do mundo, o grupo tinha representantes de 
25 países, entre brasileiros, argentinos, russos, franceses, canadenses, italianos, americanos, indianos, colombianos e até 
chilenos. Ao se dirigir em espanhol para Rocio Fonseca, diretora executiva do Start-Up Chile, este jornalista foi prontamente 
encorajado a se comunicar em inglês, a língua oficial do encontro. “Nós, os chilenos, temos de nos abrir, acolher os 
estrangeiros e nos integrar ao mundo”, afirma Rocio.  
 [...] 

(VITURINO, Robson. Conheça o Chile das startups. Pequenas Empresas & Grandes Negócios, São Paulo, n. 344, p. 52-58, set. 2017.)  
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Questão 4 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual das afirmações apresentadas abaixo está correta? 
 

A. Há, em uma parte do texto, uma referência do autor a si mesmo. 
B. A fala de Rocio Fonseca transcrita no texto justifica por que o inglês passou a ser a língua oficial do Chile. 
C. Segundo o texto, o Start-Up Chile destaca-se por reunir exclusivamente empreendedores do Hemisfério Sul. 
D. O texto evidencia que os participantes do Start-Up Chile que eram mais extrovertidos se vestiam de determinada maneira 

e os que eram mais tímidos se vestiam de outro modo. 
 

Questão 5 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Na primeira frase do texto, observa-se: 
 

A. a construção de um período composto. 
B. o emprego de uma locução verbal. 
C. a presença de vários adjetivos. 
D. a ausência de preposições. 
 

Questão 6 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual das afirmações apresentadas abaixo está correta? 
 

A. Na primeira frase do primeiro parágrafo, é preciso substituir “apresentava” por “apresentavam” para adequar o texto às 
regras de concordância verbal estabelecidas pela gramática normativa da língua portuguesa. 

B. Na segunda frase do primeiro parágrafo, é preciso substituir “havia” por “haviam” para adequar o texto às regras de 
concordância verbal estabelecidas pela gramática normativa da língua portuguesa. 

C. Na última frase do primeiro parágrafo, é preciso substituir “tem” por “têm” para adequar o texto às regras de concordância 
verbal estabelecidas pela gramática normativa da língua portuguesa. 

D. Todo o texto foi escrito em conformidade com as regras de concordância verbal estabelecidas pela gramática normativa 
da língua portuguesa. 

 

Questão 7 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 
Ao fazer referência a “empreendedores de várias latitudes”, o autor do texto afirma, explicitamente, que os empreendedores 
que têm participado do Start-Up Chile: 
 
A. apresentam atitudes e comportamentos diferentes. 
B. são provenientes de lugares diferentes. 
C. pertencem a classes sociais diferentes. 
D. são motivados por propósitos políticos diferentes. 
 

Texto C (para as questões 8 e 9) 
 

 
(DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: <https://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/search?updated-max=2013-02- 

25T08:30:00-03:00&max-results=7>. Acesso em: 14 fev. 2018.)  
 
 

Questão 8 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

No primeiro quadrinho: 
 
A. para adequar a escrita às determinações da gramática normativa da língua portuguesa, é preciso substituir “por que” por 

“porque”. 
B. para adequar a escrita às determinações da gramática normativa da língua portuguesa, é preciso substituir “por que” por 

“por quê”. 
C. para adequar a escrita às determinações da gramática normativa da língua portuguesa, é preciso substituir “por que” por 

“porquê”. 
D. o emprego de “por que” está em conformidade com as determinações da gramática normativa da língua portuguesa. 
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Questão 9 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual das afirmações apresentadas abaixo está correta? 
 
A. O desânimo de Jon é evidenciado no último quadrinho por meio da linguagem não verbal. 
B. No segundo quadrinho, a linguagem não verbal apenas reitera as informações apresentadas por meio da linguagem verbal. 
C. No último quadrinho, Jon emprega um verbo na terceira pessoa do singular do modo imperativo para dirigir-se diretamente 

a Garfield. 
D. No último quadrinho, há uma palavra que não está acentuada de acordo com as determinações da gramática normativa 

da língua portuguesa. 
 

Texto D (para as questões 10, 11 e 12) 
 

Acione o GPS 
 

 Um relatório deve responder às demandas de sua audiência, ou seja, das pessoas que o encomendaram e o 
receberão. Não se trata de escrever o que você quer escrever ou o que você considera importante escrever. É o contrário 
disso. Trata-se de escrever o que os outros querem saber. Para descobrir tudo isso, pergunte aos interessados. Pergunte ao 
chefe, ao cliente, ao fornecedor, a quem, no final das contas, solicitou o documento, o que eles querem saber. Os interesses 
de sua audiência são o seu GPS na hora de escrever. Saber exatamente aonde quer chegar com o seu relatório é a alma do 
negócio. 
 Às vezes, a pergunta mais importante de quem encomendou o documento aparece de forma subliminar. Uma 
companhia que contrata uma consultora contábil para analisar as operações de uma das filiais pode estar atrás de eventuais 
desvios. Então, cá pra nós, a pergunta embutida no trabalho, mas nunca revelada em voz alta é: alguém roubou? Quem? 
Quanto? Como? Você terá de responder a essas dúvidas também de maneira subliminar – ou direta, se o desvio for 
comprovado. Já um relatório sobre a viabilidade econômica de um novo produto no mercado quer saber, no fundo, no fundo, 
uma coisa só: vai dar lucro? Quando? Quanto? 
 [...] 

(SALVADOR, Arlete. Acione o GPS. In: ______. Para escrever bem no trabalho: do WhatsApp ao relatório.  
São Paulo: Contexto, 2015. p. 79-80.) 

 
 

Questão 10 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 
GPS é uma sigla, que: 
 
A. foi empregada com sentido conotativo tanto no título quanto no primeiro parágrafo do texto. 
B. foi empregada com sentido denotativo tanto no título quanto no primeiro parágrafo do texto. 
C. foi empregada com sentido conotativo no título e com sentido denotativo no primeiro parágrafo do texto. 
D. foi empregada com sentido denotativo no título e com sentido conotativo no primeiro parágrafo do texto. 
 

Questão 11 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

 
Qual das afirmações apresentadas abaixo está correta? 
 
A. A autora emprega, tanto no primeiro quanto no segundo parágrafo do texto, verbos no imperativo para dirigir-se ao leitor. 
B. De acordo com o texto, quem elabora um relatório deve sempre escrever o contrário do que quer escrever e do que 

considera importante escrever. 
C. A autora emprega no texto algumas expressões coloquiais, mais comuns em situações de comunicação oral do que em 

situações de comunicação escrita. 
D. Segundo o texto, sempre que a pergunta mais importante de quem solicitou um relatório aparece de maneira subliminar, 

a resposta também deve ser apresentada de forma subliminar. 
 

Questão 12 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Analise o trecho transcrito abaixo e assinale a alternativa correta. 
 
“Já um relatório sobre a viabilidade econômica de um novo produto no mercado quer saber, no fundo, no fundo, uma coisa só 
[...].” 
 
A. A relação entre o sujeito da oração e a locução verbal está adequada no plano semântico, mas inadequada no plano 

sintático. 
B. A relação entre o sujeito da oração e a locução verbal está adequada no plano sintático, mas inadequada no plano 

semântico. 
C. A relação entre o sujeito da oração e a locução verbal está adequada tanto no plano sintático quanto no plano semântico. 
D. A relação entre o sujeito da oração e a locução verbal está inadequada tanto no plano sintático quanto no plano semântico. 
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Texto E (para as questões 13 e 14) 
 

Um tempinho a mais 
 

 Se dormir cedo sempre foi uma dificuldade para qualquer adolescente, hoje em dia, com o smartphone eternamente 
plugado ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram e ao Snapchat, tornou-se uma impossibilidade prática. O resultado: um 
jovem zanzando como zumbi na manhã seguinte, atônito, calado, chato, chatíssimo e sempre atrasado para a primeira aula. 
O sono matinal, fruto do desleixo na madrugada e da evidente preguiça ao acordar, é atalho para notas ruins e mau 
aproveitamento escolar. A novidade é que a Associação Brasileira do Sono (ABS) parece ter uma solução para o problema. 
Em abril, a ABS proporá ao governo federal atrasar em uma hora – das 7 horas para as 8 horas – a entrada dos alunos nas 
escolas de ensino médio. [...] 
 Os adolescentes devem dormir nove horas por noite – mais do que todas as faixas etárias posteriores. Não é o que 
acontece. Um estudo recente publicado pelo Centro de Controle de Doenças, nos Estados Unidos, mostra que sete em cada 
dez adolescentes americanos dormem menos que oitos horas por dia. No Brasil, o quadro também é ruim – apenas um terço 
dos 16 milhões de adolescentes brasileiros dorme o necessário. O sono tem função crucial na adolescência. [...] Nessa fase 
da vida, dá-se o fortalecimento de regiões cerebrais, sobretudo aquelas associadas aos mecanismos de aprendizagem, 
solução de problemas complexos e autocontrole. Se o adolescente não dorme o suficiente, corre o risco de ter a maturação 
dessas áreas afetada. No cotidiano da sala de aula, as matérias mais prejudicadas são as da área de exatas. 
 A falta crônica de sono (que significa dormir seis horas ou menos ao longo de um mês, no mínimo) aumenta a 
liberação de cortisol, o hormônio do stress. Com isso, eleva-se o risco de oscilações bruscas de humor, depressão e 
transtornos de ansiedade. É também durante o sono que o corpo aumenta a liberação de GH, o hormônio do crescimento 
ósseo e muscular. O risco de obesidade é igualmente maior nos jovens que dormem pouco, pois os hormônios relacionados 
ao ciclo de fome e saciedade, como a grelina e a leptina, são produzidos durante a noite. A vigília provoca desequilíbrio no 
metabolismo, levando ao inevitável ganho de peso. 
 Todos esses argumentos podem ser usados pelos pais para tentar o impossível: convencer os filhos a fechar os 
olhos e virar de lado. Para os filhos, há uma explicação científica muito convincente para não dormir no mesmo horário que 
os adultos: no organismo jovem, a produção de melatonina, o hormônio do sono, se dá entre uma e duas horas depois em 
relação ao mecanismo dos mais velhos. O relógio biológico interno, portanto, é atrasado, tornando mais difícil adormecer 
antes das 11 da noite. A ideia é que, adiando a hora de ir à escola, esse déficit de sono acabe sendo corrigido.  

(CUMINALE, Natalia. Um tempinho a mais. Veja, São Paulo, ano 51, n. 7, p. 82-83, 14 fev. 2018.)  

 
 

Questão 13 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual das afirmações apresentadas abaixo está correta? 
 
A. Para convencer o leitor da validade das ideias expostas, a autora cita as fontes de todos os dados apresentados no texto. 
B. A autora explicita que o problema abordado no texto é observado apenas em países do continente americano. 
C. A autora limita-se a apresentar fatos, não expressando suas opiniões no texto. 
D. A autora apresenta, no texto, apostos que facilitam a compreensão do leitor.  
 

Questão 14 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 
Qual das afirmações apresentadas abaixo está correta? 
 
A. Segundo o texto, os adolescentes precisam dormir mais do que as pessoas de qualquer outra faixa etária. 
B. De acordo com o texto, menos de cinco milhões de adolescentes brasileiros dormem a quantidade necessária. 
C. O texto evidencia que não há relação entre o número de horas que os adolescentes dormem por dia e o desempenho 

deles nas matérias da área de humanas. 
D. De acordo com o estudo publicado pelo Centro de Controle de Doenças que foi citado no texto, apenas trinta por cento 

dos adolescentes americanos dormem oito horas ou mais por dia. 
 

Texto F (para a questão 15) 
 

 
(DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: <https://tirinhasdogarfield.blogspot.com.br/search?updated-max=2010-05-14T09:18:00-03:00&max-

results=7&start=70&by-date=false>. Acesso em: 14 fev. 2018.)  
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Questão 15 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual das afirmações apresentadas abaixo está incorreta? 
 

A. Todas as informações referentes à aranha são apresentadas para o leitor por meio da linguagem verbal. 
B. A surpresa de Garfield ao ouvir a resposta da aranha é evidenciada para o leitor por meio da linguagem não verbal. 
C. Tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal contribuem para revelar a intenção de Garfield no primeiro 

quadrinho. 
D. Há informação importante para a compreensão adequada da tirinha que não é apresentada explicitamente pela linguagem 

verbal nem pela linguagem não verbal. 
 

Questão 16 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Analise as seguintes afirmações relativas à Lei de Licitações e Contratos: 
 

I. Os tipos de licitação constantes do rol do artigo 45 da Lei Federal nº 8.666/1993 podem ser utilizados para todas 

as modalidades de licitação, exceto para a modalidade concurso.  

II. O leilão é um tipo de licitação entre quaisquer interessados para a venda de bens sem utilidade para a Administração. 

III. O maior lance ou oferta é um tipo de licitação. 
 

Está(ão) correta(s): 
 

A. apenas as afirmações I e III. 
B. apenas a afirmação III. 
C. apenas a afirmação II. 
D. apenas a afirmação I. 
 

Questão 17 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Caio participou de um concurso para provimento de cargo público federal e foi aprovado. Após sua nomeação:  
 

A. Caio terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de publicação do ato de provimento para tomar posse, 
que inclusive poderá ser feita mediante procuração, e o ato tornar-se-á sem efeito caso a posse não ocorra no prazo legal. 

B. Caio terá o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do ato de provimento para tomar posse, que inclusive, 
poderá ser feita mediante procuração, e o ato tornar-se-á sem efeito caso a posse não ocorra no prazo legal. 

C. Caio terá o prazo de 30 (trinta) dias contados da data de publicação do ato de provimento para tomar posse, devendo isso, 
obrigatoriamente, ser feito pessoalmente, e o ato tornar-se-á sem efeito caso a posse não ocorra no prazo legal. 

D. Caio terá o prazo de 45 (quarenta e cinco) dias contados da data de publicação do ato de provimento para tomar posse, 
que inclusive pode ser feita mediante procuração, sendo o servidor exonerado do cargo caso a posse não ocorra no prazo 
legal. 

 

Questão 18 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

A Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, institui a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e 
serviços comuns. De acordo com essa lei, bens e serviços comuns são aqueles: 
 

A. cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo pregoeiro, por meio de especificações 
usuais no varejo. 

B. cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pela autoridade competente, por meio de 
especificações usuais no atacado. 

C. cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado. 

D. cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo licitante, por meio de especificações 
usuais no comércio municipal. 

 

Questão 19 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Analise as seguintes afirmações: 
 

I.  Dentre os deveres dos servidores públicos civis está o de sempre cumprir as ordens de seus superiores, e o não 
cumprimento desse dever constitui falta administrativa que pode resultar em advertência por escrito. 

II.  A pena de censura é aplicada ao servidor público pela Comissão de Ética, e sua fundamentação constará do parecer, 
que será assinado por todos os integrantes, com ciência do faltoso. 

III.  Considera-se plano de carreira a posição do servidor na Matriz Hierárquica dos Padrões de Vencimento em 
decorrência da capacitação profissional para o exercício das atividades do cargo ocupado. 

IV.  O princípio da publicidade, expresso no texto constitucional, constitui requisito de eficácia e validade de qualquer ato 
administrativo e poderá ser relativizado em casos específicos, como em situações de segurança nacional. 

 

 

Quais das afirmações apresentadas acima estão corretas? 
 

A. I e II. 
B. II e III. 
C. II e IV. 
D. III e IV. 

https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/book/view.php?id=5062
https://contas.tcu.gov.br/ead/mod/book/view.php?id=5066
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Questão 20 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

A Lei nº 9.784/1999 estabelece normas básicas sobre o processo administrativo no âmbito da Administração Federal direta e 
indireta, visando, em especial, à proteção dos direitos dos administrados e ao melhor cumprimento dos fins da Administração.  
De acordo com essa lei, é incorreto afirmar que: 
 

A. os atos do processo devem realizar-se em dias úteis, no horário normal de funcionamento da repartição na qual tramitar 
o processo. 

B. somente poderão ser aceitas, mediante decisão fundamentada, as provas propostas pelos interessados caso sejam ilícitas, 
impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. 

C. o órgão competente perante o qual tramita o processo administrativo determinará a intimação do interessado para ciência 
de decisão ou a efetivação de diligências. 

D. no prosseguimento do processo, será garantido direito de ampla defesa ao interessado. 
 

Questão 21 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Existem dois tipos de programas para trabalhar com e-mails: o webmail (como Gmail), que é acessado por meio de um 
navegador de internet, e o cliente de e-mail (como Thunderbird), que é um programa desktop instalado diretamente no 
computador. Ao se compararem os dois tipos, o webmail apresenta várias vantagens sobre os clientes de e-mail. Em qual das 

alternativas a seguir não é apresentada uma vantagem do webmail sobre o cliente de e-mail? 
 

A. A possibilidade de o e-mail ser acessado de qualquer computador que possua acesso à internet. 
B. A possibilidade de os anexos dos e-mails serem acessados pelo smartphone. 
C. A possibilidade de os contatos serem sincronizados com os do smartphone. 
D. O espaço disponível para a caixa de e-mail. 
 

Questão 22 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

A estrutura interna de um computador possui basicamente quatro componentes principais: Unidade Central de Processamento 
(CPU), memória principal, dispositivos de entrada e/ou saída (E/S) e interconexão do sistema. Sobre a arquitetura básica de 
um computador, considere as seguintes afirmações: 
 

I. Os dispositivos de entrada e/ou saída, conhecidos como dispositivos periféricos ou apenas periféricos, são 

responsáveis por mover dados entre o computador e o ambiente externo. 

II. As unidades de disco como discos rígidos (HDs), discos removíveis e fitas magnéticas, embora sejam vistas 

como dispositivos de memória do ponto de vista funcional, podem ser vistas como dispositivos de entrada e 

saída do ponto de vista estrutural. 

III. Os processadores são conectados à memória e aos dispositivos de E/S por meio de interconexões conhecidas 

como barramentos. 

IV. A memória principal é constituída das memórias RAM e ROM e dos discos rígidos internos ao computador. 

 

Quais das afirmações apresentadas acima estão corretas? 
 

A. I, II, III e IV. 
B. Apenas I, II e III. 
C. Apenas II e IV. 
D. Apenas I e III. 
 

Questão 23 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Uma 
 das tarefas mais corriqueiras no computador é a busca por arquivos. No Explorador de Arquivos do Windows 10, pode-se 
utilizar a ferramenta de pesquisa (com a tecla de atalho F3) para encontrar um arquivo no computador. Para localizar os 
arquivos 1-edital-17-2017.pdf e 2-edital-18-2017.pdf, é necessário empregar caracteres como curingas para que a 

ferramenta de pesquisa encontre os dois arquivos em uma só pesquisa. Qual das alternativas a seguir apresenta o texto 
correto para que seja feita a busca, da forma mais eficiente, dos dois arquivos com a realização de uma só pesquisa? 
 

A. *edital*2017.pdf. 
B. *edital.pdf. 
C. edital*.pdf. 
D. edital*2017.pdf. 
 

Questão 24 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Suponha que, utilizando o Microsoft Word versão 2007, você selecionará todo o conteúdo (com a tecla de atalho Ctrl+T) de 
um documento do Word que recebeu via e-mail, copiará (com a tecla de atalho Ctrl+C) e depois colará (com a tecla de atalho 

Ctrl+V) esse conteúdo em um “Novo documento em branco”, criado por você. Quais informações do documento original se 
perderão nesse processo?   
 

A. O tamanho da fonte. 
B. A quebra de páginas. 
C. O layout da página. 

D. Propriedades como autor, título, assunto e palavras-chave. 
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Questão 25 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Na maioria dos navegadores de internet, quando alguém está visitando um site seguro, ele apresenta um ícone no formato 
de cadeado. Quando a cor do cadeado é verde, isso significa que não há erros no certificado digital do site e que todo o 
conteúdo transmitido entre o computador e o site está seguro contra interceptação. Quando há erros no certificado digital, o 
navegador informa o problema e permite que o usuário decida se aceita ou não o certificado do site antes de iniciar a 
navegação. Existem ainda sites que não possuem nenhum tipo de segurança; consequentemente os dados trafegados entre 
esses sites e o computador podem ser facilmente interceptados. Nesse último caso, como os dados podem ser facilmente 
interceptados, é recomendado apenas: 
 
A. informar dados bancários ou de cartões de crédito. 
B. preencher formulários de cadastro. 
C. navegar pelo site. 
D. fazer download de arquivos. 
 

 
Considere o documento fictício apresentado abaixo para responder às questões 26 e 27. 

 

 
 
Questão 26 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 
De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, pode-se considerar que todas as alternativas estão 
corretas, exceto: 
 
A. As comunicações oficiais são necessariamente uniformes, pois há sempre um único comunicador (o Serviço Público) e o 

receptor dessas comunicações ou é o próprio Serviço Público (no caso de expedientes dirigidos por um órgão a outro) – 
ou o conjunto dos cidadãos ou instituições tratados de forma homogênea (o público). 

B. Por se tratar de modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou nível diferente, para realizar a comunicação acima deveria ter sido utilizado o 
expediente do tipo Ofício e não um Memorando. 

C. Não se concebe que um ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite 
sua compreensão. A transparência do sentido dos atos normativos, bem como sua inteligibilidade, são requisitos do próprio 
Estado de Direito. 

D. É correto afirmar que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações. 
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Questão 27 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

De acordo com o Manual de Redação Oficial da Presidência da República, marque a alternativa correta. 
 

A. Apesar de o documento fictício estar formalmente no padrão oficial, seu conteúdo não atende ao princípio da 
impessoalidade, que exige que seja dado tratamento impessoal aos assuntos que constam das comunicações oficiais.   

B. A concisão, a clareza, a objetividade e a formalidade com que são elaborados os expedientes oficiais contribuem para que 
seja alcançada a necessária pessoalidade. 

C. É importante apresentar na redação oficial as impressões pessoais, como as que constam de uma carta a um amigo, ou 
de um artigo assinado de jornal, ou mesmo de um texto literário da preferência de quem se comunica. 

D. A concisão faz aparecer no texto os excessos linguísticos, que muito lhe acrescentam, como se observa no item 2 do 
memorando fictício, que traz informações realmente muito concisas e necessárias para o pedido formulado. 
 

Questão 28 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Quanto à estrutura e à competência das universidades federais, assinale a alternativa correta. 
 

A. As universidades federais são instituições unidisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível básico, apenas 
de pesquisa, pois a extensão é atribuição das escolas de ensino médio. 

B. As universidades federais são instituições unidisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 
pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano apenas nas áreas de engenharia. 

C. As universidades federais são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 
pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano. 

D. As universidades federais são instituições pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, mas 
a pesquisa e a extensão são atribuições e competências apenas das universidades particulares, pois estas precisam de 
dinheiro para o financiamento de projetos que não beneficiam diretamente os alunos universitários. 
 

Questão 29 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

A servidora pública Michelina Miguelina recusou-se a cumprir uma ordem manifestamente ilegal que lhe foi atribuída pelo 
superior hierárquico. Passados alguns dias, a servidora foi comunicada pelo setor de gestão de pessoas de que, em virtude 
do seu comportamento de insubordinação, seria removida ex officio para outra unidade administrativa. 
 

Levando em consideração o texto fictício apresentado acima, marque a alternativa correta em relação aos elementos dos atos 
administrativos. 
 

A. Os elementos dos atos administrativos são apenas a competência, a lei e a finalidade. 
B. O ato administrativo que determinou a remoção ex officio da servidora, por ser discricionário, não poderá ser considerado 

ilegal por desvio de poder, pois não é passível de qualquer controle judicial ou administrativo. 
C. De acordo com a teoria dos motivos determinantes, quando a Administração indica os motivos que a levaram a praticar o 

ato, esse ato sempre será válido, mesmo se os motivos não forem verdadeiros. A discricionariedade é um poder ilimitado. 
D. Apesar de a lei permitir a remoção ex officio do servidor público para atender a necessidade do serviço público, tal ato 

administrativo não pode ser utilizado para finalidade diversa prevista na lei, como para a punição da servidora Michelina 
Miguelina, por exemplo. Nesse caso, o ato pode ser considerado ilegal por desvio de poder devido ao desatendimento da 
finalidade legal do ato em sentido estrito.  

 

Questão 30 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Marque a alternativa incorreta em relação aos atributos dos atos administrativos.  
 

A. Imperatividade é o atributo pelo qual os atos administrativos se impõem a terceiros, independentemente de sua 
concordância. 

B. Consiste a autoexecutoriedade em atributo pelo qual o ato administrativo pode ser posto em execução pela própria 
Administração Pública, sem necessidade de intervenção do Poder Judiciário. 

C. Em decorrência do atributo de presunção de ilegitimidade e veracidade, mesmo que se prove o contrário, o ato 
administrativo será presumidamente considerado legal e verdadeiro. 

D. Tipicidade é o atributo pelo qual o ato administrativo deve corresponder a figuras definidas previamente pela lei como 
aptas a produzir determinados resultados. Para cada finalidade que a Administração pretende alcançar existe um ato 
definido em lei. 
  

Questão 31 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

São objetivos da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), exceto: 
 

A. promover o uso racional dos recursos naturais, a redução de gastos institucionais e, também, contribuir para a melhoria 
da qualidade de vida. 

B. responsabilizar legalmente, em esfera criminal, os gestores públicos que não se sensibilizarem para as questões 
socioambientais. 

C. contribuir para a revisão dos padrões de produção e consumo e para a adoção de novos referenciais de sustentabilidade 
no âmbito da Administração Pública. 

D. reduzir o impacto socioambiental negativo direto e indireto causado pela execução das atividades de caráter administrativo 
e operacional. 
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Questão 32 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 

Ato administrativo normativo é aquele manifestado unilateralmente pela Administração Pública, com o intuito de disciplinar de 
forma geral e abstrata o funcionamento interno, a aplicação da legislação federal e regulamentar as obrigações e os direitos 
dos agentes públicos vinculados à instituição. 
 
Os atos normativos possuem características próprias. Relacione a primeira e a segunda coluna de acordo com tais 
características:  
 

(1) Competência (   ) Maneira pela qual se exterioriza o ato administrativo, podendo ser por atos escritos; ordens 
dadas aos servidores; placas de sinalização ou mímicas. 

(2) Finalidade (   ) Todo ato administrativo é uma modalidade de ato jurídico, portanto pode visar: adquirir ou 
outorgar direitos; estabelecer obrigações; extinguir direitos; reconhecer ou extinguir obrigações. 

(3) Forma (  ) É elemento vinculado do ato administrativo, ou seja, se for praticado por autoridade 
incompetente, será nulo. Para praticar um ato administrativo, o agente deve ter capacidade para 
tanto.  

(4) Motivo (   ) Adequação entre a motivação e o conteúdo do ato administrativo. Se a consequência não 
atender à causa principal do ato, ou se for utilizado um meio inadequado em face da motivação, 
não se atinge a finalidade específica.  

(5) Conteúdo (   ) Circunstância de fato ou de direito que acarreta a formação do ato administrativo.  

 
(6) Causa 

 
(  ) Deve-se sempre verificar se o ato administrativo está realmente voltado para o interesse 
público. 

  
Selecione a alternativa que apresenta a sequência correta da numeração da segunda coluna. 
 
A. 4; 3; 2; 1; 6; 5. 
B. 3; 5; 1; 6; 4; 2. 
C. 2; 6; 3; 4; 5; 1. 
D. 1; 4; 5; 2; 3; 6. 
 
Questão 33 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Cada instituição tem a sua estrutura organizacional definida em função de seus objetivos, seu tamanho e seu contexto 
produtivo. Sobre as estruturas organizacionais tradicionais, assinale a alternativa incorreta. 
 

A. A estrutura tradicional ou mecânica é mais recomendada para ambientes instáveis e de muitas mudanças, pois possui 
como característica principal a flexibilidade. 

B. A organização funcional é aquela que aplica o princípio funcional ou princípio da especialização das funções. 
C. Na organização linear existem linhas diretas e únicas de autoridade e de responsabilidade entre superior e subordinados. 
D. A organização linha-staff é o resultado da combinação da organização linear e da funcional, buscando incrementar as 

vantagens desses dois tipos de organização e reduzir as suas desvantagens. 
 

Questão 34 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Sobre a eficiência, a eficácia e a efetividade, assinale a alternativa incorreta. 
 

A. A efetividade é obtida quando a organização é apenas eficiente ou apenas eficaz. 
B. A eficiência está voltada para a melhor maneira pela qual as coisas devem ser feitas para que os recursos sejam aplicados 

da forma mais racional possível. 
C. As organizações podem ser eficazes e eficientes, simultaneamente. 
D. A eficácia é uma medida de alcance de resultados. Em termos econômicos, a eficácia de uma organização refere-se à sua 

capacidade de satisfazer uma necessidade da sociedade por meio do suprimento de seus produtos e serviços. 
 

Questão 35 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Acerca do processo administrativo organizacional, assinale a alternativa incorreta. 
 

A. Há três níveis distintos de planejamento organizacional: o estratégico, o tático e o operacional.  
B. A organização deve ser a segunda função administrativa. Ela depende do planejamento, da direção e do controle para 

formar o processo administrativo. 
C. As organizações não devem trabalhar na base da improvisação. O planejamento figura como a primeira função 

administrativa, por ser aquela que serve de base para as demais funções. 
D. A função de direção dentro do processo administrativo busca, entre outros propósitos, definir os padrões de desempenho 

e monitorá-los, tomando as ações corretivas necessárias para assegurar que os objetivos planejados sejam alcançados. 
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Questão 36 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 

O processo administrativo deve nortear as ações desenvolvidas nas organizações, com vistas ao alcance dos melhores 
resultados. As principais ferramentas que dão apoio à gestão são o planejamento, a organização, a avaliação e o 
monitoramento.  
 

A respeito do processo administrativo, é correto afirmar que: 
  
A. o planejamento serve para que as organizações reduzam seus pontos fortes e ampliem seus pontos fracos, aproveitando 

oportunidades para o alcance de suas metas. 
B. a estrutura organizacional possui natureza estática, sendo permanente e definitiva, uma vez que não necessita ser revista 

e reajustada continuamente. 
C. o ambiente empresarial está em constante mudança e é cada vez mais competitivo. A natureza complexa e imprevisível 

desse cenário vem obrigando as empresas a repensarem suas ferramentas administrativas e a atuarem de forma flexível 
em face das mudanças. 

D. a avaliação e a análise dos resultados podem ser consideradas dispensáveis para a análise dos processos gerenciais, 
uma vez que não fornecem subsídios para a reflexão e reconstrução das diferentes atividades inseridas no processo de 
trabalho. 

 

Questão 37 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Marque a alternativa cujos termos preenchem corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto transcrito abaixo. 
 
“[...] o Estado, através da administração pública, deve atender as demandas da sociedade com serviços públicos de qualidade  
e com alto nível de transparência, e, para tanto, nos seus três níveis, é mandatório que contenha o maior índice de 
profissionalização e, desta forma, atuar com criatividade, ___________ , ___________ e ____________ , resultando disso a 
melhor qualidade de vida possível para a sociedade como um todo.”   
 

A. ineficácia; eficiência; efetividade. 
B. eficácia; eficiência; efetividade. 
C. eficácia; ineficiência; efetividade. 
D. eficácia; eficiência; incompetência. 

 

Questão 38 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Marque a alternativa cujos termos completam corretamente as lacunas, na ordem em que aparecem no texto transcrito abaixo.  
 

“Planejamento é a função administrativa que define objetivos e decide sobre os recursos e tarefas necessários 
adequadamente. Como principal decorrência do planejamento estão os planos. Os planos facilitam a organização no alcance 
de suas metas e objetivos. Além disso, os planos funcionam como guias ou balizamentos para assegurar os seguintes 
aspectos:  
 

1 – Os planos definem os recursos necessários para alcançar os objetivos ______________. 
 

2 – Os planos servem para integrar os vários objetivos a serem ____________ em um esquema organizacional que 
proporciona coordenação e integração. 
 

3 – Os planos permitem que as pessoas trabalhem em diferentes atividades _____________ com os objetivos definidos. Eles 
dão racionalidade ao processo. São racionais porque servem de meios para alcançar adequadamente os objetivos traçados.  
 

4 – Os planos permitem que o alcance dos objetivos possa ser ______________ monitorado e avaliado em relação a certos 
padrões ou indicadores a fim de permitir a ação corretiva necessária quando o progresso não seja satisfatório.” 
 

A. organizacionais; alcançados; consistentes; continuamente. 
B. constitucionais; postergados; contrastantes; porventura. 
C. pessoais; prorrogados; inconsistentes; possivelmente. 
D. individuais; adiados; contrárias; eventualmente. 
 

Questão 39 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 

A respeito dos fundamentos da organização, marque a alternativa incorreta. 
 
A. É correto afirmar que empresas, escolas, universidades, hospitais, prisões e igrejas são exemplos de organizações. 
B. A abordagem clássica, que tem como  principais representantes o americano Frederick Winslow Taylor e o francês Henri 

Fayol, entende a organização como uma estrutura informal na qual os cargos e as tarefas não são padronizados. 
C. Apesar de haver algumas discrepâncias e diferenças nas análises de autores teóricos organizacionais brasileiros e 

estrangeiros, existe quase um consenso em relação a pelo menos seis abordagens principais das organizações: a clássica, 

a estruturalista, a humanística, a comportamental, a sistêmica e a contingencial. 
D. A abordagem humanística marcou um importante contraponto nos estudos sobre as organizações. Com ela, o elemento 

“pessoas”, até então entendido como secundário na vida organizacional, passou a ser o foco de análise, abrindo espaço 

para o entendimento da complexidade das organizações a partir da complexidade da natureza humana e das relações 

interpessoais e grupais. 
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Questão 40 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

As organizações com estruturas mecânicas são projetadas para induzir as pessoas a se comportarem de maneira responsável 
e previsível. Já as organizações que possuem estruturas orgânicas promovem flexibilidade para que as pessoas iniciem 
mudanças e possam adaptar-se rapidamente às condições variáveis.  
 

Analise as características apresentadas abaixo e, em seguida, marque a alternativa em que são indicadas apenas 
características das estruturas organizacionais mecânicas. 
 

I. Especialização individual: funcionários trabalham separadamente para se especializarem em tarefas claramente 

definidas.  

II. Mecanismos complexos de integração: forças-tarefa e equipes são os mecanismos de integração mais utilizados. 

III. Descentralização: a autoridade para controlar tarefas é delegada a pessoas de todos os níveis da organização; 

a maior parte da comunicação é lateral. 

IV. Padronização: o uso extensivo é feito mediante regras escritas e procedimentos de operação-padrão para 

coordenar tarefas, e os processos de trabalho são previsíveis.  
 

A. I e II. 
B. I e III. 
C. I e IV. 
D. II e III. 
 

Questão 41 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

A Lei nº 8.159, de 08 de janeiro de 1991, dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos e privados e dá outras 
providências. Analise as afirmações referentes à gestão de documentos apresentadas abaixo e, em seguida, marque a 
alternativa em que são indicadas apenas as afirmações corretas. 
 

I. Os arquivos públicos são os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de suas atividades, 

por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito Federal e municipal em decorrência de suas funções 

administrativas, legislativas e judiciárias.  

II. Os documentos públicos são identificados como correntes, intermitentes e provisórios.  

III. A administração da documentação pública ou de caráter público compete às instituições arquivísticas federais, 

estaduais, do Distrito Federal e municipais.  

IV. Ficará sujeito apenas à responsabilidade administrativa, na forma da legislação em vigor, aquele que desfigurar 

ou destruir documentos de valor permanente ou considerados como de interesse público e social. 
 

A. II e IV. 
B. II e III. 
C. I e IV. 
D. I e III. 
 

Questão 42 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Relacione a primeira e a segunda coluna de acordo com as qualidades da Redação Oficial:  
 

(1) Clareza (   ) A ausência de tal qualidade configura a presença constante de erros nas comunicações oficiais e 
transmite ao público externo a imagem de uma administração desorganizada, desleixada e 
descomprometida com o próprio patrimônio público, do qual a língua é  parte importante. 

(2) Objetividade (   ) Consiste em dizer o máximo com o mínimo de palavras. Para alcançar o seu ideal, é essencial 
que o redator distinga claramente as ideias fundamentais das secundárias e das desprezíveis, dando 
realce às primeiras e eliminando as últimas. 

(3) Concisão (  ) Qualidade que limita a comunicação oficial ao que interessa ao destinatário, evitando o supérfluo, 
de modo que seja expresso exatamente, ordenadamente e unicamente o que precisa ser comunicado, 
sem circunlóquios, chavões e inutilidades.  

(4) Precisão (  ) Essa qualidade caracteriza-se pela ausência de gírias, intimidades, banalidades, ironias, 
irreverências, indiscrições, chavões, jargões e expressões vazias de significado. 

(5) Correção (  ) Só ocorre quando as ideias do redator entram sem esforço, espontaneamente, na mente do leitor. 
Por essa qualidade, os atos normativos e as comunicações oficiais em geral não podem conter ideias 
obscuras, que dificultem ou mesmo impossibilitem sua imediata compreensão por parte dos cidadãos.   

(6) Polidez (   ) Essa qualidade das comunicações oficiais requer a preferência pela palavra concreta ao invés da 
abstrata, pela palavra simples no lugar da complexa, pela forma culta, livre de vulgaridades.   

 

Selecione a alternativa que apresente a sequência correta da numeração da segunda coluna. 
 

A. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 
B. 4; 1; 6; 2; 3; 5. 
C. 5; 3; 2; 6; 1; 4. 
D. 6; 5; 4; 3; 2; 1. 
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Questão 43 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 
Quando completou 70 anos em 20 de janeiro de 2000, o Sr. Francisco possuía um patrimônio de R$ 250.000,00 e tinha três 
netos, com as idades de 8, 9 e 13 anos. Nesse mês ele resolveu se precaver escrevendo seu testamento. No testamento, o 
Sr. Francisco esclareceu que todo o patrimônio que possuísse na data de sua morte deveria ser dividido somente entre seus 
três netos. Ele também esclareceu que a divisão de seu patrimônio deveria ser feita de forma diretamente proporcional às 
idades de seus netos à época da morte. 
Sabendo que o Sr. Francisco faleceu em 20 janeiro de 2010 e que aumentou seu patrimônio em 20% a partir de janeiro do 
ano 2000, calcule a quantia que o neto mais novo dele recebeu de herança e assinale a alternativa que apresenta o valor 
correto. 
 
A. R$ 150.000,00. 
B. R$ 90.000,00.  
C. R$ 80.000,00.  
D. R$ 16.666,00. 

 

Questão 44 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 
A secretaria de uma universidade possui duas impressoras capazes de imprimir juntas 50.000 cópias no período de cinco 
dias. Sabendo que foram adquiridas mais quatro impressoras de igual capacidade de produção, calcule quantos dias as seis 
impressoras juntas levarão para produzir 90.000 cópias e assinale a alternativa correta. 
 
A. 3 dias. 
B. 4 dias. 
C. 11 dias. 
D. 27 dias. 

 

Questão 45 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 
Durante o ano de 2016, a Universidade B efetuou 1075 matrículas, distribuídas entre os cursos de Matemática, Biologia e 
Química.  Sabendo que Matemática teve o dobro de matrículas que Biologia e que Biologia teve 25 matrículas a mais que 
Química, calcule quantos alunos se matricularam em Matemática e assinale a alternativa correta. 
 
A. 275 alunos. 
B. 250 alunos. 
C. 320 alunos. 
D. 550 alunos.     
 

Questão 46 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 

Pesquisas em ciências exatas geralmente utilizam softwares com grande poder de tratamento de dados. Entretanto, é 
necessário um conhecimento mínimo para trabalhar com eles.  
Se em uma simulação de dados numéricos forem gerados os conjuntos 𝐴 =  {3, 5, 7} e 𝐵 =  {3, 4, 5} e posteriormente for 

solicitada uma subtração da seguinte forma: 𝐴 –  𝐵.  

O resultado deverá ser: 
 
A. {0, 1, 2}. 
B. {4, 7}. 
C. {7, 4}. 
D. {7}. 

 
 

Questão 47 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
A modalidade de pesquisa por e-mail é bastante utilizada atualmente. Entretanto, sabe-se que, por mais que os resultados da 

pesquisa em questão possam trazer benefícios ao público abordado, infelizmente apenas em torno de 3−2 do total de e-mail 
enviados são respondidos.  
Assim sendo, se em uma pesquisa forem enviados 812 e-mails, então a quantidade aproximada de respostas que deverão 
ocorrer será de: 
 
A. 6561. 

B. 2187. 

C. 729. 

D. 243. 
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Questão 48 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Analise as informações apresentadas a seguir: 
 

 José, Luiz e Antônio são moradores de uma vila e nessa vila existem três casas de cores diferentes (vermelha, verde 

e azul);  

 em cada casa mora uma única pessoa e todas as três pessoas da vila possuem nacionalidades diferentes (espanhol, 

italiano e brasileiro);  

 cada morador tem um animal de estimação diferente (tartaruga, cachorro e gato).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considere também as seguintes informações:  

 José mora na casa verde; 

 Luiz não mora na casa vermelha; 

 a casa azul é a terceira casa; 

 o morador da segunda casa possui uma tartaruga;  

 José tem um gato de estimação; 

 o morador da primeira casa é brasileiro; 

 o espanhol é vizinho apenas do italiano.  
 

Com base em todas as informações apresentadas acima, é correto afirmar que:  
 

A. o morador da casa azul tem um cachorro. 
B. Antônio não tem uma tartaruga. 
C. o espanhol tem um gato. 
D. José é italiano. 

 

Questão 49 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Em pesquisas universitárias é bastante comum a obtenção de sistemas de equações por meio de experimentos, de 
simulações, de equacionamentos de problemas etc. Observe o sistema de equações a seguir: 
 

  

𝐸𝑞01  ⇒   6𝑥 + 10𝑦 + 4𝑧 = 52
     𝐸𝑞02   ⇒   2𝑥 − 14𝑦 +  2𝑧 = −32

𝐸𝑞03   ⇒  10𝑥 − 2𝑦 + 6𝑧 = 28
 

 

Este sistema de equações apresenta o seguinte conjunto de soluções 𝑥, 𝑦, 𝑧: 
 

A. (1, 3, 4). 
B. (1, 4, 0). 

C. (3, 4, 1). 

D. (2, 3, 3). 
 

Questão 50 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 

Em ambientes universitários federais os servidores técnico-administrativos são convidados a participar de pesquisas com 
bastante frequência. Por exemplo, suponha que um aluno solicite a um servidor técnico-administrativo a análise da 
simplificação de oito expressões simples de potenciação.  Isso com o intuito de coletar dados sobre a proficiência em 
matemática desses servidores. 
As expressões com suas respectivas simplificações de potências são apresentadas a seguir: 

1ª) 512 / 52 = 56  2ª) 22 𝑥  32 = 66  3ª) 23 𝑥  4 = 83  4ª) (3 +  3)4 = 34 + 34 

5ª) (33)2 = 36  6ª) (−3)6 = 36  7ª) 35 / 34 = 3  8ª) 82 − 25 = 25 

Se, para cada um desses itens, a simplificação de potência for assinalada com V se estiver correta e com F se estiver incorreta, 
o resultado será: 
 

A. 1ª) V; 2ª) F; 3ª) F; 4ª) F; 5ª) V; 6ª) V; 7ª) F e 8ª) V. 
B. 1ª) F; 2ª) F; 3ª) F; 4ª) F; 5ª) V; 6ª) V; 7ª) V e 8ª) V. 
C. 1ª) V; 2ª) V; 3ª) F; 4ª) F; 5ª) V; 6ª) F; 7ª) F e 8ª) V. 
D. 1ª) V; 2ª) V; 3ª) F; 4ª) F; 5ª) V; 6ª) V; 7ª) F e 8ª) F. 


