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

 
(QUINO. Mafalda. Disponível em: <http://tirasdemafalda.tumblr.com/>. Acesso em: 13 jul. 2015.) 

Questão 1 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Mafalda é apresentada na tirinha como uma menina que: 
 

A. se preocupa com questões espirituais. 
B. tem uma visão pessimista da vida. 
C. gosta de ter amigos imaginários. 
D. não aceita as respostas dadas por adultos. 
 

Questão 2 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A. O uso de letra cursiva no último quadrinho revela um descuido do autor da tirinha. 
B. A linguagem não verbal não acrescenta nenhuma informação à tirinha. 
C. A observação da linguagem não verbal ajuda o leitor a entender a finalidade do texto escrito por Mafalda. 
D. A linguagem verbal é desnecessária para a compreensão da tirinha. 
 

Questão 3 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A. A primeira fala de Mafalda foi apresentada de acordo com as exigências da gramática normativa. 
B. Para adequar a primeira fala de Mafalda às exigências da gramática normativa, é preciso substituir “onde” por “aonde”. 
C. Para adequar a primeira fala de Mafalda às exigências da gramática normativa, é preciso eliminar a vírgula depois de 

“pai”. 
D. Para adequar a primeira fala de Mafalda às exigências da gramática normativa, é preciso substituir “que” por “as quais”. 
 

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

Finalmente, o Brasil se livrou dos clichês samba, futebol e carnaval.  
Hoje em dia, quando os estrangeiros se lembram do Brasil, logo pensam em "Brazil butt lift" (cirurgia para aumentar 

as nádegas), "semillas de Brazil" (sementes supostamente emagrecedoras que não são brasileiras) e "Avenida Brasil", a 
novela global campeã de audiência.  

Um levantamento feito pelo Google Brasil para a Folha mostra que há novos estereótipos grudando no país. E 
ignorância. A maioria dos estrangeiros não sabe nem "em que país fica o Brasil", que dizer da moeda usada ou da língua 
falada por aqui.  

(MELLO, Patrícia Campos. “Quem descobriu o Brasil?”, perguntam portugueses em site de busca. Folha de S. Paulo, São Paulo, 15 jun. 2015. Disponível em: 

<http://www1.folha.uol.com.br/asmais/2015/06/1641394-quem-descobriu-o-brasil-perguntam-portugueses-em-site-de-busca.shtml>.Acesso em: 15 jul. 2015.) 

 

Questão 4 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

O advérbio “finalmente” foi utilizado para realçar que:  
 

A. o Brasil já havia se livrado de quase tudo o que é ruim; só faltava libertar-se dos clichês samba, futebol e carnaval. 
B. o Brasil já havia se livrado de outros clichês anteriormente. 
C. a autora do texto se esforçou muito para libertar o Brasil dos clichês samba, futebol e carnaval. 
D. a autora do texto considera que a imagem do Brasil ficou durante muito tempo associada ao samba, ao futebol e ao 

carnaval. 
 

Questão 5 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

O texto lido permite concluir que: 
 

A. não há mais nenhum clichê associado ao Brasil. 
B. muitos estrangeiros continuam mal informados sobre o Brasil. 
C. a maioria dos estrangeiros não gosta de nada que é brasileiro. 
D. a ignorância é a principal característica dos brasileiros. 
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Questão 6 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 
As aspas foram utilizadas em “em que país fica o Brasil” porque esse trecho: 
 
A. expressa ironia. 
B. apresenta uma transcrição. 
C. revela uma dúvida comum a todos os estrangeiros. 
D. apresenta estrangeirismo. 
 

Questão 7 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual dos vocábulos apresentados a seguir melhor substituiria o vocábulo “estereótipos”, presente na primeira frase do 
terceiro parágrafo? 
 

A. Clichês. 
B. Valores. 
C. Problemas. 
D. Descobertas. 
 

Texto C (para as questões 8, 9, 10 e 11) 
 

A Cegonha e a Raposa 
 

Um dia a Raposa convidou a sua amiga Cegonha para jantar. Chegado o tempo, a ardilosa Raposa preparou para 
o jantar umas papas que estendeu numa bandeja, e incentivava a Cegonha a que comesse. Mas como esta magoava o bico 
na bandeja e nada conseguia apanhar das papas, regressou faminta ao ninho.  

Para se vingar, a Cegonha convidou por sua vez a Raposa e serviu o manjar numa garrafa, de onde comia com o 
bico e pescoço comprido. A Raposa, não conseguindo meter o focinho na garrafa, regressou a casa morta de fome.  
 

Moral da história: É agradável enganar o enganador e zombar de quem quer zombar de nós, e obrigação dos que 
zombam e escarnecem sofrerem bem zombarias leves. 

 

(FÁBULAS de Esopo. Tradução e adaptação Carlos Pinheiro. 2012. Disponível em: <https://lerebooks.files.wordpress.com/2013/01/ fabulasdeesopo.pdf>. Acesso em: 18 jul. 2015.) 

 

Questão 8 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Todos os ditados populares apresentados a seguir estão relacionados com o enredo da fábula, exceto: 
 

A. Um dia da caça, o outro do caçador. 
B. Quem com ferro fere, com ferro será ferido. 
C. Desgraça pouca é bobagem. 
D. Não há nada como um dia depois do outro. 
 

Questão 9 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

A que termo se refere o pronome relativo “que” presente em “a ardilosa Raposa preparou para o jantar umas papas que 
estendeu numa bandeja”? 
 

A. Raposa. 
B. Cegonha. 
C. Bandeja. 
D. Papas. 
 

Questão 10 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

A oração “não conseguindo meter o focinho na garrafa” poderia, sem alteração de sentido, ser substituída por: 
 

A. embora não conseguisse meter o focinho na garrafa. 
B. à medida que não conseguia meter o focinho na garrafa. 
C. uma vez que não conseguia meter o focinho na garrafa. 
D. ainda que não conseguisse meter o focinho na garrafa. 
 

Questão 11 - Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Qual alternativa apresenta os adjetivos que melhor caracterizam, respectivamente, a Raposa e a Cegonha? 
 

A. Maldosa e vingativa. 
B. Esperta e ingênua. 
C. Zombeteira e indefesa. 
D. Ardilosa e indulgente. 
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Texto D (para as questões 12, 13, 14 e 15)  
 

 Para os que, assim como eu, amam história, conhecer a Itália é algo a ser feito. Durante minha visita ao país, em 
julho, pude observar algumas coisas que, além de diferentes, são divertidas – e educativas. Aproveito minha coluna para 
compartilhar as lições que tirei da viagem. 
 Relação com o cliente – percebi que italianos têm uma relação com seus clientes que é absolutamente diferente da 
nossa. Se você for mal atendido por lá, nem pense em gritar e espernear. Os italianos não se constrangem com seus gritos. 
Falar alguns decibéis acima do volume normal é o usual por lá. Os prestadores de serviço orgulham-se muito do que fazem 
e, por ali, o cliente tem razão somente quando, de fato, está certo. Não tem essa de “você sabe com quem está falando?”. A 
lição a ser tirada daí é: nas relações com qualquer pessoa, paute seu comportamento por ações éticas, gentis, respeitosas. 
Você há de se dar bem em qualquer quadrante do planeta.  
 Viva a cultura – me emocionei ao cruzar com excursões de crianças e adolescentes por muitos dos museus onde 
estive. Galeria Uffizi, em Florença, Museu do Vaticano, em Roma, Palácio do Doge, em Veneza. Fiquei admirada com uma 
mãe passeando pelas ruínas do Fórum Romano cercada pelos quatro filhos, com idade entre 2 e 7 anos, contando a história 
daquele lugar como se estivesse lendo um livro de histórias infantis. Talvez isso explique por que as pessoas ali têm todas 
uma relação com beleza, estética, arte e criação. 

  (LEÃO, Célia. Lições da Itália. Você S/A, São Paulo, edição 196, p. 96, set. 2014.) 

Questão 12 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

A primeira frase do texto permite afirmar que, segundo a autora: 
 

A. apenas os que amam história devem conhecer a Itália. 
B. a Itália só deve ser conhecida por aqueles cujos gostos são semelhantes aos da autora. 
C. os que não amam história não irão gostar da Itália. 
D. na Itália é possível adquirir muitos conhecimentos históricos.  
 

Questão 13 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

O travessão foi utilizado no primeiro parágrafo para: 
 

A. introduzir a fala de uma personagem. 
B. introduzir uma explicação do termo anterior. 
C. dar mais ênfase ao adjetivo “educativas” do que aos adjetivos “diferentes” e “divertidas”. 
D. acrescentar uma informação sem muita importância. 
 

Questão 14 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

A. Segundo a autora, como os italianos falam alto, o cliente, para ter suas exigências atendidas na Itália, precisa falar 
muitos decibéis acima do volume normal. 

B. A autora realça que, na Itália, os prestadores de serviço são muito atenciosos e sabem tratar de modo diferenciado as 
pessoas que ocupam posição de destaque na sociedade. 

C. A autora não só apresenta hábitos dos italianos, como também critica hábitos dos brasileiros. 
D. No segundo parágrafo, a autora apresenta uma lição baseada nos defeitos que ela identificou nos italianos. 
 

Questão 15 – Língua Portuguesa – Auxiliar em Administração 
 

A última frase do terceiro parágrafo: 
 

A. contradiz o que foi afirmado anteriormente. 
B. apresenta uma generalização. 
C. retoma a ideia central do segundo parágrafo. 
D. prioriza o uso de adjetivos para a caracterização dos italianos. 
 

Questão 16 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

O servidor público está sujeito ao cumprimento da lei e do bem comum, e deles não se pode desviar, sob pena de se expor 
à responsabilidade disciplinar, civil e criminal. Assinale a alternativa que corresponde ao princípio da Administração Pública 
a que se refere a frase anterior. 
 

A. Princípio da legalidade. 
B. Princípio da impessoalidade. 
C. Princípio da moralidade. 
D. Princípio da publicidade. 

 

Questão 17 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Sabendo que a Universidade Federal de Itajubá (UNIFEI) é uma instituição federal de ensino superior, criada por lei, com 
personalidade jurídica, patrimônio e receita próprios, assinale a alternativa que a caracteriza corretamente na administração 
indireta. 
 

A. Empresa pública. 
B. Autarquia. 
C. Fundação pública. 
D. Empresa de economia mista. 
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Questão 18 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Quanto à gestão de documentos, selecione a alternativa correta para arquivar, por meio do método alfabético de 
arquivamento, em que se empregam as regras de alfabetação, os cinco documentos identificados abaixo:  
 

1. Cláudia Santa Cruz 
2. Paulo Vilas Boas 
3. Maria Souza Vasconcelos 
4. Emanuel de Souza Ferreira 
5. Juvenal da Silva Ferreira 

 

A. 1 – 4 – 5 – 3 – 2. 
B. 2 – 1 – 4 – 5 – 3. 
C. 2 – 1 – 5 – 4 – 3. 
D. 4 – 5 – 1 – 3 – 2. 
 

Questão 19 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Quanto à gestão de documentos, a escolha do método de arquivamento deve considerar as características dos documentos 
a serem classificados, identificando o aspecto pelo qual o documento é mais frequentemente consultado. Selecione a 
alternativa cujo método apresentado não corresponde aos métodos básicos de arquivamento.  
 

A. Randomizado. 
B. Ideográfico. 
C. Geográfico. 
D. Alfabético. 
 

Questão 20 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

“_____________________ é uma forma de avaliar, informar, reforçar ou corrigir o desempenho humano”. A palavra que 
completa adequadamente a lacuna é: 
 

A. Reengenharia. 
B. Terceirização. 
C. Downsizing. 
D. Feedback. 

 

Questão 21 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

De acordo com a Lei n.º 10.520/2002, na modalidade de licitação denominada pregão, declarado o vencedor do certame, 
qualquer licitante poderá manifestar a intenção de recorrer. Assinale a alternativa que indica o prazo para apresentação das 
razões do recurso. 
 

A. 7 dias úteis. 
B. 5 dias. 
C. 3 dias. 
D. 1 dia útil. 
 

Questão 22 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Suponha que a UNIFEI esteja reformando seus laboratórios de informática e, nesse processo, adquiriu R$ 60.000,00 em 
novos condicionadores de ar, restringindo a compra por modelos que economizam energia. Qual alternativa abaixo 
classifica a aquisição relatada? 
 

A. Investimento. 
B. Custo. 
C. Receita. 
D. Amortização. 
 

Questão 23 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Considere que você esteja trabalhando na Universidade Federal de Itajubá e que precisa encaminhar com agilidade um 
projeto para uma unidade diferente da que você está alocado. Qual forma de comunicação você deve adotar? 
 

A. Ofício. 
B. Memorando. 
C. Aviso. 
D. Informativo. 
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Questão 24 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
Não faz(em) parte da diagramação única adotada no Manual de Redação da Presidência da República para a escrita de um 
ofício: 

 
A. indicação e especificação de anexos no cabeçalho do documento. 
B. tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. 
C. local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita. 
D. assunto apresentando um resumo do teor do documento. 

 
Questão 25 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
Com relação aos conceitos de eficiência e eficácia, identifique a alternativa incorreta. 

 
A. Recursos e objetivos são duas palavras-chave para a definição dos conceitos de eficiência e eficácia, 

respectivamente. 
B. É possível afirmar que a eficiência está relacionada ao conceito de produtividade e ao emprego econômico dos 

recursos públicos, significando produzir mais a partir de menos recursos. 
C. Eficiência e eficácia são sempre diretamente relacionadas, logo uma não pode existir sem a outra. 
D. A eficácia está relacionada ao ato de atingir as metas esperadas. 

 
Questão 26 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
O princípio da publicidade na Administração Pública, previsto no artigo 37 da Constituição Federal, preza por manter plena 
transparência de todos os seus comportamentos, provendo, no prazo da lei, informações de interesse particular ou de 
interesse coletivo ou geral.  Em relação aos propósitos da publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas 
dos órgãos públicos, assinale a alternativa que não está de acordo com o texto constitucional. 

 
A. Caráter educativo. 
B. Caráter promocional. 
C. Caráter informativo. 
D. Caráter de orientação social. 

 
Questão 27 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
Considerando o Decreto n.° 1.171/1994, que estabelece o Código de Ética do Servidor Público Civil, avalie os itens a seguir 
e assinale a alternativa correta. 

 
A. É permitido ao servidor público alterar o teor de documentos que devam ser encaminhados para providências. 
B. Os atos praticados por um servidor público no âmbito privado são dissociados de sua conduta pública, não 

influenciando, por consequência, em seu conceito enquanto servidor. 
C. O servidor público deve cumprir as ordens de seus superiores sem contestação e hesitação, pois a hierarquia é um dos 

princípios éticos que rege a função pública. 
D. É vedado ao servidor público deixar de utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance ou do seu 

conhecimento. 

 
Questão 28 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
Sobre a Comissão de Ética referida no Decreto No 1.171/94 - Código de Ética do Servidor Público Civil , identifique a 
alternativa correta. 

 
A. Uma vez apurada a infração grave de um servidor público, é possível que a Comissão de Ética aplique 

diretamente a penalidade de exoneração a esse servidor. 
B. Por questão de sigilo, a Comissão de Ética não deve fornecer aos organismos encarregados da execução do quadro de 

carreira dos servidores os registros sobre a conduta ética de determinado servidor. 
C. Servidores ligados direta ou indiretamente a qualquer órgão do poder estatal, tal como autarquia, fundação pública, 

entidade paraestatal, empresa pública e sociedade de economia mista, não se submetem a Comissões de Ética aos 
moldes do Decreto n.º 1.171/1994. 

D. A pena aplicável ao servidor público pela Comissão de Ética é de censura, fundamentada em parecer assinado 
por todos os seus integrantes com ciência do faltoso. 
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Questão 29 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
Sobre a Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P), identifique a alternativa incorreta. 

 
A. Em suas ações, a A3P tem priorizado como um de seus princípios a política dos 5 R’s: Repensar, Reduzir, 

Reaproveitar, Reciclar e Recusar o consumo de produtos que geram impactos socioambientais significativos. 
B. A A3P tem como eixos temáticos o uso racional dos recursos naturais e bens públicos, a gestão adequada dos resíduos 

gerados, o desenvolvimento de tecnologias ambientais, a capacitação das lideranças do setor público e as licitações 
sustentáveis. 

C. A A3P propõe harmonia com o princípio de economicidade, traduzida na relação de custo-benefício e eficiência exigida 
pela constituição federal. 

D. Entre seus objetivos fundamentais, a A3P visa reduzir o impacto ambiental direto e indireto causado pela execução de 
atividades de caráter administrativo e operacional ligadas ao serviço público. 

 
Questão 30 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
Os requisitos que configuram um ato administrativo são: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Sobre o requisito 
‘finalidade’, é possível afirmar que ele é: 
 
A. o acontecimento que autoriza o ato administrativo. 
B. o que o ato declara. 
C. um requisito orientado para o interesse público. 
D. a maneira pela qual o ato se revela. 

 

Questão 31 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
A espécie de ato administrativo que faculta a alguém o ingresso em um estabelecimento governamental para o recebimento 
de um serviço público, tal como o acesso à matrícula em uma universidade federal, é chamado de: 

 
A. aprovação. 
B. autorização. 
C. permissão. 
D. admissão. 

 
Questão 32 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
Sobre o recurso em um processo administrativo, é incorreto afirmar que: 

 
A. um recurso deve ser decidido no prazo máximo de trinta dias, a partir do seu recebimento, a menos que uma lei 

específica fixe um prazo diferente para tal. 
B. têm legitimidade para interpor recursos aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão 

recorrida. 
C. a partir da divulgação oficial da decisão recorrida, salvo disposição legal específica, o prazo para interposição de 

recurso administrativo é de 15 dias corridos. 
D. o prazo para a decisão de um recurso pode ser prorrogado por igual período mediante justificativa explícita. 

 
Questão 33 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
O processo de liderança deve ser fundamentado na: 

 
A. influência. 
B. coerção. 
C. recompensa. 
D. perícia. 

 
Questão 34 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 

 
São exemplos de tendências e novas práticas organizacionais, exceto: 

 
A. Gestão de Projetos. 
B. Organizações que aprendem. 
C. Equipes de alto desempenho. 
D. O modelo burocrático de organização. 
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Questão 35 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Um usuário, ao digitar o respectivo comando para listar os arquivos existentes em um diretório de trabalho do seu 
computador pessoal, recebeu a seguinte resposta do sistema: 
 

Arq1.jpg 
Arq2.doc 
Arq3.mp3 
Arq4.avi 
 

Com base apenas nas extensões dos arquivos, é possível afirmar que: 
 

A. Arq2 é um arquivo de áudio e Arq4 é um arquivo de vídeo. 
B. Arq1 é um arquivo de áudio e Arq4 é um arquivo de imagem. 
C. Arq1 é um arquivo de imagem e Arq3 é um arquivo de áudio. 
D. Arq2 é uma planilha eletrônica e Arq3 é um arquivo de texto. 

 
Questão 36 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Um objetivo importante dos sistemas computacionais é a disponibilização de grandes quantidades de dados com facilidade. 
Entretanto, a transmissão eletrônica de dados, especialmente por conexões públicas, é inerentemente insegura. Uma forma 
de resolver esse problema é alterar os dados de tal forma que usuários não autorizados sejam incapazes de compreender 
as informações que trafegam nesses meios de comunicação. A criptografia trata da codificação e da decodificação de dados 
de modo que eles somente possam ser interpretados pelos destinatários autorizados. A técnica que utiliza a mesma chave 
secreta para codificar e decodificar uma mensagem, ou seja, ambos emissor e receptor da mensagem utilizam a mesma 
chave para criptografá-la e decifrá-la, é conhecida por criptografia: 
 

A. simétrica. 
B. por chave pública. 
C. por assinatura digital. 
D. baseada no algoritmo RSA. 

 
Questão 37 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Uma planilha eletrônica é uma ferramenta que oferece diversos recursos, possibilitando que os usuários criem fórmulas, 
desenvolvam funções matemáticas, insiram gráficos e preparem diversos projetos. O aplicativo LibreOffice Calc é um 
exemplo de planilha eletrônica. É uma ferramenta gratuita utilizada em diversas empresas e possui várias funções 
previamente definidas. Na figura apresentada abaixo há uma planilha construída nesse aplicativo. 
 
Se as demais células forem usadas para alguns cálculos e se forem inseridas as 
fórmulas especificadas abaixo nas células B12, B13 e B14, respectivamente, 
quais resultados serão apresentados nessas células? 
 
 

=MÉDIA(B2:B11) 

=CONT.SE(B2:B11;">"&B12) 

=PROC(MÁXIMO(B2:B11);B2:B11;A2:A11) 
 
 
 
 
 
 
 
 
A. B12 = 6,25  -  B13 = 7,1  -  B14 = 9,5. 
B. B12 = 5,6  -  B13 = 6  -  B14 = 1236. 
C. B12 = 6,25  -  B13 = 5  -  B14 = 3,9. 
D. B12 = 6,25  -  B13 = 5  -  B14 = 1444. 
 

Questão 38 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

O processador central de um sistema de computação, também conhecido como Unidade Central de Processamento (UCP), 
é o componente vital do sistema. Dentre seus elementos, o responsável por gerenciar as atividades de todos os 
componentes da UCP, denomina-se Unidade: 
 

A. de Controle. 
B. Lógica e Aritmética. 
C. de Ponto Flutuante. 
D. de Gerenciamento de Memória. 
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Questão 39 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Analise as afirmações abaixo em relação aos tipos de memória em um sistema computacional. 
 

I. A memória principal pode ser classificada em função de sua volatilidade, que é a capacidade de a memória 
preservar o seu conteúdo mesmo sem uma fonte de alimentação ativa. Memórias do tipo RAM (Random Access 
Memory) e ROM (Read-Only Memory) são voláteis, enquanto memórias do tipo EPROM (Erasable Programmable 
ROM) são não voláteis. 

II. A memória secundária é um meio não volátil de armazenamento de grande quantidade de dados, porém o acesso 
a esse tipo de memória é lento se comparado com o acesso à memória principal. 

III. A memória cache é uma memória de alta velocidade, porém com a desvantagem de possuir pequena capacidade 
de armazenamento em relação à memória principal. 

 

É correto o que se afirma em: 
  

A. I, II e III. 
B. I, apenas. 
C. II, apenas. 
D. II e III, apenas. 
 

Questão 40 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

A imagem abaixo contém um texto apresentando uma definição de computador. Esse texto foi digitado no programa MS 
Word versão 2010, um dos processadores de textos mais utilizados na atualidade. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Considere que esse texto foi todo selecionado e, após uma sequência de comandos com utilização de teclas de atalho, o 
texto resultante ficou com a aparência apresentada na próxima figura: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dessa forma, uma sequência válida de comandos com utilização de teclas de atalho, que gera as alterações apresentadas, 
seria: 
 

A. (Ctrl+j), (Ctrl+i), (Ctrl+5). 
B. (Ctrl+2), (Ctrl+e), (Ctrl+i). 
C. (Ctrl+z), (Ctrl+5), (Ctrl+u). 
D. (Ctrl+i), (Ctrl+j), (Ctrl+a). 
 

Questão 41 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Um auxiliar administrativo precisa comprar 90 pincéis. Os pincéis de certo fornecedor vêm em caixas com 8 unidades e em 
caixas com 6 unidades. Sabe-se que o custo do frete é de R$ 1,00 por caixa enviada e que o fornecedor não envia frações 
de caixas. Qual é o menor valor possível de frete para o auxiliar administrativo comprar exatamente os 90 pincéis? 
 

A. R$13,00. 
B. R$12,00. 
C. R$10,00. 
D. R$11,00. 
 

Questão 42 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Numa lanchonete trabalham três funcionários: João, José e Mário. José e Mário foram contratados ao mesmo tempo. As 
gorjetas são divididas com proporção direta ao tempo de serviço do empregado na empresa, em anos. No final do mês de 
julho havia na caixa de gorjetas R$360,00. Sabendo que João tem quatro anos de serviço na empresa e que após a divisão 
ficou com R$80,00, há quanto tempo José trabalha na empresa e quanto recebeu? 
 

A. José trabalha há sete anos e recebeu R$140,00. 
B. José trabalha há seis anos e recebeu R$140,00. 
C. José trabalha há oito anos e recebeu R$140,00. 
D. José trabalha há seis anos e recebeu R$150,00. 

O computador é um equipamento capaz de coletar, manipular e fornecer 
resultados da manipulação de informações para diversos objetivos distintos. 
Como é uma máquina composta por vários circuitos e componentes eletrônicos, 
o computador também é conhecido como equipamento de processamento 
eletrônico de dados. 

O computador é um equipamento capaz de coletar, manipular e fornecer 

resultados da manipulação de informações para diversos objetivos distintos. 

Como é uma máquina composta por vários circuitos e componentes eletrônicos, 

o computador também é conhecido como equipamento de processamento 

eletrônico de dados. 
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Questão 43 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Em uma classe de 100 alunos sabe-se que 63 cursam cálculo, 59 cursam álgebra e 42 cursam as duas disciplinas. Nessas 
circunstâncias, é correto afirmar que: 
 
A. 61 alunos cursam apenas uma das duas disciplinas citadas. 
B. 23 alunos cursam apenas cálculo. 
C. 20 alunos não cursam nem cálculo nem álgebra. 
D. 14 alunos cursam apenas álgebra. 
 

Questão 44 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Uma caixa d’água em forma de paralelepípedo tem medidas internas de 50 centímetros, 4 metros e 2 metros. Por questões 
de segurança, a caixa só pode ser cheia até 75% de sua capacidade máxima. Quantos litros de água podem ser colocados 
na caixa? 
 

A. 30 mil litros. 
B. 5 mil litros. 
C. 4 mil litros. 
D. 3 mil litros. 
 

Questão 45 - Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Ao fazer um empenho para compra de passagem, o responsável deve acrescentar 20% do valor para despesas 
operacionais. Em certo dia Júlia fez o pedido de uma passagem. Antes de finalizar a compra ela teve que sair, deixando 
para seu colega Mário terminar o serviço. Mário não notou que Júlia já havia acrescentado os 20% ao valor e acrescentou 
20% ao valor total, finalizando o processo no valor de R$2880,00. Quando Júlia retornou, notou o erro e decidiu fazer um 
boleto para que a empresa devolvesse o que foi recebido a mais. Qual o valor desse boleto? 
 

A. R$      80,00. 
B. R$    400,00. 
C. R$    480,00. 
D. R$ 2.000,00. 
 

Questão 46 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar em Administração 
 

Num almoxarifado chegaram 256 caixas de giz branco. Sabendo-se que o empilhamento máximo é de 11 caixas e que essa 
é a quantia sempre empilhada a menos que faltem caixas, quantas pilhas de caixas serão feitas? 
 

A. 22.  
B. 23. 
C. 24. 
D. 26. 

 

Questão 47 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar Administrativo 

 

Entre os princípios básicos da Administração Pública previstos no caput do art. 37 da Constituição Federal não está a: 
 

A. universalidade. 
B. moralidade. 
C. legalidade. 
D. eficiência. 

 
Questão 48 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar Administrativo 

 

É falta administrativa punível com a demissão do servidor público: 
 

A. opor resistência injustificada ao andamento de documento, processo ou execução de serviço. 
B. atuar como procurador ou intermediário junto a repartições públicas. 
C. praticar atos que configurem incontinência pública e conduta escandalosa na repartição.  
D. manter sob a sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parente até o segundo grau civil. 

 

Questão 49 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar Administrativo 
 

São princípios norteadores do processo administrativo, estabelecidos na Lei nº 9.784/1999: 
 

A. eficiência, interesse público, legalidade e indisponibilidade. 
B. legalidade, contraditório, ampla defesa e motivação. 
C. moralidade, continuidade, ampla defesa e contraditório. 
D. interesse público, razoabilidade, especialidade e moralidade. 
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Questão 50 – Conhecimentos Específicos – Auxiliar Administrativo 
 

Sobre a Lei n.º 10.520/2002, que instituiu a modalidade de licitação denominada pregão para aquisição de bens e serviços 
comuns, é correto afirmar que: 
 

A. é vedada a exigência de garantia de proposta no edital de licitação. 
B. a documentação de habilitação dos participantes será analisada antes da abertura das propostas, desclassificando-se 

as empresas que não atendam às exigências do edital. 
C. essa modalidade de licitação permite a aquisição de produtos ou serviços com características subjetivas. 
D. é obrigatória a aquisição do edital do pregão pelos licitantes, como condição para participação no certame. 


