Cargo : Auxiliar de Escritório
Viver em Segurança com mais
liberdade
Todas as pessoas devem viver em
segurança. A segurança não pode ser
privilegio de uma classe ou de um
partido.
Em nome da segurança, não se pode
provocar medo nem insegurança no
povo. Em nome da segurança não se
pode prender as pessoas sem provar
antes sua culpa.
Em nome da segurança, ninguém pode
ser vitima da valentia e da violência fáceis
dos mandões que nunca são punidos.
A verdadeira segurança é aquela que faz
o povo viver no uso de seus direitos, na
felicidade de sua liberdade e na paz de
uma verdadeira justiça social.
Exigências Cristãs de uma ordem
Politica- Diocese de São MateusVozes,1978
1-Assinale a alternativa correta: Segundo
o texto:
a) As pessoas com maior poder
financeiro
devem
receber
maior
segurança,
para
defender
seus
patrimônios.
b) As mulheres, idosos e crianças devem
receber maior segurança.
c)Todas as pessoas devem viver em
segurança.
d) A classe de políticos deve receber
maior segurança devido às várias
manifestações nas ruas.
2-O antônimo de privilegio é:
a) Vantagem
b )Direito
c) Prerrogativa
d) Desvantagem

3-Qual o significado de Justiça Social?
a)Princípio de que todos os indivíduos de
uma sociedade têm direitos e deveres
iguais em todos os aspectos da vida
social.
b)Todos os direitos básicos, como a
saúde, educação, justiça, trabalho e
manifestação cultural, devem ser
garantidos a todos.
c)É uma construção moral e politica
baseada na igualdade de direitos e na
solidariedade coletiva.
d)Todas as alternativas estão corretas
4-Qual o sinônimo de mandões?
a)Autoritário.
b)Despótico.
c)Prepotente.
d)Todas as alternativas estão corretas.
5-Passando a frase: Mandões que nunca
são punidos para forma afirmativa,
teremos:
a)Mandões que raramente são punidos.
b)Mandões que dificilmente são punidos.
c)Mandões que jamais são punidos.
d)Mandões que sempre são punidos.
6- Carlos tinha em sua conta bancária um
saldo negativo de R$ 730,00. Após
receber seu salário, o saldo da conta
tornou--se R$ 2.680,00 positivo. O
salário de Carlos é de:
a)
b)
c)
d)

R$ 3.410,00
R$ 2.000,00
R$ 3.200,00
R$ 1.550,00

7- No primeiro dia de uma obra, um
operário executou ¼ da obra, no
segundo dia 2/3. Sendo assim quanto
faltam para completar a obra?
a)1/2
b)1/3
c) 1/6
d) 1/12
8- Uma caixa de agua tem capacidade de
72.000cm3. Quantos quilogramas ela ira
pesar depois que estiver cheia d’agua se
vazia ela pesa 3kg?
a) 72 KG
b) 75 Kg
c) 7,2Kg
d) 7,5 Kg
9- Uma festa teve inicio as 20 h15min 28
seg. e terminou às 2h 10min 18 seg. do
dia seguinte. Quanto tempo essa festa
teve de duração?
a) 5h30 min
b) 4h 32min 30 seg.
c) 5h54min50seg
d) 6h
10-Flávia comprou 5 pacotes de feijão de
2 kg cada um, 10 pacotes de farinha com
600g cada um, 20 pacotes de café de 250
g cada um. Qual o peso total desta
compra?
a) 2,1 Kg
b) 2.100 Kg
c) 21 Kg
d) 210 Kg

11- O horário de verão brasileiro
começou em outubro de 2016 e foi ate:
a) Janeiro de 2017
b) Fevereiro de 2017
c) Dezembro de 2016.
d) Novembro de 2016.
12- O valor do salário mínimo atual é:
a) R$ 937,00
b) R$ 880,00
c) R$ 890,00
d) R$ 957,00
13- A Prefeitura de Areias publicou a
relação das pessoas que irão receber o
bolsa família em 2017. .Em relação a este
programa:
a)O Bolsa Família é um programa federal
destinado às famílias em situação de
pobreza e extrema pobreza.
b) Para ter direito tem que ter renda per
capita de até R$ 154 mensais.
c) Através da Bolsa Família, o governo
federal concede mensalmente benefícios
em
dinheiro
para
famílias
mais
necessitadas.
d)Todas as alternativas estão corretas.
14-Uma briga entre facções rivais no
Complexo Penitenciário Anísio Jobim
terminou com a morte de 56 detentos,
em 2 de janeiro de 2017. Este complexo
situa-se em:
a) Acre
b) Roraima
c) Recife
d) Manaus
15- O nome da cidade Areias é devido:
a) A estrada era de uma areia
avermelhada.
b) O topônimo Areias deriva do tupi
“haie”, que significa atalho.
c) Na plantação de café usavam
uma areia especial.
d) Os tropeiros falavam muito em
“arreiar” os cavalos e com o
tempo ficou Areias

16-A guarda de documentos em locais
apropriados é denominado________;
enquanto embalar, proteger os
documentos empacotá-los
adequadamente é denominado
_________.
Assinale alternativa que completa
corretamente as lacunas:
a) armazenamento, acondicionamento.
b) acesso, acúmulo.
c) fluxogramação, arranjo.
d) catalogação, indexação.
17- Um texto para ser compreendido
deve apresentar clareza, isto significa:
a)Não devem ser utilizadas gírias,
jargão e nem vocabulários de circulação
restrita.
b) Formalidade e a padronização, que
possibilitam a imprescindível
uniformidade dos textos.
c)Impessoalidade, que evita a
duplicidade de interpretações que
poderia decorrer de um tratamento
personalista dado ao texto.
d)Todas as alternativas estão corretas.
18-Quanto ao grau de frequência de uso
dos documentos, podemos classificar os
arquivos em correntes, intermediários e
permanentes. O arquivo que guarda
documentos consultados com frequência,
devido ao seu uso funcional/
administrativo/ jurídico (ligado à finalidade
dos arquivos) é o:
a) corrente.
b) intermediário.
c) permanente.
d) todas respostas estão corretas.

19-A forma de tratamento e o vocativo
usualmente usados quando o destinatário
é o Presidente da República são,
respectivamente:
a) Vossa Magnificência, Excelentíssimo
b) Vossa Magnificência, Senhor
c) Vossa Excelência, Senhor
d) Vossa Excelência, Excelentíssimo
Senhor.
20-Quando esta tecla estiver acionada,
qualquer letra digitada no computador
será interpretada como maiúscula.
Quando pressionar a tecla novamente, o
comando será desativado. Trata-se:
a) do "Tab"
b) do "Shift"
c) do "Caps Lock"
d) do "Alt"

.

