ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

-

Cargo: Assistente Administrativo
PORTUGUES
Leia atentamente o poema José, publicado em 1942 e escrito por Carlos Drummond de Andrade,
poeta brasileiro, para responder às questões de 1 a 3.

José
E agora, José?
A festa acabou,
a luz apagou,
o povo sumiu,
a noite esfriou,
e agora, José?
e agora, você?
você que é sem nome,
que zomba dos outros,
você que faz versos,
que ama, protesta?
e agora, José?
Está sem mulher,
está sem discurso,
está sem carinho,
já não pode beber,
já não pode fumar,
cuspir já não pode,
a noite esfriou,
o dia não veio,
o bonde não veio,
o riso não veio,
não veio a utopia
e tudo acabou
e tudo fugiu
e tudo mofou,
e agora, José?
E agora, José?
Sua doce palavra,
seu instante de febre,
sua gula e jejum,
sua biblioteca,
sua lavra de ouro,
seu terno de vidro,
sua incoerência,
seu ódio — e agora?

Com a chave na mão
quer abrir a porta,
não existe porta;
quer morrer no mar,
mas o mar secou;
quer ir para Minas,
Minas não há mais.
José, e agora?
Se você gritasse,
se você gemesse,
se você tocasse
a valsa vienense,
se você dormisse,
se você cansasse,
se você morresse...
Mas você não morre,
você é duro, José!
Sozinho no escuro
qual bicho-do-mato,
sem teogonia,
sem parede nua
para se encostar,
sem cavalo preto
que fuja a galope,
você marcha, José!
José, para onde?

01- Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Ao longo do poema, é possível considerar que José representa não apenas um indivíduo
isolado, mas também uma coletividade. Prova disso são os versos “e agora, José?/ e agora,
você?/ você que é sem nome,”.
II – O tema central do poema é a solidão do homem, sua falta de espaço e a profunda angústia
e desilusão pela vida, relacionadas ao contexto histórico da elaboração do poema.
III – Na quinta estrofe, o eu lírico lista algumas hipóteses, por meio de formas verbais no pretérito
perfeito do subjuntivo, de possíveis soluções para a solidão e desilusão do interlocutor. Essas
soluções, porém, nunca se concretizam; elas são interrompidas, ficam em suspenso, e isso é
comprovado pelo uso das reticências.
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e II.
b) Apenas III.
c) Todas.
d) II e III.
02. Leia atentamente as afirmações a seguir:
I – Por meio dos questionamentos e relatos do eu lírico, é possível concluir que a felicidade e a
trivialidade do cotidiano um dia existiram na vida de José.
II – Na terceira estrofe do poema, o eu lírico indica a José que nada restou: tanto aquilo que é
imaterial – sua doce palavra, seu instante de febre – como aquilo que é material – sua biblioteca,
sua lavra de ouro, seu terno de vidro – desapareceram.
III – Nas duas últimas estrofes, o eu lírico reforça o caráter maquinal da nova condição de vida
de José
É (São) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) Todas.
b) I e II.
c) II e III.
d) Apenas III.
03- A figura de linguagem presente nos versos “já não pode beber, / já não pode fumar,” é:
a) Silepse.
b) Zeugma.
c) Anáfora.
d) Prosopopeia.

Leia atentamente a tirinha da garotinha Mafalda a seguir para responder às questões 4 e 5:

04- Leia as afirmações a seguir:
I – Ao mencionar a fonte da sua informação, no segundo quadrinho, Mafalda aumenta a
confiabilidade de sua fala.
II – Para Mafalda, o argumento apresentado por Susanita, no terceiro quadrinho, tem relevância
e a convence a se despreocupar em relação ao trabalho infantil.
III – A tirinha leva o leitor a se questionar sobre sua inércia frente às notícias que lhe incomodam.
É (São) correta(s) a(s) afirmativa(s):
a) I e III.
b) II e III.
c) I e II.
d) Apenas I.
05- Assinale a alternativa correta:
a) No último quadrinho, Susanita empregou um verbo no imperativo.
b) No primeiro quadrinho, se fosse usada a expressão “cerca de 43 milhões de crianças”, a
sentença ficaria assim: “Em todo o mundo, trabalha cerca de 43 milhões de crianças em
condições precárias”.
c) No segundo quadrinho, o verbo “ter” tem sentido de “haver”.
d) No primeiro quadrinho, Mafalda não faz nenhum juízo de valor sobre a notícia publicada no
jornal.

06- Leia as afirmações a seguir, acerca dos termos integrantes da oração:
I – Na Língua Portuguesa, os termos integrantes da oração completam o sentido tanto de verbos
como de nomes.
II – Na frase “Esperei-o no local combinado”, o trecho “no local combinado” é classificado como
termo integrante da oração.
III – Na frase “Eu estava consciente de tudo”, o trecho “de tudo” é um exemplo de termo integrante
da oração que completa o sentido de um nome.
IV – Na frase “Os projetos foram elaborados pelos especialistas”, não há termo classificado como
integrante da oração.
É(são) correta(s) a(s) afirmação(ões):
a) I e III.
b) I, II, III e IV.
c) III.
d) II e IV.
07. Assinale a alternativa em que a oração coordenada é da mesma classificação que a existente
em “Não só perdemos as esperanças, mas também abandonamos os projetos”:
a) O time jogou muito bem, mas não conquistou a vitória.
b) Não avaliamos a proposta, nem ponderamos sobre possíveis soluções.
c) A situação financeira está complicada; devemos, pois, estudar novas estratégias
d) Rodrigo deve estar cansado, pois caminhou o dia inteiro.
08- Leia as afirmações a seguir, acerca da colocação pronominal:
I – Na língua portuguesa, o pronome precede o verbo nas orações que contenham uma palavra
ou expressão de valor negativo, como em “não me fale mentiras”. Tal fenômeno recebe o nome
de ênclise.
II – A sentença “Aqui, vive-se” não está de acordo com a norma culta, tendo em vista que, nas
orações em que haja advérbio, o pronome precede o verbo.
III – Nas orações subordinativas, o pronome geralmente sucede o verbo.
É(são) incorreta(s) a(s) afirmação(ões):
a) II e III.
b) I e III.
c) Apenas I.
d) I, II e III.
09- Assinale a alternativa em que o pronome relativo “que” exerce a função de objeto indireto:
a) Eu encontrei o rapaz que dizia ser médico.
b) Nós assistimos ao programa que vocês mencionaram.
c) O perigo a que estamos expostos é real.
d) Estes são os artigos de que necessitamos.
10- Assinale a alternativa correta, segundo o padrão culto da Língua Portuguesa:
a) Segundo a sociologia, é possível dividir a sociedade em classes ou extratos sociais.
b) O avô era muito orgulhoso: apreçava todos os netos.
c) O auditório estava lotado; em duas horas, esgotaram-se todos os acentos.
d) Eduardo era muito desastrado: tropeçou no tapete e deixou cair o vazo preferido de sua tia.

CONHECIMENTO GERAL
11- Cachoeira Paulista é um município da Região Metropolitana do Vale do Paraíba,
no interior do estado de São Paulo, na microrregião de:
a) Guaratinguetá.
b) Bananal.
c) Caraguatatuba.
d) Cruzeiro
12- As primeiras edificações instaladas em Cachoeira Paulista consistiam em choupanas de
sertanejos, na sua maioria:
a) marceneiros.
b) pedreiros.
c) pescadores.
d) lenhadores.
13- A partir da área central da cidade é possível visualizar diversos cumes, dentre os quais
destacam-se:
a) o Pico do Piripau e a Pedra do Baú.
b) o Pico do Mundo e a Pedra do Pontal.
c) o Pico do Elefante e a Pedra Dourada.
d) o Pico dos Marins e a Pedra da Mina
14- A Câmara Municipal de Cachoeira Paulista será composta com o número de:
a) 13 (treze) Vereadores.
b) 9 (nove) vereadores
c) 15 (quinze) vereadores.
d) 07 (sete) vereadores
15- O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, está empenhado em construir um muro
entre seu país e o México para impedir a entrada ilegal. Estruturas semelhantes já foram
construídas em outros lugares do mundo e permanecem em pé até hoje, com exceção de:
a) Muralha da China
b) Muro de Berlim
c) Muro das Lamentações
d) Nenhum dos anteriores
16- No Brasil, o preço que pagamos pela energia elétrica sofre influência da bandeira tarifária
Verde ou Vermelha. Os fatores que provocam a aplicação da bandeira tarifária VERMELHA são,
exceto:
a) Acionamento das hidrelétricas
b) Acionamento das termelétricas
c) Acionamento das centrais nucleares
d) Acionamento dos geradores Diesel

17- Dentre as moedas virtuais, o BITCOIN se destacou nos últimos anos pela sua aceitação e
valorização espetacular.
Qual das seguintes afirmações é FALSA em relação a essa moeda ?
a) Baseia-se na tecnologia block-chain
b) Tem seu valor vinculado ao dólar
c) Valorizou mais de 1.000 % desde a sua criação
d) Valorizou mais de 200.000 % desde a sua criação
18- Dentro de alguns anos, a quantidade de carros elétricos no Brasil irá se equiparar aos
movidos por motores a explosão. Atualmente em nosso país, quais fatores limitam a ampla
disseminação desses novos veículos?
a)
b)
c)
d)

A rede de reabastecimento
A formação de condutores habilitados
A inexistência de legislação específica
A fraca aceleração e retomada de velocidade

19) O telefone celular tornou-se presença constante no cotidiano da maioria das pessoas. Seu
uso excessivo pode ocasionar as chamadas tecnopatologias, só reconhecidas recentemente.
Algumas delas são:
a) Tenossinovite, síndrome do Google
b) Nomofobia, Depressão do Face book
c) Síndrome do pescoço tecnológico, bullying
d) Todas estão corretas
20) Com base no Censo de 2010, pode-se dizer que o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH)
e a Taxa de alfabetização (TxALFA) no município de Cachoeira Paulista são respectivamente:
a) IDH entre 0,7 a 0,9
b) IDH entre 0,9 a 1,0
c) IDH entre 0,5 a 0,7
d) IDH entre 0,7 a 0,9

; TxALFA superior a 93%
; TxALFA superior a 98%
; TxALFA próximo de 80%
; TxALFA igual a 98%

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21- Sobre a redação oficial, julgue as seguintes afirmativas:
I. No caso da redação oficial, quem comunica é sempre o serviço público (este/esta ou
aquele/aquela Ministério, Secretaria, Departamento, Divisão, Serviço, Seção).
II. O que se comunica é sempre algum assunto relativo às atribuições do órgão que comunica.
III. O destinatário dessa comunicação é o público, uma instituição privada ou outro órgão ou
entidade pública, do Poder Executivo ou dos outros Poderes.
IV. Deve-se considerar a intenção do emissor e a finalidade do documento, para que o texto
esteja adequado à situação comunicativa.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I e IV.
d) todas afirmativas estão corretas

22- A redação oficial deve caracterizar-se, dentre outras atribuições, por precisão que
caracteriza-se por:
a) buscar a uniformidade do tempo verbal em todo o texto.
b) articulação da linguagem comum ou técnica para a perfeita compreensão da ideia veiculada
no texto.
c) não utilizar regionalismos e neologismos.
d) pontuar adequadamente o texto.
23. Na redação de um texto oficial, redigida ao Presidente da República, deve-se usar qual
pronome de tratamento no endereçamento e no vocativo, respectivamente?
a) Excelentíssimo Senhor Presidente da República; A Sua Excelência.
b) Ao Senhor Presidente da República; Vossa Excelência.
c) A Sua Excelência o Senhor; Excelentíssimo Senhor Presidente da República.
d) Vossa Excelência; Ao Senhor Presidente da República
24. Sobre os decretos, assinale a alternativa INCORRETA:
a) Os decreto singulares costumavam ser numerados. Atualmente, apenas os decreto relativas
às questões de pessoal são numerados e também possuem ementa.
b) Os decretos regulamentares são atos normativos subordinados ou secundários.
c) Decreto autônomo decorre diretamente da Constituição, possuindo efeitos análogos ao de
uma lei ordinária.
d) O decreto autônomo limita-se às hipóteses de organização e funcionamento da
administração pública federal, quando não implicar aumento de despesa nem criação ou
extinção de órgãos públicos, e de extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos.

25. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, a adição de
documentos a um fundo ou coleção já sob custódia é chamada de:
a) incunábulo.
b) impressão.
c) incorporação.
d) indexação.
26. Ainda de acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, “aditamento”
refere-se à:
a) Transmissão formal da custódia ou propriedade de documentos ou arquivos.
b) Cópia de um documento com as dimensões ampliadas.
c) Técnica de seleção em que, de um dado conjunto de documentos, elege-se um subconjunto
representativo do todo.
d) Informação acrescentada a um documento para alterá-lo, explicando ou corrigindo seu
conteúdo.

27. Julgue as seguintes afirmativas:
I. O arquivo público municipal deverá contar com equipamentos e mobiliário adequados. Os
documentos devem ser acondicionados em invólucros apropriados, que assegurem sua
preservação.
II. Os documentos devem ser arquivados em estantes e armários de aço, com pintura sintética,
de efeito antiestático, apropriados a cada suporte e formato, com o objetivo de facilitar o
acesso seguro aos documentos e promover a proteção contra danos físicos, químicos e
mecânicos.
III. Se os níveis de umidade relativa (UR) são muito baixos, diminui-se o risco de quebra das
fibras e esfarelamento dos materiais orgânicos fibrosos.
IV. As copiadoras e impressoras eletrostáticas também volatilizam solventes e liberam uma
quantidade considerável de vapores de ozônio prejudiciais aos documentos.
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
28. Instrumento arquivístico resultante de avaliação, que tem por objetivos definir prazos de
guarda e destinação de documentos, com vista a garantir o acesso à informação a quantos
dela necessitem. Sua estrutura básica deve necessariamente contemplar os conjuntos
documentais produzidos e recebidos por uma instituição no exercício de suas atividades, os
prazos de guarda nas fases corrente e intermediária, a destinação final – eliminação ou guarda
permanente–, além de um campo para observações necessárias à sua compreensão e
aplicação. Trata-se:
a) da tabela de temporalidade.
b) da documentação estrutural.
c) do suporte da informação.
d) do gerenciamento da informação.
29. Assinale a alternativa INCORRETA sobre o uso do Word:
a) Se o usuário utilizar a opção “Salvar Como” várias vezes para um mesmo arquivo, estará
duplicando esse arquivo várias vezes.
b) O comando “Copiar” remove o texto e elementos gráficos selecionados e os insere na área
de transferência.
c) O comando “Desfazer” reverte as alterações feitas em um documento, como edição,
formatação, verificação ortográfica, inserção de quebras, notas de rodapé e tabelas.
d) A combinação de teclas “Ctrl+N” causa o efeito de negrito no texto.
30. Julgue as seguintes afirmativas sobre o Excel:
I. É um poderoso software para a criação de planilhas eletrônicas. Auxilia na elaboração de
tabelas, efetua cálculos automaticamente, permite desenhar gráficos de diversos tipos e possui
fórmulas que podem ser usadas em tarefas do dia a dia.
II. As linhas são identificadas por letras, enquanto as colunas são numeradas sequencialmente.
III. Não é possível alterar o tipo de gráfico depois de ter escolhido e configurado um gráfico.
IV. Não é possível inserir caixas de texto dentro da planilha.
São corretas:
a) apenas afirmativa I.
b) afirmativas I e II.
c) afirmativas I, II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.

