FUNDO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL
DE ARAUCÁRIA
Concurso Público – Edital 01/2018
Prova Objetiva – 17/02/2019
INSCRIÇÃO

TURMA

NOME DO CANDIDATO

ASSINO DECLARANDO QUE LI E COMPREENDI AS INSTRUÇÕES ABAIXO:

ORDEM

201 – Auxiliar Administrativo
INSTRUÇÕES
1.

Confira, acima, o seu número de inscrição, turma e nome. Assine no local indicado.

2.
3.

Aguarde autorização para abrir o caderno de prova.
Antes de iniciar a prova, confira a numeração de todas as páginas.

4.

A prova desta fase é composta de 30 questões objetivas.

5.

Nesta prova, as questões são de múltipla escolha, com 5 (cinco) alternativas cada uma, sempre na
sequência a, b, c, d, e, das quais somente uma deve ser assinalada.

A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos
aplicadores de prova.
7. Ao receber o cartão-resposta, examine-o e verifique se o nome nele impresso corresponde ao seu. Caso
haja irregularidade, comunique-a imediatamente ao aplicador de prova.
8. O cartão-resposta deverá ser preenchido com caneta esferográfica preta, tendo-se o cuidado de não
ultrapassar o limite do espaço para cada marcação.
9. O tempo de resolução das questões, incluindo o tempo para preenchimento do cartão-resposta, é de 4
(quatro) horas.
10. Não será permitido ao candidato:

Língua
Portuguesa

6.

a)

Manter em seu poder relógios e aparelhos eletrônicos ou qualquer objeto identificável pelo detector
de metais. Tais aparelhos deverão ser desligados e colocados OBRIGATORIAMENTE dentro do saco
plástico, que deverá ser acomodado embaixo da carteira ou no chão. É vedado também o porte de
armas.

b)
c)

Usar bonés, gorros, chapéus ou quaisquer outros acessórios que cubram as orelhas.
Usar fone ou qualquer outro dispositivo no ouvido. O uso de tais dispositivos somente será permitido
quando indicado para o atendimento especial.
Levar líquidos, exceto se a garrafa for transparente e sem rótulo.

d)

Comunicar-se com outro candidato, usar calculadora e dispositivos similares, livros, anotações,
réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.
f)
Portar carteira de documentos/dinheiro ou similares.
g) Usar óculos escuros, ressalvados os de grau, quando expressamente por recomendação médica,
devendo o candidato, então, respeitar o subitem 6.6.5 do Edital.
h) Emprestar materiais para realização das provas.
Caso alguma dessas exigências seja descumprida, o candidato será excluído do processo seletivo.

Matemática
(Raciocínio Lógico)

Informática

e)

Conhecimentos
Específicos

11. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao aplicador de prova. Aguarde autorização
para entregar o caderno de prova e o cartão-resposta.
12. Se desejar, anote as respostas no quadro abaixo, recorte na linha indicada e leve-o consigo.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 4 horas.
 ...........................................................................................................................................................................................................................................

RESPOSTAS
01 -

06 -

11 -

16 -

21 -

26 -

02 -

07 -

12 -

17 -

22 -

27 -

03 -

08 -

13 -

18 -

23 -

28 -

04 -

09 -

14 -

19 -

24 -

29 -

05 -

10 -

15 -

20 -

25 -

30 -
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LÍNGUA PORTUGUESA
O Texto 1, a seguir, é referência para as questões 01 a 03 e 05.
O dia 1º de outubro foi dedicado ao idoso e o próximo dia 12 é a data das crianças. A proximidade das duas comemorações não
foi planejada: o Dia da Criança é comemorado há quase 50 anos e lembra uma promoção de duas empresas que fabricam mercadorias
para o público infantil e que criaram, dessa maneira, uma boa circunstância para o aumento de seu lucro. Aliás, é bom dizer que o índice
de vendas para esse dia só é menor que o de outras duas datas exploradas comercialmente: o Natal e o Dia das Mães.
O Dia do Idoso, por sua vez, é comemorado no dia 1º há pouco tempo, e a data foi escolhida porque lembra a criação do Estatuto
do Idoso. Ainda não há exploração, tampouco efeito comercial, mas creio que não demorará para que isso ocorra.
Esse fato não planejado, entretanto, nos dá a oportunidade de pensarmos a respeito das duas fases da vida que são extremidades
de um percurso. O que há em comum entre elas?
Em primeiro lugar, a negação de ambas. A infância, tanto quanto a velhice, tem perdido seu lugar neste mundo. Já nascemos
jovens e continuamos assim até o fim de nossa vida. É interessante perceber que adaptamos até a linguagem coloquial de modo a
esconder essas condições da vida. Em relação às crianças, passamos a nos referir a elas como “baixinhos”, “pequenos” e seus
correlatos, inclusive em textos jornalísticos, que usam e abusam de tais substitutos. Por certo você já ouviu a frase que afirma que a
criança não é a miniatura de um adulto, não é? Mas essas palavras, que são usadas para suprimir a outra criança, apenas confirmam
a tese negada na frase.
Para o velho, reservamos a palavra idoso para situações formais – avisos de atendimento preferencial, por exemplo –, mas
elegemos expressões como terceira idade ou melhor idade para ocultar a velhice. Aliás, li um texto escrito por um advogado
recentemente que afirmou que ser chamado de velho hoje permite até processo por reparação de dano moral. Isso quer dizer que a
palavra velho transformou-se em xingamento grave, veja só! [...]
Temos orgulho de crianças que se comportam como jovens e de velhos com “espírito jovem”. Deveríamos é ter empatia e respeito
com nossa infância e nossa velhice, isso sim. Por tudo isso, e por tudo aquilo que não coube neste texto dizer, poderíamos transformar
as duas datas em uma, apenas: o dia dos excluídos.
(Rosely Sayão, Extremidades da vida, FSP, 08/10/09)

01 - Assinale a alternativa que corresponde ao ponto de vista da autora nesse texto.
a)
b)
►c)
d)
e)

As datas comemorativas Dia da Criança e Dia do Idoso são inúteis, porque foram criadas com interesses comerciais.
Termos como “baixinhos” para crianças e “melhor idade” para a velhice são bem-vindos, porque demonstram carinho.
É surpreendente que o termo “velho” tenha se transformado em um xingamento passível de processo judicial.
As pessoas idosas precisam demonstrar “espírito jovem” para se manter saudáveis.
A infância e a velhice têm em comum o fato de serem as fases mais comemoradas da vida.

02 - A frase “Já nascemos jovens e continuamos assim até o fim de nossa vida” (sublinhada no 3º parágrafo do texto):
►a)
b)
c)
d)
e)

é uma ironia da autora, pois reproduz o senso comum que ela está criticando no texto.
expressa a concordância da autora com a ideia de que nos sentimos jovens em qualquer idade.
reconhece a verdade de que a juventude é um conceito criado pela publicidade.
traduz o sentimento da autora em relação ao respeito que merecem crianças e velhos.
é uma declaração que revela o quanto a autora preza pela juventude.

03 - Assinale a alternativa em que a reescrita da expressão destacada mantém o sentido original do texto.
a)
b)
►c)
d)
e)

... é comemorado há quase 50 anos ... (linha 2 do primeiro parágrafo) → ...foi celebrado faz quase 50 anos ...
... tampouco efeito comercial (linha 2 do segundo parágrafo) → ... com efeito comercial limitado.
Esse fato não planejado, entretanto, ... (linha 1 do terceiro parágrafo) → Esse fato não planejado, não obstante, ...
Para o velho, reservamos a palavra idoso... (linha 1 do quinto parágrafo) → Para o velho, deixamos de lado a palavra idoso ...
O que há em comum entre elas? (linha 2 do terceiro parágrafo) → O que elas fazem ao mesmo tempo?

O Texto 2, a seguir, é referência para as questões 04 e 05.
O conceito de idoso está velho, de acordo com Ana Amélia Camarano, especialista do Ipea (Instituto de Pesquisa Econômica
Aplicada) em envelhecimento populacional. “Hoje quem tem 70 anos é como quem tinha 50 anos tempos atrás. Uma pessoa de 60
anos, mesmo na classe mais baixa, não é idosa como foram nossos avós”.
Segundo a pesquisadora, mais do que estabelecer um novo corte, é necessário igualar as idades exigidas nas diversas políticas
públicas para os idosos. Ela aponta, ainda, que o Brasil está fora do caminho no que se refere à garantia de boas condições para o
envelhecimento.
(Trecho extraído da matéria “Conceito de idoso ficou velho, diz pesquisadora do Ipea”, FSP, 26/06/18)

04 - De acordo com a especialista Ana Amélia Camarano:
a)
►b)
c)
d)
e)

o idoso de hoje está mais velho do que o de antes.
o conceito atual de idoso está inadequado à realidade da população.
as políticas públicas devem ser igualadas para todos os idosos.
a velhice é difícil para as pessoas com poucos recursos econômicos.
uma pessoa de 50 anos de tempos atrás era idosa; hoje, uma de 70 anos não é.
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05 - Embora os textos 1 e 2 abordem o tema da velhice e de seu julgamento social, pertencem a gêneros distintos. Em relação
às suas características, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.

O texto 1 é um texto de opinião e traz marcas verbais de 1.ª pessoa.
O texto 2 apresenta o tema de forma impessoal.
A opinião da especialista citada no texto 2 é apresentada em suas próprias palavras, motivo pelo qual está entre
aspas.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente a afirmativa 2 é verdadeira.
Somente a afirmativa 3 é verdadeira.
Somente as afirmativas 2 e 3 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2 e 3 são verdadeiras.

06 - Considere o seguinte texto:
O ensino fundamental no Brasil hoje pode ser considerado universal, com 99,2% das crianças de 6 a 14 anos frequentando a
escola, o que representa 26,5 milhões de estudantes, conforme a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua:
Educação (Pnad Contínua), divulgada no final de dezembro pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ao mesmo
tempo, um levantamento da unidade brasileira da Faculdade Latino-Americana de Ciências Sociais (FLACSO), também produzido
com base na PNAD, identificou que, em 2002, apenas 10,7% dos jovens mais pobres do país chegavam ao Ensino Médio na idade
adequada, patamar que hoje subiu para 39%. Sem deixar de reconhecer a importância desses avanços, os números indicam que
as desigualdades que antes se manifestavam no acesso à escola pública, agora se revelam dentro dela, com crescentes diferenças
nos níveis de aprendizagem, que podem chegar ao equivalente a três anos de escolarização entre crianças da mesma idade.
(Trecho extraído da reportagem “Expansão desigual”, Revista Pesquisa, FAPESP, fev. 2018.)

Assinale a alternativa que está de acordo com as informações do texto.
a)
►b)
c)
d)
e)

O Brasil tem 26,5 milhões de estudantes em sua rede total de escolas e níveis de ensino.
A alta na proporção de crianças de 6 a 14 anos na escola é reconhecida como um avanço.
O Ensino Médio é uma etapa frequentada por cerca de 10% da população do país.
As desigualdades educacionais no Brasil permanecem iguais às do século XX.
Hoje a maioria dos jovens mais pobres do país chega ao Ensino Médio na idade adequada.

07 - Assinale a alternativa em que a reescrita do trecho mantém o sentido original.
Embora _______________ avanços, os números indicam que as desigualdades hoje se manifestam dentro da escola.
►a)
b)
c)
d)
e)

tenha havido.
hajam.
há.
haverem.
houve.

08 - Considere o texto abaixo:
Prezado Colaborador,
A Diretoria da Organização Solidária Flores do Campo estabeleceu, em reunião do dia 28/01/19, as atribuições da equipe de
arrecadação:
1. Realizar reuniões mensais;
2. Definir plano de trabalho – com metas e locais de arrecadação para cada trimestre;
3. Discussão da divulgação das campanhas com a Diretoria; e
4. Prestação de contas à comunidade e à Diretoria.
Informamos ainda que a sede social possui sala para as reuniões, que devem ser agendadas com antecedência.
Atenciosamente,
Quanto à adequação à língua escrita padrão e aos preceitos da Redação Oficial, assinale como verdadeiras (V) ou falsas (F)
as seguintes características do texto apresentado:
( ) Apresenta paralelismo sintático entre as atribuições listadas.
( ) Há indicação correta de crase, quando necessária.
( ) A vírgula foi usada indevidamente após “reuniões”.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
a)
►b)
c)
d)
e)

V – F – V.
F – V – F.
V – F – F.
F – V – V.
V – V – V.
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09 - Considere o seguinte texto:
O Brasil, com 33.161 espécies, e a Colômbia, com 23.104, lideram um levantamento recém-publicado sobre a diversidade nas
Américas de plantas vasculares, que incluem aquelas com flores e as samambaias (Science, 22 de dezembro de 2017).
Coordenado por Carmen Ulloa Ulloa, do Jardim Botânico de Missouri, nos Estados Unidos, o trabalho indicou que as Américas
abrigam 124.933 espécies de plantas vasculares, distribuídas em 6.227 gêneros e 355 famílias. O total corresponde a um terço
das espécies desse grupo, que compreende a maioria das plantas terrestres já identificadas. Há mais plantas vasculares na
América do Sul (82.052 espécies, das quais 73.552 são endêmicas) do que na América do Norte (51.241, com 42.941 exclusivas);
apenas 8.300 espécies vivem nos dois continentes.
(Disponível em: <http://revistapesquisa.fapesp.br/2018/02/15/todas-as-plantas-das-americas-por-enquanto/>.)

Assinale a alternativa que corresponde ao que é afirmado no texto.
a)
b)
►c)
d)
e)

Brasil, Colômbia e Estados Unidos são os países com maior diversidade de plantas do mundo.
O país da América do Sul cuja diversidade de plantas vasculares é maior é a Colômbia.
A maioria das plantas terrestres já identificadas por pesquisadores é de plantas vasculares.
A maior parte das plantas vasculares que vivem na América do Sul vieram da América do Norte.
As espécies que foram objeto da pesquisa divulgada compõem o acervo do Jardim Botânico de Missouri.

10 - Assinale a alternativa em que a ortografia, a concordância e a regência verbal estão de acordo com a língua padrão escrita.
►a)
b)
c)
d)
e)

Não há mais o que fazer, mas me recuso a acreditar nisso.
A dias que não vem ninguém aqui; em outros vêm dezenas de pessoas na mesma hora.
O que não faz bem só pode fazer mau.
É preciso desconfiar de quem trás a solução na manga.
Os benefícios a que a lei se refere não se aplica nesses casos.

MATEMÁTICA – (Raciocínio Lógico)
11 - Cada uma das sequências a seguir é formada de acordo com uma certa regra. Além disso, o número 7 aparece em ambas:
3, 7, 11, 15, ...
1, 4, 7, 10, ...
Continuando essas sequências, qual será o próximo número a se repetir em ambas?
a)
b)
►c)
d)
e)

15.
16.
19.
21.
27.

12 - Jéssica saiu de casa com uma certa quantidade de dinheiro. Comprou um sanduíche gastando metade desse dinheiro, e
2
do que sobrou. Sabendo que, após as duas compras, restaram-lhe R$ 2,50, é
depois comprou um suco, gastando
3
correto afirmar que Jéssica saiu de casa com:
a)
b)
c)
d)
►e)

R$ 35,00.
R$ 30,00.
R$ 25,00.
R$ 20,00.
R$ 15,00.

13 - Das pessoas que se inscreveram para uma excursão, 14 eram crianças. No dia da viagem, vieram 34 pessoas,
correspondendo a 85% do total inicialmente previsto. Sendo assim, quantos adultos se inscreveram para a excursão?
a)
b)
c)
►d)
e)

20.
22.
24.
26.
28.

14 - Uma academia oferece diversas modalidades de práticas esportivas. Dentre elas, as mais procuradas são hidroginástica
e musculação. Uma análise das matrículas mostrou que, dos 221 matriculados, 147 praticavam hidroginástica, 128
praticavam musculação e 23 não praticavam nenhuma dessas modalidades. Com base nisso, quantos alunos praticavam
as duas modalidades, hidroginástica e musculação?
►a)
b)
c)
d)
e)

77.
74.
70.
51.
19.
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15 - Kátia pensou em um número e somou 1 a ele. Em seguida, dividiu o resultado por 2, obtendo 57. O número pensado por
ela foi:
a)
►b)
c)
d)
e)

112.
113.
114.
115.
116.

INFORMÁTICA
16 - Programa de computador pré-gravado em memória permanente (ROM), executado por um computador quando ligado,
responsável pelo suporte básico de acesso ao hardware, bem como por iniciar a carga do sistema operacional, recebe o
nome de:
►a)
b)
c)
d)
e)

BIOS
USB
HDMI
Boot
Reset

17 - Assinale a alternativa que apresenta a maior medida em Bytes.
a)
b)
c)
►d)
e)

GB
kiB
MB
TB
GiB

18 - Sobre Explorador de Arquivos do Windows 10, assinale a alternativa que contém um caminho válido para desconectar
com segurança um Pendrive indentificado como Unidade de USB (D:).
►a)
b)
c)
d)
e)

Este Computador Unidade de USB (D:)Ferramentas de UnidadeAba GerenciarEjetar
Este Computador Unidade de USB (D:)Ferramentas de UnidadeAba GerenciarRemover
Este ComputadorDispositivos e Unidades selecionar Unidade de USB (D:)Aba GerenciarFormatar
Este ComputadorDispositivos e Unidades selecionar Unidade de USB (D:)Aba GerenciarRetirar
Este ComputadorDispositivos e Unidades selecionar Unidade de USB (D:)Aba GerenciarDesconectar

19 - Considere Microsoft Word 2010 versão Português (Brasil). Acidentalmente você acabou de excluir um parágrafo que
estava selecionado. O atalho para desfazer a exclusão do parágrafo é:
a)
b)
c)
d)
►e)

<Ctrl>+<A>
<Ctrl>+<C>
<Ctrl>+<X>
<Ctrl>+<Y>
<Ctrl>+<Z>

20 - Considere Microsoft Word 2010 versão Português (Brasil). Qual a funcionalidade do botão ¶?
a)
b)
c)
►d)
e)

Criar um indicador para um ponto específico do documento.
Inserir símbolos que não constam no teclado.
Inserir equações matemáticas usando uma biblioteca de símbolos matemáticos.
Mostrar/ocultar marcas de parágrafo e outros símbolos de formatação.
Formatar o parágrafo selecionado com Estilo Normal.

21 - Considere a seguinte planilha no Excel 2010 versão português Brasil:
1
2

A
Mês
Vendas (un)

B
Jan
300

C
Fev
200

D
Mar
350

E
Abr
500

F
Mai
450

G
Jun
470

Assinale a alternativa que apresenta a fórmula a ser utilizada para se obter o menor valor da série (Nesse caso 200).
a)
b)
►c)
d)
e)

=MENOR(B2:G2)
=MENOR(B2:G2;0)
=MÍNIMO(B2:G2)
=MÍNIMO(B2:G2;0)
=MIN(B2..G2)
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22 - Sobre Excel 2010 versão português Brasil, assinale a alternativa que permite calcular o valor de 43.
a)
►b)
c)
d)
e)

=4*3
=4^3
=4&3
=4@3
=4\3

23 - Mecanismos de busca como Google ou BING possuem operadores que permitem refinar a pesquisa. Qual é a sintaxe
correta, no BING, para localizar páginas da Web que contenham alguma das seguintes palavras: maratona, corrida?
a)
b)
c)
d)
►e)

maratona corrida
maratona AND corrida
maratona & corrida
“maratona corrida”
maratona OR corrida

24 - Qual é a sequência para limpar o histórico de navegação no Microsoft Edge, no Windows 10?
a)
►b)
c)
d)
e)

...->configuraçõesnavegaçãohistóricoLimpar dados da navegação.
FavoritosHistóricoLimpar todo o históricoselecionar <Histórico de navegação>Limpar.
Botão SegurançaExcluir histórico de navegaçãoselecionar todos os itensBotão Excluir.
Botão FerramentasOpções da InternetPrivacidadeLimpar dados de navegação.
<Ctrl>+<H>Botão Limpar Dados de Navegação.

25 - Você recebe um e-mail, supostamente enviado pelo grupo de suporte da empresa em que trabalha, informando que sua
caixa postal está cheia e que será necessário o recadastramento. Para isso, é preciso que você atualize seus dados
pessoais clicando no link fornecido. Esse tipo de golpe é conhecido como:
a)
b)
►c)
d)
e)

Ransomware.
Rootkit.
Phishing.
Cavalo de troia.
NCE.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26 - Em relação aos tipos de comunicação oficial, é correto afirmar:
a) Memorandos são documentos utilizados pelos órgãos da Administração Pública para a comunicação externa.
►b) Ofício é um documento utilizado para tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da Administração Pública entre si e também
com particulares.
c) Aviso é um documento expedido pelo Presidente da República aos Ministros de Estado.
d) Exposição de Motivos é utilizada entre as diferentes unidades administrativas de um mesmo órgão da Administração Pública.
e) Mensagem é o expediente dirigido ao Presidente da República para informá-lo sobre um projeto de lei.
27 - Considerando o fluxo da comunicação empresarial, a transmissão de informações da base até os altos escalões por meio
da qual os colaboradores podem manifestar críticas ou sugestões é chamada de comunicação:
a)
b)
►c)
d)
e)

horizontal.
lateral.
ascendente.
diagonal.
descendente.

28 - Em relação à estrutura das comunicações oficiais, considere as seguintes afirmativas:
1.
2.
3.
4.

Faz parte do padrão ofício, a informação do tipo e número do expediente, seguida da sigla do órgão que o expede,
localizada no início do documento.
No memorando, o destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.
A identificação do signatário é parte integrante tanto do ofício quanto do aviso e do memorando.
No cabeçalho ou no rodapé do ofício, deve constar o nome do órgão ou setor remetente.

Assinale a alternativa correta.
a)
b)
c)
d)
►e)

Somente a afirmativa 1 é verdadeira.
Somente as afirmativas 1 e 2 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 3 e 4 são verdadeiras.
Somente as afirmativas 2, 3 e 4 são verdadeiras.
As afirmativas 1, 2, 3 e 4 são verdadeiras.
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29 - Fazem parte da configuração da tabela de temporalidade e destinação de documentos de arquivo, EXCETO:
a)
b)
c)
►d)
e)

Assunto.
Observações.
Prazos de guarda.
Tipo de arquivo.
Destinação final.

30 - Considerando a temporalidade e a destinação de documentos de arquivo, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F)
as seguintes afirmativas:
( ) Na fase corrente, se o documento se referir a dois ou mais assuntos, ele deverá ser arquivado no conjunto documental
que possuir maior prazo de guarda ou que tenha sido destinado à guarda permanente.
( ) Na fase intermediária, é necessário proceder à triagem dos documentos selecionados para a guarda permanente,
separando aqueles que, em relação ao conjunto documental ao qual pertencem, não constituem elemento de prova
que justifique sua guarda.
( ) A eliminação de documentos ocorre somente da fase intermediária para a permanente. Da fase corrente para a
intermediária, ocorre apenas a alteração de local e suporte.
( ) Os parâmetros gerais para arquivamento e destinação de documentos de arquivo são definidos observando-se os
princípios da teoria das três idades.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta, de cima para baixo.
►a)
b)
c)
d)
e)

V – V – F – V.
V – V – F – F.
V – F – V – F.
F – V – V – F.
F – F – V – V.

