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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO – ASSISTENTE DE SERVIÇOS GERAIS 
 
01. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão escritas 

corretamente: 
a) Ameixa – fantoche – froucho – praxe. 
b) Rixa – capichaba – graxa – chácara. 
c) Xaxim – pichar – mochila – xenofobia. 
d) Pexincha – comichão – brecha – pixaim. 

 
02. Analise a alternativa que corresponde à figura de linguagem 

retratada na frase abaixo: 
O Monet estava intacto 
a) Hipérbole. 
b) Metáfora. 
c) Sinestesia. 
d) Metonímia. 

 
03. Analise sintaticamente o termo grifado e assinale a alternativa 

correta quanto a sua classificação: 
Fábio compra apenas carros importados . 
a) Adjunto adnominal. 
b) Adjunto adverbial. 
c) Aposto. 
d) Vocativo. 

 
04. Complete a frase abaixo e assinale a alternativa correta: 

O ______de sábado _____o novo salário. 
a) Plebiscito – diferiu. 
b) Plebicito – deferiu. 
c) Plebiscito – deferiu. 
d) Plebicito – diferiu. 

 
05. Em qual das alternativas abaixo a concordância está incorreta? 

a) Será a escolhida, Lana ou Tina. 
b) Faz muitos anos que não o vejo. 
c) Aluga-se casas. 
d) Uma ou outra terá que ceder. 

 
06. Em qual das alternativas o verbo sublinhado encontra-se no 

pretérito perfeito simples do modo indicativo? 
a) Nós batizamos nosso sobrinho. 
b) Téo estará de férias na próxima semana. 
c) Eles seriam ótimos pais. 
d) Meu avô era uma ótima pessoa. 

 
07. Assinale a alternativa em que há erro ortográfico: 

a) Ele está passível de ser despedido. 
b) É necessária habilidade para aquela tarefa. 
c) Déa comprou quejadinha para seu pai. 
d) Houve a reconciliação de Luíza e João. 

 
08. Assinale a alternativa que possui o sinônimo da palavra “ardil” ? 

a) Astúcia. 
b) Infeliz. 
c) Carinhoso. 
d) Comprometido. 

 
09. Assinale a alternativa em que o predicado não corresponde com a 

sua classificação: 
a) As Senhoras eram fofoqueiras – predicado nominal. 
b) As crianças gostam do parquinho – predicado nominal. 
c) A dona da loja ofereceu uma amostra grátis – predicado verbal. 
d) Os rapazes pareciam saciados – predicado nominal. 

 
10. Analise a frase abaixo e assinale a alternativa que possui o 

antônimo do termo sublinhado: 
O malevolente  rapaz estava em apuros 
a) Bem humorado. 
b) Bondoso. 
c) Ativo. 
d) Intrépido. 

 
11. Assinale a alternativa em que o verbo é transitivo indireto: 

a) César nos chama. 
b) Luiz obedece ao regulamento do edifício. 
c) O garoto caminha devagar. 
d) Laura e Lia estão muito felizes. 

 
 
 

12. Analise as frases abaixo em relação à utilização da crase e assinale 
a alternativa correta: 

I- Ele está disposto à trabalhar. 
II- Irei à casa de meu pai. 
III- Inundou a cozinha, gota à gota. 

 
a) Somente I está correta. 
b) I, II e III estão corretas. 
c) Somente II está correta. 
d) Somente III está incorreta. 

 
13. O coletivo dos substantivos abaixo é, respectivamente: 

Aves voando – jornais – filmes 
a) Ronda – galeria – pinacoteca. 
b) Revoada – galeria – pinacoteca. 
c) Revoada – hemeroteca – filmoteca. 
d) Ronda – hemeroteca – filmoteca. 

 
14. Assinale a alternativa em que o sujeito é indeterminado: 

a) Comprou-se um apartamento na praia. 
b) Geou a noite toda. 
c) Ela saiu acompanhada do guarda-costas. 
d) São dez horas. 

 
15. Assinale a alternativa em que a obra literária corresponde com seu 

autor: 
a) “Memórias Póstumas de Brás Cubas” – Machado de Assis. 
b) “O Alienista” – Manuel Bandeira. 
c) “Tieta do Agreste” – Paulo Coelho. 
d)  “Senhora” – Graciliano Ramos. 

 
16. Em qual das alternativas o feminino da frase abaixo está correto: 

Sou freguês há muitos anos, disse o beberrão. 
a) Sou freguesa há muitos anos, disse a beberrona. 
b) Sou freguesia há muitos anos, disse a beberreira. 
c) Sou freguês há muito anos, disse a beberreira. 
d) Sou freguesia há muitos anos, disse a beberrona. 

 
17. Assinale a alternativa que possui uma palavra paroxítona e um 

hiato, respectivamente: 
a) Fanático – saída. 
b) Hábil – influí. 
c) Símbolo – chapéu. 
d) Cerveja – pé. 

 
18. Complete a frase e assinale a alternativa correta: 

_____ você está triste? 
a) Porquê. 
b) Por quê. 
c) Porque. 
d) Por que. 

                     
19. Complete a frase abaixo e assinale a alternativa correta: 

Tati estava tão ____ que diante das ____ foi viajar. 
a) Mal – difamações. 
b) Mau – difamassões. 
c) Mal – difamasões. 
d) Mau – difamações. 

 
20. Qual das alternativas corresponde à figura de linguagem 

“Pleonasmo”? 
a) Estudou matemática, inglês não. 
b) A Bolívia chora sua perda.  
c) Olhou com os próprios olhos aquela indecência. 
d) Como uma bela flor, ela desabrochou. 

 
21. O peso de uma certa substância é 5,4 g por cm³. A massa dessa 

substância contida numa caixa cúbica de 0,6 m de aresta é: 
a) 116,640 kg. 
b) 116,640 g. 
c) 1.166,4 kg. 
d) 116.400 g. 
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22. Numa assembléia de dez cientistas três são químicos. Quantas 
comissões de cinco membros podem ser formadas, incluindo, no 
mínimo, um químico? 
a) 21. 
b) 203. 
c) 231. 
d) 252. 
 

23. A equação x² - (k + 2)x + 2k = 0 , de incógnita x, tem duas raízes 
iguais. Qual é o valor de k? 
a) 2. 
b) 5. 
c) 1. 
d) 3. 
 

24. Em uma circunferência de raio 3 cm, um ângulo central de medida 
20° determina um arco cujo comprimento, em centímet ros, é 
aproximadamente: 
a) 1,58. 
b) 1,05. 
c) 0,72. 
d) 1,65. 
 

25. Um título de R$ 12.000,00 foi negociado por R$ 11.000,00, faltando 
2 meses e 20 dias para o vencimento. Qual foi a taxa de desconto? 
a) 37,5%. 
b) 70 %. 
c) 23%. 
d) 82,5%. 
 

26. Num grupo de 600 pessoas, 40% são homens e 45% das mulheres 
têm mais de 18 anos. Quantas mulheres ainda não comemoraram 
seu     18º ano? 
a) 162. 
b) 198. 
c) 360. 
d) 240. 
 

27. A bicicleta do palhaço tem duas rodas diferentes: uma é bem maior 
que a outra. A roda dianteira mede 3 m de perímetro enquanto a 
roda traseira tem 1,80 m de perímetro. Quantas voltas dá a roda 
menor enquanto a maior dá 54 voltas? 
a) 32. 
b) 100. 
c) 324. 
d) 90. 
 

28. Júlia é 10 anos mais velha que Lara, que por sua vez é 6 anos mais 

nova que Bruna. A soma de um terço da idade de Lara com os 
4
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da idade de Júlia resulta em 40 anos. A idade de Júlia, Lara e 
Bruna, respectivamente é: 
a) 35, 25, 31. 
b) 26,16, 22. 
c) 42, 32, 38. 
d) 40, 30, 36. 
 

29. Sabendo-se que a soma de dois números ímpares consecutivos 
excede a terça parte do menor em 87 unidades, o maior é: 
a) 51. 
b) 53. 
c) 49. 
d) 55. 
 

30. O quadrado da soma de dois números positivos é 81. Sabendo-se 
que a soma de seus quadrados é 41, o menor desses números é o: 
a) 5. 
b) 9. 
c) 4. 
d) 1. 

 
31. Assinale a alternativa correta: 

a) O Pico da Neblina é o mais alto do Brasil. 
b) O Rio São Francisco desemboca no Oceano Pacífico. 
c) O Estado de Sergipe é o maior produtor de petróleo do Brasil. 
d) A Lagoa dos Patos localiza-se no Estado do Rio de Janeiro. 

 
 
 
 

32. Assinale a alternativa incorreta: 
a) A Vale é uma grande mineradora do Brasil. 
b) O Café continua sendo um dos principais produtos exportados 

pelo Brasil. 
c) O suco de laranja produzido no Brasil é somente para uso 

interno. 
d) O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra-MG. 

 
33. As cidades de Varginha, Uberaba e Uberlândia localizam-se no 

Estado de: 
a) São Paulo. 
b) Rio de Janeiro. 
c) Espírito Santo. 
d) Minas Gerais. 

 
34. As reservas de petróleo no Brasil aumentaram em grande proporção 

depois da descoberta de campos gigantes no Estado de:  
a) Amazonas. 
b) Pará. 
c) Rio Grande do Sul. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 

 
35. Durante as reuniões secretas dos inconfidentes mineiros 

(revoltosos), algumas idéias foram esboçadas, uma delas foi a de 
adotar uma bandeira que teria como legenda a seguinte frase: 
a) Liberdade, fraternidade de igualdade. 
b) Liberdade, ainda que tardia. 
c) Liberdade para os mineiros. 
d) Liberdade, ainda que tarde. 

 
36. Nos últimos anos do período regencial os liberais acreditavam que a 

agitação que tomava conta de várias províncias espalhadas pelo 
Brasil, seria estancada com a ascensão antecipada de d. Pedro de 
Alcântara ao trono. D. Pedro era menor de 18 anos, idade mínima 
exigida pela constituição para assumir tal condição. Diante disto, os 
liberais apresentaram alguns projetos a Câmara com objetivo de 
antecipar a ascensão de D. Pedro que ao final, acabou concordando 
e apoiando as idéias dos liberais. Este episódio ficou conhecido 
como: 
a) Golpe da Maioridade. 
b) Golpe da Menoridade. 
c) Golpe da Juventude. 
d) Golpe da Idade. 

 
37. Artista francês convocado pelo príncipe regente de Portugal, D. 

João VI, em 1.816 para retratar todos os momentos ilustres da 
monarquia no Brasil. 
a) Jean Baptiste Debret. 
b) Frans Post. 
c) Albert Eckhout. 
d) Pedro Américo. 

 
38. Identifique abaixo a opção que NÃO corresponde a uma forma de 

resistência dos negros cativos do Brasil contra o sistema de 
escravidão: 
a) Fugas. 
b) Recusa ao trabalho. 
c) Rebeliões. 
d) Indiferença e conformismo aos seus donos. 

 
39. Paulo Pereira da Silva, deputado federal, investigado por 

improbidade administrativa, ocupa o cargo de: 
a) Presidente da CUT. 
b) Presidente da Força Sindical. 
c) Presidente da Câmara Federal. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 

 
40. O adversário do Corinthians na final da Copa do Brasil/2.008 foi o: 

a) Sporte Clube Recife. 
b) Náutico. 
c) Fluminense. 
d) As alternativas a, b e c estão incorretas. 
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41. Qual a função do botão representado na figura abaixo que é 
encontrado na barra de ferramentas Formatação do Word? 

 
a) Colocar as palavras selecionadas em Itálico. 
b) Colocar as palavras selecionadas em Itálico, Sublinhado e 

alterar a sua cor. 
c) Colocar as palavras selecionadas em Itálico e Sublinhado. 
d) Estilos e formatação. 

 
42. No Windows quando desejamos mover um arquivo de uma pasta 

para outra, devemos, selecionar o arquivo e: 
a) Utilizar a função Copiar. 
b) Utilizar a função Recortar. 
c) Utilizar a função Colar. 
d) Utilizar a função Del. 

 
43. Como podemos recuperar um arquivo excluído por engano no 

Windows? 
a) Através do ícone Lixeira. 
b) Através do ícone Painel de Controle. 
c) Através do ícone Excluídos. 
d) Através do ícone Desktop 

 
44. É uma versão inexistente do Windows: 

a) Windows Vista. 
b) Windows Linux. 
c) Windows ME. 
d) Windows XP. 

 
45. Quais as teclas de atalho que podemos utilizar para alternar entre 

duas janelas abertas no Windows? 
a) CTRL+F6. 
b) ALT+TAB. 
c) CTRL+TAB. 
d) ALT+DEL. 

 
46. É um sistema de busca interessante do Windows. Quando não 

sabemos onde um determinado arquivo está, podemos encontrá-lo 
com este poderoso aliado. O Menu LOCALIZAR recebe nas versões 
mais novas do Windows, o nome de: 
a) Menu BUSCA RÁPIDA. 
b) Menu EXECUTAR. 
c) Menu PESQUISAR. 
d) Nenhuma das anteriores, mesmo porque o nome não altera em 

nenhuma versão do Windows. 
 
47. A função “SOMASE” é usada no Excel para: 

a) Realizar uma soma condicional de um determinado intervalo de 
células baseado em um critério existente em outro intervalo 
paralelo. 

b) Realizar uma avaliação comparativa entre dois valores 
(células) e retorna uma das duas respostas definidas em seus 
argumentos. 

c) Contar quantas vezes aparece o critério citado, dentro do 
intervalo de células citado. 

d) Realizar a operação de Média Aritmética nas células descritas 
como argumento. 

 
48. No Microsoft Word as teclas de atalho <Ctrl>+<O>, serve para: 

a) Abrir um novo documento em branco. 
b) Salvar um documento já editado. 
c) Abrir um arquivo já editado. 
d) Colar. 

 
49. A opção “Capitular” do Microsoft Word encontra-se no menu: 

a) Inserir. 
b) Formatar. 
c) Ferramentas. 
d) Tabela. 

 
 
 
 
 
 
 

50. Para inserir uma figura de extensão “JPEG” em um documento 
editado no Word, devemos: 
a) Clicar no menu Arquivo; Escolher a opção Importar; Selecionar 

a figura; Clicar no botão OK. 
b) Clicar no menu Inserir; Escolher a opção Figura; Escolher a 

opção Do Arquivo; Selecionar a figura; Clicar no botão OK. 
c) Clicar no menu Importar; Escolher a opção Figura; Selecionar a 

figura; Clicar no botão OK. 
d) Documentos editados no Word não podem receber figuras de 

extensão JPEG. 
 

 







