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INSTRUÇÕES PSS 2018 
 

01 - Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta, lápis e borracha. Os objetos restantes 

devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular desligado, bip e 

outros aparelhos eletrônicos. 

02 -. Não é permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem a respectiva identificação (RG ou 

outro documento oficial com foto). 

03 - A duração da prova é de 02 (duas) horas, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de 

Provas e à identificação – que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento da Folha de 

Respostas (Gabarito).  

04 - Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e nem 

fumar. Somente em caso de urgência pedir ao fiscal para ir ao sanitário, devendo no percurso permanecer 

absolutamente calado. Ao sair da sala no término da prova, o candidato não poderá permanecer no 

estabelecimento onde está sendo realizada as provas. 

05 - O Caderno de Provas consta de 30 (trinta) questões de múltipla escolha com 05 (cinco) opções (A a 

E) e uma única resposta correta. Leia-o atentamente. 

06 - Ao receber o material de realização da prova, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno 

de Prova corresponde ao cargo a que está concorrendo, observando o nome do cargo na parte superior 

da primeira página, bem como se os dados constantes na Folha de Respostas (Gabarito) que lhe foi 

fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto ou tenha 

qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao fiscal. 

07. Ao concluir a prova, o candidato deverá permanecer em seu lugar e comunicar ao aplicador de prova, 

aguardando autorização para entregar a Folha de resposta, a qual deverá preencher com seu nome 

completo, RG, nº da inscrição e assinar no local indicado. 

08 - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 

prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

09 - O candidato poderá retirar-se do local de provas somente a partir dos 30 (trinta) minutos, após o 

início de sua realização, não podendo levar consigo o Caderno de Prova.  

10 – Os dois últimos candidatos de cada sala deverão assinar o envelope lacrado juntamente com o fiscal 
de sala. 
 

Se desejar anote as respostas no quadro abaixo e leve-o consigo 

RESPOSTA 

01 09 17 25 

02 10 18 26 

03 11 19 27 

04 12 20 28 

05 13 21 29 

06 14 22 30 

07 15 23  
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Agente Administrativo 

 
Língua Portuguesa 
 
1) Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas quanto a 
ortografia oficial. 
“Mesmo que ___________ não 
conseguiríamos ___________ na equipe 
de trabalho o nosso ___________ 
colega.” 
(A) quiséssemos – encaichar – 
retencioso 
(B) quiséssemos – encaixar – 
pretensioso 
(C) quiséssemos – encachar – 
pretensioso 
(D) quizéssemos – encaxar – pretensioso 
(E) quizéssemos – encaichar – 
pretencioso 
 
2) Na frase “É uma doença que ataca o 
sistema de defesa do organismo”, 
observa-se o uso do artigo masculino o 
diante da palavra sistema.  A palavra 
diante da qual não se pode usar o é: 
(A) edema 
(B) emblema 
(C) alfazema 
(D) problema 
(E) telefonema 
 
3) Assinale a alternativa que preenche, 
correta e respectivamente, as lacunas: 
“Ela _______ preparou as provas. Por 
isso, teve que estudar as literaturas 
________ e ________.” 
(A) mesma – portuguesas – espanholas 
(B) mesmo – portuguesa – espanhola 
(C) mesmo – portuguesa – espanholas 
(D) mesma – portuguesa – espanhola 
(E) mesmo – portuguesas – espanhola 
4) Assinale a alternativa em que a 
palavra destacada está empregada em 
sentido conotativo. 

(A) A história colonial brasileira durou 
três séculos. 
(B) Foi no século passado que 
aconteceram as Grandes Guerras. 
(C) Um século tem cem anos. 
(D) Já estamos no século XXI. 
(E) Há séculos eles tentam entrar na 
faculdade. 
 
5) Assinale a alternativa em que a 
palavra mal foi usada indevidamente. 
(A) A seleção brasileira tem jogado muito 
mal. 
(B) Deve-se cortar o mal pela raiz. 
(C) O mal desempenho da aluna foi 
criticado. 
(D) Todos falavam mal dos vizinhos. 
(E) O empregado foi mal recebido pelos 
patrões. 
 
6) Implicar prejuízo significa:  
(A) avaliar danos. 
(B) contabilizar déficit 
(C) acarretar perda 
(D) prevenir a perda 
(E) impedir gastos       
                                                                                                 
7) Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas da frase: 
“Foi obrigado ___ embarcar no trem que 
saia ___ onze horas, mas mostrou ___ 
todos sem descontentamento.” 
(A) a –as – à 
(B) à – as – à 
(C) a – às – a 
(D) à – às – a 
(E) a – às – à 
 
8) A frase que contém um adjetivo é: 
(A) A necessidade fez isto do homem. 
(B) Todos lutam para ter liberdade. 
(C) A televisão nos mostra o mundo. 
(D) Ele usa um topete escandaloso. 
(E) Gostaria de ficar com você. 
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9) Assinale a alternativa que completa 
corretamente o período: 
“_______ de exigências! Ou será que 
não _______ os sacrifícios que _______ 
por sua causa?” 
(A) Chega – bastam – foram feitos. 
(B) Chega – bastam – foi feito. 
(C) Chegam – basta – foi feito. 
(D) Chegam – basta – foram feitos. 
(E) Chegam – bastam – foi feito. 
 
10) Assinale a opção em que uma das 
palavras necessita de acento gráfico. 
(A) caju, raiz, miolo 
(B) nuvem, canjica, mesa 
(C) atraiu, campainha, fogo 

         (D) moeda, jovem, casulo 
         (E) reporter, terno, afeto 

 
Matemática  
 
11) Observe o preço e as condições de 
pagamento de uma cafeteira expresso 
que Ana Paula precisa comprar como 
presente de casamento. 
 

 
Preço: R$345,00  
Á vista com desconto de 5% ou até 10 
vezes sem juros no cartão de crédito 

 
Com base nas informações, é correto 
afirmar que: 
(A) comprando em 10 parcelas, o valor 
de cada uma será R$ 42,00 
(B) valor do desconto, à vista, é de R$ 
34,50 
(C) pagando à vista, o valor será de R$ 
327,75 
(D) se pagar em 3 parcelas, o valor de 
cada uma será R$116,50 
(E) pagando à vista, o valor será de R$ 
330,00. 
 
12) Uma varanda retangular de 6,0m 
por 1,8m terá sua superfície coberta 

com cerâmica. O metro quadrado (m2) 
dessa cerâmica custa R$ 60,00. O 
valor aproximado em reais para o custo 
dessa cerâmica é de: 
(A) 618 
(B) 632 
(C) 650 
(D) 675 
(E) 700 

 
13) Um relógio atrasa 1 min e 15 
segundos a cada hora. No final de um 
dia ele atrasará: 
(A) 24 min  
(B) 30 min 
(C) 32 min 
(D) 36 min 
(E) 50 min 
 
14) Um muro de 12 metros foi construído 
utilizando 2.160 tijolos. Caso queira 
construir um muro de 30 metros nas 
mesmas condições do anterior, serão 
necessários: 
(A) 5.000 tijolos 
(B) 5.500 tijolos 
(C) 5.400 tijolos 
(D) 4.500 tijolos 
(E) 4.800 tijolos 
 
15) Dado um paralelepípedo retângulo 
de dimensões: de lado 2m, altura 3m e 
profundidade 6m. O valor de seu 
volume é:  
(A) 36 m2 
(B) 30 m2 
(C) 30 m3 
(D) 36 m3 
(E) 40 m3 

 
16) Um sapato que custava R$ 80,00 
teve um desconto de 5% e passou a 
custar: 
(A) R$ 68,00 
(B) R$ 72,00 
(C) R$ 40,00 
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(D) R$ 76,00 
(E) R$ 75,00 
 
17) Em um jardim, um canteiro é 
formado por 9 quadrados juntos, como 
na figura a seguir: 

 
Sabendo que o perímetro do canteiro é 
de 120m, então a área do canteiro em 
metros quadrados é igual a: 
(A) 252 m2 
(B) 300 m2 
(C) 324 m2 
(D) 360 m2 
(E) 396 m2 

 
18) João caminhou 680 m de sua casa 
até a farmácia. Depois, caminhou mais 
560 m da farmácia até o banco. Ao 
todo, João caminhou quantos 
quilômetros?  
(A) 1,14Km 
(B) 1,24 Km 
(C) 1,33 Km 
(D) 1,42 Km 
(E) 1,51 Km 

 

19) Um relógio sem pilhas, 
indicando 2 horas, tem seus 
mostradores registrados na figura 
abaixo.  
 

 

Sendo a medida do ângulo α: 
(A) 30º 
(B) 45º 
(C) 90º 
(D) 72º 
(E) 60º 
 
20) Resolva as equações e assinale o 
resultado correto: 

• 13x – 23 – 45 = - 7x + 12 

• 18x – 43 = 65 

• 5x – 3 = 2x + 9 
 
(A) 4,4,6 
(B) 5,4,6 
(C) 4,6,4 
(D) 6,4,4 
(E) 7,6,5 
 
Conhecimento Específico 
 
21) Um arquivo criado pelo Word e 
Power Point tem sua extensão como? 
(A) Doc, txt 
(B) Ppt, txt 
(C) Cdr, doc, 
(D) Doc, ppt 
(E) Doc, pow 
 
22) Qual destes programas não fazem 
parte do pacote Microsoft Office? 
(A) Excel 
(B) Word 
(C) Publister 
(D) Access 
(E) Agenda 
 
23) Qual alternativa indica o browser da 
Microsoft?  
(A) Google Chrome;  
(B) Mozilla Firefox;  
(C) Opera;  
(D) Safari; 
(E) Internet Explorer;  
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24) É muito comum recebermos várias 
mensagens de correio eletrônico (e-
mails) não solicitados, na maioria 
propagandas. Esse tipo de mensagem 
caracteriza um:  
(A) cavalo de troia. 
(B) spam.  
(C) virus. 
(D) arquivo morto. 
(E) programa espião. 
 
25) Para a edição de fotos, pode-se usar 
qual dos programas abaixo 
relacionados? 
(A) Word. 
(B) Excel.  
(C) Paint. 
(D) Linux. 
(E) antivirus 
 
26) Um secretário escolar estava 
digitando um texto no Microsoft Word 
2016 e precisou inserir uma tabela. 
Como ele deve proceder para inserir a 
tabela? 
(A) início, inserir tabela, ok.  
(B) inserir, tabela, inserir tabela, número 
de colunas e número de linhas, ok. 
(C) início, inserir, tabela, número de 
colunas e linhas.  
(D) inserir, tabela, ok.  
(E) layout da página, inserir tabela, 
número de colunas e número de linhas, 
ok. 
 
27) Assinale a alternativa correta em 
relação às funções de algumas teclas 
especiais do teclado de um computador. 
(A) A função da tecla Backspace é 
idêntica à da tecla Ctrl. 
(B) A ativação da tecla Scroll Lock trava 
o teclado numérico. 
(C) A tecla End cancela o carregamento 
de uma página da internet. 

(D) Em aplicativos que usam linhas, o 
cursor pode ser movido para o final da 
linha através da tecla Page Up. 
(E) Quando se está usando um 
processador de texto, a tecla Insert 
alterna entre os modos de sobrescrever 
e de inserir. 
 

28) Roberto nasceu no ano de 2000 e 
está ingressando numa nova rede social, 
entretanto encontra-se no dilema de 
encontrar uma senha para finalizar o seu 
cadastro. Seguindo as boas práticas de 
segurança, qual destas senhas seria a 
mais apropriada? 
(A) roberto00  
(B) 123456  
(C) abcde  
(D) b2018 
(E) btroe26*#$ 
 
29) O nome dado a qualquer endereço 
de website:  
(A) HTTP;  
(B) FTP;  
(C) URL;  
(D) com; 
(E) www. 
 
30) Dentre os cinco programas listados 
abaixo qual não é uma ferramenta de e-
mail? 
(A) Microsoft Outlook  
(B) Mozilla Thunderbird 
(C) Microsoft Outlook Express 
(D) Gmail 
(E) Pocomail 
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