
 

Universidade Federal  

do Paraná - UFPR 
 

Assistente em Administração 
 

 

Língua Portuguesa 
Tem por objetivo central avaliar a capacidade de o candidato compreender textos de diferentes gêneros, 
mostrando o domínio que se espera de quem já concluiu o ensino médio, bem como avaliar a capacidade de 
perceber relações estruturais e semânticas entre fenômenos linguísticos sentenciais e textuais e operar sobre 
eles, mostrando domínio da língua padrão escrita.  ...................................................................................................... 1 
 
 

Raciocínio Lógico 
Resolução de problemas envolvendo frações, conjuntos, porcentagens, sequências (com números, com figuras, 
de palavras).  ......................................................................................................................................................................... 1 
Raciocínio lógico‐matemático: proposições, conectivos, equivalência e implicação lógica, argumentos válidos. 
 .............................................................................................................................................................................................. 16 
 
 

Informática 
1. Conceitos básicos de operação com arquivos utilizando o Windows Explorer para as versões do Windows 
7, 8 ou 10.  .............................................................................................................................................................................. 1 
2. Noções básicas de navegação na internet, para as versões do Windows 7, 8 ou 10.  .......................................... 4 
3. Noções consistentes de trabalho com computadores em rede interna, ambiente Windows para as versões 
do Windows 7, 8 ou 10.  ................................................................................................................................................... 14 
4. Noções consistentes de escrita e editoração de texto utilizando o Microsoft Word (versões 2007, 2010 ou 
2013) e LibreOffice-Writer (versão 5.0.6 ou superior).  ............................................................................................ 14 
5. Noções consistentes de cálculo e organização de dados em planilhas eletrônicas utilizando o Microsoft Excel 
(versões 2007, 2010 ou 2013) e LibreOffice-Calc (versão 5.0.6 ou superior).  ..................................................... 37 
6. Noções básicas, como usuário, do funcionamento de computadores e de periféricos.  ................................... 66 
7. Noções básicas, como usuário, dos sistemas operacionais Windows (versões 7, 8 ou 10) e Linux (Ubuntu 
versão 14 ou superior).  ................................................................................................................................................... 68 
 
 

Legislação  
1. Direito Administrativo: Lei 8.112 de 11/12/90 que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos 
da União, das Autarquias e dá outras providências;  ..................................................................................................... 1 
Lei 8.666 de 21/06/93 que regulamenta o art. 37, XXI da Constituição Federal e institui normas para licitações 
e contratos da Administração Pública e dá outras providências .............................................................................. 24 
Lei 9.784 de 29/01/99 que regulamenta o processo administrativo no âmbito da Administração Pública 
Federal. ................................................................................................................................................................................ 46 
2. Constituição Federal: Título II - Dos Direitos e Garantias Fundamentais ........................................................... 52 
Título III – Da Organização do Estado (Capítulo VII - Da Administração Pública). ............................................... 57 
3. Código Civil: Título II - Das pessoas jurídicas. ......................................................................................................... 66 
Titulo IX - Da responsabilidade Civil. ............................................................................................................................. 71 
4. Código Penal: Título XI - Dos Crimes contra a Administração Pública. ............................................................... 77 
 



Conhecimentos Específicos 
1. Noções básicas de arquivo: O código de classificação de documentos de arquivo: definições e conceitos; 
Aplicação do código de classificação de documentos de arquivo; Código de classificação de documentos de 
arquivo; Configuração da tabela de temporalidade; Aplicação da tabela de temporalidade. ................................ 1 
2. Noções de administração: estratégia empresarial, planejamento estratégico; planejamento tático; 
planejamento operacional, processo administrativo, tipos tradicionais de organização, desenho 
organizacional. ................................................................................................................................................................... 10 
3. Comunicação: processo de comunicação; comunicações formais e informais; comunicações descendentes, 
ascendentes e laterais; comunicações orais e escritas. .............................................................................................. 24 

 


