
Escola de Administração
Fazendária

CONCURSO PÚBLICO
TJ - CE - 2002

Auxiliar de Administração
INSTRUÇÕES

Nome: No Inscrição:

1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado no seu verso.
3 - DURAÇÃO DAS PROVAS: 3h, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de 01 a 40, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções

(respostas), precedidas das letras a, b, c, d e e.
5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Pre-

encha, FORTEMENTE, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta),  toda a área correspondente
à  opção de sua escolha, sem ultrapassar seus limites.

6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
7 - Será  anulada  a  questão cuja  resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada

mais de uma opção.
8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com  muita atenção, pois qualquer

reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciadas as
provas.

9 - Durante as provas, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candi-
datos,  tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).

10 - Por motivo de segurança, somente durante os trinta minutos que antecedem o término das pro-
vas, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme
subitem 6.9 do edital.

11 - Entregue este CADERNO DE PROVAS, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de
Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início das provas;
a não-observância  dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.

12 - Este caderno de provas está assim constituído:

Provas Disciplinas Questões Pesos
Língua Portuguesa 01 a 10
Matemática 11 a 15c.1
Informática 16 a 20

1

Organização Judiciária do Estado do Ceará 21 a 25
Conhecimentos Específicos 26 a 35c.2
Noções de Direito Administrativo 36 a 40

1,5

Boa Prova
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LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto para responder às questões de 01 a 03.

5

10

15

20

A modernização da agricultura dos últimos
cinqüenta anos trouxe como salvação da
lavoura os agrotóxicos e os adubos solúveis.
Esses venenos químicos são capazes de
entrar na planta seja através das folhas, dos
frutos, das sementes, dos galhos ou dos tron-
cos. Tais produtos químicos destroem micro-
organismos úteis ao solo, prejudicando a
planta na sua retirada de nutrientes do solo,
como  fósforo, cálcio, potássio, nitrogênio e
outros. Eles também exterminam minhocas,
besouros e outros pequenos organismos
altamente benéficos para a agricultura. No
homem, os venenos químicos modificam o
DNA – a essência da vida –, atacam o siste-
ma imunológico e geram mutações, provo-
cando câncer ou feto defeituoso em mulheres
grávidas. Ao mesmo tempo, bloqueiam a
absorção de nutrientes, debilitando o orga-
nismo humano, aumentam a ansiedade e
provocam alteração do comportamento.

01- Assinale a opção que não está de acordo com as
idéias do texto.

a) As substâncias químicas dos agrotóxicos
bloqueiam as defesas do organismo humano.

b) Agrotóxicos e adubos solúveis são conside-
rados  venenos químicos.

c) Os agrotóxicos penetram e ficam impregna-
dos nas plantas e são prejudiciais à saúde.

d) Os adubos químicos, por serem solúveis, são
lavados pela água e não penetram nas frutas.

e) As minhocas e outros pequenos organismos
que vivem no solo representam benefícios
para as plantações.

02- Assinale a opção que pode substituir a expressão
“geram mutações”(l.16), sem tornar o texto incoe-
rente.

a) provocam alterações negativas
b) bloqueiam novas transformações
c) aceleram aperfeiçoamentos
d) apressam o crescimento
e) curam atrofias malignas

03- Assinale a opção que apresenta, de forma corre-
ta, o primeiro período do texto na voz passiva.

a) Os agrotóxicos e os adubos solúveis é trazido
pela modernização da agricultura dos últimos
cinqüenta anos como salvação da lavoura.

b) Os agrotóxicos e os adubos solúveis, como
salvação da lavoura, eram trazidos pela mo-
dernização da agricultura dos últimos cin-
qüenta anos.

c) Os agrotóxicos e os adubos solúveis foram
trazidos como salvação da lavoura pela mo-
dernização da agricultura dos últimos cin-
qüenta anos.

d) Os agrotóxicos e os adubos solúveis foi trazi-
do como salvação da lavoura pela moderni-
zação da agricultura dos últimos cinqüenta
anos.

e) Os agrotóxicos e os adubos solúveis estão
sendo trazidos como salvação da lavoura
pela modernização da agricultura dos últimos
cinqüenta anos.

Leia o aviso para responder às questões 04 e 05.

CUIDADO!

Não se sente o efeito dos agrotóxicos nos ali-
mentos ao _____________, porém o envene-
namento é progressivo e cumulativo ao longo
dos anos.

04- Assinale a opção que completa a lacuna de forma
correta.

a) ingerir-lhes
b) ingerir eles
c) ingeri-lhes
d) ingeri-los
e) ingerir-los
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05- Conforme o aviso anterior, envenenamento por
agrotóxico é

a) conseqüência do progresso e vai sendo redu-
zido.

b) gradual e vai-se acumulando no decorrer do
tempo.

c) dissolvido e neutralizado pela passagem do
tempo.

d) uma das formas do avanço da ciência, pois
tem remédio.

e) simultâneo ao progresso e atenuado pela
ciência.

06- Assinale a opção que completa a lacuna de forma
correta e coerente.

A taxa de destruição florestal no mundo equivale a
25,1 hectare por minuto. Estima-se que a cada dia
desapareçam 150 espécies de plantas e animais,
_______________________________ maior parte
ainda é desconhecida dos cientistas.

a) se bem que dessa
b) entretanto que a
c) e o mais grave é que a
d) cujas seja
e) cujo maior problema seja

07- Assinale a opção em que o trecho apresenta
pontuação incorreta.

a) O trabalho de combate à dengue, urgente
para estancar a epidemia, é dividido em três
ações básicas.

b) A primeira é a de rotina: o agente visita as
casas,  verificando a existência de criadouros,
trata os focos com larvicida e orienta os mo-
radores.

c) A segunda consiste, na aplicação de insetici-
da líquido, para a eliminação do mosquito
adulto.

d) Por último é feita a aplicação de inseticida
pesado, o “fumacê”, em locais de altos índi-
ces de infestação pelo mosquito Aedes
Aegypti, transmissor da doença.

e) A população deve colaborar, evitando qual-
quer forma de água empoçada ou  reservató-
rios a  céu aberto.

Já foram registradas na floresta amazônica brasi-
leira 2.500 espécies de árvores. Em apenas um
hectare são encontradas trezentas espécies de
vegetais diferentes. _____________________ , o
consumo e a miséria são faces da mesma moeda.
Alguns recursos naturais, renováveis ou não, são
explorados de forma inescrupulosa e consumidos
em ritmo superior à capacidade de renovação da
natureza.

08- Para unir as duas partes do texto de forma coe-
rente, assinale a expressão correta.

a) Na medida em que
b) Assim que
c) Por muito que
d) À medida que
e) No entanto

09- No texto acima, a expressão  “inescrupulosa”
pode ser interpretada com o significado de

a) ampla e extensiva
b) veloz e tecnológica
c) arcaica e atrasada
d) científica e programada
e) desonesta e  irresponsável

10- Assinale a opção gramaticalmente incorreta.

a) Desenvolvimento sustentável é a busca de
fórmulas que combinam progresso, tecnolo-
gia, conforto e equilíbrio do meio ambiente.

b) Faz parte dessas formulas a reciclagem, o
uso de combustíveis limpos e os esquemas
de produções mais eficiente que gasta menos
energia.

c) O desequilíbrio ecológico é a presença de-
sordenada de elementos físicos e de comuni-
dades vivas que se inter-relacionam em um
ecossistema.

d) A derrubada de uma floresta espanta os pás-
saros e roedores, que são caça das cobras.
Na falta de alimentos, as cobras se aproxima-
rão das comunidades humanas, procurando
os ratos.

e) A extinção de algumas espécies leva à explo-
são populacional de outras, e suas conse-
qüências são desastrosas.
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MATEMÁTICA

11- Simplifique:  ( (0 ÷ 3)  + (0,75 x 4)  ) / ( 1 + 0,5).

a) 1,5
b) 2
c) 4
d) 5,5
e) 6

12- Quantos cm3  existem em 10 litros?

a) 10
b) 100
c) 1.000
d) 10.000
e) 100.000

13- Se uma solução contém 2 mg/ml de uma subs-
tância dissolvida, quanto da substância  existe em
um litro da solução?

a) 200 mg
b) 2 g
c) 20 g
d) 200 g
e) 2 kg

14- Qual a fração que dá origem à dízima 2,54646...
em representação decimal?

a) 2.521 / 990
b) 2.546 / 999
c) 2.546 / 990
d) 2.546 / 900
e) 2.521 / 999

15- Quatro pessoas têm direito à participação de 20%
na renda de um evento, sendo que a primeira
pessoa tem direito ao dobro de participação de
cada uma das outras três, que têm a mesma par-
ticipação. Qual é a participação da primeira pes-
soa na renda do evento?

a) 2%
b) 4%
c) 5%
d) 6%
e) 8%

Rascunho
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INFORMÁTICA

16- Analise as seguintes afirmações relativas a co-
nhecimentos básicos de microcomputadores PC.

I. Em um disquete de 3,5 polegadas podem ser
armazenados arquivos de até 1,44 Giga
bytes.

II. A RAM e a memória cache permitem apenas
leitura.

III. O teclado e o mouse são periféricos de entra-
da de dados.

IV. A impressora é um periférico de saída de
dados.

Indique a opção que contenha todas as afirmações
verdadeiras.

a) I e II
b) II e III
c) III e IV
d) I e III
e) II e IV

17- Para acrescentar uma nova fonte no Windows 98
deve-se utilizar o ícone Fontes

a) no Painel de Controle
b) do item Favoritos no menu Iniciar
c) do item Documento no menu Iniciar
d) da opção Localizar no menu Iniciar
e) do Windows Update

18- Na configuração padrão do Word, para se retirar
apenas o itálico de um texto já selecionado e for-
matado com Negrito e Itálico, deve-se

a) inicialmente retirar o negrito para, em segui-
da, retirar o itálico e, finalmente, formatá-lo
novamente com negrito

b) retirar a seleção do texto e, só então, clicar no
botão Itálico

c) abrir o menu Inserir e clicar na opção Retirar
Itálico

d) clicar no botão Itálico
e) clicar no botão Estilo e escolher a opção Itáli-

co

19- No Excel, ao se digitar a fórmula =soma(A5:A8)
em uma célula, o resultado será

a) apenas a soma das células A5 e A8
b) a soma de todos os valores das células do

intervalo de A5 até A8
c) a soma de todos os valores das células do

intervalo de A6 até A7
d) que a célula A5 receberá o valor da célula A8
e) que a célula A8 receberá o valor da célula A5

20- Na Internet, cada página WWW possui um ende-
reço único, que é chamado de

a) e-mail
b) servidor
c) TCP/IP
d) home page
e) URL

ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO DO
CEARÁ

21- Não compõe(m) a Justiça de Primeira Instância:

a) Juízes substitutos
b) Juízes de Direito Auxiliares
c) Tribunal do Júri
d) Conselho Nacional da Magistratura
e) Juizados de Paz

22- De acordo com o Código de Divisão e Organiza-
ção Judiciária do Estado:

a) Os Juízes de Direito do interior têm as mes-
mas atribuições e competências dos Juízes
Substitutos.

b) Nenhum Juiz de Direito pode presidir Tribunal
do Júri.

c) Em toda comarca do Estado deve haver um
juizado especial e uma Turma recursal com-
posta por Desembargadores do Tribunal de
Justiça.

d) O Auditor Militar será sempre um Desembar-
gador do Tribunal de Justiça.

e) Os Juízes Substitutos são eleitos para tal
cargo, pelos membros do Tribunal de Justiça,
por tempo limitado, com mandato de 4 anos.
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23- Sobre o Juiz Substituto é correto dizer:

a) É nomeado dentre bacharéis de Direito, inde-
pendentemente de concurso público, pelo
Tribunal de Justiça.

b) Sua jurisdição corresponde à unidade territo-
rial da comarca de primeira instância para a
qual foi nomeado.

c) Exerce o cargo apenas enquanto gozar da
confiança do Poder Executivo, podendo ser
livremente exonerado pelo Chefe de qualquer
dos três Poderes.

d) Nunca exerce jurisdição previdenciária, nem
trabalhista nem eleitoral.

e) Nunca pode exercer a função de Diretor do
Foro.

24- De acordo com o Código de Divisão e Organiza-
ção Judiciária do Estado, compete à Justiça Mili-
tar, por seus órgãos:

a) Julgar toda e qualquer causa, cível ou penal,
em que um policial militar apareça como par-
te.

b) Julgar conflitos cíveis entre policiais militares
do Estado.

c) Processar e julgar os policiais militares e
bombeiros militares nos crimes militares defi-
nidos em lei.

d) Processar e julgar os militares do Exército, da
Aeronáutica e da Marinha, pelos crimes que
cometerem no Estado do Ceará.

e) Processar e julgar os policiais militares e
bombeiros militares, além dos militares do
Exército, da Aeronáutica e da Marinha, pelos
crimes que cometerem no Estado do Ceará.

25- Nos termos do Código de Divisão e Organização
Judiciária do Estado, assinale a que compete su-
pervisionar os serviços judiciários da primeira
instância, na Comarca da Capital.

a) Serviço de Distribuição
b) Plenário do Tribunal de Justiça
c) Qualquer das Câmaras do Tribunal de Justiça
d) Serviço de Portaria dos Feitos Judiciais
e) Diretor do Foro da Capital

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

26- Entre os itens abaixo, não é função do arquivo:

a) preservar os documentos.
b) organizar os documentos.
c) classificar os documentos.
d) proporcionar consulta.
e) doar os documentos.

27- Para melhor conservação dos documentos de
arquivo, devemos:

a) lavar as mãos antes de tocá-los.
b) amarrar os documentos com barbante, antes

de colocar nas caixas.
c) grampear os documentos, para evitar perda.
d) jogar fora os documentos rasgados.
e) limpá-los com pano úmido.

28- Além da fase intermediária, em que não são muito
consultados, os documentos de arquivo passam
pela fase:

a) de organização, em que são arrumados.
b) de seleção, em que são descartados.
c) corrente, em que não podem ser eliminados.
d) temporária, em que não podem ser consulta-

dos.
e) permanente, em que são abertos à consulta

pública.

29- O setor de expedição de documentos tem por
função:

a) arquivar os documentos.
b) encaminhar os documentos acompanhados

dos respectivos anexos.
c) desmembrar os processos realizando a junta-

da, quando necessário.
d) classificar os documentos de acordo com a

procedência.
e) ter acesso aos documentos sigilosos.
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30- O controle da correspondência em trâmite na ins-
tituição é efetivado por meio da adoção de um
instrumento denominado:

a) livro de protocolo.
b) agenda diária.
c) livro de autenticações.
d) livro de registro.
e) lista de pendências.

31- No atendimento ao telefone, deve-se:

a) prolongar a conversa.
b) tratar a pessoa com intimidade.
c) estar seguro sobre as informações prestadas.
d) usar um tom de voz alto.
e) usar palavras difíceis.

32- Um método adequado para estocar matéria-prima
resulta em:

a) aumento dos acidentes de trabalho.
b) maior desgaste dos equipamentos de movi-

mentação.
c) diminuição do ritmo de trabalho.
d) maior controle do estoque.
e) aumento dos custos de operação.

33- No fechamento de embalagens para estoque, não
são usados(as):

a) grampos metálicos.
b) costuras.
c) fitas magnéticas.
d) fitas metálicas.
e) fitas adesivas.

34- Assinale a opção que não descreve uma tarefa de
um setor de controle de estoque:

a) Retirar do estoque os produtos obsoletos e
danificados.

b) Confeccionar as embalagens para guarda dos
produtos.

c) Solicitar ao setor de compras a aquisição do
produto em falta.

d) Determinar quando o estoque deve ser rea-
bastecido.

e) Fornecer informações sobre a posição do
estoque.

35- Na saída de material de um almoxarifado, um dos
procedimentos que deve ser usado é:

a) fazer o registro do material que está sendo
retirado.

b) providenciar a emissão da requisição de
compra.

c) buscar informações a respeito do solicitante.
d) pedir autorização ao diretor da organização

para atender à requisição.
e) receber uma via da nota de devolução.

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

36- O período inicial do funcionário, no serviço públi-
co, no qual ele é testado para se verificar sua
adaptação ao trabalho, denomina-se:

a) estágio probatório
b) fase de adaptação
c) posse
d) investidura
e) nomeação

37-  Observada a Organização Judiciária do Estado
do Ceará, temos que, no âmbito do Tribunal de
Justiça, as Câmaras Isoladas são compostas do
seguinte número de Desembargadores:

a) dois
b) três
c) quatro
d) cinco
e) sete

38- O provimento de cargo público, mediante rein-
gresso do funcionário aposentado,  em razão de
insubsistência dos motivos de sua aposentadoria,
denomina-se:

a) acesso
b) reversão
c) aproveitamento
d) retorno
e) reintegração
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39- A conduta funcional que acarreta prejuízo ao pa-
trimônio do Estado é hipótese de responsabilida-
de:

a) penal
b) administrativa
c) funcional
d) material
e) civil

40- Pela legislação estadual do Ceará, a penalidade
aplicada ao funcionário que, em caráter primário,
tenha cometido falta leve, não punível, por lei,
com outro tipo de sanção, denomina-se:

a) multa
b) advertência
c) suspensão
d) repreensão
e) cassação


