FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DO CEARÁ
Comissão Executiva do Vestibular
Seleção Pública para a Companhia de Gás do Ceará - CEGÁS

LOCAL DE PROVA

PROVA OBJETIVA
22 de junho de 2008
DURAÇÃO: 04 HORAS
INÍCIO: 09h 00min

RG

ASSISTENTE
ADMINISTRATIVO

TÉRMINO: 13h 00min

ASSINATURA DO CANDIDATO

Leia com atenção todas as instruções abaixo.
O tempo utilizado para esta leitura está incluído no tempo de duração da prova.
01. Para fazer sua prova, você está recebendo um caderno, contendo 50 (cinqüenta) questões de múltipla escolha,
numeradas de 01 a 50.
02. Cada questão apresenta um enunciado seguido de 4 (quatro) alternativas, das quais somente uma é a correta.
03. Com ênfase na SEGURANÇA para o candidato e em virtude de razões logísticas e operacionais o caderno de prova
deve ser, necessariamente, assinado no local indicado.
04. Examine se o caderno de prova está completo ou se há falhas ou imperfeições gráficas que causem qualquer dúvida.
Se for o caso, informe, imediatamente, ao fiscal para que este comunique ao Coordenador. A CEV poderá não aceitar
reclamações após 30 minutos do início da prova.
05. Decorrido o tempo determinado pela CEV, será distribuído o cartão-resposta, o qual será o único documento válido
para a correção da prova.
06. Ao receber o cartão-resposta, verifique se o seu nome e número de inscrição estão corretos. Reclame
imediatamente, se houver discrepância.
07. Assine o cartão-resposta no espaço reservado no cabeçalho.
08. Não amasse nem dobre o cartão-resposta para que o mesmo não seja rejeitado pela leitora óptica, pois não haverá
substituição do cartão-resposta.
09. Marque suas respostas pintando completamente o quadradinho correspondente à alternativa de sua opção. Assim:
10. Será anulada a resposta que contiver emenda, rasura, a que apresentar mais de uma alternativa assinalada por
questão, ou ainda, aquela que, devido à marcação, não consiga ser identificada pela leitora, uma vez que a correção
da prova se dá por meio eletrônico.
11. É vedado o uso de qualquer material, além da caneta de tinta azul ou preta, para marcação das respostas.
12. Qualquer forma de comunicação entre candidatos implicará a sua eliminação.
13. Não será permitido ao candidato, durante a realização da prova, portar: armas; aparelhos eletrônicos de qualquer
natureza; bolsas; livros, jornais ou impressos em geral; bonés, chapéus, lenço de cabelo, bandanas ou outros objetos
que impeçam a visualização completa das orelhas.
14. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer outro meio de comunicação. O candidato que for flagrado fazendo
uso do aparelho celular, durante o período de realização da prova será, sumariamente, eliminado da Seleção.
15. O candidato, ao sair da sala, deverá entregar, definitivamente, seu cartão-resposta preenchido e o caderno de
prova, devidamente assinados, devendo, ainda, assinar a folha de presença.
16. É proibido copiar suas respostas em papel, em qualquer outro material, na sua roupa ou em qualquer parte de seu
corpo.
17. O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15 horas do
dia 22 de junho de 2008.
18. O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o conteúdo de
questão da prova. O prazo para interposição de recursos finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008.
19. Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no Campus do
Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.
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PROVA OBJETIVA:
Este Caderno de Prova contém 50 (cinqüenta)
questões, numeradas de 01 a 50, todas com 04
(quatro) alternativas. Verifique se o caderno está
completo ou se há imperfeições. Nestes casos,
informe, imediatamente, ao fiscal.

Marque seu cartão-resposta,
pintando completamente o
quadrinho correspondente à sua
resposta, conforme o modelo:

Código 12: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

•

O gabarito e as questões desta prova estarão disponíveis na página da CEV (www.uece.br), a partir das 15
horas do dia 22 de junho de 2008.

•

O candidato poderá interpor recurso administrativo contra o gabarito oficial preliminar, a formulação ou o
conteúdo de questão da prova. O prazo para interposição de recursos inicia às 08 horas do dia 23 de junho
e finda às 17 horas do dia 24 de junho de 2008.

•

Os recursos deverão ser dirigidos ao Presidente da CEV/UECE e entregues no Protocolo Geral da UECE, no
Campus do Itaperi, Av. Paranjana, 1700, no horário das 08 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

LÍNGUA PORTUGUESA
01. De acordo com o texto,
Texto I – Curto e Grosso
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

A) a humanidade pára de evoluir no momento da
perda da espiritualidade.

O homem já sabe como alimentar a terra
inteira. Já descobriu como fazer a todos
beneficiários do progresso e da riqueza. Já
dominou suficientemente a ciência para colocá-la
a serviço da justiça, do bem e da humanidade.
Por que, então, não realiza tudo isso? Por que
pára exatamente no ponto em que venceu o
que antes eram resistências ao progresso? Por
que se perde e entra em desespero exatamente
quando já dominou os meios materiais
necessários ao equilíbrio da vida?
Talvez seja porque toda essa disparada
científica e tecnológica foi feita com o massacre
da outra dimensão, a mesma que agora grita: a
existencial. No afã do progresso material, ele se
desespiritualizou.
Desespiritualizando-se,
o
homem não colocou o progresso material
efetivamente a seu serviço. Invertendo tudo, ele
colocou-se a serviço do progresso material.
Assim como no progresso alucinante de
nossos dias há um negativo inerente, também
nas vivências anteriores e superadas havia um
positivo injustamente sepultado junto com o
negativo que as caracterizou.
(Artur da Távola. Alguém que já não fui. Rio de
Janeiro, Salamandra, 1979. P. 166)

B) o mais importante para o homem é adquirir
os bens materiais.
C) tudo que o homem, ao longo dos séculos,
criou está a seu serviço.
D) o homem já possui os meios necessários para
o equilíbrio da vida.

02. Referente às idéias principais do texto, há uma
oposição que se destaca:
A) justiça e injustiça.
B) materialidade e espiritualidade.
C) pressa e lentidão.
D) vida e morte.

03. A expressão “Por que”, linha 06, introduz uma
pergunta que indica circunstância de
A) causa.
B) conseqüência.
C) condição.
D) modo.
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04. Sobre o pronome “isso”, linha 06, é correto
afirmar que

Texto II – Majoração
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

A) resume as idéias do texto.
B) retoma informações do texto.
C) deixa a comunicação comprometida.
D) antecipa informações do texto.
05. A forma “pára”, linha 07, nos compostos, tem
que ter hífen e acento gráfico, portanto está
correta a escrita da palavra
A) pára-militar.
B) pára-psicologia.
C) pára-raios.
D) pára-médico.
06. Está correta a substituição da expressão “em
que”, linha 07, por
A) do qual.
B) para o qual.
C) durante o qual.

Com a revisão tarifária deste ano, a Cegás
eleva o preço médio da tarifa do metro cúbico
do gás natural de R$ 0,1307, o correspondente a
36,43% de aumento no preço dos seus
serviços. O pleito foi solicitado em maio de
2007, mas negado, e agora concedido pela
Agência reguladora.
“Esse reajuste reflete o que fora negado no
ano passado”, confirma o presidente da Cegás,
José Rêgo Filho. À época, a proposta da Cegás
foi elevar de R$ 0,1006, para R$ 0,1596, a
tarifa média, por metro cúbico, aplicada sobre
os serviços de distribuição do gás no Ceará.
Contrária ao pedido, a Arce em vez de
conceder o aumento, reduziu o preço para
R$ 0,958, vigente até hoje.
Na revisão tarifária passada, a Cegás
alegava que a majoração solicitada na margem
bruta tinha por base a redução no volume do gás
distribuído,
após
a
suspensão,
pela
Petrobras, do fornecimento de gás natural,
para alimentar as termoelétricas, em 2006.
(Diário do Nordeste. 27 de maio de 2008)

D) no qual.
11. Assinale a alternativa cuja frase melhor resume o
conteúdo principal do texto.

07. Do mesmo modo que em “eram”, linha 08, está
correta a concordância em
A) Cada uma das explicações foram para as
resistências ao progresso.

A) majoração dos preços do metro cúbico do gás
natural.

B) Aquilo foram resistências ao progresso.

B) estatísticas sobre a produção e a distribuição
de gás natural.

C) Precisam-se de resistências ao progresso.

C) acordo amigável entre as tarifas do preço do
gás natural.

D) Um ou outro precisam das resistências ao
progresso.

D) aumento de produção de gás natural no
decorrer dos anos.
08. A forma verbal “seja”, linha 12, revela
A) afirmação.
12. Como revisar → “revisão”, linha 25, a
correspondência entre as grafias está correta em

B) negação.
C) dúvida.

A) ênfaze → enfatizar

D) modo.

B) vaso → extravasar
C) vez → revesamento

09. A palavra “afã”, linha 15, tem como sinônimos

D) vazar → vasamento

A) ânsia; ambição; pressa.
B) contradição; revolta; negação.
C) falha; erro; descuido.

13. São palavras acentuadas pelo mesmo motivo,
exceto

D) busca; interesse; pesquisa.

A) “tarifária”, linha 25.
10. Como em “que as caracterizou”, linha 24, a
colocação pronominal está correta em

B) “média”, linha 36.
C) “Contrária”, linha 38.

A) Entregarei-as na próxima semana.

D) “distribuído”, linha 44.

B) Os seres humanos haviam conseguido-as.
C) Não se sabe quem as revelou.
D) Espero que examinem-se todos os detalhes.
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14. Está empregada no sentido metafórico a palavra

20. Predominam no
respectivamente,

A) “preço”, linha 26.

texto

I

e

no

texto

II,

A) a dissertação e a descrição.

B) “serviços”, linha 29.

B) a descrição e a dissertação.

C) “elevar”, linha 35.

C) a dissertação e a narração.

D) “alimentar”, linha 46.

D) a narração e a descrição.
15. A conjunção “mas”, linha 30, revela idéia de
A) finalidade.
B) causa.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

C) oposição.
D) explicação.

21. As medidas de tendência central mais conhecidas,
em Estatística, são:
16. Do mesmo modo que em “À época”, linha 34, o
sinal de crase está empregado corretamente, em

A) média aritmética, média geométrica e média
quadrática.

A) A reunião foi marcada para às vinte horas.
B) As termoelétricas ficam à leste da cidade.

B) média simples, média harmônica e média
geométrica.

C) A revisão tarifária foi entregue à ela.

C) média, mediana e moda.

D) Os
diretores
entendimento.

estão

à

procura

D) média, desvio-padrão e moda.

de

As questões 22 e 23, seguintes, referem-se à seguinte
distribuição de freqüências de uma determinada
variável. As observações não coincidem com os
extremos das classes.

17. A expressão “em vez de”, linha 38, revela idéia
de
A) concessão.
B) substituição.
C) oposição.
D) retificação.

18. O vocábulo “para”, linha 46, revela idéia de
A) finalidade.
B) condição.
C) causa.

Classes

Freqüências

2.000 - 4.000

25

4.000 - 6.000

55

6.000 - 8.000

140

8.000 - 10.000

155

10.000 - 12.000

40

12.000 - 14.000

10

D) explicação.
22. Assinale a alternativa que contém a classe da
mediana.
19. De acordo com a passagem “após a suspensão,
pela Petrobras, do fornecimento de gás
natural”, linhas 44 e 45, deduz-se que a
Petrobras

A) 4.000 – 6.000
B) 6.000 – 8.000
C) 8.000 – 10.000

A) parou a produção de gás natural.

D) 10.000 – 12.000

B) distribuiu gás natural.
23. Assinale a alternativa que contém a classe modal.

C) suspendeu o fornecimento de gás natural.

A) 4.000 - 6.000

D) alimentou as termoelétricas com gás natural.

B) 6.000 – 8.000
C) 8.000 - 10.000
D) 10.000 – 12.000
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24. Sobre o desvio padrão, é correto afirmar que

A) 80 km.

A) é uma medida de correção da média, que
varia entre -1 e +1.

B) 90 km.
C) 100 km.

B) mede a distância média entre as medidas de
tendência central.

D) 120 km.

C) é a raiz quadrada da variância.
30. Há vários sistemas para registros de estoques que
objetivam controlar a quantidade de materiais,
tanto o volume físico, quanto a parte financeira. O
método que emprega a ordem cronológica das
entradas ou saídas chama-se

D) é a raiz quadrada da distância da média à
mediana.

25. No sistema de juros compostos, a taxa de juros
anual equivalente (ou seja, a que mais se
aproxima, com arredondamento para duas casas
decimais) à taxa de 4% ao mês é

A) PEUS ou LIFO.
B) FILO ou PEUS.

A) 64%.

C) PEPS ou FIFO.

B) 56,090%.

D) UEPS ou LIFO.

C) 48%.
D) 60,10%.

31. O método de controle de estoques, conhecido
como sistema de quantidades fixas, pode ser
também chamado de

26. Um capital de R$ 1.000,00, aplicado a uma taxa
de juros simples de 10% ao mês, ao final de 2
meses atingiria o total (juros + capital) de

A) inventário controlado.
B) inventário fixo.

A) R$ 1.010,00.

C) máximos e mínimos.

B) R$ 1.020,00.

D) revisão única.

C) R$ 1.100,00.
D) R$ 1.200,00.

32. Assinale a alternativa que contém, apenas, áreas
típicas de concentração de um sistema de
materiais.

27. O montante produzido por um capital de
R$ 1.000,00, aplicados, em regime de juros
compostos, a taxa de 10% ao mês, durante 2
meses, corresponde a

A) Controle de estoques e almoxarifado.
B) Fluxo de caixa e compras.

A) R$ 1.210,22.

C) Transporte e contas a receber.

B) R$ 1.200,00.

D) Compras e contas a pagar.

C) R$ 1.121,00.
D) R$ 1. 210,00.

33. Sobre o capital de giro de uma empresa, são
feitas as seguintes afirmações:

28. Uma obra foi concluída em 45 dias, trabalhandose 6 horas por dia. Se a carga horária de trabalho
fosse aumentada para 8 horas por dia, essa obra
seria concluída em

I.

Quanto maior a taxa de giro, maior o
capital retido.

II.

Quanto maior a taxa de giro, menos
eficiente o estoque.

A) 31 dias.

Sobre as duas afirmações, assinale o correto.

B) 32,75 dias.

A) As duas são verdadeiras.

C) 33,75 dias.

B) As duas são falsas.

D) 120 dias.

C) A I é verdadeira e a II é falsa.
D) A I é falsa e a II é verdadeira.

29. O tanque de um carro tem capacidade para 60
litros de gasolina. Se o consumo deste veículo é
de 0,15 litros por quilômetro rodado, com 25%
da capacidade do tanque, esse carro poderá
percorrer

34. O emprego do sistema da curva ABC no controle
de estoque está relacionado com um número
pequeno de itens que domina os resultados
atingidos na administração. Sobre a Curva ABC,
assinale o correto.
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dos

C) um conjunto de valores, ritos e normas para
avaliar o ambiente externo operacional.

B) Indica, por ordem alfabética, os itens que se
tornam obsoleto no estoque.

D) um sistema para traçar o melhor caminho
para se alcançar os objetivos da organização.

C) Tem origem no teorema de Pareto, que
observou que uma pequena parcela da
população (20%) concentrava a maior parte
da riqueza (80%).

38. Caso haja a necessidade de o Governo vender
seus bens imóveis, a modalidade de licitação,
prevista pela Lei de Licitações no 8.666/93, é a de

A) É uma lista, em ordem
produtos da Companhia.

alfabética,

A) consórcios de empresa.

D) É um método que permite a classificação em
ABC dos produtos a serem descartados.

B) tomada de preços.
C) concorrência.
D) leilão.

35. Um “especialista em licitação” afirmou que pode
haver dispensa de licitação nas seguintes
situações:
I.

Quando a obra ou o serviço de
engenharia não exceder o valor de 10%
do limite previsto na modalidade cartaconvite.

II.

Para todas as compras de valor entre
10% e 15% do limite previsto na
modalidade carta-convite.

III.

39. O planejamento estratégico está voltado para
A) o
curto
prazo,
apenas,
e
envolve,
basicamente, os homens de visão na
organização.
B) o longo prazo, apenas, e envolve a alta
direção a empresa.
C) os curto e longo prazos e envolve a totalidade
da empresa.

Quando não aparecerem licitantes na
modalidade
carta-convite,
realizada
anteriormente.

D) os curto e longo prazos e está restrito à
Direção de Planejamento da empresa.

De acordo com a lei, o especialista está correto

40. A departamentalização por produtos ou serviços é
mais adequada quando

A) somente com relação ao item I.
B) somente com relação ao item III.

A) o produto ou serviço é a preocupação básica
da empresa, que necessita de muita
cooperação interdepartamental.

C) somente com relação aos itens I e III.
D) somente com relação ao itens II e III.

B) a empresa tiver uma linha muito grande e
diversificada de produtos ou serviços.
C) a política da empresa for a satisfação do seu
cliente.

36. Sobre a ética empresarial, são feitas as seguintes
afirmações:
I.

A ética prescreve que uma empresa só
pode ofertar produtos ou serviços que
possam entregar ao consumidor com
qualidade.

II.

Não há uma estreita ligação entre o
movimento
ambiental
e
a
ética
empresarial.

D) a preocupação da empresa for a conquista de
novos mercados.
41. O índice de liquidez que resulta da divisão do
somatório dos Ativos Circulante (AC) e Realizável
a Longo Prazo (RLP) pela soma dos Passivos
Circulante (PC) e Exigível a Longo Prazo (ELP) é
chamado de Índice

Sobre as duas afirmações, assinale o correto.

A) Geral.

A) As duas são verdadeiras.

B) Seco.

B) As duas são falsas

C) Imediato.

C) A I é verdadeira e a II é falsa.

D) Corrente.

D) A I é falsa e a II é verdadeira.

42. A manutenção de níveis adequados de estoques
depende de ressuprimentos periódicos em
volumes apropriados. Na época em que se efetua
uma compra, o lote de compra se somará ao
estoque mínimo formando o

37. Planejamento estratégico das organizações é,
essencialmente,
A) um sistema para
acontecimentos.

prever

o

futuro

dos

A) estoque reforçado.

B) um conjunto de normas e regras relacionadas
com a previsão, controle e coordenação do
ambiente interno das organizações.

B) estoque máximo.
C) ponto de ressuprimento.
D) estoque médio.
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43. Na estruturação de uma organização, há a
necessidade
de
confeccionar
gráficos
que
espelhem, o mais próximo possível, a situação
hierárquica. O Administrador pode, para isto,
lançar mão de

47. Assinale a
verdadeira.

alternativa

com

uma

afirmação

A) O plano é um guia para a ação do futuro.
B) O planejamento estratégico é o processo de
traçar os objetivos imediatos da empresa,
controlando os meios de realização.

A) sociogramas.
B) quadro de distribuição de tarefas (QDT).

C) O planejamento operacional é o processo de
verificar os pontos fortes e fracos das
operações da empresa.

C) fluxogramas.
D) organogramas.

D) O planejamento estratégico não é distinto do
operacional.

44. Na gestão de recursos humanos, ou gestão de
pessoas, podem ser listados vários processos de
recompensar pessoas ou de desenvolver pessoas,
tais como: remuneração, benefícios, treinamentos,
programas de mudanças. Dentre os processos
listados, os de recompensar pessoas são:

48. De acordo com a legislação vigente, todas as
modalidades de licitação são
A) Concorrência, tomada de preços, convite,
leilão e pregão.

A) programa de mudanças e de remuneração.

B) Concorrência, tomada de preços e convite.

B) programa de mudanças e de treinamento.

C) Concorrência, tomada de preços, convite e
leilão.

C) remuneração e benefícios.
D) benefícios e mudanças.

D) Concorrência, tomada de preços, convite e
pregão.

45. Cultura organizacional pode ser definida como
A)

as tradições que os fundadores da empresa
deixaram, em legado, para os sucessores.

B)

forma de organização das atividades esportivoculturais da empresa.

C)

os hábitos e as normas
tratamento de seus clientes.

relacionados

D)

o conjunto de atitudes, experiências, crenças,
valores e ritos da organização.

49. A mais recente modalidade de licitação, criada no
ano de 2000, para contratação de serviços e
compras da administração pública é o(a)
A) tomada de preços.
B) pregão.

ao

C) concorrência.
D) leilão.

50. A previsão para os estoques está pautada nas
previsões de consumo de material que procura
estabelecer, a partir de estudos sobre o consumo,
a data e a quantidade em que os produtos são
requisitados. O padrão de consumo nem sempre é
uma constante, podendo oscilar bastante. Quando
as oscilações são regulares, o modelo é conhecido
como

46. A qualidade é realçada como um fator primordial
de sobrevivência das organizações em seus
respectivos habitats. É finalidade da qualidade
A) atender de forma precisa, impessoal, e
profissional ao interesse dos proprietários do
negócio visando o maior retorno para os
mesmos.

A) sazonal.

B) atender perfeitamente, de forma confiável,
acessível, segura e no tempo certo às
necessidades do cliente.

B) oscilante.
C) negativamente ou positivamente tendencioso.

C) ter produtividade, eficiência e efetividade no
controle das tarefas.

D) horizontal.

D) atender perfeitamente, de forma confiável, e
no tempo correto, visando o maior retorno
para os acionistas.
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