PROVA PARA O CARGO DE:

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO
“O sucesso não vem; ele tem que ser conquistado”

______________________________________________________________________________
(transcreva a frase acima nesta linha)
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18.

Coloque seu aparelho celular embaixo da carteira e o conserve desligado durante todo o
transcurso da prova. Em cima da carteira poderão ficar somente a caneta, o caderno de prova,
o cartão resposta e o cartão de confirmação da inscrição.
Certifique-se de que o caderno de questões que você recebeu é relativo ao emprego a que
concorre, e contém 9 páginas, sequencialmente numeradas.
Verifique se no seu Cartão-Resposta estão impressos o seu nome completo e o emprego para o qual
você está concorrendo.
Confira se este Caderno de Questões contém 35(trinta e cinco) questões com o conteúdo distribuído
conforme o quadro abaixo.

LÍNGUA PORTUGUESA

01 a 10

MATEMÁTICA

11 a 17

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

18 a 22
23 a 25
26 a 35

Assine o seu nome no Cartão-Resposta e nesta capa de Prova.
Para marcar sua resposta no Cartão, preencha totalmente o círculo que compreende a única
alternativa correta de cada questão. Marque assim:
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão; questão rasurada também é anulada.
Use caneta esferográfica preta ou azul, para a marcação das respostas no Cartão-Resposta.
O gabarito pode ser copiado somente no Cartão de Confirmação da Inscrição.
Qualquer espaço em branco do caderno de questões pode ser utilizado para anotações e cálculos.
Qualquer tentativa de comunicação entre os candidatos é motivo de anulação da prova de todos os
candidatos envolvidos.
Não é permitido o uso de lápis, borracha, calculadoras, dicionário ou outro material de apoio.
Esta prova terá a duração de 3:00 h (três horas).
A entrega da prova só poderá ocorrer, transcorrido o mínimo de 60 minutos do seu início.
Os três últimos candidatos, em cada sala, só poderão se retirar juntos.
Ao terminar a prova, obrigatoriamente devolva para o fiscal o Caderno de Questões, o CartãoResposta e assine a lista de presença.
O gabarito preliminar será divulgado 24h após a realização da prova, no endereço eletrônico
www.coned.com.br.
O candidato que desejar cópia da prova que realizou poderá obtê-la, via internet, após a divulgação do
gabarito, e da mesma forma como retirou seu cartão de confirmação da inscrição.

________________________________________

_____________________________

NOME DO CANDIDATO

CARGO
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PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ
Concurso Público 01/2012
Prova para o Cargo de ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO

LÍNGUA PORTUGUESA
As questões de 01 a 06 estão baseadas neste texto:
)

O povoado que deu origem ao município de Goianésia do Pará
começou a ser formado às margens da rodovia PA-150. Mais tarde,
devido à abertura da rodovia PA-263, vários imigrantes em busca de
trabalho vieram para a região. Eram centenas de pessoas que se
fixaram na região. Porém a quantidade de terra era pouca para o
número de gente.

Iniciavam-se os conflitos pela posse de terra.

Cedendo às pressões, o dono de uma fazenda da redondeza
acabou doando uma grande área para o assentamento das famílias
dos trabalhadores. Em troca pediu que o local fosse chamado de
Goianésia, nome da sua cidade natal em Goiás. Assim nasceu, em
dezembro de 1991, o município de Goianésia do Pará, localizado no
sudeste

do

Pará,

a

292

Km

de

Belém.

Com uma população de mais de 22 mil habitantes, o município
vive da agricultura, pecuária e outras atividades. A piscicultura, que
se

desenvolveu

a

partir

do

surgimento

do

lago

artificial

da

Hidrelétrica de Tucuruí, também é bastante expressiva na região.
A extração de madeira é o mais forte pilar de sustentação da
economia local. O produto, além de economicamente rentável, é um
atrativo cultural da região. O artesanato em madeira é marca
registrada dos moradores de Goianésia do Pará. As peças talhadas
em angelim-pedra, uma espécie típica da Amazônia, chamam a
atenção

dos

visitantes.

Mas

os

olhares

dos

turistas

brilham,

principalmente, diante dos rios Verde e Arapixi, duas grandes
atrações da cidade, além do lago de Tucuruí.
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QUESTÃO - 01
Segundo o texto,
I. a economia de Goianésia do Pará se resume
em extração de madeira
II. os turistas, além da beleza dos rios Verde e
Arapixi e do lago de Tucuruí, também dispõem
do artesanato de madeira
III. Goianésia do Pará se originou do nome de
seu fundador, um fazendeiro goiano, natural de
Goianésia, Goiás
IV. para Goianésia, o lago de Tucuruí tem sido
bastante expressivo por conta da piscicultura e
do turismo
V. angelim-pedra, uma das espécies de
artesanato típico da Amazônia, chama a
atenção por sua beleza
Estão corretos apenas os itens
A) I, II e III
B) II e V
C) I, II e IV
D) III e V
E) II e IV
QUESTÃO - 02
Para o autor do texto, os conflitos pela posse de
terra no período da formação do hoje município
de Goianésia se devem, sobretudo, à(s)
A) imigração das pessoas vindas para a região
B) abertura das duas rodovias paraenses
C) fixação de centenas de pessoas na região
D) pouca quantidade de terras para o elevado
número de pessoas chegadas
E) pressões que os fazendeiros sofreram para
ceder suas terras para assentar as pessoas que
chegavam

QUESTÃO - 03
A regência intransitiva do verbo viver em: “[...] o
município vive da agricultura, pecuária e outras
atividades.”, lhe dá o sentido de
A) conviver
B) dedicar-se habitualmente
C) tirar subsistência
D) saber aproveitar
E) dedicar-se inteiramente
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QUESTÃO - 04

Ao dizer que a “extração da madeira é o mais
forte pilar de sustentação da economia local”, o
autor
A) faz uso de linguagem denotativa para indicar
a importância da madeira
B) deixa transparecer a relação enfática entre
os termos “pilar” e “sustentação”
C) emprega em sentido conotativo a expressão
“o mais forte pilar de sustentação” para a
extração da madeira
D) transmite a informação objetiva do valor
econômico da extração da madeira
E) estabelece a relação do termo “mais forte
pilar” com economia local
QUESTÃO - 05
Sintaticamente, o termo em negrito na frase: “
Em troca pediu que o local fosse chamado de
Goianésia, nome da sua cidade natal em
Goiás.” é classificado como
A) complemento nominal
B) aposto
C) objeto direto
D) predicativo do objeto direto
E) vocativo
QUESTÃO - 06
Observe as expressões sublinhadas nestas
duas frases:
I. “Mais tarde, devido à abertura da rodovia PA263, vários imigrantes em busca de trabalho
vieram para a região.”
II. “A piscicultura, que se desenvolveu a partir
do surgimento do lago artificial da Hidrelétrica
de Tucuruí, também é bastante expressiva na
região.”
Sobre essas expressões, está correta a
afirmativa:
A) ambas são advérbios de modo
B) a I é um advérbio de causa; a II, um advérbio
de lugar
C) a I é um advérbio de meio; a II, um advérbio
de modo
D) ambas são locuções adverbiais de
instrumento
E) a I é locução adverbial de causa; a II, locução
adverbial de origem
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As questões 07 a 10 estão baseadas neste
texto:
BILHÕES EMBAIXO D’ÁGUA NO FUNDO
DO LAGO DE TUCURUÍ
[...] Construído a toque de caixa pelo
regime militar, o lago da usina de
Tucuruí, no Pará, inundou uma área de
2000 km2 sem que dela se retirasse a
floresta. A decomposição orgânica
elevou os níveis de emissão de gases a
ponto de fazer da represa, nos anos 90,
a maior emissora de poluentes do Brasil.
Estima-se em mais de 2 bilhões de reais
o valor da madeira de lei ainda submersa
em Tucuruí. Como não tem contato com
o ar, a parte submersa dessas árvores
não apodrece. [...]
QUESTÃO - 07
Após o verbo “estimar”, aparece a palavra se
(Estima-se). Essa palavra é classificada como
A) símbolo de indeterminação do sujeito, pois
não se conhece quem estima
B) partícula apassivadora, pois o núcleo do
sujeito é valor
C) parte integrante do verbo, pois se trata de
uma verbo pronominal
D) partícula de realce, pois sua presença é
apenas expletiva
E) pronome de reciprocidade, pois se refere aos
mais de dois bilhões de reais que ficaram
submersos
QUESTÃO - 08
A primeira oração deste período: ”Como não
tem contato com o ar, a parte submersa dessas
árvores não apodrece. [...]” exprime
A) conformidade
B) condição
C) causa
D) concessão
E) consequência
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QUESTÃO - 09
Toda palavra possui elementos que a formam;
são os elementos mórficos. Esses elementos
são responsáveis pelo processo da derivação
que pode ser prefixal, sufixal, parassintética,
regressiva ou imprópria. A palavra toque em
(toque de caixa) tem seu processo de formação
na derivação
A) prefixal
B) sufixal
C) parassintética
D) imprópria
E) regressiva

QUESTÃO - 10
Observe as informações sobre o primeiro
período do texto: “[...] Construído a toque de
caixa pelo regime militar, o lago da usina de
Tucuruí, no Pará, inundou uma área de 2000
km2 sem que dela se retirasse a floresta.”
l) Há três orações
ll) A primeira oração é uma reduzida de
particípio
lll) A última oração é subordinada adverbial
concessiva
lV) O termo “pelo regime militar” é o sujeito da
oração
V) “A floresta” é objeto direto de “retirasse”
Estão corretas apenas as informações
A) I e V
B) II, III e IV
C) IV e V
D) I, II e III
E) II e V
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MATEMÁTICA
QUESTÃO - 11

tucupi,

1
3
só maniçoba e , os dois. Quantos
5
10

não comeram nem pato nem maniçoba?
A) 11
B) 8
C) 10
D) 7
E) 9

FAÇA SEUS CÁLCULOS
Um agricultor comprou um terreno e fez uma
plantação de pés de abacaxis. Durante a
colheita reuniu um certo número desses frutos e
colocou à venda.

1
do que havia e mais
4
3
10 abacaxis; no segundo dia, vendeu do que
5

No primeiro dia, vendeu

restou e mais 06 abacaxis; no terceiro dia,
vendeu os 20 abacaxis restantes. Qual o
número total de abacaxis vendido nesses três
dias?
A)
B)
C)
D)
E)

80
75
100
90
65
QUESTÃO - 12

Na última viagem que fez a Belém, Sandra
comprou presentes iguais para suas duas
maiores amigas. Para sua mãe comprou um
presente de valor igual a metade da soma dos
de suas amigas. O valor total dessa compra não
pode ter sido
A) R$ 84,00
B) R$ 228,00
C) R$ 153,00
D) R$ 192,30
E) R$ 154,00
QUESTÃO - 13
No dia do Círio de N. S. de Nazaré, a diretora
de uma Escola Municipal reuniu 40 professores
e ofereceu um almoço, tendo como pratos
principais o pato no tucupi e a maniçoba.
Desses professores,

1
comeu só pato no
4

4
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QUESTÃO - 14

QUESTÃO - 17

Numa praça em frente à Escola, o Prefeito
construiu um campo de futebol, na forma da
figura acima, com dimensões 60m x 40m.
No circulo central, de raio igual a 6 m, mandou
colocar grama sintética e no restante do campo,
grama natural.
Se cada m2 da grama sintética custa R$ 2,00 e
da natural R$ 1,20, qual o valor total necessário
para gramar o campo todo?
Obs: ( use  = 3,14)
A) R$ 4.560,80
B) R$ 3.450,40
C) R$ 2.890,44
D) R$ 3.106,08
E) R$ 4.176,38
QUESTÃO - 15
Uma empresa foi contratada para realizar um
certo serviço. Ao ser consultada sobre o
tempo necessário para concluir o serviço,
respondeu que com as máquinas disponíveis
necessitará de 3 dias; mas, se conseguir
mais 3 destas máquinas, fará em 2 dias.
Considerando o mesmo ritmo de trabalho
para as máquinas, em quantos dias
concluiria o serviço se utilizasse apenas uma
máquina?
A) 12
B) 14
C) 10
D) 24
E) 18
QUESTÃO - 16
Se a = x+3 e b= x 2-9, o número inteiro que é
raiz da equação
A) 2
B) -2
C) 3
D) 4
E) -3

5 10 5
=
a
2
b

5

é

Quantos são os números de quatro
algarismos formados somente por algarismos
impares?
A) 1250
B) 450
C) 625
D) 125
E) 250

FAÇA SUAS CONTAS
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CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
QUESTÃO - 22
QUESTÃO - 18
No Windows 7, as configurações do Painel de
Controle estão agrupadas por categorias. Qual
delas contém todas as configurações dos
dispositivos periféricos do computador, como
impressoras, monitores e mouses, dentre
outros?
A) Rede e Internet
B) Programas
C) Sistemas e Segurança
D) Facilidade de Acesso
E) Hardware e Sons
QUESTÃO - 19
Ao selecionar um arquivo, clicando uma vez
com o botão esquerdo do mouse no Windows
Explorer, e, em seguida, executando os
comandos Ctrl + C e, posteriormente, Ctrl + V,
está-se
A) criando uma cópia do arquivo
B) deletando o arquivo
C) renomeando o arquivo
D) reposicionando o arquivo
E) mandando o arquivo para um pen-drive
QUESTÃO - 20
Um interessante recurso adicionado à versão do
Microsoft WORD 2007 é a inserção de capas
que possibilitam a criação de uma página
específica para um documento com ornamentos
gráficos editáveis e espaços especiais
destinados à inserção de títulos e subtítulos.
Para inserir uma nova capa no documento em
edição, é necessário clicar em inserir
A) formas
B) gráficos
C) imagem
D) folha de rosto
E) tabela
QUESTÃO - 21
No Windows 7, qual o conjunto de teclas que
forma o atalho para se fechar a janela ativa
atual?
A) Alt + Tab
B) Ctrl + Roda do mouse
C) F1
D) Alt+F4
E) Windows + F

Em um site na internet, quando seu endereço
contém HTTPS ou apresenta, na maioria dos
browsers, um cadeado na lateral do endereço,
quer dizer que este site é um site
A) com vírus
B) clonado
C) governamental
D) criptografado
E) PHP
LEGISLAÇÃO MUNICIPAL
As questões de 23 a 25 se baseiam neste
possível caso:
“Imagine que você está aprovado no
presente concurso público. De acordo com
a lei Complementar nº 187/2007, de 23 de
agosto de 2007, que dispõe sobre o
Regime Jurídico dos Servidores Públicos
Civis

da

Administração

Direta,

das

Autarquias e das Fundações Públicas do
Município de Goianésia do Pará, sua
nomeação

acontecerá

a

qualquer

momento.”

QUESTÃO - 23
Essa sua nomeação para o serviço público
A) é definitiva, dispensando qualquer avaliação
probatória
B) inicia a contagem do período de 36 meses
para o estágio probatório em que você será
avaliado para o desempenho do cargo para o
qual foi nomeado
C) é homologada pela autoridade competente,
dando-lhe condições para que seja assíduo,
disciplinado e responsável
D) submete seu nome ao programa de
treinamento obrigatório, cuja responsabilidade é
de quem assinou a sua nomeação
E) garante sua promoção por merecimento e
por antiguidade, sempre após cada 3 anos de
interstício
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QUESTÃO - 24
No desempenho de sua função, na qualidade
de servidor, é direito seu
A) gozar licença, sempre que precisar, quando
qualquer parente seu adoecer ou precisar de
acompanhante
B) ausentar-se do serviço durante o expediente,
se o motivo for particular e importante, sem
necessidade da autorização do chefe imediato
C) pedir anulação de qualquer pena que lhe for
aplicada, desde que sejam considerados por
você motivos superiores para cometer o ato
causador da pena
D) manter, sob sua chefia imediata, em cargo
ou função de confiança o cônjuge, companheiro
ou parente próximo até o segundo grau civil
E) pedir férias de 30 dias consecutivos, após 12
meses de efetivo desempenho das atribuições
do serviço
QUESTÃO - 25
A partir da data da nomeação, como você já faz
parte do quadro de servidores públicos, poderá
sofrer processo de demissão em diversos casos
específicos. O caso, em que sua demissão se
torna impossível, é se você
A) cometer ofensa física, em serviço, a servidor
ou particular, mesmo que tenha sido em
legítima defesa própria ou de outrem
B) abandonar o cargo por motivo grave, como
uma doença incurável
C) acumular outros cargos, empregos ou
funções públicas concomitantes com o que
exerce
D) participar na direção ou representação
sindical, desde que seja um efetivo
sindicalizado
E) tiver conduta escandalosa na repartição, não
importando se tenha
havido provocação de
terceiros

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO - 26
O memorando é a modalidade de comunicação
A) entre todas as autoridades
B) entre unidades administrativas de um
mesmo órgão
C) entre o servidor e o órgão onde trabalha
D) entre o Prefeito e o Gerente do Banco
Oficial da cidade
E) nas respostas aos requerimentos feitos por
qualquer servidor
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QUESTÃO - 27
No
envelope,
o
endereçamento
das
comunicações dirigidas às autoridades tratadas
por Vossa ou Sua Senhoria obedecerá à
seguinte forma:
A) Ao Excelentissimo Senhor
B) Ao Senhor
C) Ao Eminentissimo Senhor
D) Ao Senhor Doutor
E) Ao Ilustrissimo Doutor
QUESTÃO - 28
Relativamente aos métodos de arquivamento é
correto afirmar que
I. são divididos em duas grandes classes:
básicos e padronizados
II. os métodos básicos são divididos em:
alfabético, geográfico, numérico e
ideográfico
III. no método básico alfabético, o principal
elemento é o assunto
IV. um dos métodos padronizados é o
mnemônico
Quantas dessas afirmativas são verdadeiras?
A) 0
B) 1
C) 2
D) 3
E) 4
QUESTÃO - 29
Qual o prazo máximo de duração da
classificação de documentos sigilosos no grau
confidencial?
A) 10 anos
B) 12 anos
C) 5 anos
D) 20 anos
E) 30 anos
QUESTÃO - 30
Documento legal contendo a estimativa das
receitas e autorização para realização de
despesas da administração pública, em um
determinado período, é o
A) cronograma financeiro
B) orçamento
C) aviamento de contas
D) fomento financeiro
E) controle estratégico
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As questões 31 e 32 se baseiam neste
estudo de caso:
A Prefeitura Municipal decidiu avaliar sua
situação enquanto responsável pelos serviços
básicos de atendimento à população. Optou por
fazer a avaliação do desempenho das pessoas
que, nela, trabalham, pois, com isso, coletará
importantes informações e terá feedback para a
eventual
correção
de
rumos
no
desenvolvimento de seu trabalho.
QUESTÃO - 31
Essa preocupação da organização municipal
tornou-se fundamental para o desempenho de
suas equipes de trabalho por uma série de
fatos, que podem ser:
I. Oferecer informações ao responsável imediato
sobre como deve orientar seus colaboradores
II. Proporcionar meios para que o servidor saiba
o que as pessoas pensam a respeito de si
mesmo e da instituição
III. Proporcionar
conhecimentos
sobre
a
percepção externa que se tem do
desempenho do servidor, de suas atitudes e
competências
IV.Permitir fazer-se uma análise sistemática
para justificar aumentos salariais, promoções,
transferências e até punições ao servidor
V.Relacionar o que o servidor faz na instituição,
sob quais condições faz e por que faz
Um desses fatos, porém, não contribui para a
avaliação do desempenho. Ele é
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) V
QUESTÃO - 32
Ao ter-se aplicado a técnica de avaliação de
desempenho
360
graus,
levou-se
em
consideração que se trata de uma técnica que
consiste na (no)
A) avaliação do desempenho de todos os
servidores de um mesmo nível hierárquico
dentro de cada setor, realizada por auditoria
externa, o que garante caráter objetivo e
neutro no processo
B) comparação entre a percepção dos colegas
no trabalho, do superior imediato, dos
subordinados diretos, do público-alvo e dos

fornecedores, e a percepção que o ocupante
do cargo tem de si mesmo no exercício da
sua atividade
C) comparação entre os desempenhos efetivos,
em termos de produtividade, de todos os
servidores de um mesmo setor, tendo como
objetivo a implantação de um processo de
downsizing
D) sequência de avaliações dos superiores
pelos subordinados, visando à construção de
indicadores de produtividade e satisfação
com as relações interpessoais num
determinado setor da instituição
E) processo de brain storming, envolvendo
todos os servidores da instituição, com
objetivo de subsidiar o planejamento
estratégico situacional
QUESTÃO - 33

Faz de conta que
informações abaixo,
Municipal, extraídas
financeiro de 2011:
Despesas
orçamentárias
e
extraorçamentárias
Pessoal ativo
Consignações em folha
de
pagamento
repassadas
ao
destinatário
Obras de conservação
Encargos
trabalhista
(Patronal)
Depósito de terceiros
restituídos
Aquisição
de
computadores

você está diante das
referentes à Prefeitura
no final do exercício

Total

31.000,00

Valores
(R$)

executados

10.000,00
3.000,00

7.000,00
2.000,00
5.000,00
4.000,00

Agora, pergunta-se: Qual foi o valor das
despesas extraordinárias?
A) R$ 7.000,00
B) R$ 12.000,00
C) R$ 4.000,00
D) R$ 5.000,00
E) R$ 8.000,00
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QUESTÃO - 34
A Prefeitura Municipal pensa atender parte da
população de menor renda e vai promover a
construção de casas populares, cujo valor é
estimado em R$ 1.000.000,00 (um milhão de
reais). Para a contratação das obras, a
modalidade licitatória que deverá adotar é o (a)
A) leilão
B) concurso
C) convite
D) concorrência
E) tomada de preço
QUESTÃO - 35
Nos termos da Lei nº 8.666/1993, a prestação
de serviços a serem executados, de forma
contínua, terá a duração prorrogada por iguais e
sucessivos períodos com vistas à obtenção de
preços e condições mais vantajosas para a
Administração, limitada a 60(sessenta) meses.
No
entanto,
em
caráter
excepcional,
devidamente justificada e mediante autorização
da autoridade superior, o prazo de 60
(sessenta) meses poderá ser prorrogado em até
A) outros 60 meses
B) 24 meses
C) 6 meses
D) 12 meses
E) 36 meses
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