NIVEL MEDIO

CARGOS 200/210: ASSISTENTE ADMINISTRATE VO
LEIA COM ATENQAO AS INSTRligOES
1. Confira se seu CADERNO DE PROVA corresponde ao cargo escolhido em sua
inscrigao. Este caderno contem cinquenta questoes objetivas, corretamente
ordenadas de 1 a 50.
2. Caso esteja incompleto ou contenha algum defeito, solicite ao fiscal de sala
que tome as providencias cabiveis, pois nao serao aceitas reclamagoes
posteriores nesse sentido.
3. 0 CARTAO-RESPOSTA, que sera entregue pelo fiscal durante a prova, e o
unico documento valido para a corregao das questoes objetivas expostas
neste caderno.
4. Quando o CARTAO-RESPOSTA estiver em suas maos, confira-o para saber se
esta em ordem e se corresponde ao seu nome. Em caso de duvidas, solicite
orientagao ao fiscal.
5. No CARTAO-RESPOSTA, a marcagao das letras correspondente as suas
respostas deve ser feita com caneta esferografica azul ou preta. 0
preenchimento e de sua exclusiva responsabilidade.
6. Nao danifique o CARTAO-RESPOSTA, pois em hipotese alguma havera
substituigao por erro do candidato.
7. Para cada uma das questoes objetivas sao apresentadas 5 alternativas
classificadas com as letras: A, B, C, D e E, havendo apenas uma que responde
ao quesito proposto. 0 candidato deve assinalar uma resposta. Marcagao
rasurada, emendada, com campo de marcagao nao preenchido ou com
marcagao dupla nao sera considerada.
8. A duragao total da prova objetiva e de 4 horas, incluindo o tempo destinado a
identificagao - que sera feita no decorrer da prova - e ao preenchimento do
CARTAO-RESPOSTA.
9. Reserve, no minimo, os 20 minutos finais para preencher o CARTAORESPOSTA. Nao sera concedido tempo adicional para o preenchimento.
10. Voce devera permanecer obrigatoriamente em sala por, no minimo, 1 hora
apos o inicio das provas e podera levar este caderno somente no decurso dos
ultimos 60 minutos anteriores ao horario determinado para o seu termino.
11. E terminantemente proibido ao candidato copiar seus assinalamentos feitos
no CARTAO-RESPOSTA da prova objetiva.
12. Nao se comunique com outros candidatos nem se levante sem a autorizagao
do fiscal de sala.
13. Ao terminar a prova, chame o fiscal de sala mais proximo, devolva-lhe o
CARTAO-RESPOSTA e deixe o local de prova.

INFORMAgOES
• 03/ 02/2014 - A partir das 15h (horario de
Brasilia) - Divulgagao do Gabarito Preliminar
das provas objetivas.
• Nao serao conhecidos os recursos em
desacordo com o estabelecido em edital
normativo.
• E permitida a reprodugao deste material
apenas para fins didaticos, desde que citada a
fonte.
• A desobediencia a qualquer uma das
determinagdes constantes em edital, no
presente caderno ou no CARTAO-RESPOSTA
podera implicar a anulagao da sua prova.

UNGUA PORTUGUESA
Para responder as questoes de 1 a 5, leia o texto abaixo.

Sao Silvestre chega a 89.9 edigao com recorde de
participantes
Em 88 anos, desde 1925, numero de atletas saltou de 146
para 27,5 mil
Quase nove decadas e 88 edigoes transformaram a
tradicional corrida de Sao Silvestre em urn megaevento
capaz de reunir 27,5 mil pessoas de 41 paises nas ruas de
Sao Paulo. No dia 31 de dezembro de 1925, apos o jornalista
Casper Libero se inspirar em urn evento realizado em Paris,
deu-se o pontape inicial para a historica prova de atletismo
da capital paulista.
Na primeira edigao, apenas 146 atletas paulistanos
participaram do evento. No total, 60 percorreram todos os
6,2 mil metros entre a Avenida Paulista e a Ponte Pequena
(atual estagao Armenia do metro). Alfredo Gomes, do Clube
Esperia, cruzou a linha de chegada as 0h23 do dia 1.2 de
janeiro de 1926 em primeiro lugar, com o tempo de 23ml0s.
Segundo o regulamento da epoca, somente os primeiros 25
atletas receberam medalhas.
A prova, que era restrita aos paulistas nos primeiros
16 anos, teve o mineiro Jose Tiburcio dos Santos como
vencedor em 1941. Na ocasiao, o percurso ja havia mudado,
chegando a sete mil metros entre a esquina da Avenida
Paulista com a avenida Angelica e o Clube de Ragatas Tiete
(proximo a atual ponte das Bandeiras). A 17.^ corrida de Sao
Silvestre ja contava com 1.289 atletas.
INTERNACIONAL
A primeira edigao internacional ocorreu em 1945,
com a presenga de convidados sul-americanos. 0 brasileiro
Sebastiao Alves Monteiro travou uma dura batalha com o
uruguaio Oscar Moreira e venceu a prova em 21m54s. 0
local da chegada era o mesmo de 1941. A largada, por sua
vez, ocorreu em frente ao Estadio do Pacaembu. Apos o
bicampeonato de Sebastiao Alves, no ano seguinte, o Brasil
viveu urn longo jejum de vitorias. Coube a Jose Joao da Silva,
em 1980, colocar ponto final a estiagem.
No hiato, o belga Gaston Roelants sagrou-se
tetracampeao em 1964, 1965, 1967 e 1968. Ja o argentino
Osvaldo Suarez cruzou a linha de chegada em primeiro lugar
tres anos seguidos, entre 1958 e 1960. Mais cinco atletas
conquistaram mais de dois titulos: o colombiano Victor
Mora (1972, 1973, 1975 e 1981), o equatoriano Rolando
Vera (de 1986 a 1989), o brasileiro MarNson Gomes dos
Santos (2003, 2005 e 2010), alem dos quenianos Robert
Cheruiyot (2002, 2004 e 2007) e Paul Tergat (1995, 1996,
1998, 1999 e 2000).
Os atletas do Quenia, inclusive, dominam a prova
desde a vitoria de Simon Chemwoyo, em 1992. Desde entao,
o pais africano conquistou 13 vitorias em 21 edigoes. Ja o
Brasil venceu seis: Ronaldo da Costa (1994), Emerson Iser
Bern (1997), Franck Caldeira (2006), alem do tricampeonato
de MarNson dos Santos. No total, o Pais tern 11 conquistas -

Joao da Mata de Ataide cruzou em primeiro em 1983 - e
esta a duas vitorias dos quenianos.
MULHERES
As mulheres passaram a disputar a prova em 1975.
Como ocorre na prova masculina, as quenianas tern a
supremacia, com dez conquistas. Portugal e Brasil vem em
seguida, com sete e cinco vitorias, respectivamente. A
portuguesa Rosa Mota e a maior vencedora, com seis titulos
seguidos entre 1981 e 1986. A mexicana Maria Del Carmen
Diaz venceu em 1989, 1990 e 1992. O Brasil chegou em
primeiro lugar com Carmem Oliveira (1995), Roseli Machado
(1996), Maria Zeferina Baldaia (2001), Marizete Rezende
(2002) e Lucelia Peres (2006).
A 89^ edigao do megaevento paulistano tera inicio
as 8h40. A corrida noturna ocorreu de 1925 a 1988. Depois,
veio o periodo em que a prova era disputada no periodo da
tarde. A largada ocorre nas primeiras horas do dia 31 desde
o ano passado.
(www. estadao. com.br)

QUESTAO 1
Pode-se afirmar que a palavra "decada", em destaque no
inicio do texto, e acentuada porque:
(A) precisa ser diferenciada de uma forma conjugada do
verbo "decair".
(B) possui urn hiato entre suas duas silabas iniciais.
(C) todas as palavras que, como ela, apresentam a ultima
silaba tonica, sao acentuadas.
(D) todas as palavras que, como ela, apresentam
a
penultima silaba tonica, sao acentuadas.
(E) todas as palavras que, como ela, apresentam
a
antepenultima silaba tonica, sao acentuadas.

QUESTAO 2
Observe:
A prova, que era restrita aos paulistas nos primeiros 16 anos,
teve o mineiro Jose Tiburcio dos Santos como vencedor em
1941.
Aparece, em destaque no trecho, uma oragao. Como ela se
classifica?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coordenada sindetica explicativa.
Subordinada substantiva predicativa.
Subordinada substantiva apositiva.
Subordinada adjetiva explicativa.
Subordinada adverbial causal.

QUESTAO 3
A palavra "estiagem", em destaque no texto, refere-se mais
diretamente, em termos de sentido, a:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"Sebastiao Alves".
"ano seguinte".
"jejum".
"1980".
"final".

QUESTAO 4

QUESTAO 7

A forma verbal "esta", em destaque no texto, esta
flexionada na terceira pessoa porque se refere a:

Assinale a opgao em que, em destaque, aparecem urn
pronome e uma preposigao.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"total".
"Pais".
"Joao da Mata Ataide".
"MarNson dos Santos".
"Franck Caldeira".

Uns fazem noticia por esporte.
Uns fazem noticia por esporte.
Nos fazemos por amor a ele.
Nos fazemos por amor a ele.
Nos fazemos por amor a ele.

QUESTAO 5
Veja:
"Portugal e Brasil vem em seguida, com sete e cinco vitdrias,
respectivamente."

QUESTAO 8
Em "Nos fazemos por amor a ele", pode-se afirmar
corretamente que:

A forma verbal em destaque pertence ao verbo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

"vir", da terceira conjugagao.
"vir", da segunda conjugagao.
"ver", da terceira conjugagao.
"ver", da segunda conjugagao.
"vem", da segunda conjugagao.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O sujeito e oculto.
0 sujeito e inexistente.
Deveria haver sinal indicativo de erase em "a ele".
A ideia e a de que nao se leva o jornalismo a serio.
A compreensao completa depende da oragao anterior.

Para responder as questoes de 6 a 10, observe o anuncio
abaixo.

QUESTAO 9
Sobre o anuncio como urn todo, analise as afirmagoes.
I. A linguagem e direta e clara.
II. Linguagens verbal e nao verbal em nada se relacionam.
III. Texto verbal e imagem sao complementares na
construgao dos sentidos.
Esta correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

III, somente.
II, somente.
I, somente.
I e III, somente.
I e II, somente.

QUESTAO 10
(www. william, com. br/blog/?p=2385)

QUESTAO 6
A expressao "a ele", que aparece no anuncio ligada a palavra
"amor", exerce a fungao sintatica de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

complemento nominal.
adjunto adnominal.
objeto direto.
objeto indireto.
agente da passiva.

O texto verbal do anuncio, em sua segunda oragao, pode ser
reescrito, explicitando-se os termos ocultos, da seguinte
maneira:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Nos fazemos
Nos fazemos
Nos fazemos
Nos fazemos
Nos fazemos

[noticia] por amor a ele [= Brasil].
[noticia] por amor a ele [= esporte].
[esporte] por amor a ele [= Brasil].
[esporte] por amor a ele [= esporte].
[jornalismo] por amor a ele [= esporte].

RACIOCINIO LOG ICO
QUESTAO 11
Uma pista de corrida circular e composta por oito raias, que
sao coroas circulares (numeradas de 1 a 8, sendo a primeira
raia a mais central). Todos os oito corredores devem
percorrer a mesma distancia (equivalente a uma volta
completa da raia mais interna). Sabendo que, na linha de
chegada, todos os atletas devem estar alinhados pelo raio
da pista e que o comprimento de uma circunferencia e dado
por C = 2nr, sendo t t uma constante e r o raio, temos que:
(A) cada atleta, a partir da primeira raia, deve largar mais a
frente, com relagao a raia anterior, uma distancia de
2nd, sendo d a largura de cada raia.
(B) cada atleta, a partir da segunda raia, deve largar mais a
frente, com relagao a raia anterior, uma distancia de
2Tid, sendo d a largura de cada raia.
(C) cada atleta, a partir da primeira raia, deve largar mais
atras, com relagao a raia anterior, uma distancia de 2d,
sendo d a largura de cada raia.
(D) cada atleta, a partir da segunda raia, deve largar mais a
frente, com relagao a raia anterior, uma distancia de 2d,
sendo d a largura de cada raia.
(E) cada atleta, a partir da segunda raia, deve largar mais
atras, com relagao a raia anterior, uma distancia de 2Tid,
sendo d a largura de cada raia.

QUESTAO 13
Sejam M, O e T, respectivamente, metro, onibus e trem.
Imagine que Joao tivesse afirmado a negativa de (M a T),
como sua opgao de deslocamento de casa ao trabalho.
Dessa forma, podemos inferir que seu trajeto de casa ao
trabalho leva urn tempo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

entre 25 min e 60 min.
de 25 min.
de 60 min.
entre 30 e 45 min.
de 40 min ou de 45 min.

QUESTAO 14
Observe, na tabela a seguir, os valores (em reais) das
apostas da Mega Sena, de acordo com a quantidade de
numeros jogados.
Quantidade NDJogados

Valor de Aposta

6

2.00
14,00
56,00
168.00
420,00
924,00
1.848.00
3.432,00
6.006,00
10.010,00

1

^

78
9
10
11
12
13
14
15

j
J
J
J

J

Fonte: www.caixa.gov.br (acesso em 3 jan. 2014)

QUESTAO 12
Para ir de casa ao trabalho, Joao dispoe das seguintes
opgoes:
Vefculo(s)
Metro
Onibus
Trem
Metro e onibus
Metro e trem

Tempo de deslocamento
40 min
60 min
45 min
30 min
25 min

Joao afirma:
"Vou de casa ao trabalho de metro ou trem."
Com base nessa afirmagao logica, podemos inferir que seu
trajeto de casa ao trabalho leva urn tempo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

entre 40 min e 45 min.
de 25 min.
de 42,5 min.
entre 25 e 45 min.
de 40 min ou de 45 min.

O que justifica a diferenga entre os valores das apostas e o
fato de:
(A) os valores serem proporcionais as quantidades de
numeros jogados.
(B) os valores serem considerados de forma exponencial.
(C) serem consideradas as combinagoes entre os numeros
jogados.
(D) incidirem mais impostos quanto mais numeros sao
jogados.
(E) se desestimularem as apostas com maior probabilidade
de acerto.

QUESTAO 15
O restaurante de urn clube faz o seguinte alerta em sua
entrada:
"Proibido entrar usando roupa de banho ou sem camisa."
Uma negagao logica dessa frase e:
(A) "Proibido entrar sem usar roupa de banho ou com
camisa."
(B) "Nao e proibido sair usando roupa de banho ou sem
camisa."
(C) "Nao e proibido entrar usando roupa de banho e sem
camisa."
(D) "Nao e proibido entrar sem roupa de banho e com
camisa."
(E) "Permitido sair sem roupa de banho e com camisa."

QUESTAO 16

QUESTAO 18

Uma sociedade esportiva possui atletas que participam de
diversas modalidades esportivas. No ano de 2013, a
sociedade contava com 360 atletas, sendo que 250 deles
nao jogavam futebol. Alem disso:

Considere os dados da questao anterior e o fato de que, de
todas as modalidades esportivas do clube, apenas as tres
citadas usam bola. Escolhendo-se aleatoriamente urn das
modalidades esportivas dessa sociedade, a probabilidade de
que use bola e, no maximo, igual a:

• 80 jogavam volei;
• 120 jogavam volei ou basquete, mas nao as duas
modalidades;
• 210 jogavam futebol ou basquete;
• 60 jogavam volei, basquete e futebol;
• dos atletas que jogavam futebol e basquete, todos
jogavam volei;
• 20 jogavam volei e futebol, mas nao basquete;
• as unicas modalidades esportivas com mais de 70 atletas
eram as tres citadas.
Com base nessas afirmagoes, e falso afirmar que:
(A) a modalidade menos praticada era o volei.
(B) a modalidade individualmente mais praticada era o
basquete.
(C) nao havia praticantes de volei que praticavam basquete,
mas nao futebol.
(D) havia mais de tres modalidades esportivas.
(E) 210 atletas totalizavam os praticantes das tres
modalidades citadas.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

50%
75%
100%
30%
90%

QUESTAO 19
Assinale, dentre as frases a seguir, a que possui o mesmo
valor logico da frase a seguir.
"Se eu treinar muito, poderei encarar a Sao Silvestre."
(A) Quern treina muito pode encarar a Sao Silvestre.
(B) Se nao treinar muito, nao poderei encarar a Sao
Silvestre.
(C) Pode encarar a Sao Silvestre apenas quern treina muito.
(D) Quern nao encara a Sao Silvestre nao treina muito.
(E) Nao poderei encarar a Sao Silvestre, se nao treinar
muito.

QUESTAO 20
QUESTAO 17
Urn dos times de futebol da sociedade esportiva citada nas
questoes anteriores esta criando uma bandeira. Essa
bandeira tern quatro faixas verticais (como mostrada a
seguir) e cada uma sera preenchida com uma cor diferente.
Para isso, o time conta com seis cores diferentes (dentre
elas, branco e verde). E obrigatorio que se faga uso do
verde, que e cor da sociedade. Entretanto, o time faz
questao de que verde e branco nunca estejam lado a lado.
Dessa forma, existem quantas formas diferentes de se
disporem as cores dessa bandeira?

Durante urn dia, em que foram registradas 500 visitas, urn
blog esportivo fez uma pesquisa acerca dos esportes
favoritos de seus visitantes. Cada visitante so pode votar
uma vez e em urn unico esporte. O resultado da pesquisa
voce ve no grafico a seguir.
32%

A

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

720
168
162
96
72

Escolhendo-se aleatoriamente, para uma premiagao, urn dos
visitantes desse dia, que participou de pesquisa, qual e,
aproximadamente, a probabilidade de ele ter votado em
futebol?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

32%
43%
65%
75%
87%

NOCOES DE INFORMATICA
Nas questoes que avaliam os conhecimentos de nogoes de
informatica, a menos que seja explicitamente informado o
contrario, considere que todos os programas mencionados estao
em configuragao padrao, em portugues, que o mouse esta
configurado para pessoas destras, que expressoes como clicar,
clique simples e clique duplo referem-se a cliques com o botao
esquerdo do mouse e que teclar corresponde a operagao de
pressionar uma tecla e, rapidamente, libera-la, acionando-a apenas
uma vez. Considere tambem que nao ha restrigoes de protegao, de
funcionamento e de uso em relagao aos programas, arquivos,
diretorios, recursos e equipamentos mencionados.

QUESTAO 21
"Este recurso disponibiliza 7 GB de armazenamento gratis na
nuvem para armazenar arquivos e fotos, sincronizar todos
os computadores do usuario e editar e colaborar em
documentos do Office. Ha urn aplicativo de area de trabalho
para este recurso que cria uma pasta no computador que e
sincronizada com sua pasta na nuvem permitindo o acesso
aos arquivos do computador remotamente." 0 recurso
descrito no texto e o:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Google Docs.
4Shared.
LogMeln.
OutLook.
Sky Drive.

QUESTAO 22
Em urn ambiente com uma ou varias redes de
computadores, cada rede e cada equipamento ligado a ela
precisam de urn enderego unico para receber dados
enviados de outras redes e computadores. Esse enderego e
chamado IP. Urn enderego IPv4 e composto p o r I bits
que na representagao decimal aparece co m II numeros
separados por pontos.
As lacunas I e II sao preenchidas correta e, respectivamente,
por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

64
64
32
24
32

e 4.
e 8.
e 8.
e 4.
e 4.

QUESTAO 23
Paulo descobriu que em seu celular, em seus pen drives, no
HD de estado solido do seu ultrobook e nos cartoes de
memoria de sua camera digital, e utilizado urn tipo de
memoria que permite armazenar dados por longos periodos,
sem precisar de alimentagao eletrica. Esse tipo de memoria
e conhecido como memoria:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

RAM.
flash.
DDR.
cache.
buffer.

QUESTAO 24
Sobre graficos no Microsoft Excel 2010 em portugues, e
correto afirmar que:
(A) dados que estejam organizados somente em uma
coluna ou linha em uma planilha podem ser plotados
em urn grafico de pizza.
(B) urn grafico de barras nao pode ser criado a partir da
selegao de mais de uma coluna ou linha de dados.
(C) as opgoes para criar ou alterar urn grafico estao
dispomveis no grupo Grafico da guia Pagina Inicial.
(D) e aconselhavel utilizar urn grafico de pizza apenas
quando forem selecionadas series de dados que
contenham valores negativos ou iguais a zero.
(E) nao ha como formatar as diferentes partes do grafico a
partir de opgoes acessiveis clicando-se com o botao
direito do mouse sobre o grafico.

QUESTAO 25
No Google Chrome, ao se clicar na ferramenta Personalizar e
controlar o Google Chrome e, em seguida, na opgao
Historico e no botao Limpar dados de navegagao, aparecera
uma janela onde sera possivel selecionar urn conjunto de
opgoes.
I.
II.
III.
IV.

Limpar historico de download.
Excluir cookies.
Apagar senhas salvas.
Esvaziar o cache.

Sao opgoes dispomveis o que consta em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

todos.
II e III, somente.
I e IV, somente.
I e II, somente.
I, III e IV, somente.

QUESTAO 26
No Windows 7 Professional em portugues, apos criar urn
atalho para uma pasta compartilhada em urn computador
da rede, pode-se acessar essa pasta clicando-se na opgao
Computador. Para criar urn atalho para uma pasta
compartilhada que esta em outro computador da rede,
executa-se urn conjunto de procedimentos, que se inicia
clicando com o botao direito do mouse sobre a opgao
Computador, do menu Iniciar, e clicando-se na opgao:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Configurar atalho de rede.
Mapear unidade de rede.
Redes e impressoras.
Painel de Controle.
Gerenciar dispositivos e pastas.

QUESTAO 27

QUESTAO 30

No buscador da Google, para pesquisar por tipos especificos
de arquivos, como PDF, PPT, ou XLS, adiciona-se na pesquisa
a palavra_______ e a abreviagao de tres letras da extensao
que se deseja buscar.

O firewall pode ser utilizado para proteger um computador
contra acessos nao autorizados vindos da internet. As
configuragoes do firewall dependem de cada fabricante,
porem, de forma geral, a mais indicada e:

A lacuna e corretamente preenchida por:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

extension:
search:
type:
filetype:
file:

QUESTAO 28
Virus e um programa ou parte de um programa de
computador, normalmente malicioso, que se propaga
inserindo copias de si mesmo e se tornando parte de outros
programas e arquivos. Um tipo especifico de virus de script
tenta infectar arquivos manipulados por aplicativos como,
por exemplo, os que compoem o Microsoft Office (Excel,
Word e PowerPoint, entre outros). Esse tipo de virus e
conhecido como virus:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

de boot.
trojon.
de macro.
adware.
dropper.

QUESTAO 29
Ao navegar na internet, a grande maioria dos acessos a sites
realizados nao envolvem o trafego de informagoes sigilosas.
Esses acessos sao geralmente realizados pelo protocolo
HTTP, onde as informagoes trafegam em texto claro, ou seja,
sem o uso de criptografia. Esse protocolo, alem de nao
oferecer criptografia, tambem nao garante que os dados
nao sejam interceptados, coletados, modificados ou
retransmitidos e nem que o internauta esteja se
comunicando exatamente com o site desejado. Por tais
caracteristicas, ele nao e indicado para transmissoes que
envolvem informagoes sigilosas, como senhas, numeros de
cartao de credito e dados bancarios; por isso, nesses casos,
deve ser substituido por um protocolo que oferece conexoes
seguras. Trata-se do:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

TCP.
SMTP.
HTTPS.
IPsec.
FTP.

(A) liberar todo trafego de entrada e saida do computador,
bloqueando as conexoes conforme necessario.
(B) liberar somente o trafego de saida do computador e
bloquear todo trafego de entrada para todos os
programas, evitando, assim, os ataques via rede.
(C) bloquear todo trafego de entrada e saida do computador,
liberando as conexoes conforme necessario.
(D) liberar todo trafego de saida do computador e bloquear
todo trafego de entrada ao computador, liberando as
conexoes conforme necessario, de acordo com os
programas usados.
(E) bloquear todo trafego de saida do computador e liberar
todo trafego de entrada ao computador, bloqueando as
conexoes conforme necessario.

LEGISLACAO
QUESTAO 31
Conforme o Codigo de Etica do CONFEF (Resolugao CONFEF n9
254/2013), e considerado um direito do profissional de
Educagao Fisica:
(A) recusar a adogao de medida ou o exercicio de atividade
profissional contrarios aos ditames de sua consciencia
etica, ainda que permitidos por lei.
(B) assinar documento ou relatorio elaborado por terceiros,
sem sua orientagao, supervisao ou fiscalizagao.
(C) interromper a prestagao de servigos sem justa causa e sem
notificagao previa ao beneficiario.
(D) prejudicar, culposa ou dolosamente, interesse a ele
confiado.
(E) pactuar, em nome do espirito de solidariedade, com erro
ou atos infringentes das normas eticas ou legais que regem
a profissao.

QUESTAO 32
Ainda segundo o mesmo Codigo de Etica, as condigoes para a
prestagao de servigos do Profissional de Educagao Fisica serao
definidas previamente a execugao, de preferencia por meio de
contrato escrito, e sua remuneragao sera estabelecida em
fungao dos seguintes aspectos:
I.

os equipamentos e instalagoes necessarios a prestagao do
servigo.
II. a possibilidade de o profissional ficar impedido ou proibido
de prestar outros servigos no mesmo periodo.
III. os impostos embutidos visando ao consideravel lucro do
profissional.
IV. a possibilidade de o trabalho ou o servigo fazer com que
haja propaganda indireta do profissional.
Quantos desses incisos estao incorretos?
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Todos.
Apenas dois.
Apenas tres.
Nenhum.
Apenas um.

QUESTAO 33
Em relagao as transferencias de registro dos Profissionais de
Educagao Fisica para outro CREF, assinale a alternativa
incorreta.
(A) Entende-se por mudanga de domicilio profissional, em
carater permanente, a estada superior a 180 (cento e
oitenta) dias em Estado diverso do da inscrigao.
(B) As transferencias de registro dos Profissionais de
Educagao Fisica para outro CREF ocorrerao em virtude
de mudanga, em carater permanente, do domicilio
profissional, mediante requerimento.
(C) Os Profissionais que residirem proximos as fronteiras de
CREFs que tenham area de abrangencia distinta, e
trabalharem em mais de uma Unidade Federativa,
ficarao vinculados ao CREF do local de domicilio.
(D) Mesmo na hipotese de condenagao nas penas previstas
no Codigo de Etica Profissional, que tiverem transitado
em julgado administrativamente, o pedido de
transferencia nao sera negado.
(E) Caso o Profissional transferido retorne ao CREF de
origem, ser-lhe-a deferido o mesmo numero de
inscrigao que detinha anteriormente.

QUESTAO 34
Segundo a Resolugao CONFEF 9 218/2011, o cancelamento
de registro profissional ocorrera nos seguintes casos:
I.

apresentagao de documentagao falsa, apurada por
regular processo.
II. falecimento do profissional, desde que comprovado
atraves de certidao de obito.
III. aplicagao de penalidade de cancelamento de registro
profissional transitada em julgado, capitulada no Codigo
de Etica do Profissional de Educagao Fisica.
IV. exercicio da profissao considerado extremamente
insatisfatorio perante o respectivo CREF do profissional.
Estao corretos os incisos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente
somente
somente
todos.
somente

II e IV.
I, II e III.
I e III.
I e IV.

QUESTAO 35
Ainda a respeito da concessao de baixa, suspensao e
cancelamento aos profissionais de Educagao Fisica, pelo
Sistema CONFEF/CREFs, sao citadas algumas regras a seguir.
I.

A baixa de registro consiste na interrupgao temporaria
do exercicio profissional dos Profissionais que assim
requererem.
II. A suspensao de registro funda-se na sangao de privagao
do exercicio profissional decorrente de infragao
disciplinar, aplicada apos conclusao de processo etico
e/ou administrativo.
III. 0 cancelamento de registro baseia-se na interrupgao
definitiva do exercicio profissional.

IV. Havendo a comprovagao de que o profissional esteja
exercendo a profissao durante o periodo da baixa, o
Plenario podera ex officio interrompe-la, sem prejuizo
das sangoes cabiveis.
V. 0 cancelamento do registro nao permite a re-inscrigao
do Profissional.
Estao corretos os incisos:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

somente
somente
todos.
somente
somente

I, III e V.
II, IV e V.
I, II, III e IV.
III e IV.

QUESTAO 36
Aponte a assertiva que contenha o correto regramento a
respeito da fixagao de limites das anuidades devidas ao
CONFEF e aos CREFs.
(A) Nao ha limite estabelecido em lei. No entanto, o
CONFEF pode faze-lo por meio de Resolugao.
(B) O limite da anuidade para pessoas fisicas e de R$ 380,00
(trezentos e oitenta reais). No entanto, o CONFEF,
anualmente, elaborara resolugao aplicando, se julgar
necessaria, a corregao aos valores de anuidades devidos
pelas pessoas fisicas e juridicas nele inscritas e
registradas por intermedio dos regionais, respeitados os
limites da Lei Federal n9 12.197/2010.
(C) O limite da anuidade sera determinado por cada CREF,
de acordo com suas necessidades regionais. No
entanto, a Resolugao do CONFEF n9 197/2010
estabeleceu limites de R$ 380,00 (trezentos e oitenta
reais) para pessoas fisicas, e de R$ 950,00 (novecentos e
cinquenta reais) para pessoas juridicas.
(D) O limite da anuidade para pessoas juridicas e de R$
380,00 (trezentos e oitenta reais). No entanto, o
CONFEF, anualmente, elaborara resolugao aplicando, se
julgar necessaria, a corregao aos valores de anuidades
devidos pelas pessoas fisicas e juridicas nele inscritas e
registradas por intermedio dos regionais, respeitados os
limites da Lei Federal n9 12.197/2010.
(E) O limite da anuidade para pessoas fisicas e de R$ 950,00
(novecentos e cinquenta reais).

QUESTAO 37
Qual, dos documentos a seguir, nao e necessario para
inscrigao profissional no ambito do Sistema CONFEF/CREFs?
(A) Copia autenticada do Historico Escolar.
(B) Comprovante de residencia
(C) Copia do CPF e Identidade, devidamente autenticados
em cartorios ou pelo respectivo CREF.
(D) Documento da Instituigao de Ensino Superior indicando
a data de autorizagao e reconhecimento do curso, a
data de ingresso e conclusao do referido curso, bem
como a base legal do respectivo curso de Educagao
Fisica.
(E) Copia de certidao negativa de debitos com a Fazenda
Estadual e Municipal.

QUESTAO 38
0 Certificado de Registro de Pessoa Juridica, aprovado pela
Resolugao CONFEF n9 257/2013, tera validade de ate:
(A)
(B)
(C)
(D)

1 (um) ano.
6 (seis) meses.
a proxima anuidade paga.
a ocorrencia de infragao disciplinar transitada em
julgado, aplicada pelo respectivo CREF.
(E) o proximo mandato da diretoria do respectivo CREF.

QUESTAO 39
Assinale a alternativa correta.
(A) 0 porte da Cedula de Identidade Profissional nao e
obrigatorio durante o exercicio das atividades privativas
dos Profissionais de Educagao Fisica, bastando o
profissional te-lo dentro de sua validade.
(B) A Responsabilidade Tecnica do estabelecimento sera
comprovada por declaragao do Ministerio do Trabalho
do Estado em que exercer suas atividades empresariais.
(C) As pessoas juridicas nao necessitam informar,
imediatamente ao CREF, qualquer alteragao de seus
atos constitutivos, bastando que o faga quando do
pagamento de sua anuidade.
(D) Os Profissionais de Educagao Fisica sao, de acordo com
o Codigo de Etica do Profissional de Educagao Fisica, os
unicos responsaveis pelas atividades profissionais que
desenvolvem, estando sujeitos a responder etica, civil e
criminalmente pelas mesmas.
(E) Indeferido o registro da pessoa juridica em seu
respectivo CREF, cabera pedido de reconsideragao ao
proprio Conselho Regional de Educagao Fisica, no prazo
de 60 (sessenta) dias, a contar da notificagao da
decisao.

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS
QUESTAO 41
Toda entidade precisa de um roteiro para a organizagao dos
seus arquivos, incluindo nogfies de preparagao de pianos de
classificagao e destinagao de documentos e rotinas de
arquivamento. Sobre o arquivo, leia as afirmativas a seguir e
assinale a alternativa correta.
(A) A Associagao de Arquivistas Brasileiros adota a seguinte
definigao para arquivo: e o conjunto de documentos
que, dependendo da natureza ou do suporte, sao
reunidos por acumulagao ao longo das atividades de
pessoas fisicas ou juridicas, publicas ou privadas.
(B) Os conjuntos de atas de reunifies da Diretoria, de
projetos de pesquisa e de relatorios de atividades, mais
os conjuntos de prontuarios medicos, de boletins de
notas, de fotografias etc., constituem-se o Arquivo de
uma Unidade, por exemplo, e devem naturalmente
refletir as suas atividades.
(C) Arquivo tambem pode ser definido como a entidade ou
orgao juridico responsavel, desde que responsavel
somente pela custodia e pela utilizagao dos arquivos
sob sua jurisdigao. Exemplo: Arquivo Central da UFMT.
(D) Segundo as Entidades criadoras/mantenedoras os
arquivos podem ser classificados em: Publicos (federal,
estadual, municipal); Jurisdicionais (escolas, igrejas
sociedades,
clubes,
associagfies);
Institucionais
(empresas, corporagfies, companhias); e Pessoais (fotos
de familia, cartas, originais de trabalhos etc.).
(E) Temos tambem os Arquivos que guardam e organizam
documentos cujas informagfies sao registradas em
suportes diferentes do papel (discos, filmes e fitas) e
sao chamados de Digitais.

QUESTAO 42
QUESTAO 40
0 exercicio da fungao de Responsavel Tecnico cessa pela
baixa, a qual e processada pelo respectivo CREF, quando:
I.

o profissional deixa de exercer a profissao por mais de 5
(cinco) anos.
II. solicitado, por escrito, pelo profissional de Educagao
Fisica ou pelo estabelecimento.
III. cancelada a inscrigao do profissional de Educagao Fisica
ou registro do estabelecimento.
IV. ocorrido o impedimento do profissional para o exercicio
da profissao.
V. o profissional instituir a inscrigao secundaria em outro
CREF.
Estao incorretos apenas os incisos:
(A) 1, III e V.
(B) II e III.
(C) le V .
(D) II e IV.
(E) II, III e IV.

Uma das tarefas pertinentes a fungao do Assistente
Administrativo e otimizar comunicagfies internas e externas.
Para tanto, torna-se necessario o conhecimento dos
documentos e as ferramentas de comunicagao. Leia o
conjunto das caracteristicas a seguir e assinale o documento
que melhor se adapta a elas.
"E um tipo de correspondencia cujas caracteristicas sao
amplas e variaveis. Pode ser uma comunicagao direta ou
indireta; unidirecional ou multidirecional; redigida em papel
proprio, afixada em local publico ou publicada por meio da
imprensa. E usado na correspondencia particular, oficial e
empresarial. Muitas vezes, aproxima-se do comunicado, do
edital ou do oficio. Geralmente nao traz destinatario, fecho
ou expressfies de cortesia".
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Carta Circular.
Ata.
Aviso.
Memorando.
Exposigao de Motivos.

QUESTAO 43
Ao se realizar uma ligagao telefonica, e
normal ouvir do outro lado da linha o
tradicional "alo", mas apenas esse
cumprimento nao e o adequado
quando procedente de uma instituigao
comercial, jurisdicional ou empresarial.
A apresentagao do atendente deve ser
mais completa, incluindo uma saudagao inicial, a
identificagao de quern fala e o nome do orgao para o qual
efetivamos o contato. Um simples "alo", nessas
circunstancias, da a ideia de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Consideragao.
Cautela.
Desmazelo.
Capricho.
Espontaneidade.

QUESTAO 44
Como seres vivos, as organizagoes nascem, crescem e
morrem. Mas por que tantas organizagoes morrem tao
prematuramente? Poucas delas ganham a longevidade. Arie
de Geus fez uma pesquisa para verificar por que algumas
organizagoes duram mais do que outras. Entre as razoes
apontadas, ele destaca que organizagoes longevas sao
sensiveis ao ambiente, o que significa:
I.

que sejam construidas com base no conhecimento ou
em recursos naturais, as organizagoes permanecem em
harmonia com o mundo a sua volta e reagem de
maneira oportuna as condigoes da sociedade que as
cerca.

II.

que possuem uma capacidade inata de antecipar a
necessidade de mudar e de explorar as crises no sentido
de transforma-las em novos negocios. Estao plugadas
no seu ambiente e vivem basicamente em fungao dele.

III. que fazem parte de uma comunidade e sao capazes de
se identificar com suas agoes e realizagoes, permitindo
uma forte vinculagao emocional e psicologica dos
funcionarios com a empresa, e que e essencial para sua
sobrevivencia em meio a mudanga.
Esta correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
II, somente.
III, somente.
I e II, somente.
II e III, somente.

QUESTAO 45
O ambiente de trabalho pode ser considerado uma segunda
"casa", o que nao significa que o funcionario nao tenha
regras e normas a seguir que garantam o comportamento
profissional na entidade em que atua. Com o avango
constante da tecnologia, o computador e hoje uma
realidade em praticamente todos os empregos e o seu uso
deve restringir-se, preferencialmente, ao auxilio no
desempenho das atribuigoes diarias. Sobre o assunto, leia as
afirmativas a seguir e assinale a correta.
(A) 0 e-mail corporativo e aquele que a empresa fornece
aos seus funcionarios, sendo de uso exclusivo para o
trabalho e podendo ser acessado sempre de casa
tambem, desde que para fins profissionais.
(B) Uma ocorrencia comum e o monitoramento do
historico de navegagao do funcionario, tendo o objetivo
de garantir a produtividade e impedir, por exemplo, o
extravio de documentagao e informagoes confidenciais.
Nesse caso, a empresa pode fazer o rastreamento dos
e-mails do funcionario sem comunica-lo.
(C) Com a crescente utilizagao da internet em agoes ilicitas,
as empresas estao dispensando um cuidado maior para
que esse tipo de pratica nao ocorra em suas
dependencias. Entretanto, mesmo que constatada a
infragao, nao se traduz em motivo para demissoes por
justa causa.
(D) Utilizar os equipamentos da empresa para fins pessoais,
como gravar musicas, filmes, fotos pessoais, pode ser
visto com desconfianga pelas empresas, pois a atividade
pode contaminar o computar com algum tipo de virus
ou fazer com que a maquina se torne mais lenta em
razao do excesso de arquivos.
(E) O uso "livre" da internet e proibido na maioria das
empresas por impedir o bom andamento das tarefas
cotidianas.

QUESTAO 46
0 Agente Operador do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo
de Servigo), CAIXA, langou nova opgao para gerar e visualizar
extratos do FGTS. A nova ferramenta permite consultar, pela
internet, o extrato dos langamentos dos ultimos 25 anos,
ocorridos apos a centralizagao das contas do FGTS na CAIXA,
ou seja, desde inicio dos anos 1990. Antes, o trabalhador
podia obter, pela internet, apenas os ultimos seis meses. 0
servigo eletronico "Extrato Completo" ja esta dispomvel nos
enderegos: www.caixa.gov.br e www.fgts.gov.br. Sobre o
beneficio, analise as afirmativas.
I.

Pode realizar o saque quando ocorre caso de estagio
terminal em decorrencia de doenga grave o trabalhador
em estagio terminal, em razao de doenga grave, ou o
trabalhador que possuir dependente em estagio
terminal, em razao de doenga grave.
II. No caso de saque por estagio terminal em decorrencia
de doenga grave, o trabalhador devera receber o saldo
de todas as contas pertencentes a ele, inclusive o da
conta do atual contrato de trabalho.
III. Sao documentos necessarios para a realizagao do saque
no caso de estagio terminal em decorrencia de doenga
grave, dentre outros: Carteira de Trabalho; documento
de identificagao do trabalhador ou diretor nao
empregado; e Cartao do Cidadao ou Cartao de inscrigao
PIS/PASEP ou numero de inscrigao PIS/PASEP.
IV. No caso de domestico nao cadastrado no PIS/PASESP,
exige-se a inscrigao de Contribuinte Individual junto ao
INSS para a realizagao do saque no caso de estagio
terminal em decorrencia de doenga grave.
E correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

I, somente.
I e II, somente.
II e IV, somente.
I, II e III, somente.
todas.

QUESTAO 47

(A)

(B)

a contratagao por tecnica e nao por melhor prego nos
casos em que a qualidade do bem ou servigo e mais
importante.
a extingao do leilao e do concurso - instrumentos
muitas vezes usados para burlar a exigencia de licitagao
para compras e contratagao de servigos.

QUESTAO 48
A administragao publica no Brasil se divide em direta e
indireta. As fundagoes publicas, agendas executivas e
reguladoras, empresas publicas sao alguns exemplos de
autarquias. Sobre essas, leia as afirmativas.
I.

No ambito do Executivo Federal, a direta e composta
por orgaos com personalidade juridica propria, mas que
desempenham fungoes do Estado de maneira
descentralizada e em todas as esferas - federal,
estadual, distrital e municipal. Ja a administragao
indireta e composta pela Presidencia da Republica, os
ministerios e as secretarias especiais.
II. As fundagoes publicas, agendas executivas e
reguladoras, empresas publicas sao alguns exemplos de
autarquias - orgaos que integram a administragao
publica direta.
III. As autarquias sao criadas por meio de uma lei com a
finalidade de executar uma atribuigao especifica.
Podem ser vinculadas a Presidencia da Republica ou a
ministerios. 0 patrimonio e receita sao proprios, mas
sujeitos a fiscalizagao do Estado.
IV. As autarquias tern, como funcionarios, servidores
publicos. Assim como ocorre nos orgaos da
administragao direta, os servidores precisam ser
aprovados em concurso publico, mesmo os que ocupam
cargos comissionados em fungoes de chefia, diregao e
assessoramento.
E correto o que se afirma em:
(A)
(B)
(C)
(D)
LU

Na avaliagao da senadora Katia Abreu (PMDB-TO), a vigencia
da Lei nq 8.666/93 nos ultimos 20 anos proporcionou
avangos para o pais, mas foi insuficiente para atender as
reais necessidades da administragao publica e as
complexidades do mercado. "A lei tern se mostrado com
frequencia pouco pratica ou mesmo inexequivel. Por urn
lado, cria inseguranga para os administradores publicos
responsaveis pelos procedimentos e, de outro, deixa
margens excessivas para praticas desleais de quern vende
para
a
administragao",
argumentou
(www.diariodocomercio.com.br). A reforma proposta no
relatorio da senadora traz novidades e polemicas, dentre as
quais podemos citar:

(C) o estimulo a concorrencia e a carta-convite.
(D) a manutengao da pratica da tomada de pregos como
condigao previa para a contratagao pelo setor publico.
(E) a possibilidade de contratagao direta para a execugao
de atividades tecnicas especializadas relacionadas,
direta ou indiretamente, a obras e servigos de
engenharia ou arquitetura.

1e II, somente.
1e III, somente.
Ill, somente.
II e IV, somente.
todas.

QUESTAO 49

QUESTAO 50

Controle de recibos e depositos
bancarios,
controle de debitos,
elaboragao e envio de recibos;
envio de relagao de devedores ao
coordenador do setor; controle de
contas a pagar; emissao e controle
de cheques para pagamentos; enfim, monitoramento das
finangas, e uma das atribuigoes do assistente administrativo
do CREF-11. Sendo assim, e importante ter conhecimento de
que o prazo de bloqueio de cheque acolhido em deposito
variaapenas em fungao do valor docheque. Para liberagao
dos valores depositados, esse prazo e contado:

Administrar estoques significa decidir os niveis de estoques
que podem ser mantidos, de forma pratica e objetiva, de
modo que a empresa consiga o melhor retorno de seus
investimentos. Isso implica a programagao e o controle das
compras, consumo, vendas e niveis de estoques, pois
estoques e compras representam significativas saidas de
recursos da empresa, ao mesmo tempo em que absorvem
grande parte das necessidades de capital de giro, ou seja,
consideravel investimento. Ha varios metodos de avaliagao
de estoque. O metodo de custo medio, tambem chamado
de metodo da media ponderada ou media movel, baseia-se:

(A) a partir do dia util seguinte ao do deposito, sendo de:
ate dois dias uteis para cheques de valor inferior a R$
300,00; um dia util para cheques de valor igual ou
superior a R$ 500,00.
(B) a partir do dia seguinte ao do deposito, sendo de: ate
dois dias uteis para cheques de valor inferior a R$
500,00; um dia util para cheques de valor igual ou
superior a R$ 300,00.
(C) a partir do mesmo dia do deposito, sendo de: ate dois
dias uteis para cheques de valor inferior a R$ 300,00;
um dia util para cheques de valor igual ou superior a R$
300.00.
(D) a partir do dia util seguinte ao do deposito, sendo de:
ate dois dias uteis para cheques de valor inferior a R$
300,00; um dia util para cheques de valor igual ou
superior a R$ 300,00.
(E) a partir do mesmo dia do deposito, sendo de: ate dois
dias uteis para cheques de valor inferior a R$ 500,00;
um dia util para cheques de valor igual ou superior a R$
300.00.

(A) na aplicagao dos custos medios em lugar dos custos
efetivos. Os estoques sao avaliados pelo custo medio de
aquisigao, apurado a cada entrada de mercadorias,
ponderado
pelas quantidades adquiridas e pelas
anteriormente existentes.
(B) na contengao dos custos medios em lugar dos custos
efetivos. Os estoques sao avaliados pelo custo medio de
aquisigao, apurado a cada entrada de mercadorias,
ponderado
pelas quantidades adquiridas e pelas
anteriormente existentes.
(C) na aplicagao dos custos efetivos em lugar dos custos
medios. Os estoques sao avaliados pelo custo medio de
aquisigao, apurado a cada entrada de mercadorias,
ponderado
pelas quantidades adquiridas e pelas
anteriormente existentes.
(D) na aplicagao dos custos medios em lugar dos custos
efetivos. Os estoques sao avaliados pelo custo medio ou
mais baixo de aquisigao, apurado a cada entrada e saida
de mercadorias, ponderado pelas quantidades
adquiridas e pelas anteriormente existentes.
(E) na aplicagao dos custos medios em lugar dos custos
efetivos. Os estoques sao avaliados pelo custo medio de
aquisigao, apurado a cada entrada e saida de
mercadorias, ponderado pelas quantidades adquiridas,
pelas anteriormente existentes e pelas futuras.

