UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE - UFAC
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS EM EDUCAÇÃO
PROVA OBJETIVA

MATUTINO – 18/05/2014
NÍVEL MÉDIO

CARGO: ADMINISTRADOR DE EDIFÍCIOS
Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Confira seus dados no cartão-resposta: nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu.
2. Assine seu cartão-resposta.
3. Aguarde a autorização do Fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem do fiscal, confira o caderno
de provas com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões ou falha de impressão será aceita
depois de iniciada a prova.
4. O cartão-resposta não será substituído, salvo se contiver erro de impressão.
5. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta
esferográfica azul (tinta azul ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com
corretivo, ou marcadas diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
6. Sua prova tem 60 questões, com 5 alternativas.
7. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência.
8. A prova será realizada com duração máxima de 4h (quatro horas), incluído o tempo para a realização da Prova
Objetiva e o preenchimento do cartão-resposta.
9. O candidato poderá retirar-se do local de realização das provas somente 1 (uma) hora após o seu início.
10. O candidato poderá levar o caderno de provas somente 3h30min. (três horas e trinta minutos) após o início
das provas.
11. Ao terminar a prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos após o fechamento do envelope, contendo os cartões-resposta dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando em ata que este foi devidamente lacrado.
13. Durante todo o tempo em que permanecer no local onde está ocorrendo o concurso, o candidato deverá,
manter o celular desligado e sem bateria, só sendo permitido ligar depois de ultrapassar o portão de saída do
prédio.
14. Não será permitido ao candidato fumar na sala de provas, bem como nas dependências.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
Leia o texto abaixo, que se trata de um verbete e seu respectivo significado, publicado no Dicionário
ilustrado da moda. A seguir, responda às próximas cinco (5) questões.
Coleção
Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação. Todas as roupas de uma coleção
representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos, texturas e cores em comum.

(AMBROSE, G.; HARRIS, P. Dicionário ilustrado da moda. (Trad. Márcia Longarço). Barcelona: Gustavo Gili, 2012. p. 75)

1. Esse tipo de publicação, de onde foi retirado o texto, é um dicionário de termos técnicos, específico
para uma determinada área do conhecimento. Escolha a alternativa que apresenta um leitor que não
precisa necessariamente fazer consultas a esse tipo de dicionário em seu ramo de trabalho.
a) Consultor de imagem.
b) Vitrinista e visual merchandiser.
c) Produtor de desfile.
d) Modelista.
e) Representante comercial.
2. Escolha a alternativa em que foram transcritos, respectivamente, o primeiro e segundo períodos do
corpo do texto.
a) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação.” e “Todas as roupas de uma coleção
representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos, texturas e cores em comum.”.
b) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação.” e “Todas as roupas de uma coleção
representam a inspiração do estilista”.
c) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista, montado por estação.” e “Todas as roupas de uma coleção
representam a inspiração do estilista e exploram temas”.
d) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” e “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração
do estilista e exploram temas”.
e) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” e “montado por estação.”.
3. Quanto à análise morfológica, escolha a alternativa em que a palavra sublinhada não pertence à classe
gramatical mencionada entre parênteses.
a) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (substantivo).
b) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (adjetivo).
c) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (verbo).
d) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (preposição).
e) “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” (artigo).
4. Observe o texto e escolha a alternativa correta.
a) No enunciado “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas,
tecidos, texturas e cores em comum.”, há apenas uma oração.
b) No trecho “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos,
texturas e cores em comum.”, há três orações.
c) O trecho “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos,
texturas e cores em comum.” não é uma frase.
d) No trecho “Todas as roupas de uma coleção representam a inspiração do estilista e exploram temas, tecidos,
texturas e cores em comum.”, há duas orações.
e) O termo “coleção”, verbete cuja explicação é dada subsequentemente, trata-se de um adjetivo.
5. Analise alguns substantivos do texto e escolha a alternativa correta.
a) O substantivo “roupas” sofreu flexão de número.
b) Tanto o substantivo “estação” como o substantivo “inspiração” são palavras derivadas.
c) Todos os substantivos do trecho “Portfólio dos melhores trabalhos de um estilista” estão no plural.
d) A formação do plural dos substantivos “temas”, “tecidos”, “texturas” e “cores” é idêntica.
e) O radical do substantivo “inspiração” é inspiraç-.
Leia, agora, um trecho de outro verbete retirado do mesmo dicionário e responda às próximas cinco (5)
questões.
Conceito
A ideia central e dominante ou motivo apresentado em um modelo ou através de uma coleção completa de
roupas. Um conceito apresenta a ideia que levou àquele modelo, é o ponto de partida e a referência
constante. O conceito de uma coleção pode ser mostrado de forma evidente, literal, ou de maneira sutil.
Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas. [...]

(AMBROSE, G.; HARRIS, P. Dicionário ilustrado da moda. (Trad. Márcia Longarço). Barcelona: Gustavo Gili, 2012. p. 81)
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6. No texto há apenas cinco palavras acentuadas. Escolha a alternativa em que a palavra acentuada
retirada do texto e sua respectiva justificativa, baseada nas regras de acentuação, estejam corretas.
a) “é” – oxítona terminada em e.
b) “através” – oxítona terminada em s.
c) “àquele” – oxítona terminada em e.
d) “África” – proparoxítona (todas são acentuadas).
e) “referência” – paroxítona terminada em a.
7. Das orações abaixo, escolha aquela cujo trecho destacado é o seu sujeito.
a) “Um conceito apresenta a ideia”.
b) “é o ponto de partida e a referência constante”.
c) “O conceito de uma coleção pode ser mostrado de forma evidente, literal, ou de maneira sutil.”.
d) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”.
e) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”.
8. Agora, das mesmas orações apresentadas anteriormente, escolha aquela cujo trecho sublinhado é o
predicado dessa oração.
a) “Um conceito apresenta a ideia”.
b) “é o ponto de partida e a referência constante”.
c) “O conceito de uma coleção pode ser mostrado de forma evidente, literal, ou de maneira sutil.”.
d) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”.
e) “Um conceito pode ser algo simples, como África, burlesco ou piratas.”.
9. Releia o último período do texto e, depois, escolha a alternativa incorreta.
a) Nesse período, há apenas uma oração.
b) Além de ser um período, trata-se de uma frase, porque inicia com letra maiúscula e termina com ponto final, de
acordo com a regra escolar vigente.
c) Trata-se de um período simples.
d) Esse período poderia ser reescrito da seguinte forma, mantendo o mesmo sentido: Um conceito pode ser uma
coisa simples, como, por exemplo, África, burlesco ou piratas.
e) O sujeito da oração, nesse período, é classificado como desinencial.
10. Analise aspectos relacionados à ortografia de algumas palavras do texto e escolha a alternativa
correta.
a) A palavra “apresentado”, no texto, é um dos casos em que a letra s representa o fonema /s/.
b) A palavra “através”, quanto à tonicidade, é uma oxítona.
c) Na expressão “coleção completa”, ambas as palavras são paroxítonas.
d) O til sobre a vogal a, na palavra “coleção” indica a tonicidade da sílaba onde foi empregado.
e) O acento grave em “àquele” foi empregado para indicar a crase da preposição a com a forma feminina do artigo
a.
MATEMÁTICA
11. A Matemática Financeira está presente no nosso dia a dia, para melhor entender essa questão, o
Senhor Antunes precisa de ajuda. Ele fez uma aplicação no valor de R$ 3.000,00, em uma instituição
financeira, cuja taxa é de 3% ao mês, prevendo retirar o valor resultante após 3 meses de aplicação. O
valor resultante dessa aplicação resgatado pelo Sr. Antunes, considerando Juros simples foi de:
a) R$ 90,00.
b) R$ 270,00.
c) R$ 3.027,00.
d) R$ 3.090,00.
e) R$ 3.270,00.
12. Laura é revendedora de joias. Ela efetuou uma venda recebendo 20% de entrada e o restante em quatro
prestações, sendo as três primeiras de R$ 150,00 e a última de R$ 230,00. O valor da venda efetuada por
Laura foi de:
a) R$ 816,00.
b) R$ 850,00.
c) R$ 680,00.
d) Um valor superior a R$ 900,00.
e) R$ 880,00.
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13. Em uma prova de concurso havia 20 questões de Matemática. O edital afirmava que: a cada questão
certa o candidato obteria 5 pontos e a cada questão errada perderia 2 pontos. Obtive uma nota 6.5 na
prova de matemática, isso significa que o número de questões certas foi:
a) 10 questões.
b) 05 questões.
c) 15 questões.
d) 12 questões.
e) 08 questões.
14. Os campos oficiais de Futebol não têm o mesmo tamanho, ou seja, apresentam dimensões diferentes.
Porém, há medidas oficiais determinadas pela FIFA (FédérationInternacionale de Football Association),
órgão máximo do futebol. Em partidas Oficiais o comprimento mínimo é de 90 metros e máximo de 120
metros e a Largura mínima é de 45 metros e máxima de 90 metros. Considerando uma partida de Futebol
Oficial em um campo que tem 75 metros de largura e 0,11 km de comprimento, a área desse campo é de:
a)

8.250 m 2

b)

8,25 km 2

c)

370 m 2

d)

370 km 2

e)

0,00825 m 2

15. Em uma fábrica de carrinhos de brinquedos, 8 máquinas trabalhando aprontam 360 carrinhos em 8
dias de trabalho. Quantas máquinas serão necessárias para fabricar 1.080 carrinhos em 12 dias?
a) 16 máquinas.
b) 08 máquinas.
c) 36 máquinas
d) 04 máquinas.
e) 18 máquinas.
INFORMÁTICA
16. As áreas de cabeçalho e rodapé têm duas paradas de tabulação predefinidas. São elas:
a) Centralizado entre o padrão esquerda e direita às margens; direita alinhado à margem direita padrão.
b) Justificado entre o padrão esquerda e direita as margens; direita alinhado à margem direita padrão.
c) Centralizado entre o padrão direita às margens da esquerda; direita alinhado à margem direita padrão.
d) Justificado entre o padrão esquerda às margens da direita; direita alinhado à margem direita padrão.
e) Alinhado entre o padrão esquerda e direita às margens; direita alinhado à margem direita padrão.
17. Dentre as opções seguintes, qual está incorreta quando se trata de tipos de conexão entre os
cabeçalhos e rodapés em um documento?
a) Cabeçalhos são conectados aos cabeçalhos.
b) Cabeçalhos ímpares são conectados a cabeçalhos ímpares.
c) Cabeçalhos pares estão conectados ao mesmo cabeçalho.
d) Primeiros rodapés de página são conectados aos primeiros rodapés de página.
e) Rodapés não possuem conexão.
18. No Word 2010, margens de página, ou o espaço em branco ao redor das bordas da página, podem
contribuir para o bom impacto do documento e até mesmo facilitar a sua leitura. Dentre as seguintes
opções estão alguns tipos de margens, com exceção de uma. Qual?
a) Estreita.
b) Normal.
c) Duplicada.
d) Moderada.
e) Larga.
19. Qual recurso do Word deixa o conteúdo em evidência e é ótimo para mostrar textos que necessitam de
destaque, como títulos ou citações?
a) Caixa de Texto.
b) Capitular.
c) Gráfico.
d) SmartArt.
e) Símbolo.
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20. Qual ação deve ser realizada no word para que se crie um hiperlink para uma mensagem de e-mail em
branco?
a) Digitar um endereço www no documento.
b) Digitar o endereço de e-mail no documento.
c) Inserir um indicador que aponte para o cliente de e-mail.
d) Inserir um contato do Windows que não possua e-mail.
e) Inserir um SmartArt.
LEGISLAÇÃO
21. É vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos
abrangidos pelo regime de que trata o § 4º do art. 40 da CF/88, ressalvados, nos termos definidos em leis
complementares, os casos de servidores:
I – portadores de deficiência;
II – que exerçam atividades de risco;
III – cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade
física;
IV – readaptados de função.
Conforme preceitua o parágrafo mencionado, não é(são) certo(s) o(s) item(ns)
a) I.
b) II, III e IV.
c) III.
d) I, III e IV.
e) II e III.
À luz das diretrizes para elaboração do Plano de Desenvolvimento dos Integrantes do Plano de Carreira
dos Cargos Técnico-Administrativos em Educação, estabelecidas pelo Decreto nº 5.825, de 29 de junho de
2006, responda às próximas duas questões.
22. Associe a primeira coluna com a segunda e marque a alternativa que aponta a sequência correta, de
cima para baixo.
1ª COLUNA
(1) Educação formal é
(2) Processo de trabalho é
(3) Desempenho é
(4) Alocação de cargos é
(5) Força de trabalho é
2ª COLUNA
( ) a execução de atividades e cumprimento de metas previamente pactuadas entre o ocupante da carreira
e a IFE, com vistas ao alcance de objetivos institucionais.
( ) a educação oferecida pelos sistemas formais de ensino, por meio de instituições públicas ou privadas,
nos diferentes níveis da educação brasileira, entendidos como educação básica e educação superior.
( ) o conjunto formado pelas pessoas que, independentemente do seu vínculo de trabalho com a IFE,
desenvolvem atividades técnico-administrativas e de gestão.
( ) o processo de distribuição de cargos baseado em critérios de dimensionamento objetivos, previamente,
definidos e expressos em uma matriz, visando o desenvolvimento institucional.
( ) o conjunto de ações sequenciadas que organizam as atividades da força de trabalho e a utilização dos
meios de trabalho, visando o cumprimento dos objetivos e metas institucionais.
a) 2, 4, 1, 3, 5.
b) 1, 2, 3, 5, 4.
c) 5, 4, 3, 1, 2.
d) 3, 4, 2, 1, 5.
e) 3, 1, 5, 4, 2.
23. O dimensionamento das necessidades institucionais de pessoal, objetivando estabelecer a matriz de
alocação de cargos e definir os critérios de distribuição de vagas, não se dará mediante:
a) A análise do quadro de pessoal, inclusive no que se refere à composição etária e à saúde ocupacional.
b) A identificação da força de trabalho da IFE e sua composição.
c) A análise dos processos e condições de trabalho.
d) A análise da estrutura organizacional da IFE e suas competências.
e) As condições tecnológicas da IFE.
24. Entre outros, constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário qualquer ação ou
omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, malbaratamento ou
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dilapidação dos bens ou haveres das entidades referidas no art. 1º da Lei nº 8.429, de 2 de junho de 1992,
exceto:
a) Frustrar a licitude de processo licitatório ou dispensá-lo indevidamente.
b) Agir negligentemente na arrecadação de tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do
patrimônio público.
c) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência em razão das atribuições e que deva permanecer em segredo.
d) Celebrar contrato de rateio de consórcio público sem suficiente e prévia dotação orçamentária, ou sem observar
as formalidades previstas na lei.
e) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem a observância das formalidades legais ou regulamentares
aplicáveis à espécie.
25. Julgue se está certo(C) ou errado(E) o que se afirma a seguir e marque a alternativa que corresponde à
sequência correta.
( ) Independe de autorização legislativa a criação de subsidiárias de sociedade de economia mista, assim
como a sua participação em empresa privada.
( ) O prazo de validade do concurso público será de até três anos, prorrogável uma vez, por igual período.
A não observância esse disposto implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos
termos da lei.
( ) Não é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos exercidos em autarquias e fundações.
a) C, C, C.
b) C, C, E.
c) E, E. C
d) E, E, E.
e) C, E, C.
ATUALIDADES
26. Dezenas de milhares de famílias do Acre estão integradas ao programa do governo federal
denominado Bolsa Família. Esse é um programa que visa minorar as dificuldades vivenciais de famílias de
baixa ou baixíssima renda. As famílias beneficiadas pelo programa, por normatização do Ministério de
Desenvolvimento Social, têm, por sua vez, que cumprir algumas obrigações, chamadas pelo Governo de
“condicionalidades”, nas áreas de educação e saúde para continuar a receber o benefício. São muitas
essas condicionalidades na área da saúde que cabem às famílias, menos:
a) Para gestantes e nutrizes: Inscrever-se no pré-natal e comparecer às consultas na unidade de saúde mais
próxima da residência, portando o cartão da gestante, de acordo com o calendário mínimo do Ministério da Saúde.
b) Para os responsáveis por crianças e adolescentes entre 7 e 14 anos: Levá-los às unidades de saúde, para a
realização de avaliação psicológica e oftalmológica, no caso de retenção ou dificuldades no acompanhamento
escolares.
c) Para gestantes e nutrizes: Participar das atividades educativas ofertadas pelas equipes de saúde sobre
aleitamento materno e promoção da alimentação saudável.
d) Para os responsáveis pelas crianças menores de 7 anos: Levar a criança às unidades de saúde ou aos locais
de vacinação e manter atualizado o calendário de imunização, conforme diretrizes do Ministério da Saúde.
e) Para gestantes e nutrizes: Levar a criança às unidades de saúde, portando o cartão de saúde da criança, para
a realização do acompanhamento do estado nutricional e do desenvolvimento e outras ações, conforme
calendário mínimo do Ministério da Saúde.
27. “Criado em 2009, o Sistema é uma avaliação em larga escala em que se analisa a evolução da
qualidade do sistema público de ensino, verificando anualmente o desempenho dos alunos da educação
básica (nos 3º, 5º e 9º anos do ensino fundamental, e no 3º ano do ensino médio). Adotando metodologias
dos padrões nacionais e internacionais para avaliações do tipo, os testes são voltados para as áreas do
conhecimento de Língua Portuguesa e Matemática, fazendo com que esse sistema de avaliação, SEAPE,
se torne um instrumento para detectar pontos de trabalho que irão contribuir para o avanço do ensino e da
aprendizagem”. A sigla SEAPE corresponde a:
a) Sistema Estratégico de Avaliação de Aproveitamento Educacional.
b) Serviço Estatístico de Aproveitamento Pedagógico dos Estudantes.
c) Sistema Estadual de Avaliação da Aprendizagem Escolar.
d) Serviço Escolar de Apoio Pedagógico e Escolar.
e) Sistema Estatístico de Aproveitamento Pedagógico Estudantil.
28. O Governador do Estado do Acre tornou-se popularmente conhecido como Tião Viana, porém o seu
nome completo é:
a) Cristiano Alfonso Macedo Neves Viana.
b) Sebastião Alfonso Neves Macedo Viana.
c) Sebastião Alonzo Neves Macedo Viana.
d) Sebastião Afonso Viana Macedo Neves.
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e) Cristiano Aluísio Viana Macedo Neves.
29. O Estado do Acre oferece uma diversidade de oportunidades de turismo, em que o visitante pode
entrar em contato com a exuberância do meio ambiente e/ou populações locais, sendo que alguns desses
roteiros turísticos ficaram identificados como “caminhos”. Qual deles inclui a capital e os municípios de
Epitaciolândia, Brasiléia e Assis Brasil, localizado na tríplice fronteira?
a) Caminhos dos Povos Indígenas.
b) Caminhos das Aldeias.
c) Caminhos de Chico Mendes.
d) Caminhos da Revolução.
e) Caminhos do Pacífico.
30. “Produtores e instituições planejam fortalecer cadeia da borracha” (Por CelisFabrícia em 16/04/2014 6:52 PM) Extrativistas de diversas comunidades do Acre e instituições que apoiam a cadeia produtiva da
borracha se reuniram nesta quarta, 16 de abril de 2014, na Escola da Floresta, em Rio Branco. Foi
elaborado o planejamento estratégico para fortalecer a produção no estado. “Existe o desafio grande de
tornar a atividade mais rentável”, afirmou Alexandre Lins, consultor do WWF/Brasil e mediador da oficina.
A meta é potencializar a atividade que fixa o seringueiro na floresta, gera renda e também evita a
derrubada de árvores. “Toda população tradicional que conservou as florestas no Estado do Acre são
pessoas que têm história com a seringueira. E preservar as florestas, com populações trabalhando é o
nosso objetivo,” ressaltou Ricardo Mello, coordenador-adjunto do Programa Amazônia/WWF. Quando se
diz que a meta “é potencializar a atividade que fixa o seringueiro na floresta, gera renda e também evita a
derrubada de árvores”, implicitamente fica contemplado o conceito de:
a) Autossustentabilidade.
b) Produção microeconômica integrada.
c) Ação ecológica macroeconômica.
d) Política ambiental de sazonalidade.
e) Ação estratégica contra as queimadas.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. Analise o texto a seguir:
Acre, 12 de abril de 2014.
A Sua Excelência o Senhor
Carlos Andrade – Deputado Estadual
Assunto: Seminário sobre o uso de energia no setor público
Senhor Deputado,
Convido Vossa Excelência a participar da sessão de abertura do Primeiro
Seminário sobre o uso de Energia no Setor Público, a ser realizado em 31 de abril, às 19
horas, no Auditório da Câmara dos Vereadores, nesta cidade.
Atenciosamente,
Mario Gomes
Organizador do Evento

Fonte: (adaptado) Manual da Presidência da República
Com base nas especificidades gerais, é correto afirmar que o texto é um(a):
a) Ofício
b) Memorando
c) Exposição de motivos
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d) Aviso
e) Ata
32. Analise as afirmações a seguir com relação à redação oficial de documentos:
I – As comunicações oficiais devem ser sempre formais.
II – A formalidade de tratamento vincula-se, também, à necessária uniformidade das comunicações.
III – A linguagem técnica deve ser empregada apenas em situações que a exijam, sendo de evitar o seu
uso indiscriminado.
IV – Não existe propriamente um “padrão oficial de linguagem”; o que há é o uso do padrão culto nos atos
e comunicações oficiais.
Estão corretas as afirmativas?
a) II apenas.
b) II e III apenas.
c) III e IV apenas.
d) I, II e IV apenas.
e) I, II, III e IV
As questões 33, 34, 35 e 36 referem-se ao documento a seguir. O texto mostra um convite de um diretor de
uma escola estadual para o Reitor da UFAC.

Escola Estadual Barão do Rio Branco
Rio Branco, 22 de abril de 2014.
Ao Reitor da UFAC
Senhor José Carlos Mendonça
Prezado Senhor:
Convidamos para a cerimônia de abertura dos jogos escolares que será realizado no
Ginásio de Esportes Tancredo Neves, às 9 horas no dia 30 de abril, nesta cidade.
Contamos com sua presença.
Atenciosamente,
Mario Gomes Velaz
Diretor

Fonte: elaborado pelo autor
33. O tipo de documento que deveria ser enviado ao reitor da UFAC é um(a):
a) Carta.
b) Memorando.
c) Exposição de Motivos.
d) Ofício.
e) Portaria.
34. No documento, o uso do vocativo está incorreto. O vocativo correto utilizado para reitores é?
a) Senhor Reitor
b) Senhor Magnificiência
c) Prezado Magnífico
d) Prezado Magnificiência
e) Magnífico Reitor
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35. Na abertura do documento ficou faltando o pronome de tratamento para o reitor. A forma correta a ser
utilizada é
a) Vossa Excelência
b) Vossa Magnificiência
c) Vossa Senhoria
d) Vossa Eminência
e) Vossa Majestade
36.O termo de fechamento utilizado no documento “Atenciosamente”, não foi usado corretamente. Utilizase esse fechamento para:
a) Autoridades da mesma hierarquia.
b) Autoridades superiores.
c) Apenas ministros.
d) Apenas diretores de escola.
e) Apenas empresas privadas.
37. A divisão dos poderes Legislativo, Executivo e Judiciário no Brasil tem como objetivo organizar a
sociedade civil. Diante desta afirmação, quais responsabilidades têm cada um deles?
I – PODER LEGISLATIVO – Tem o poder de legislar, ou criar leis. O Poder Legislativo na maioria das
repúblicas e monarquias é constituído por um congresso, parlamento, assembleias ou câmaras. Outra
atribuição importante dos legisladores é fiscalizar as ações do Poder Executivo.
II – PODER EXECUTIVO - É a quem compete à gestão de ações e recursos, visando ao bem comum. É
quem tem a responsabilidade por administrar o bem público.
III – PODER JUDICIÁRIO - É o poder que tem o objetivo de julgar, ou seja, fazer justiça. Está vinculado a
dirimir conflitos de interesses ou o julgamento de atos de ocupantes do Poder Legislativo ou Executivo
com relação ao cumprimento da legislação. Ao Poder Judiciário compete o poder de julgar os conflitos
que surjam no País em face das leis elaboradas pelo Poder Legislativo. Cabe ao Poder Judiciário aplicar a
lei – que é abstrata, genérica e impessoal – a um caso específico que envolva algumas pessoas em um
conflito qualquer e decidir, de forma isenta e imparcial, quem tem razão naquela questão.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
c) Apenas a afirmativa I está incorreta.
d) As afirmativas I, II e III estão corretas.
e) Apenas as afirmativas I e II estão incorretas.
38. Qual a melhor definição de administração pública?
a) É a administração da coisa pública.
b) Administração pública é todo o aparelhamento do Estado.
c) É o planejamento, organização, direção e controle dos serviços públicos, de acordo com as normas do direito e
da moral, visando ao bem comum.
d) É a gestão dos problemas do povo, limitado ao interesse comum.
e) Visa à direção dos negócios que interessam o povo.
39. Para Giambiagi & Além (1999) p. 32, para o governo manter suas funções perante a sociedade, ele deve
gerar recursos (receitas). Aprincipal fonte do setor público é a arrecadação tributária. Com finalidade de
aproximar um sistema tributário do “ideal”, é importante que alguns aspectos principais sejam
observados:
I – O conceito da equidade, ou seja, a ideia de que a distribuição do ônus tributário deve ser equitativa
entre os diversos indivíduos de uma sociedade.
II – O conceito de progressividade, isto é, o princípio de que se deve tributar mais quem tem uma renda
mais alta.
III – O conceito de neutralidade, pelo qual os impostos devem ser tais que minimizem os possíveis
impactos negativos da tributação sobre a eficiência econômica.
IV – O conceito da simplicidade, segundo o qual o sistema tributário deve ser de fácil compreensão para o
contribuinte e de fácil arrecadação para o governo.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas a afirmativa I está correta.
b) Apenas a afirmativa V está correta.
c) Apenas as afirmativas I e IV estão incorretas.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão incorretas.
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40. A Contabilidade pode ser estudada de modo geral (para todas as empresas) ou em particular (aplicada
em certo ramo de atividade ou setor da economia). Esta ciência tem como campo de aplicação as
entidades econômico-administrativas constituídas para um objetivo econômico ou social, que, se
utilizando bens patrimoniais, necessitam de um órgão administrativo que pratique atos de natureza
econômica. Assinale a alternativa que contemple exemplos de órgãos administrativos:
I – Pessoa física.
II – Pessoa jurídica de natureza privada.
III – Pessoa de direito público: união; estados; municípios.
IV – Poder Legislativo, Poder executivo e o Poder Judiciário.
a) Apenas as afirmativas I e IV estão corretas.
b) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
c) As afirmativas I, III e IV estão incorretas.
d) As afirmativas I, II, III e IV estão corretas.
e) As afirmativas I, II e III estão corretas.
41. A contabilidade tem a finalidade de assegurar o controle do patrimônio administrado e fornecer
informações sobre a composição e as variações patrimoniais, bem como o resultado das atividades
econômicas desenvolvidas pela entidade para alcançar seus fins, que podem ser lucrativos ou meramente
ideais. De acordo com essa afirmação, observamos duas funções básicas na contabilidade. Assinale a
alternativa que melhor se identifique com o enunciado.
a) Uma é a administrativa, e a outra é a econômica. Assim: função administrativa: controlar o patrimônio e a
função econômica: apurar o resultado.
b) Uma pública, e a outra privada.
c) Uma Legislativa, e a outra Judiciária.
d) Uma Executiva, e a outra fiscalizadora.
e) Uma Judiciária, e a outra geração de informações estatísticas.
42. Assinale a alternativa que apresente as principais demonstrações contábeis.
a) Diário Geral, Razão Analítico, Balancete de Verificação, Balanço Patrimonial, DRE (Demonstração
Resultado do Exercício), DLPA (Demonstração dos Lucros ou Prejuízos Acumulados), DFC (Demonstração
fluxo de caixa), DVA (Demonstração de Valor Adicionado) – para companhia aberta e Livro Caixa.
b) Títulos, valores e outras contas a receber normalmente não originadas do objeto principal da empresa.
c) Valores a receber decorrentes de vendas a prazo de mercadorias e serviços a clientes, ou provenientes
transações inerentes à atividade da empresa.
d) Direitos realizáveis no curso do exercício social subsequente e as aplicações de recursos e, despesas
exercício seguinte.
e) Recursos financeiros que estão à disposição imediata da empresa.

do
de
de
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43. No tocante a administração de Recursos Humanos, o absenteísmo é um fator que faz parte do
planejamento de RH. Suas causas nem sempre são atribuídas ao empregado. O absenteísmo repercute na
produtividade e suas causas precisam ser diagnosticadas para controle político da organização. Assinale
a alternativa que contenha a correta similaridade com o termo absenteísmo.
a) Abono de férias.
b) Ausência do emprego ao trabalho.
c) Excesso de horas extras.
d) Direito ao Vale Transporte.
e) 13° salário.
44. Chiavenato (1999) define e relaciona mercados de trabalho e mercado de recursos humanos. Aborda a
______________ de pessoal como uma despesa que pode ser evitada se houver mais critério e atenção na
seleção de mão-de-obra. A ________________ alta reflete na produção, no clima organizacional,
relacionamento interpessoal. O autor alerta que para combater a______________é preciso detectar as
causas e determinantes. Pois a _______________ de recursos humanos é um dos aspectos mais
importantes da dinâmica organizacional.
Assinale a alternativa que contenha a palavra correta para o devido preenchimento das lacunas.
a) Rotatividade.
b) Licença maternidade.
c) Desmotivação.
d) Motivação.
e) Capacitação.
45. A ______________de pessoal é feita em conjunto com o processo de recrutamento, que se destina a
aumentar o número de candidatos cujas qualificações atendam a requisitos do cargo e às necessidades
da organização: a _______________ é o processo de redução desse número e a escolha entre os
10

indivíduos. (Bohlander, Sneel e Sherman, 2003). A ______________ de pessoas faz parte do processo de
provisão de pessoal, vindo logo depois do recrutamento. O recrutamento e a ________________ de
pessoas devem ser tomados como duas fases de um mesmo processo. A _______________ constitui a
escolha da pessoa certa para o lugar certo. A _______________ busca entre os candidatos recrutados
aqueles mais adequados aos cargos existentes na empresa.
Assinale a alternativa que contenha a palavra correta para o devido preenchimento das lacunas.
a) Aposentadoria.
b) Demissão.
c) Admissão.
d) Seleção.
e) Motivação.
46. Analise os conceitos apresentados e assinale a alternativa correta:
I – Hardware: são as partes lógicas do computador – programas.
II – Peopleware: são os usuários.
III – Software: são os dispositivos físicos que podemos tocar.
a) Todas as afirmativas estão corretas.
b) Apenas a afirmativa II está correta.
c) As afirmativas I e II estão corretas.
d) Apenas a afirmativa I está correta..
e) Apenas a afirmativa II está incorreta.
47. O computador realiza quatro operações básicas com os dados. Assinale a alternativa que apresenta a
sequência correta:
a) Entrada dos dados; Processamento; Armazenamento; Saída de informações.
b) Entrada dos dados; Armazenamento; Saída de informações; Processamento.
c) Armazenamento dos dados; Análise dos dados;Processamento; Saída de informações.
d) Análise dos dados; Processamento; Saída de dados; Backup.
e) Armazenamento dos dados; Processamento; Saída de dados; Backup.
48. No sistema operacional Windows, para renomear uma pasta, podemos clicar com o botão direito do
mouse na pasta e escolher a opção RENOMEAR. Para executar esta mesma tarefa utilizando as teclas de
função, qual é a tecla indicada?
a) ALT + F4
b) CTRL + F6
c) CTRL + V
d) F2
e) F10
49. Sobre IMPRESSORA, é incorreto dizer que:
a) É um periférico de saída que permite imprimir no papel as informações processadas.
b) A velocidade de uma impressora determina a rapidez com que ela pode imprimir as páginas selecionadas.
c) A resolução é medida em pontos por polegada.
d) A resolução determina a qualidade das imagens numa página impressa.
e) A velocidade é medida em rotação por minuto - rpm
50. A configuração adequada da impressora para a economia de tinta deve seguir os seguintes passos:
a) Acesse a janela de configuração da impressora; na guia “qualidade de impressão”, escolha a opção “rascunho”.
b) Acesse a janela de configuração da impressora; na guia “layout da página”, escolha a opção “rascunho”.
c) Acesse a janela de configuração da impressora; na guia “layout da página”, escolha a opção “folhas por
página”.
d) Acesse a janela de configuração da impressora; na guia “layout da página”, escolha a opção
“redimensionamento de páginas”.
e) Acesse a janela de configuração da impressora; na guia “qualidade de impressão”, escolha a opção
“redimensionamento de páginas”.
51. São opções de editores de texto, exceto a da alternativa:
a) Bloco de Notas.
b) Word Pad.
c) OpenOffice.org Writer.
d) OpenOffice.org Impress.
e) Microsoft Word.
52. Qual é a função da ferramenta pincel do editor de texto Microsoft Word?
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a) Copiar um trecho do texto selecionado.
b) Criar um novo documento.
c) Abrir um documento já existente.
d) Alterar apenas a cor de um texto selecionado.
e) Copiar a formatação utilizada em um determinado objeto.
53. Quando você projetar um relatório dentro do Microsoft Word, é importante levar em conta onde
pretende encadernar as páginas. A encadernação costurada, colada ou em espiral ocupa algum espaço no
interior da extremidade de cada página, e o texto que é impresso muito perto da lombada é difícil ou
impossível de ler. Qual o recurso que deve ser configurado para evitar os problemas apresentados?
a) Configuração de cabeçalho e rodapé.
b) Configuração de Margens.
c) Configuração de Medianiz.
d) Configuração do tamanho do papel.
e) Não é possível definir tal configuração.
54. Para ordenar o conteúdo de uma única coluna numa tabela, é necessário:
a) Selecionar o conteúdo que pretende ordenar; nas opções de configuração de tabelas, escolher a opção
classificar.
b) Selecionar o conteúdo que pretende ordenar; nas opções de configuração de tabelas, escolher a opção exibir
linhas de grade.
c) Selecionar o conteúdo que pretende ordenar; nas opções de configuração de tabelas, escolher a opção direção
do texto.
d) Selecionar o conteúdo que pretende ordenar; nas opções de configuração de tabelas, escolher a opção
autoajuste.
e) Não é possível ordenar um texto após ser digitado.
55. Em planilhas de cálculo, o recurso de formatação condicional é utilizado para:
a) Formatar a ortografia no documento, no arquivo, na pasta de trabalho ou no item ativo.
b) Oferece uma lista com as planilhas ocultas e permite reexibi-las.
c) Oculta a planilha ativa.
d) Realça as alterações no conteúdo das células de uma pasta de trabalho compartilhada.
e) Aplica formatos a células selecionadas que atendem a critérios específicos baseados em valores ou fórmulas
que você especificar.
56. Analise as figuras e marque a alternativa que apresenta a identificação na sequência correta:

a) Interruptor de duas teclas, lâmpadas fluorescente, lâmpada incandescente, lâmpada halógena,tomada tripolar.
b) Interruptor de duas teclas, lâmpadas fluorescente, lâmpada halógena, lâmpada incandescente, tomada tripolar.
c) Interruptor de duas teclas, lâmpada incandescente, lâmpadas fluorescente, lâmpada halógena, tomada tripolar.
d) tomada tripolar, interruptor de duas teclas, lâmpadas fluorescente, lâmpada halógena, lâmpada incandescente.
e) Interruptor de duas teclas, lâmpada incandescente, lâmpadas fluorescente, lâmpada de led, tomada tripolar.
Para responder a próxima questão leia o texto a seguir:
O engenheiro civil Sergio Gnipperdestaca em entrevista concedida à Direcional Condomínios, as
principais recomendações da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre inspeções e
realização de testes nos sistemas e componentes hidráulicos das edificações. Sérgio é secretário da
Comissão de Estudos criada pela entidade no ano passado para revisar e unificar as normas técnicas
562698 e 7198:93, referentes aos sistemas prediais de água fria e quente.Segundo o engenheiro, "os
sistemas hidráulicos prediais são constituídos por uma enorme diversidade de componentes com
distintos requisitos de desempenho, durabilidades variadas. etc." Por isso, o síndico deve ficar bastante
atento às orientações estabelecidas pelas normas da ABNT.
Fonte: http://www.direcionalcondominios.com.br
57. De acordo com o texto anterior e as informações de alguns testes apresentados a seguir, marque a
alternativa correta.
I ̶ Testes de estanqueidade em todas as caixas de descarga de bacias sanitárias;
II ̶ Testes de estanqueidade e de operação em todas as válvulas de descarga de bacias sanitárias,
verificando-se: vazão insuficiente (mau desempenho) ou excessiva (desperdício de água); tempo de
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fechamento muito curto (golpes) ou muito prolongado (consumo excessivo de água); ocorrência de
disparos; gotejamento pelo acionador; ocorrência de vazamento contínuo pela saída;
III ̶ Testes de estanqueidade no tubo alimentador predial, que liga o hidrômetro geral de entrada ao
reservatório inferior (cisterna);
IV ̶ Testes de estanqueidade nos reservatórios superior e inferior de água fria.
V ̶ Monitoramento permanente do consumo de água (leituras diárias do hidrômetro geral de entrada).
VI ̶ Ensaio de abertura e fechamento de registros de gaveta, de esfera e de pressão existentes.
VII ̶ Verificação do correto funcionamento das bombas centrífugas de água fria e quente.
VIII ̶ Verificação da atuação das torneiras de boia (chaves de nível) em reservatórios.
IX ̶ Verificação da estanqueidade e correta operação de eliminadores de ar automáticos (ventosas).
X ̶ Verificação da correta operação de válvulas redutoras de pressão.
a) Apenas os itens I, II, V e X estão corretos.
b) Apenas os itens III, V, VIe X estão corretos.
c) Apenas os itens III, V, VII estão corretos.
d) Apenas os itens I, IV, VI e VIII estão corretos.
e) Todas as afirmativas estão corretas.
58. Analise as figuras dos objetos a seguir e marque a alternativa que não contém um equipamento para
limpeza.

Figura 1

Figura 2

Figura 3

Figura 4 Figura 5

a) Figura 1.
b) Figura 3.
c) Figura 5.
d) Figura 2.
e) Figura 4.
Para responder às questões 59 e 60 tenha por base o texto que segue:
Jardinagem é uma forma de arte viva que pode ser modificado de acordo com o seu gosto e design. Se
você não está feliz com sua escolha de plantas este ano, você pode praticamente substituir todo o
conjunto de plantas ou parte delas, no ano seguinte. Além de alterar as plantas, seu jardim e projetos,
também pode ser alterado para se adequar ao seu interesse e gosto.O pensamento de um jardim dá-lhe
uma visão de flores de várias cores, que incluem flores, plantas exóticas, croton, samambaias, alqueires
de tomates e vegetais. Quer se trate de uma horta, jardim de ervas ou um jardim de flores, você precisa ter
um plano de jardim e design.
59. Além de ser um dos itens de maior impacto visual no paisagismo, um gramado bem cuidado valoriza
as áreas externas, ajuda a destacar a exuberância das plantas ornamentais e dá unidade aos diferentes
elementos que compõem um jardim. Mas selecionar a grama certa para cada situação não é tarefa fácil. Há
diferentes tipos de gramíneas à disposição no mercado e, embora todos eles possam prover excelentes
tapetes verdes para jardinagem, a escolha deve ir além da análise dos efeitos estéticos. Sem dúvida, a
mais popular de todas, especialmente para aplicação em áreas residenciais e a grama
_______________________________.
a) esmeralda (Zoysiajaponica)
b) batatais (Stenotaphrumbrazilis)
c) são-carlos (Axonopuscompressus)
d) santo-agostinho (Stenotaphrumsecundatum)
e) sempreverde(Zoysia brasileira)
60. Na jardinagem, Murta, Quaresmeira, Cassia Negra, Calistemo e Resedá, são:
a) Arbustos ornamentais.
b) Trepadeiras.
13

c) Árvores frutíferas.
d) Árvores baixas com poucas raízes.
e) Árvores médias.
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