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

MATUTINO – 18/05/2014
NÍVEL FUNDAMENTAL

CARGO: AUXILIAR EM ADMINISTRAÇÃO
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
Texto para as próximas quatro (4) questões:
“ESQUINAS”
Letra e Música: Djavan
Só eu sei
As esquinas por que passei
Só eu sei só eu sei
Sabe lá o que é não ter e ter que ter pra dar
Sabe lá
Sabe lá
E quem será
Nos arredores do amor
Que vai saber reparar
Que o dia nasceu
Só eu sei
Os desertos que atravessei
Só eu sei
Só eu sei
Sabe lá
O que é morrer de sede em frente ao mar
Sabe lá
Sabe lá
E quem será
Na correnteza do amor que vai saber se guiar
A nave em breve ao vento vaga de leve e traz
Toda a paz que um dia o desejo levou
Só eu sei
As esquinas por que passei
Só eu sei
Só eu sei
E quem será
Na correnteza do amor...
http://letras.mus.br/djavan/45521 - Acessado em 05/05/2014.
1. Tomando por base o seguinte fragmento “E quem será. Na correnteza do amor que vai saber se guiar”,
qual frase das seguintes alternativas não apresenta um argumento pertinente à sua respectiva
interpretação?
a) Cada relacionamento é como um barco sem guia.
b) Ninguém pode dizer que entende as coisas do amor.
c) Não existe fórmula para nos guiarmos no amor.
d) Todos entendem o amor, só o autor que não.
e) Estamos à solta na correnteza do amor.
2. O fragmento “As esquinas por que passei” apresenta respectivamente, quanto a sua fonologia, a
seguinte análise correta:
a) Três dígrafos consonantais e um ditongo decrescente.
b) Dois dígrafos consonantais, um encontro consonantal e um ditongo decrescente.
c) Um dígrafo vocálico, um encontro consonantal e um ditongo crescente.
d) Dois dígrafos vocálicos, um dígrafo consonantal e um ditongo crescente.
e) Três dígrafos vocálicos e um ditongo decrescente.
3. Quanto ao mesmo fragmento – “ As esquinas por que passei” – analise as seguintes proposições e
assinale a alternativa correta:
I – O uso do “por que” está incorreto, pois não há ponto-de-interrogação.
II – O correto seria “porque” – junto e sem acento.
III – O “por que” está correto, pois é o encontro da preposição “por” mais o pronome relativo “que”.
IV – O correto seria “por quê”, pois está quase no final da frase.
a) Somente a I está correta.
b) Somente a II está correta.
c) Somente a III está correta.
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d) Somente a IV está correta.
e) Somente I e IV estão corretas.
4. Assinale a alternativa em que a sequência de palavras apresenta o mesmo número de fonemas que
apresenta a palavra “ESQUINAS”, título da música de Djavan.
a) complexo – ambulância – táxi.
b) anexar – antenado – chaveiro.
c) Aurélio – quinquênio – complexo.
d) ambulância – anexar – Aurélio.
e) quinquênio – táxi – antenado.
5. Em qual das frases, apresentadas nas alternativas, o uso da crase é facultativo?
a) Dedicou a vida àqueles meninos.
b) Vestia-se, em dias de festa, à militar.
c) Preparou um arroz à grega.
d) Ele terá até às 13h para fazer a prova.
e) Para o museu, recusou-se a ir a pé; mas não se constrangeu em fazer a escultura à mão.
6. Na palavra “anoitecer”, temos três partes com significados próprios, chamados de elementos mórficos
ou morfemas: “a”, “noite” e “cer”. Assinale a alternativa em que todos os elementos separados
constituem partes significativas da palavra “imoralidades”:
a) i – moral – idade – s.
b) imo – rali – dades
c) i – mo – ra – li – da – des.
d) imoral – idade – s.
e) i –morali – dades.
7. Tomando por base a regra usada para o plural da palavra “Boca-de-lobo”, assinale a alternativa cuja
palavra deve ser empregada a mesma forma de plural:
a) Beija-flor
b) Pôr-do-sol
c) Couve-flor
d) Faz-de-conta
e) Azul-marinho
8. O verbo “pagar” apresenta dois particípios (pagado e pago), assim como o verbo “pegar” (pegado e
pego). Qual dos dois verbos a seguir apresentam também dois particípios?
a) Benzer e incorrer.
b) Acender e comprar.
c) Fazer e escrever.
d) Morrer e chegar.
e) Trazer e matar.
9. Atenção ao seguinte fragmento: “O projeto é fruto de uma ideia fora do lugar, mais uma ideia que
ultrapassa a fronteira da lógica: a de que o português que falamos no Brasil estaria ameaçado de extinção,
como o mico-leão-dourado e a arara-azul.” Assinale a alternativa que determina com exatidão quantas
orações há no período entre aspas.
a) Uma única oração.
b) Duas orações.
c) Três orações.
d) Quatro orações.
e) Cinco orações.
10. Em qual das alternativas a frase apresenta um erro de concordância verbal?
a) Falou ao plenário da câmara o professor e seus alunos.
b) Devem haver muitas mentiras nessa aula de política.
c) Devem existir outras candidatas interessadas neste concurso.
d) Hoje são doze de março.
e) Deve fazer uns dez anos que saí da casa de meus pais.
MATEMÁTICA
11. A figura a seguir é a representação de uma balança cujos pratos estão em equilíbrio.
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Nesta balança temos cubos e cilindros. No prato da direita temos um peso de 20g, dois cubos e dois
cilindros. No prato da esquerda temos três cubos e um cilindro. Ao total, os cinco cubos e os três cilindros
que se encontram na balança pesam 500g. Os cubos têm os mesmo peso e os cilindros também possuem
pesos iguais, entretanto o peso de um cubo é diferente do peso de um cilindro. Nessas condições
podemos concluir que o peso de um cubo é:
a) 40g.
b) 50g.
c) 60g.
d) 70g.
e) 80g.
12. Qual dos números reais apresentados a seguir localiza-se entre 6 e 7 na reta numérica? Considere
π = 3,14.
a) 2π – 1.
b)
27 .
c)

19 + 1 .

d) 3 200 .
e)

82 − 3 .
2

2

13. Certa máquina de tricô produz 2,5m de tapete por hora. Para se produzir 1m de tapete são
necessários 2,5 Kg de lã. Quantos Kg de lã serão utilizados por esta máquina, se esta trabalhar em um
total de 380 horas?
a) 380 Kg.
b) 950 Kg.
c) 1187 Kg.
d) 1950 Kg.
e) 2375 Kg.
14. Sejam x e y dois números reais. Sendo x = 2,333... e y = 0,1212..., dízimas periódicas. A soma das
frações geratrizes de x e y é:
a) 7/3.
b) 4/33.
c) 27/11.
d) 27/33.
e) 27/3.
15. A figura a seguir representa uma barra de chocolate. Esta barra está dividida em pequenos tabletes
quadrados cujos lados medem 1cm.

Marta já comeu alguns tabletes de um dos cantos desta barra como se vê na figura. Quantos tabletes
ainda tem a barra de chocolate de Marta?
a) 66.
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b) 64.
c) 62.
d) 60.
e) 58.

INFORMÁTICA
16. Cabeçalho e rodapé são áreas importantes que normalmente recebem numerações ou informações que
serão repetidas em todas as páginas do documento, exceto:
a) Quando se é aplicado no documento uma quebra de cabeçalho e rodapé.
b) Quando se é aplicado no documento uma quebra de seção.
c) Quando se é aplicado no documento uma quebra de formatação.
d) Quando se é aplicado no documento uma quebra de numeração.
e) Quando se é aplicado no documento uma quebra de página.
17. Em uma planilha do Excel, podemos usar uma função para descobrir: quantos funcionários são
homem/mulher? Quantos funcionários ocupam determinado cargo? Ou seja, conta o número de células
dentro de um intervalo que atendem a um único critério que você especifica. Esta função corresponde a:
a) SE
b) SOMA.SE
c) DESV.PAD
d) CONT.SE
e) MATH
18. Para realizar transações financeiras de seu computador é necessário estar protegido de ameaças. As
alternativas abaixo apresentam medidas que devem ser tomadas para uma navegação segura, exceto a
alternativa:
a) Instale programas antivírus e antispyware de uma fonte confiável.
b) Utilize senhas fortes que contenham uma combinação de letras, números e símbolos.
c) Desative o firewall, mesmo que por um minuto, para que este não fique sobrecarregado e deixe de funcionar.
d) Instalar regularmente as atualizações de todos os seus programas antivírus, antispyware e navegadores.
e) Nunca realizar transações financeiras em computadores compartilhados.
19. No MS-Word, a distância do parágrafo em relação às margens (esquerda ou direita), é chamada de:
a) Recuo.
b) Espaçamento.
c) Margens da página.
d) Coluna.
e) Corpo do texto.
20. O recurso utilizado por um sistema operacional para o armazenamento de pequenas quantidades de
dados para transferência entre documentos ou aplicativos, através das operações de recortar, copiar e
colar é:
a) Documento temporário.
b) Interface de dados.
c) Área de transferência.
d) Interface gráfica.
e) Banco de dados.
LEGISLAÇÃO
21. A Constituição da República Federativa do Brasil/88 estabelece que a fixação dos padrões de
vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório, observará:
I – a natureza, o grau de responsabilidade e a complexidade dos cargos componentes de cada carreira;
II – o tempo de serviço;
III – as peculiaridades dos cargos;
IV – os requisitos para a investidura.
Analise os itens e assinale a alternativa em que a afirmação está correta.
a) É incorreto o item II.
b) São incorretos os itens II e IV.
c) É incorreto o item IV.
d) É incorreto o item III.
e) São incorretos os itens II e III.
22. Analise as alternativas e, de acordo com o que estabelece a Constituição da República Federativa do
Brasil/88, assinale a incorreta.
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a) Como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade.
b) Todos os valores de remuneração considerados para o cálculo do benefício previsto no § 3° do art. 40 serão
devidamente atualizados, na forma da lei.
c) O servidor público estável não perderá o cargo mediante processo administrativo se lhe for assegurada ampla
defesa.
d) A lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de tempo de contribuição fictício.
e) Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão anualmente os valores do subsídio e da remuneração
dos cargos e empregos públicos.

Responda às próximas duas questões em conformidade com a Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990,
que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das
fundações públicas federais.
23. Aponte a alternativa em que a afirmativa está incorreta.
a) Ao servidor público civil é assegurado, nos termos da Constituição Federal, o direito à livre associação sindical
e o seguinte direito, entre outros, de descontar em folha, sem ônus para a entidade sindical a que for filiado, o
valor das mensalidades e contribuições definidas em assembléia geral da categoria.
b) Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório.
c) Será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada a disponibilidade se o servidor não entrar em exercício no
prazo legal, salvo doença comprovada por junta médica oficial.
d) Poderá reverter o aposentado que já tiver completado setenta anos de idade, desde que comprove capacidade
física e psíquica compatível com a função.
e) Para fins de incidência do imposto de renda na fonte e na declaração de rendimentos, serão considerados
o
como indenizações isentas os pagamentos efetuados a título de indenização prevista no § 7 art. 243..
24. Leia os itens a seguir e marque a alternativa correta.
1. A remuneração do servidor investido em função ou cargo em comissão será paga na forma prevista no
art. 62 da Lei 8.112, de 11 de dezembro/90.
2. Mediante autorização do servidor, poderá haver consignação em folha de pagamento a favor de
terceiros, a critério da administração e com reposição de custos, na forma definida em regulamento.
3. O servidor em débito com o erário, que for demitido, exonerado ou que tiver sua aposentadoria ou
disponibilidade cassada, terá o prazo de trinta dias para quitar o débito.
a) É correto apenas o item 1.
b) São corretos apenas os itens 1 e 2.
c) É correto apenas o item 2.
d) São corretos apenas os itens 2 e 3.
e) É correto apenas o item 3.
25. Baseando-se na Lei nº 11.091, de 12 de janeiro de 2005, que dispõe sobre a estruturação do plano de
carreira dos cargos técnico-administrativos em Educação, no âmbito das Instituições Federais de Ensino
vinculadas ao Ministério da Educação, assinale a afirmação que está errada.
a) A gestão dos cargos do Plano de Carreira observará o seguinte princípio e diretriz, entre outros, vinculação ao
planejamento estratégico e ao desenvolvimento organizacional das instituições.
b) Padrão de vencimento é a posição do servidor na escala de vencimento da carreira em função do nível de
capacitação, cargo e nível de classificação.
c) O Poder Executivo promoverá, mediante decreto, a racionalização dos cargos integrantes do Plano de Carreira.
d) Será instituído incentivo à qualificação ao servidor que possuir educação formal superior ao exigido para o
cargo de que é titular, na forma de regulamento.
e) A mudança de nível de capacitação e de padrão de vencimento acarretará mudança de nível de classificação.
ATUALIDADES
26. Os Jogos Escolares do Acre 2014 e o programa Atleta na Escola foram lançados em 15 de abril de
2014, na Secretaria Adjunta de Esporte, em anexo à Arena da Floresta, em Rio Branco. Várias são as
modalidades que fazem parte da disputa. Qual das alternativas abaixo apresenta apenas modalidades que
fazem parte do Regulamento Geral dos Jogos Escolares, do Acre, de 2014?
a) Atletismo, basquete, voleibol e handebol.
b) Basquete, futebol de campo, natação e ciclismo.
c) Futsal, ginástica rítmica, natação e tênis de mesa.
d) Judô, tênis de mesa, atletismo e ciclismo.
e) Voleibol de areia, basquete, xadrez, e handebol.
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 dos 3º, 5º e 9º anos do
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ensino fundamental e do 3º ano do ensino médio. A sigla a que se refere esse sistema, que funciona como
um diagnóstico do sistema educacional acreano é:
a) ENEM.
b) IDEB.
c) SAVAC.
d) SALE.
e) SEAPE.
28. Venceu as eleições de 3 de outubro de 2010 para Governador do Estado do Acre:
a) Binho Marques.
b) Tião Viana.
c) César Messias.
d) Jorge Viana.
e) Orleir Messias Cameli.
29. Na parte oriental do Estado do Acre, principalmente na região de Rio Branco e ao longo do divisor de
águas onde se encontra a rodovia BR 317, têm sido encontradas estruturas de terra de formatos
geométricos - círculos, retângulos, hexágonos, octógonos e outros - de diversas dimensões, feitas por
populações que lá viveram há cerca de 1.000 anos. Para alguns cientistas, esses formatos são bem mais
velhos. Além de ser uma fonte de estudos para a arqueologia e antropologia, esses formatos geométricos
têm atraído legiões de turistas para essa região acreana. São eles conhecidos como:
a) Antropográficos.
b) Arqueografismos.
c) Estruturas geométricas.
d) Geoglifos.
e) Paleontóglifos.
30. O Estado do Acre apresenta atrativos para desenvolver o Ecoturismo, tendo em vista a existência de
rios piscosos e as belezas naturais da Amazônia. Há, porém, uma preocupação com o meio ambiente, o
que fez com que a administração pública definisse em seus limites geográficos Unidades de Conservação
e áreas de interesse ecológico, sendo que uma das apresentadas abaixo não é unidade de conservação,
nem área de relevante interesse ecológico do Estado do Acre. Identifique-a:
a) Gameleira.
b) Lago do Amapá.
c) Raimundo Irineu Serra.
d) São Francisco.
e) Seringal Nova Esperança.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
31. A redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e comunicações a qual
deve ser compreendida por todo e qualquer cidadão brasileiro. Assim, o texto deve utilizar-se de:
a) Regionalismo
b) Gírias
c) Jargões técnicos
d) Abreviações de palavras
e) Norma culta da língua
32. De acordo com o Manual da Presidência da República “as comunicações oficiais devem ser sempre
__________, isto é, obedecem a certas regras de forma: além das já mencionadas exigências de _________
e uso do padrão __________ de linguagem, é __________, ainda, certa formalidade de tratamento. Não se
trata somente da eterna dúvida quanto ao correto emprego deste ou daquele pronome de tratamento para
uma autoridade de certo nível; mais do que isso, a _________ diz respeito à polidez, à civilidade no próprio
enfoque dado ao assunto do qual cuida a comunicação”. Assinale a alternativa que melhor completa as
lacunas.
a) formais – pessoalidade – popular – perativo – formal
b) informais – pessoalidade – culto – perativo – singular
c) informais – impessoalidade – popular – imperativo – simplicidade
d) formais – impessoalidade – culto – imperativo – formalidade
e) informais – impessoalidade – culto – imperativo – simplicidade
33. Analise as frases a seguir com relação ao envio de um e-mail para três pessoas diferentes, utilizando
os campos: Para:Cc e Cco, respectivamente:
Para: individuo1@provedor.com.br; Cc:individuo2@provedor.com.br e Cco:individuo3@provedor.com.br
I – Apenas o indivíduo2 receberá o e-mail.
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II –Indivíduo1 e 2 não verão a mensagem enviada o indivíduo3.
III – Indivíduo3 verá a mensagem enviada para o indivíduo1 e 2.
IV – Apenas o indivíduo1 verá a mensagem enviada para individuo2 e 3.
Assinale a alternativa correta.
a) Apenas I está correta.
b) III e IV estão corretas.
c) I, II e III estão corretas.
d) II e III estão corretas.
e) Todas as alternativas estão corretas.
34. Com relação ao correio eletrônico, leia as afirmações.
I – É necessário utilizar um navegador web, pela internet, para poder acessar as mensagens recebidas.
II – O uso do correio eletrônico pode ser feito pelo Microsoft Outlook ou por outra interface webmail.
III – A estrutura correta de um e-mail de empregado de empresa localizada no Brasil é:
empregado@provedor.com.br
IV – O IncrediMail é um software de gerenciamento de e-mail.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e II, apenas.
b) II e III, apenas.
c) III e IV, apenas.
d) I, II e III, apenas.
e) I, II, III e IV, apenas.
35. Indique a alternativa que preenche adequadamente a lacuna do período a seguir:
“O _______ é utilizado para estabelecer comunicação entre departamentos de uma mesma empresa, ou
entre matrizes e filiais.”
a) Aviso
b) Exposição de motivos
c) Memorando
d) Mensagem
e) Ofício
36. Conforme a Constituição da República e Lei n. 8.112/1990 (Regime jurídico do servidor público federal),
não é correto afirmar que:
a) O servidor em cargo de técnico-administrativo em instituição federal de ensino poderá acumular com outro
cargo de professor, desde que na mesma instituição, mediante compatibilidade de horários.
b) O servidor público, para adquirir estabilidade, terá apenas de cumprir o estágio probatório de três anos.
c) Somente se admite contratação por tempo determinado de servidor público se for para atender necessidade
temporária de excepcional interesse público definida em lei.
d) Os cargos em comissão e funções de confiança só devem se prestar às funções de direção, chefia e
assessoramento.
e) O servidor público federal ocupante, exclusivamente, de cargo em comissão declarado em lei de livre
nomeação e exoneração é abrangido pelo regime geral de previdência social, gerido pelo INSS.
37. Em relação às funções de confiança, a Constituição Federal de 1988 estabelece regras relativas aos
cargos em comissão e funções de confiança. Portanto, estas deverão ser exercidas:
a) Somente por servidores que ocupem cargos em comissão.
b) Exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo.
c) Por um percentual mínimo, previsto em lei, de servidores comissionados.
d) Dando preferência aos servidores que ocupam cargo efetivo.
e) Por um percentual máximo, previsto em lei específica dos servidores de carreira.
38. A posse deverá ocorrer no prazo de 30 dias da publicação do ato de provimento, de acordo com o
regime jurídico dos servidores públicos federais. No entanto, se não ocorrer neste prazo:
a) O servidor será demitido.
b) O servidor será exonerado a pedido.
c) O servidor será exonerado de ofício.
d) Será tornado sem efeito o ato de provimento.
e) Ocorrerá a vacância do cargo, em virtude de posse em outro cargo, pois não poderá ser acumulável.
39. Em casos de calamidade ou caracterizada como emergência, desde que justificadas e devidamente
caracterizadas como urgência de atendimento, o processo licitatório poderá ser (Inciso IV do Art. 24 da Lei
8.666/93):
a) Dispensável.
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b) Urgente.
c) Emergencial.
d) Necessária.
e) Indisponível.

40. A Contabilidade tem como principais fins o _______________, ____________ e __________ que servirão
de base para a tomada de decisão. Entendendo _______________ como utilização da melhor alternativa
para uma ação futura. Já o ___________ pode ser compreendido como processo de verificação do
______________ realizado anteriormente, bem como certificação do subsistema institucional que são os
valores e crenças estipulados pelos proprietários das entidades. Assinale a alternativa que preenche
corretamente as lacunas.
a) planejamento – controle – análise – planejamento – controle – planejamento
b) controle – planejamento – controle – análise – controle – planejamento
c) diagnóstico – controle – análise – planejamento –controle – planejamento
d) controle – diagnóstico – planejamento – diagnóstico – balanço – razão
e) razão – balanço – demonstrativo de resultados do exercício
41. Diante dos estudos contábeis, podemos afirmar que o componente do patrimônio: “Ativo” compreende
os bens e os direitos controlados pela entidade e expresso em moeda e possuem a característica de gerar
benefícios de fluxos de Caixa futuros para a entidade. Assim, assinale a alternativa que corresponde com
os exemplos de bens e direitos registrados no Ativo.
a) Caixa, bancos, clientes, contas a receber, estoque, empréstimos concedidos a terceiros, imóveis, veículos,
máquinas e equipamentos, entre outros.
b) Fornecedores, contas a pagar, empréstimos a pagar, financiamentos a pagar, salários a pagar, entre outros.
c) Representantes, contas a pagar, estoque, imóveis, financiamentos a pagar.
d) Caixa, fornecedores, contas a receber, móveis, estoque.
e) Nenhuma das alternativas.
42. Diante das rotinas de administração de pessoal, existe a gestão do direito aos funcionários ao vale
transporte e deste é importante saber que:
I – Deve-se exigir do funcionário declaração informando se utilizará ou não o vale transporte.
II – Devem-se manter as informações atualizadas anualmente ou sempre que ocorrer alteração quanto ao
número de transportes utilizados.
III – Vale transporte não pode ser concedido em dinheiro.
IV – O vale transporte não tem natureza salarial, não constitui base de incidência de INSS, IRRF e FGTS.
V – Não é considerado para efeito de pagamento de 13º Salário.
a) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e V estão corretas.
e) As afirmativas I, II, III, IV e V estão corretas.
43. Das atividades da administração de pessoal, existe a rotina de cadastro de funcionários para
recebimento do direito ao salário família, devido ao empregado com filho de até 14 anos ou inválido, ou
que teve enteado menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda ou tutela, e que também
receba salário no valor máximo constante na vigente no site http://www.mpas.gov.br. Assinale qual
alternativa contemple os documentos necessários a serem apresentados para o devido recebimento do
salário-família.
I – Cartão de vacinação atualizado (filhos até 5 anos de idade) apresentar na admissão e também no mês
de maio de cada ano, para dar continuidade ao recebimento do salário-família.
II – Declaração de frequência escolar (para filhos maiores de 5 até 14 anos), apresentar na admissão e
também nos meses de maio e novembro de cada ano para dar continuidade ao recebimento do saláriofamília.
III – Termo de responsabilidade e ficha de salário-família.
Assinale a alternativa correta.
a) As afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
e) Apenas a afirmativa I está correta.
44. A jornada normal de trabalho é o espaço de tempo durante o qual o empregado deverá prestar serviço
ou permanecer à disposição do empregador, com habitualidade, excetuadas as horas extras; nos termos
da CF, Art. 7º, XIII, sua duração deverá ser de até 8 horas diárias, e 44 semanais; no caso de empregados
9

que trabalhe em turnos ininterruptos de revezamento, a jornada deverá ser de 6 horas, no caso de turnos
que se sucedem, substituindo-se sempre no mesmo ponto de trabalho, salvo negociação coletiva.
No que diz respeito à classificação da jornada de trabalho, podemos afirmar que:
I – Quanto à duração: é ordinária ou normal (que se desenvolve dentro dos limites estabelecidos pelas
normas jurídicas); é extraordinária ou suplementar (que ultrapassam os limites normais); limitada (quando
há termo final para sua prestação); ilimitada (quando a lei não fixa um termo final); contínua (quando
corrida, sem intervalos); descontínua (se há intervalo); intermitente (quando com sucessivas
paralisações).
II – Quanto ao período: diurna (entre 5 e 22 horas); noturna (entre 22 horas de um dia e 5 do outro); mista
(quando transcorre tanto no período diurno como noturno); em revezamento (semanal ou quinzenal,
quando num período há trabalho ao dia, em outro à noite).
III – Quanto à condição pessoal do trabalhador: será jornada de mulheres, de homens, de menores, de
adultos.
Assinale a alternativa correta conforme a questão.
a) As afirmativas I, II e III estão incorretas.
b) As afirmativas I, II e III estão corretas.
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
d) Apenas a afirmativa II está correta.
e) Apenas a afirmativa I está correta.
45. Baseado no Decreto nº 1.171/94, Capitulo I, Seção I, das regras deontológicas, assinale a alternativa
incorreta.
a) A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados maiores que
devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora dele, já que refletirá o exercício da
vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação
da honra e da tradição dos serviços públicos.
b) A remuneração do servidor público é custeada pelos tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até por
ele próprio, e por isso se exige, como contrapartida, que a moralidade administrativa se integre no Direito, como
elemento indissociável de sua aplicação e de sua finalidade, erigindo-se, como conseqüência, em fator de
legalidade.
c) O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao
seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser
considerado como seu maior patrimônio.
d) A função pública deve ser tida como exercício profissional e, portanto, se integra na vida particular de cada
servidor público. Assim, os fatos e atos verificados na conduta do dia-a-dia em sua vida privada poderão acrescer
ou diminuir o seu bom conceito na vida funcional.
e) O servidor público pode deixar qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas
funções, pois permite ao cidadão a prática da paciência, e nas longas filas é que se pode conhecer inúmeras
pessoas, isto caracteriza uma atitude proativa do servidor diante da ética ou ato de humanidade, não causando
dano moral aos usuários dos serviços públicos.
46. Os editores ou processadores de texto são utilizados para a confecção de relatórios gerenciais,
trabalhos escolares e textos diversos. Em qual das alternativas abaixo todos os exemplos citados são de
softwares editores de texto?
a) MS-Word; Notepad; EditPlus; LibreOffice Writer.
b) MS-Word; Notepad; EditPlus; LibreOfficeImpress.
c) MS-Word; Notepad; EditPlus; LibreOfficeEdit.
d) MS-Word; Notepad; EditPlusPad; LibreOffice Writer.
e) MS-Word; Notepad; EditPlusPad; LibreOfficeEdit.
47. Analise as afirmações a seguir relativas aos tipos de distribuição de aplicativos:
I – São aplicativos de uso gratuito, podem ser executados por qualquer pessoa por prazo indeterminado.
II – São aplicativos de uso gratuito, podem ser executados por qualquer pessoa, porém por tempo
determinado enquanto ainda está em desenvolvimento.
III – São aplicativos de uso gratuito, porém contém limitação de uso obrigando o usuário a comprar a
versão completa se necessitar a executar o aplicativo por completo.
IV – São aplicativos de uso gratuito, porém funcionando por um prazo determinando. Após o final do
prazo, o usuário decidir comprar ou não o aplicativo.
Escolha das alternativas a seguir aquela que representa respectivamente cada tipo de distribuição de
aplicativo citado anteriormente.
a) Beta, Freeware, Demo, Shareware.
b) Beta, Freeware, Shareware, Demo.
c) Freeware, Beta, Demo, Shareware.
d) Freeware, Demo, Beta, Adware.
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e) Adware, Shareware, Beta, Freeware.

48. Você precisa enviar um arquivo que possui 10GB (gigabytes) do computador “A” para o computador
“B”. Ambos estão na mesma rede. Selecione das alternativas a seguir aquela que representa um modo
mais rápido para transferir este arquivo.
a) Enviar por email.
b) Gravar um CD-R.
c) Gravar um CD-RW.
d) Colocar um em HD externo.
e) Gravar em XP.
49. Para que um arquivo seja executável no Microsoft Windows7 ele deve possuir a extensão:
a) doc
b) xlsx
c) rar
d) xml
e) exe
50. Para copiar um arquivo de uma pasta de origem para uma pasta de destino arrastando com o mouse
devemos pressionar qual tecla simultânea com o arrastar do mouse?
a) ALT
b) CTRL
c) Barra de Espaço
d) ENTER
e) Nenhuma tecla
51. Para excluir um arquivo no Microsoft Windows sem passar para a lixeira devemos pressionar as teclas:
a) ALT e DELETE
b) CTRL e DELETE
c) ESC e DELETE
d) INSET e DELETE
e) SHIFT e DELETE
52. Nos sistemas operacionais modernos cada arquivo possui um nome e uma extensão. Através de
extensão temos uma identificação rápida do tipo de arquivo. Analise as alternativas a seguir escolha
aquela que possua somente extensões relacionadas a tipos de arquivos de editores de texto:
a) DOC, XLS, PPT, CMD
b) DOC, DOCX, TXT, RTF
c) DOC, PDF, TXT, RTF
d) CDR, BMP, DOC, PDF
e) RTF, PDF, TXT, XML
53. Para abrir a janela do Executar do Microsoft Windows devemos pressionar qual combinação de teclas:
a) Windows + A
b) Windows + E
c) Windows + M
d) Windows + P
e) Windows + R
54. Através de barra de tarefas do Microsoft Windows7 é possível abrir qualquer programa clicando sobre
seus ícones. Mesmo com um programa aberto é possível abrir uma nova janela do mesmo programa
clicando sobre o ícone e pressionando simultaneamente qual tecla:
a) ALT
b) CTRL
c) ENTER
d) SHIFT
e) TAB
55. No Microsoft Word é possível chamar a caixa de diálogo para impressão de documentos sem
necessitar do mouse utilizando apenas uma combinação de teclas utilizada. Selecione alternativa que
represente esta combinação de teclas:
a) ALT + I
b) ALT + P
c) CTRL + I
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d) CTRL + P
e) F5

56. Ao pressionar a tecla F5 no Microsoft Word 2010 será exibida qual caixa de diálogo?
a) Formatar Estilos.
b) Imprimir.
c) Localizar e Substituir.
d) Opções do Word.
e) Salvar Como.
57. Para fechar um documento no Microsoft Word sem fechar o aplicativo devemos utilizar qual
combinação de teclas?
a) ALT + F4
b) ALT + F
c) CTRL + F4
d) SHFIT + F
e) ALT + CTRL + F4
58. Assinale a alternativa incorreta com relação a tabelas no Microsoft Word.
a) É possível ter uma tabela somente com uma única célula.
b) É possível colocar uma borda diferente para cada célula da tabela.
c) É possível mesclar células na horizontal e vertical.
d) É possível escrever um texto na vertical em uma célula.
e) É possível colocar uma função SE em uma célula.
59. No Microsoft Excel qual recurso é utilizado para resumir dados de uma tabela para posterior análise e
tomada de decisão:
a) Criação de Macros.
b) Filtros.
c) Formatação de Tabelas.
d) Funções SOMA, SOMASE, COUNT, COUNTSE.
e) Tabela Dinâmica.
60. No Microsoft Excel temos o conceito de referência absoluta e relativa ao utilizar fórmulas. Assinale a
alternativa que representa o caráter utilizado para criar uma referência absoluta.
a) $
b) %
c) @
d) !
e) ^
RASCUNHO

12

