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Importante:
Para mera conferência do
candidato, não será
considerado em hipótese
alguma para fins de
correção.
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Prova Objetiva
Código:

Caderno de Questões

Cargo:

302

Analista Administrativo
Jr. - Suprimentos
Instruções Gerais (POR FAVOR, LEIA COM ATENÇÃO):

1.

Esta prova terá duração de até 03 (três) horas, sendo que o tempo para o preenchimento
do GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL está contido na duração da mesma.

2.

Este Caderno de Questões possui questões objetivas na forma de testes de múltipla
escolha, sendo que apenas uma delas é a correta.

3.

Verifique se o Caderno de Questões está completo. Caso encontre alguma falha, solicite ao
Fiscal de Sala que proceda a troca do mesmo.

4.

Ao receber o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL, confira seu nome, RG, cargo, número de
inscrição, e proceda à assinatura do mesmo.

5.

Cuidado com o GABARITO DE RESPOSTAS OFICIAL, uma vez que não haverá troca em caso
de erro no preenchimento ou rasuras feitas pelo candidato. As questões assinaladas
incorretamente ou rasuradas serão anuladas. A leitora óptica identifica apenas a caneta
AZUL ou PRETA.

6.

O “RASCUNHO DO GABARITO DE RESPOSTAS” contido nesta capa é OPCIONAL, sendo que
o candidato poderá destacá-lo e levá-lo consigo para posterior conferência, ciente de que o
mesmo não tem valor para a correção da prova.

7.

Não é permitido qualquer tipo de consulta nem a utilização de qualquer dispositivo
eletrônico durante a realização da prova.

8.

Ao término da prova, entregue ao Fiscal de Sala o CADERNO DE QUESTÕES e o GABARITO
DE RESPOSTAS OFICIAL corretamente preenchido e devidamente assinado.

9.

Publicação de Gabaritos e Resultados acesse o site: www.shdias.com.br
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA
(...) Há um pôr-do-sol de primavera e uma velha
casa
abandonada.
Está
em
ruínas.
A velha casa não mais abriga vidas em seu interior.
Tudo é passado. Tudo é lembrança.
Hoje,
apenas
almas
juvenis
brincam
despreocupadas e felizes entre suas paredes
trêmulas.
Em seu chão, despido da madeira polida que a
cobriam, brotam ervas daninhas. Entre a vegetação
que busca minimizar as doces recordações do
passado, surge a figura amarela e suave da
margarida, flor-mulher. As nuanças de suas cores
sorriem e denunciam lembranças de seus
ocupantes.
A velha casa está em ruínas. Pássaros saltitam e
gorjeiam nas amuradas que a cercam. Seus trinados
são melodias no altar do tempo à espera de
redentoras orações. Raízes vorazes de grandes
árvores infiltraram-se entre as pedras do alicerce e
abalam
suas
estruturas.
Agoniza a velha casa. Agora, somente imagens
desfilam, ao longo das noites. As janelas são bocas
escancaradas. A casa velha em ruínas clama por
vozes e movimentos...
(Geraldo M. de Carvalho)
Disponível em: http://www.colegioweb.com.br/portugues/descricao-de-cenario.html.
Acesso em 18/02/2015.

1. De acordo com a tipologia textual, o texto acima:
a) é descritivo, com traços dissertativos compondo
um ambiente nostálgico.
b) possui descrição subjetiva apenas no trecho ―A
velha casa não mais abriga vidas em seu
interior. Tudo é passado. Tudo é lembrança.‖
c) ocorre uma descrição objetiva narrativa no
trecho todo.
d) é formado basicamente de descrições subjetivas.

existência de um artista especializado, uma
espécie de feiticeiro-artista, dispensado das
tarefas de produção econômica para poder de
certa maneira especializar-se.
Isto significaria o reconhecimento da sua função
social desde as sociedades pré-históricas, sendo
preciso notar que Hauser entra pelo terreno da
conjetura; mas de qualquer modo sugere o
vínculo estreito entre a arte e a sociedade, por
meio da diferenciação precoce da função do
artista.
CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 10ª. Ed. São Paulo: Ouro sobre Azul,
2008. pp.35-36.

2. A ideia central do texto acima é:
a) A produção de arte depende da posição
social e papéis definidos em função dela.
b) A arte pressupõe um artista que assuma a
obra.
c) Há um vínculo estreito entre sociedade e arte.
d) As pinturas pré-históricas já demonstram a
existência de um artista especializado.
Texto 1
Um mestre do Oriente viu quando uma cobra
estava morrendo queimada e decidiu tirá-la do
fogo, mas quando o fez, a cobra o picou. Pela
reação de dor, o mestre o soltou e o animal caiu
de novo no fogo e estava se queimando de novo.
O mestre tentou tirá-la novamente e novamente a
cobra o picou. Alguém que estava observando se
aproximou
do
mestre
e
lhe
disse:
— Desculpe-me, mas você é teimoso! Não
entende que todas as vezes que tentar tirá-la do
fogo ela irá picá-lo? O mestre respondeu:
— A natureza da cobra é picar, e isto não vai
mudar a minha, que é ajudar.
Então, com a ajuda de um pedaço de ferro o
mestre tirou a cobra do fogo e salvou sua vida.
(...)
Disponível em: http://fabulasdeumdesconhecido.blogspot.com.br/

As características da arte paleolítica tendem a provar
que, sejam quais forem as utilizações comunitárias
ou práticas da arte primitiva, ela dependia do
exercício do talento individual. (…) Devemos pôr de
lado a ideia que as pinturas foram produto casual do
lazer forçado de uma tribo de caçadores, ou mesmo
subprodutos de cultos mágicos. Elas estavam sem
dúvida associadas a tais atividades, mas o
pressuposto da sua produção foi a existência de
raros indivíduos dotados de sensibilidade e
habilidade expressiva excepcionais.
Assim, a arte pressupõe um indivíduo que assume a
iniciativa da obra. Mas precisa ele ser
necessariamente um artista, definido e reconhecido
pela sociedade como tal? Ou, em termos
sociológicos, a produção da arte depende de posição
social e papéis definidos em função dela? A resposta
seria: conforme a sociedade, o tipo de arte e,
sobretudo, a perspectiva considerada. Se para a
atitude romântica a coletividade é criadora, no outro
polo um estudioso contemporâneo, Hauser, acha
que as pinturas pré-históricas já demonstram a

Texto 2

Disponível em:
https://apatossauros.files.wordpress.com/2007/10/calvinharodotira354.gif
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3. Sobre os textos 1 e 2:
a) As palavras negritadas do texto 1 são elementos
que contribuem para coerência textual; no texto
2, primeiro quadrinho, segundo balão, ocorrem
dois elementos que constituem coesão textual:
―No entanto” e “Ela”.
b) No texto 2, o pronome ―Ela” refere-se à mãe de
Calvin, o que caracteriza um elemento para
coerência textual.
c) Os
conectivos
―No
entanto”
e
“Ela”,
apresentados no texto 2, e as palavras
negritadas do texto 1 referem-se a elementos
integrantes da coesão textual.
d) As palavras negritadas do texto 1 são elementos
que contribuem para coesão textual; no texto 2,
primeiro quadrinho, segundo balão, ocorrem dois
elementos que constituem coerência textual: ―No
entanto” e “Ela”.
4. Assinale a opção correta:
O advérbio que tem uma forma equivalente
corretamente apontada é:
a) ―...fatalmente acaba gerando...‖ = acaba gerando
de forma inevitável.
b) ―...realmente preparado...‖= preparado com
dados reais;
c) ―...altamente lucrativo...‖; lucrativo devido a altos
preços;
d) ―...absolutamente falso...‖ = falso em termos
gerais;
5. Coloque a forma verbal – saiba – na segunda
pessoa do singular do imperativo negativo:
a) Não sabes;
b) Não sabe;
c) Não saibas;
d) Não soubeste.
6. Marque a alternativa que contém parágrafo
redigido em conformidade com a norma culta da
Língua Portuguesa:
a) Com D. João VI, entraria no Brasil toda uma
agenda de festas que, nos trópicos, ganhou um
colorido mais que especial. Vêm com a
burocracia lusitana, com efeito, os te-déuns, as
missas de ação de graças, as embaixadas, as
grandes cerimônias das cortes católicas
europeias.
b) As interpretações variam quando se tratam dos
eventos que garantiram a homogenidade política
e a unidade territorial do Brasil, mas convergem
no sentido de ressaltar a importância da opção
premeditada pela monarquia.
c) Lenda ou não, o fato é que a mãe de D. Pedro II
sucumbiu à um parto prematuro, o que contribuiu
ainda mais para a construção popular da
imagem do príncipe como mártir da nação, cuja
a mãe morria de tristeza e em consequência dos
maltratos do marido.
d) A política antiliberal do império brasileiro não
resumiu-se, porém, no plano interno. No âmbito
externo, os monarcas manteram a postura
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expansionista de Portugal, que pretendia
extender as fronteiras meridionais do Brasil
até às margens do Prata.
7. Marque a opção errada na relação entre o
elemento mórfico destacado e a sua
classificação:
a) surpreend(E)ntes = vogal temática.
b) julgá(SSE)mos = desinência modo-temporal.
c) (DIVIDE)mos = tema.
d) dese(JOSO)s = sufixo nominal.
8. Marque a opção correta.
O radical grego ISOS denota:
a) Inferioridade;
b) Superioridade;
c) Diferença;
d) Semelhança.
9. Faça o que se pede.
Não está corretamente flexionado no plural o
substantivo composto:
a) Abaixos-assinados.
b) Guardas-marinha.
c) Guardas-volantes.
d) Todas as alternativas anteriores estão
incorretas.
10. Leia o trecho:
―Pode pensar o que quiser de mim, tinha de
dizer. Você jura que não vai contar a
ninguém?‖ Marque a opção que consta
respectivamente a classe das palavras
sublinhadas.
a) Pronome demonstrativo - pronome oblíquo
tônico - conjunção integrante – pronome
indefinido.
b) Pronome
demonstrativo
–
pronome
possessivo – pronome relativo – pronome
interrogativo.
c) Pronome oblíquo átono – pronome oblíquo
tônico – conjunção integrante – pronome
demonstrativo.
d) Artigo definido – pronome oblíquo tônico –
conjunção integrante – pronome interrogativo.
MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO
11. Resolva a equação do 2º grau:
a)
b)
c)
d)

S= (
,1)
S= (5,-4)
S=(
, 3)
S= (2,1)

12. Qual é o resultado de
a) 2.
b) 7.
c)
.
d)
.

:
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13. Atente para o gráfico a seguir:
a)
b)
c)
d)

a)
b)
c)
d)

O gráfico mostra o Lucro da empresa MixSucos
ao longo do tempo, sendo 1980 o ano zero, ou
seja, o ano de sua fundação, sendo assim podese afirmar que:
O ano 10 foi o único que ela foi deficitária.
O ano 15 foi deficitário.
O ano 5 foi o de maior lucro no período que vai
da fundação até o ano 15.
O ano 20 foi de menor lucro.

14. Um cinema tem 05 portas. De quantas maneiras
diferentes uma pessoa pode entrar e sair do
cinema?
a) 5
b) 10
c) 20
d) 25
15. Em uma urna há papeizinhos numerados de 1 a
10. Um deles será sorteado. Sabendo-se que o
número desse papelzinho é menor que 6,
determine a probabilidade dele ser par:
a) 10%
b) 25%
c) 40%
d) 50%
16. Uma TV comprada por R$ 3.000,00 deverá ser
vendida a que preço, para que proporcione o
lucro de 25% sobre o custo?
a) R$ 3.750,00
b) R$ 4.940,00
c) R$ 3.450,00
d) R$ 5.000,00
17. A soma das idades de Ana e Júlia é igual a 44
anos, e, quando somamos os quadrados dessas
idades, obtemos 1000. A mais velha das duas
tem:
a) 24 anos
b) 26 anos
c) 31 anos
d) 33 anos
18. Bruna deseja visitar sua mãe. Em sua última
visita, ela gastou 5 horas para ir de sua casa até
a casa dela. A velocidade média que ela
desenvolveu em seu carro foi de 90 km/h. Se ela
deseja fazer sua viagem em 4 horas e 30

minutos, qual será a velocidade média a ser
desenvolvida na viagem?
81 km
100 km
120 km
125 km

19. Aline, Bruna e Carol foram almoçar, cada
uma escolheu uma refeição e uma
sobremesa diferente, o restaurante oferecia
apenas três tipos de refeições (salada verde,
sopa de feijão e filé de frango) e apenas três
tipos de sobremesas (gelatina de morango,
pudim de leite e goiabada com queijo). Sabese que:
- Carol comeu a salada verde;
- um dos três se serviu de sopa de feijão e
comeu
gelatina
de
morango
como
sobremesa;
- a sobremesa de Aline foi goiabada com
queijo.
Desta forma, é correto afirmar que:
a) A sobremesa de Carol foi pudim de leite.
b) Aline comeu sopa de feijão.
c) Bruna comeu filé de frango.
d) A sobremesa de Bruna foi pudim de leite.
20. Carlos compra um sapato por R$ 45,00 e o
vende por R$ 75,00. Sabendo-se que a
despesa com o frete é de R$ 70,00, quantos
sapatos desse modelo a loja deverá vender
para ter um lucro de R$ 9.200,00?
a) 303
b) 306
c) 309
d) 313
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Órgão ou entidade da administração pública
que participa dos procedimentos iniciais do
Sistema de Registro de Preços e integra a ata
de registro de preços. Trata-se de:
a) Órgão não participante.
b) Órgão participante.
c) Órgão gerenciador.
d) Órgão mediador.
22. Qualquer cidadão é parte legítima para
impugnar edital de licitação por irregularidade
na aplicação desta Lei, devendo protocolar o
pedido até:
a) 2 dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
b) 3 dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
c) 5 dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
d) 7 dias úteis antes da data fixada para a
abertura dos envelopes de habilitação.
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23. Conforme o inciso III do § 3º do art. 15 da Lei
nº 8.666, de 1993, o prazo de validade da ata de
registro de preços não será superior a:
a) Três meses, incluídas eventuais prorrogações.
b) Seis meses, incluídas eventuais prorrogações.
c) Doze meses, incluídas eventuais prorrogações.
d) Dois anos, incluídas eventuais prorrogações.
24. Nas compras deverão ser observadas, pela
administração:
I - a definição das unidades e das quantidades a
serem adquiridas em função do consumo e
utilização prováveis, cuja estimativa será obtida,
sempre que possível, mediante adequadas
técnicas quantitativas de estimação;
II - a especificação completa do bem a ser adquirido
sem indicação de marca;
III - as condições de guarda e armazenamento que
não permitam a deterioração do material.
Estão corretos os itens:
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) I, II e III
25. Nos termos do artigo 71 da Lei Federal 8.666/93
(Licitações), as obrigações patronais do
Empregador NÃO se transferem ao ente público,
mas não impedem sua responsabilização,
quanto ao conteúdo, por sua conduta culposa:
a) in contraendo
b) in eligendo
c) in vigilando
d) in committendo ou in faciendo
26. No caso de pregão promovido por órgão
integrante do SISG, o credenciamento do
licitante, bem assim a sua manutenção,
dependerá de registro atualizado no:
a) Sistema de Cadastramento Federal de
Fornecedores.
b) Sistema de Cadastramento de Fornecedores
Brasileiros.
c) Sistema de Cadastramento Unificado de
Fornecedores.
d) Sistema Único de Cadastramento de Empresas
Nacionais.
27. De acordo com o Decreto Federal nº 5.450/05, o
processo licitatório será instruído com os
seguintes documentos, não incluindo:
a) Planilhas de custo, em todos os casos.
b) Designação do pregoeiro e equipe de apoio.
c) Justificativa da contratação.
d) Termo de referência.
28. Se houver inabilitação de todos os concorrentes
na tomada de preços, a Administração poderá
fixar aos licitantes, para apresentação de nova
documentação, o prazo de:
a) Dois dias úteis.
b) Três dias úteis.
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c) Cinco dias úteis.
d) Oito dias úteis.
29. Julgue as afirmações a seguir:
I- A licitação na modalidade de pregão não se
aplica às contratações de obras e serviços de
engenharia, bem como às locações
imobiliárias e alienações em geral, que serão
regidas
pela
legislação
geral
da
Administração.
II- Pregão é a modalidade de licitação em que a
disputa pelo fornecimento de bens ou
serviços comuns é feita em sessão pública,
por meio de propostas de preços escritas e
lances verbais.
Essas afirmações:
a) Ambas estão corretas.
b) Ambas estão incorretas.
c) Somente a afirmação I está correta.
d) Somente a afirmação II está correta.
30. É toda transferência de domínio de bens a
terceiros. Trata-se de:
a) Compra.
b) Aquisição.
c) Permuta.
d) Alienação.
31. Havendo previsão de subconcessão no
contrato original de concessão estabelecido
entre o Poder Público e o particular, sendo
ela autorizada pelo primeiro, a outorga (de
subconcessão) será precedida de:
a) Mero ato de autorização administrativa.
b) Convite de preços, em se tratando de
serviços de até cento e cinquenta mil reais.
c) Concorrência pública, necessariamente.
d) Tomada de preços, em se tratando de
serviços de até um milhão e quinhentos mil
reais.
32. É a modalidade de licitação entre
interessados do ramo pertinente ao seu
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e
convidados em número mínimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual
afixará, em local apropriado, cópia do
instrumento convocatório e o estenderá aos
demais cadastrados na correspondente
especialidade
que
manifestarem
seu
interesse com antecedência de até 24 (vinte e
quatro) horas
da
apresentação
das
propostas. Trata-se de:
a) Concurso.
b) Convite.
c) Leilão.
d) Pregão.
33. O Sistema de Registro de Preços poderá ser
adotado nas seguintes hipóteses, exceto:
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a) Quando for conveniente a aquisição de bens ou
a contratação de serviços para atendimento a
mais de um órgão ou entidade, ou a programas
de governo.
b) Quando, pela natureza do objeto, for possível
definir previamente o quantitativo a ser
demandado pela administração.
c) Quando, pelas características do bem ou
serviço, houver necessidade de contratações
frequentes.
d) Quando for conveniente a aquisição de bens
com previsão de entregas parceladas ou
contratação de serviços remunerados por
unidade de medida ou em regime de tarefa.
34. Qual é a pena para quem Dispensar ou inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei, ou
deixar de observar as formalidades pertinentes à
dispensa ou à inexigibilidade?
a) Somente multa.
b) Detenção, de 3 (três) a 5 (cinco) anos, e multa.
c) Detenção, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa.
d) Detenção, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e
multa.
35. O prazo mínimo até o recebimento das
propostas ou da realização do evento será de
quantos dias para a modalidade concurso?
a) 15 dias.
b) 30 dias.
c) 45 dias.
d) 90 dias.
INFORMÁTICA
36. Em relação aos sistemas de arquivos do sistema
operacional Windows 7, todas as afirmativas
abaixo estão corretas,EXCETO:
a) Não é possível criar uma partição FAT32 com
mais que 32 gigabytes (GB).
b) Para converter o sistema de arquivos de uma
partição FAT32 para NTFS, será necessário
formatar a partição, o que excluirá todos os seus
dados.
c) O tamanho máximo de um arquivo em uma
partição FAT32 é de 4 gigabytes (GB).
d) Em um computador com Windows 7 é possível
criar volumes ou partições em FAT32 ou em
NTFS.

38. Considere a tabela a seguir e o programa
Microsoft Excel 2010 em português:
1

A
5

B
10

C
15

D
20

E
25

F
?

Contando com os conteúdos existentes nas
células conforme apresentado na tabela, indique
a alternativa que contenha o resultado
armazenado na célula F1, caso esta contenha a
função:
=SE(MÉDIA(A1:E1)<20;MÍNIMO(A1:E1);MÁXIM
O(A1:E1))
a)
b)
c)
d)

15
25
5
75

39. Em uma planilha do aplicativo Microsoft Excel
2007 ou acima, se for necessário criar
mecanismos de consistência, de modo a
garantir que o valor de uma dada célula esteja
sempre dentro de um intervalo permitido,
eventualmente mostrando mensagens de
erro, no caso de inconsistência, devemos
utilizar a ferramenta:
a) Validação de Dados
b) Atingir Metas
c) Autofiltro
d) Teste de Hipótese
40. Trata-se de uma mensagem não solicitada e
mascarada sob comunicação de alguma
instituição conhecida e que pode induzir o
internauta ao acesso a páginas fraudulentas,
projetadas para o furto de dados pessoais ou
financeiros do usuário. O nome atribuído a
este tipo de mensagem é:
a) keylogger.
b) scanning.
c) botnet.
d) phishing.

37. No Microsoft Word 2010 em português, as
opções para inserir notas de rodapé no texto,
inserir legenda em imagens, inserir índice de
ilustrações e inserir sumário estão disponíveis na
guia:
a) Exibição.
b) Inserir.
c) Referências.
d) Página Inicial.
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