PREFEITURA MUNICIPAL DE CARNAUBAL– CE
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL 001/2015

AGENTE ADMINISTRATIVO
NOME DO CANDIDATO: ____________________________________________________________________________________
RG:_______________________________

ÓRGÃO EXPEDIDOR:_________________________________________

Nº DE INSCRIÇÃO
ASSINATURA:______________________________________________________

LEIA COM ATENÇÃO E SIGA RIGOROSAMENTE ESTAS INSTRUÇÕES:
1. Este caderno contém 60 (sessenta) questões de
múltipla escolha, numeradas de 01 a 60.
2. Cada uma das questões apresenta um enunciado
seguido de 5 (cinco) alternativas, das quais somente
uma deve ser assinalada.
3. Examine se a prova está completa, com a sequência
numérica das questões, se há falhas ou
imperfeições gráficas que causem dúvidas.
Qualquer reclamação deverá ser feita durante os 20
minutos iniciais. Após esse tempo, qualquer
reclamação será desconsiderada.
4. Depois de decorridas 2 (duas) horas do início da
prova, será distribuído o cartão-resposta, o qual será
o único documento válido para a correção da prova.
Ao recebê-lo, verifique se seu nome e seu número
de inscrição estão corretos. Reclame imediatamente
se houver discrepância.
5. O cartão-resposta não pode ser dobrado,
amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua
assinatura e inscrição, nada deve ser escrito ou
registrado fora dos locais destinados às respostas.
Tenha muita atenção ao marcar seu cartãoresposta, pois não haverá substituição por erro do
candidato. Marque sua resposta pintando
completamente o espaço correspondente à
alternativa de sua opção.
Ex.:

A

B

C

D

E

6. A leitora de marcas não registrará as respostas em
que houver falta de nitidez, uso de corretivo,
marcação a lápis ou marcação de mais de uma letra.
Não serão computadas questões não assinaladas.
7. Durante a prova, é proibido o intercâmbio e o
empréstimo de material de qualquer natureza entre
os candidatos. A tentativa de fraude, a indisciplina e
o desrespeito às autoridades encarregadas dos
trabalhos
são
faltas
que
implicarão
a
desclassificação do(a) candidato(a).

8. Qualquer forma de comunicação entre candidatos
implicará a eliminação de ambos do certame.
9. Não será permitido ao candidato, durante a
realização das provas, portar armas, aparelhos
eletrônicos de qualquer natureza, relógios, bolsas,
livros, jornais e impressos em geral; bonés,
chapéus, lenço de cabelo, bandanas etc.
10. É vedado o uso de telefone celular ou de qualquer
outro meio de comunicação. O candidato que for
flagrado portando aparelho celular, durante o
período de realização da prova, ou, ainda, aquele
cujo aparelho celular tocar, será sumariamente
eliminado do certame.
11. Em caso de dúvida, durante a prova, levante o braço
para solicitar atendimento da fiscalização. Jamais
pergunte em voz alta.
12. O candidato que permanecer na sala de provas, por
mais de 3h45min, poderá levar consigo a cópia do
gabarito, em formulário específico, fornecido pela
ORGANIZADORA.
13. Ao terminar a resolução da prova, entregue-a ao
fiscal de sala juntamente com o cartão-resposta
(devidamente assinado). Não se esqueça, também,
de assinar a folha de frequência.
14. As provas terão duração de 4 (quatro) horas. Turno
da Manhã com início às 08h00min e término às
12h00min. Turno da Tarde com início às 14h00min
e término às 18h00min. O candidato só poderá
ausentar-se da sala depois de decorridas duas
horas do início das provas.
15. Os Gabaritos Preliminares das Provas Objetivas
serão divulgados 72 (setenta e duas) horas após a
realização das mesmas.
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CONHECIMENTOS GERAIS
Leia o Texto I para responder às questões 1 a 8.
TEXTO I
A liberdade e o consumo
No plano intelectual, o tema da liberdade ocupa as melhores
cabeças, desde Platão e Sócrates, passando por muitos outros.
Como conciliar a liberdade com a inevitável ação restritiva do
Estado? Como as liberdades essenciais se transformam em
direitos do cidadão? Essas questões puseram em choque os
melhores neurônios da filosofia, mas não foram as únicas a
galvanizar controvérsias.
Mas vivemos hoje em uma sociedade em que a maioria já
não sofre agressões a essas liberdades tão vitais, cuja conquista
ou reconquista desencadeou descomunais energias físicas e
intelectuais. Nosso apetite pela liberdade se aburguesou. Foi
atraído (corrompido?) pelas tentações da sociedade de consumo.
O que é percebido como liberdade para um pacato cidadão
contemporâneo que vota, fala o que quer, vive sob o manto da lei
(ainda que capenga) e tem direito de mover-se livremente?
O primeiro templo da liberdade burguesa é o supermercado.
Em que pesem as angustiantes restrições do contracheque, são
as prateleiras abundantemente supridas que satisfazem a
liberdade do consumo (não faz muitas décadas, nas prateleiras
dos nossos armazéns ora faltava manteiga, ora leite, ora feijão).
Não houve ideal comunista que resistisse às tentações do
supermercado.
A segunda liberdade moderna é o transporte próprio. BMW
ou bicicleta, o que conta é a sensação de poder sentar-se ao
veículo e resolver em que direção partir. Podemos até não ir a
lugar algum, mas é gostoso saber que há um veículo parado à
porta, concedendo permanentemente a liberdade de ir, seja
aonde for..
A terceira liberdade é a televisão. É a janela para o mundo.
É a liberdade de escolher os canais (restritos em países
totalitários), de ver um programa imbecil ou um jogo, ou estar tão
perto das notícias quanto um presidente da República. É estar
próximo de reis, heróis, criminosos, superatletas ou cafajestes
metamorfoseados em apresentadores de TV.
Uma ''liberdade'' recente é o telefone celular. É o gostinho
todo especial de ser capaz de falar com qualquer pessoa, em
qualquer momento, onde quer que se esteja. Importante? Para
algumas pessoas é uma revolução no cotidiano e na profissão.
Para outras, é apenas o prazer de saber que a distância não mais
cerceia a comunicação, por boba que seja.
Há ainda uma última liberdade, mais nova, ainda elitizada: a
internet e o correio eletrônico. É um correio sem as peripécias e
demoras do carteiro, instantâneo, e que está a nosso dispor, onde
quer que estejamos, onde se compra e vende, consomem-se
filosofia e pornografia, arte e empulhação.
Causa certo desconforto intelectual ver substituídas por
objetos de consumo as discussões filosóficas sobre liberdade e o
heroísmo dos atos que levaram à sua preservação em múltiplos
domínios da existência humana. Mas assim é a nossa natureza,
só nos preocupamos com o que não temos ou com o que está
ameaçado. Se há um consolo nisso, ele está no saber que a
preeminência de nossas liberdades consumistas marca a vitória
de havermos conquistado as outras liberdades mais vitais.
Cláudio de Moura Castro - Veja 1712

1. De acordo com o Texto I, qual opção está de acordo com
a nossa natureza?
a)
b)
c)
d)
e)

Valorizamos mais o que temos do que o que não temos.
Sempre estamos satisfeitos com o que temos.
Só damos valor às coisas quando sentimos que podemos
perdê-las.
Só nos importamos com o que temos.
Não nos importam as coisas que não temos.

2. De acordo com o Texto I, é CORRETO afirmar que
a)
b)

a sociedade de consumo influencia nosso apetite pela
liberdade.
a liberdade de consumo não é satisfeita pelas prateleiras dos
supermercados.

c)
d)
e)

nunca sofremos com a falta de alguns gêneros nas
prateleiras dos supermercados.
o telefone celular tem a mesma importância para todas as
pessoas.
todos têm acesso à internet.

3. Ao lermos o Texto I, podemos inferir que
a)
b)
c)
d)
e)

o tema da liberdade ocupou a cabeça de todos os
pensadores.
a sociedade atual não sofre agressões às liberdades como a
de antes.
é satisfatório ver as discussões filosóficas substituídas por
objetos de consumo.
as discussões filosóficas não fazem parte do conteúdo da
internet.
não conquistamos liberdade alguma.

4. Marque a opção CORRETA de acordo com o Texto I.
a)
b)
c)
d)
e)

A televisão não tem importância nenhuma na vida das
pessoas.
O transporte próprio ocupa lugar mais importante que a
televisão.
A última novidade em termos de “liberdade” é o celular.
O correio eletrônico ainda é uma forma de “liberdade”
elitizada.
Nossa sociedade não é consumista.

5. Marque a opção que apresenta vocábulo com o mesmo
sentido de “preeminência”, linha 52.
a)
b)
c)
d)
e)

Diplomacia.
Superioridade.
Capacidade.
Sabedoria.
Serenidade.

6. Pode-se afirmar que o Texto I é, predominantemente,
a)
b)
c)
d)
e)

injuntivo.
narrativo.
descritivo.
prescritivo.
dissertativo.

7. “O primeiro templo da liberdade burguesa é o
supermercado.” Sobre as classes de palavras presentes
nesse período, marque a opção INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

Há um numeral.
Há três substantivos.
Há adjetivos.
Há uma conjunção.
Há artigos definidos.

8. “Nosso apetite pela liberdade se aburguesou.” O termo
sublinhado significa tornar-se
a)
b)
c)
d)
e)

inferior.
refinado.
nulo.
excêntrico.
extremo.

9. No período “Pela minha cabeça passavam, às pressas e
truncados, os sucessos do dia.”. Qual a função sintática do
termo destacado?
a)
b)
c)
d)
e)

Sujeito.
Objeto direto.
Objeto indireto.
Complemento nominal.
Agente da passiva.

10. Assinale o período em que há uma oração adjetiva
restritiva.
a)
b)
c)
d)
e)

Ele falou que compraria a casa.
Vamos embora, que o dia está amanhecendo.
A casa onde moro é ótima.
Brasília, que é a capital do Brasil, é linda.
Parece que a prova não está fácil.
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11. Em qual dos períodos a seguir, podemos observar a
circunstância de causa?
a)
b)
c)
d)
e)

A chuva foi tão forte que, em poucos minutos, as ruas ficaram
alagadas.
Embora fizesse calor, levei agasalho.
Ele dorme como um urso.
Vim aqui a fim de que você me ajude.
Por ter muito conhecimento, é sempre consultado.

12. Indique a
INCORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

opção

em

que

a

concordância

está

Teus irmãos, tu e eu tomaremos a decisão.
Tu e teus irmãos tomareis a decisão.
Pais e filhos tomaram a decisão.
Tu e teus irmãos tomarão a decisão.
O pai e o filho tomarão a decisão.

13. Assinale a opção que tem a CORRETA regência verbal.
a)
b)
c)
d)
e)

Assistimos à inauguração da piscina.
Ele aspirava uma posição de maior destaque.
O governo assiste aos flagelados.
O aluno obedece os mestres.
O ensino deve sempre visar o progresso social.

14. Assinale a opção INCORRETA quanto ao uso dos
“porquês”.
a)
b)
c)
d)
e)

Em breve, compreenderás porquê tanta luta por nada.
Se o Brasil precisa do trabalho de todos, é porque todos são
importantes.
Não compareci à reunião porque estava viajando.
Ainda não se sabe o porquê de tantos desastres.
As mudanças por que tem passado a sociedade influenciam
em nosso caráter.

15. Marque a opção que contém uma metáfora.
a)
b)
c)
d)
e)

Meus olhos estão tristes porque você decidiu partir.
Faria isso mil vezes se fosse preciso.
Não lhe entendo. Ora ri, ora chora.
E o relógio fazia tique-taque, tique-taque...
Senti a seda do seu rosto em meus dedos.

16. Analise a seguinte frase:
A polícia _______ no assalto e _____ os ladrões.
Complete as lacunas com os verbos intervir e deter
respectivamente, no futuro do presente do indicativo e
marque a opção CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

24.
26.
30.
22.
18.

18. Fernando e Natália são irmãos. Natália nasceu em 1972,
e Fernando completou 18 anos em 1995. Quantos anos tinha
Natália quando Fernando nasceu?
a)
b)
c)
d)
e)

1.
2.
3.
5.
7.

20. Qual o inteiro mais próximo de 55/7?
a)
b)
c)
d)
e)

5.
6.
7.
8.
10.

21. Quantas laranjeiras há em uma fazenda que possui 83
linhas com 153 pés de laranja em cada?
a)
b)
c)
d)
e)

10.190.
11.190.
12.699.
13.190.
14.190.

22. Seu José comprou 85 vacas a R$ 660,00 cada uma, e
vendeu todas por R$ 73.260. Quanto seu José lucrou?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 18.000,00.
R$ 15.160,00.
R$ 17.160,00.
R$ 16.160,00.
R$ 21.120,00.

23. Quanto ganhará 15 pedreiros em 13 dias se trabalhar 8
horas à R$ 3,50 a hora trabalhada?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 4.260,00.
R$ 4.860,00.
R$ 5.460,00.
R$ 5.400,00.
R$ 6.550,00.

24. Quanto será o juros anual de R$ 5.340,00, à taxa de 3%
a.a.?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 160,20.
R$ 231,00.
R$ 341,20.
R$ 151,80.
R$ 261,00.

25. Dona Antônia leva 3/4 do dia para fazer uma roupa.
Quantos dias levará para fazer uma dúzia de roupas?

Interveio / deteve.
intervirá / deterá.
intervinha / detinha.
interviria / deteria.
intervém / detém.

17. Uma mangueira enche um tanque em 10 horas; outra, o
esvazia em 15 horas. Quantas horas levarão as duas
torneiras abertas para encherem o tanque quando estiver
vazio?
a)
b)
c)
d)
e)

19. Calcule “x” na expressão a seguir.
17 28
=
34 x
a) 12.
b) 33.
c) 56.
d) 74.
e) 78.

a)
b)
c)
d)
e)

6.
8.
9.
10.
19.

26. João bebe uma garrafa de refrigerante em 3 minutos,
enquanto Luiz leva 6 minutos para tomar a mesma
quantidade de refrigerante. Bebendo juntos, em quanto
tempo tomarão uma garrafa de refrigerante?
a)
b)
c)
d)
e)

1 min.
1 min e 30 segs.
2 min.
3 min.
4 min.

27. Calcule “x” e “y” na proporção x/12 = y/3, sabendo que
x² + y² = 68 e marque a opção CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

x = 8 e y = 2 ou x = –8 e y = –2.
x = 8 e y = 3 ou x = –8 e y = –3.
x = 4 e y = 2 ou x = –4 e y = –2.
x = 4 e y = 3 ou x = –4 e y = –4.
x = 2 e y = 1 ou x = –2 e y = –1.
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28. Dois corredores saem juntos, no mesmo instante e
sentido, do ponto de partida em uma pista circular. O
primeiro dá uma volta em 132 segundos, e o outro, em 120
segundos. Em quantos minutos, voltarão a se encontrar
novamente?
a)
b)
c)
d)
e)

20.
22.
24.
120.
132.

29. Se dividirmos o número 160 em três partes diretamente
proporcionais a 2, 3 e 5, teremos
a)
b)
c)
d)
e)

30 / 50 / 80.
32 / 48 / 80.
30 / 40 / 80.
35 / 45 / 80.
40 / 40 / 80.

30. Doze fazendeiros fazem um serviço em 20 dias. Em
quantos dias, quinze fazendeiros farão o mesmo serviço?
a)
b)
c)
d)
e)

9.
10.
16.
12.
25.

31. Analise a figura a seguir.

Ao iG, ele descreveu um momento inusitado quando percebeu um
travesti aproximando-se, possivelmente para pedir uma foto.
"Vou confessar publicamente minha a hipocrisia. 'Meu Deus do
céu, se esse rapaz pedir para tirar uma foto comigo? Como vou
reagir?'", disse.
Conforme imaginado por Fábio, o travesti realmente queria uma
foto: “Você costuma tirar fotos com pecadores?”, o Padre foi
questionado. Ao que respondeu: “Mas é claro”.
Em seguida, Fábio foi informado que a pessoa em questão é
Luana Muniz, um travesti conhecido no Rio de Janeiro que ficou
famoso, em rede nacional, por criar o bordão “Travesti não é
bagunça”, externado pela primeira vez no programa “Profissão
Repórter”, da Rede Globo. Luana criou um grupo que alimenta e
ajuda pessoas em dificuldades que andam pelas ruas da Lapa.
"Quando ela me contou, eu comecei a unir as coisas dentro de
mim. Eu não entro no mérito da questão da vida que ele leva,
vamos deixar que Deus faça isso. Não sou síndico da Eternidade.
Agora, que é um tapa na cara da gente, é?", finalizou o Padre.
Ele ainda disse: “Aquele que você enxerga e lhe provoca um
desconforto por ser tão diferente de nós, não sabemos quantas
coroas da dignidade foram recolocadas por essa pessoa, através
de um prato de comida, de um banho, de um atendimento
médico… Como um pai que abraça um filho que chega. Eu sou
padre, mas nem sempre tenho disposição de ir para praça
recolher os que precisam. Não cabe nenhum julgamento do lado
de lá".
33. A notícia e a atitude do padre provoca em nós muitas
reflexões...
A hipocrisia a que o padre se referiu era
a)
b)
c)
d)
e)

sentir vergonha da foto.
ignorar sua condição na festa.
censurar a atitude de Luana.
marginalizar quem agia com humanidade.
julgar pela aparência.

34. Ao tomar ciência do que Luana fazia na comunidade, o
padre expressou sua conclusão por meio da afirmação:
Com relação à parte sombreada do diagrama, é CORRETO
afirmar que
a)
b)
c)
d)
e)

A – (B – C).
A – (B ∪ C).
A – (B ∩ C).
A – (C – B).
A – (C + B).

a)
b)
c)
d)
e)

“Aquele que você enxerga.”
“Não sou síndico da Eternidade.”
“Nem sempre tenho disposição.”
“Eu comecei a unir as coisas.”
“Eu não entro no mérito da questão.”

32. Por quanto anos deve ser aplicado um capital de
R$ 10.000,00, à taxa de juros simples de 20% ao ano, para
obter-se um saldo de R$ 20.000,00?

35. “...não sabemos quantas coroas da dignidade foram
recolocadas por essa pessoa, através de um prato de
comida, de um banho, de um atendimento médico…”
Nesta afirmação está a ação de Luana com o próximo que é

a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

2.
5.
15.
4.
10.

Leia com atenção a seguinte notícia para responder às
questões 31 a 33.

afetividade.
comprometimento.
caridade.
igualdade.
integração.

36. A desigualdade social e a pobreza são problemas
sociais que afetam a maioria dos países na atualidade. A
pobreza existe em todos os países, pobres ou ricos, mas a
desigualdade social é um fenômeno que ocorre
principalmente em países não desenvolvidos.

© Fornecido por Notícias ao Minuto

No final de semana passado, o Padre Fábio de Melo compareceu
ao aniversário da cantora Alcione, na quadra da Mangueira, no
Rio de Janeiro.
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Assinale a alternativa que indica o conceito de desigualdade
social.
a)

b)
c)

d)
e)

De modo geral, a desigualdade econômica – a mais
conhecida – é chamada imprecisamente de desigualdade
social.
No Brasil, a desigualdade social tem sido um cartão de visita
para o mundo, pois é um dos países mais desiguais.
Compreende diversos tipos de desigualdades, desde
desigualdade de oportunidade, resultado, etc., até
desigualdade de escolaridade, de renda, de gênero, etc.
Podemos tomar como exemplo, levando em conta o
panorama da pobreza nos estados, a região Nordeste.
Estudada pelos pesquisadores, a desigualdade social
brasileira atribuem, a fatores que remontam ao Brasil colônia.

37. As barragens em Mariana
(Reportagem do G1)

39. Em entrevista à rádio CBN, o comandante do Corpo de
Bombeiros de Mariana, Adão Severino Júnior, afirmou que a
situação é “dramática”. Segundo a Polícia Militar, a lama
chegou a 2 metros e meio de altura e atingiu uma distância
de oito quilômetros da barragem. Cerca de 600 moradores
viviam no distrito de Bento Rodrigues. O comandante dos
Bombeiros da região acredita que 80% do distrito esteja
coberto por lama. De acordo com Adão Severino Júnior, a
lama é tóxica.
— Onde passa, não nasce nem capim — disse ele.
O desastre ecológico
especialistas como
a)
b)
c)
d)
e)

está

sendo

classificado

por

catástrofe ambiental natural.
acidente ecológico contaminador.
desastre ecológico tóxico.
maior acidente ambiental do Brasil.
acidente ambiental de lama tóxica.

40. Analise as afirmações sobre a Tecnologia da
Informação e Comunicação (TIC) assinalando (V) para as
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

Sobre este acidente ecológico, analise as afirmativas a
seguir.

(
) AS TICs podem ser definidas como um conjunto de
recursos tecnológicos, utilizados de forma integrada, com um
objetivo comum.
(
) Na educação, ou seja, no processo de ensino
aprendizagem, são pouco utilizadas porque prejudicam a ação
docente, causando desgaste na relação professor e aluno.
(
) Na Educação a Distância, as TICs são as únicas
ferramentas de viabilização e avaliação dessa modalidade de
ensino.
(
) As TICs são utilizadas das mais diversas formas, por
exemplo: na indústria (no processo de automação), no setor de
investimentos (informação simultânea e comunicação imediata).
(
) O desenvolvimento de hardwares e softwares garante a
operacionalização da comunicação e dos processos decorrentes
em meios virtuais.

I.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.

Foto: DigitalGlobe e Globalgeo Geotecnologias (foto aérea após o acidente)

II.

III.

IV.

V.

Duas barragens de rejeitos de mineração, de Fundão e de
Santarém, se romperam no dia 5 de novembro no distrito de
Bento Rodrigues, em Mariana, na Região Central de Minas
Gerais.
A enxurrada de lama destruiu vários imóveis e atingiu o
distrito vizinho de Paracatu de Baixo. Moradores da região
foram soterrados.
De acordo com a prefeitura, somente uma pessoa morreu e
quatro ficaram feridas. A vítima seria um homem que sofreu
um mal súbito.
Segundo o Sindicato dos Trabalhadores na Indústria de
Extração de Ferro e Metais Básicos de Mariana (Metabase),
100 pessoas desapareceram.
As equipes do Corpo de Bombeiros, agentes da Guarda
Municipal e Defesa Civil Municipal trabalharam no local com
dificuldade de acesso por causa da lama.

a)
b)
c)
d)
e)

V–F–F–V–V
V–V–V–F–F
F–V–F–V–F
F–F–V–V–V
V – V – F – F – V.
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

41. Tendo em vista os arquivos relacionados a seguir,
marque a opção que indica aquele que pode representar uma
imagem, devido a sua extensão.
a) .docx
b) .png
c)
.dwg
d) .xltx
e) .ppt

Marque a opção que indica as alternativas CORRETAS.
a)
b)
c)
d)
e)

42. O procedimento pregão é dividido em duas fases:
interna e externa. Na primeira fase, atua o dirigente
responsável, chamado de Competente. Dentre as atribuições
que competem a esse dirigente, marque (V) para as
VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS.

I – II – IV
II – III – IV
III – IV – V
I – II – V
I – II – III.

38. O desastre ambiental que aconteceu em Minas Gerais
foi ocasionado pelo rompimento de uma barragem com
rejeitos de uma
a)
b)
c)
d)
e)

Metalúrgica.
Pedreira.
Refinaria.
Petroleira.
Mineradora.

(
(
(
(

) Envio do edital para assinatura
) Abertura da licitação
) Designação do pregoeiro
) Elaboração do edital.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

F–F–V–V
V–V–V–V
V–F–F–V
F–V–V–V
F – F – F – V.
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43. Tendo em vista os atos de improbidade administrativa,
como o enriquecimento ilícito, é(são) alguma(s) de sua(s)
consequência(s) a suspensão de direitos políticos de
a) dois anos, apenas.
b) cinco a oito anos, multa civil de até duas vezes o valor do
dano e proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios pelo prazo de cinco anos.
c)
três a cinco anos, multa civil de até cem vezes o valor da
remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar
com o poder público ou receber benefícios pelo prazo de
três anos.
d) cinco anos multa civil de até três vezes o valor do acréscimo
patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou
receber benefícios pelo prazo de três anos.
e) oito a dez anos, multa civil de até três vezes o valor do
acréscimo patrimonial e proibição de contratar com o poder
público ou receber benefícios pelo prazo de dez anos.
44. Considera-se critério de desempate em licitações em
casos de igualdade de condições: Dar preferência aos bens
ou serviços produtos ou prestados por empresas.
a) brasileiras que invistam em pesquisa e no desenvolvimento
de tecnologia em outro país.
b) estrangeiras com escritórios no Brasil.
c)
que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista
em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da
Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.
d) brasileiras com reserva de cargos para cientistas
estrangeiros conforme prevista em lei.
e) estrangeiras que estejam instaladas no País.
45. Analise a texto a seguir:
Faz parte da rotina de recebimento e classificação de
correspondências: separar a correspondência de caráter ______
da de caráter _______ e encaminhar a correspondência _______
aos respectivos destinatários. Abrir a correspondência ________.
Marque a opção que completa, CORRETA e respectivamente,
as lacunas.
a)
b)
c)
d)
e)

intensivo / não intensivo / intensiva / não intensiva
ostensivo / sigiloso / sigilosa / ostensiva
oficial / legal / legal / oficial
prioritário / não prioritário / prioritária / não prioritária
pessoal / oficial / oficial / pessoal

46. É o arquivo que tem sob sua custódia os documentos
resultantes da experiência humana num campo específico,
como, por exemplo, os arquivos médicos ou hospitalares,
arquivos de imprensa, arquivos de engenharia. Essa
afirmativa faz referência ao arquivo
a) morto.
b) geral.
c)
temporário.
d) privado.
e) especializado.
47. Como é conhecido o princípio constitucional que o
processo licitatório visa garantir?
a) Isonomia.
b) Isologia.
c)
Isotonia.
d) Isometria.
e) Isomorfia.
48. No Word, na guia “Início”, para que serve a ferramenta
“Formatar Pincel”?
a) Copiar formatação de texto e algumas formatações básicas
de gráfico como bordas e preenchimentos.
b) Limpar a formatação.
c)
Copiar a fonte e o tamanho do texto no WordArt.
d) Mudar a cor do fundo da página.
e) Copiar e colar, somente, texto.

49. A respeito da navegação na Internet, assinale (V) para
as afirmativas VERDADEIROS e (F) para as FALSAS.
(
) Apenas pela URL, Uniform Resource Locator, pode-se
encontrar um site na Internet.
(
) O IP é o que identifica um computador em uma rede local
ou pública.
(
) É possível acessar uma página na Internet mesmo estando
desconectado da rede.
(
) Intranet é uma rede que não necessita de provedor.
Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA.
a)
b)
c)
d)
e)

F – F – F – F.
V – V – V – V.
F – V – V – F.
F – F – V – V.
V – F – V – V.

50. A opção que contém o atalho por teclado para abrir uma
nova aba na mesma janela aberta atualmente, é
a) CTRL + B.
b) CTRL + A.
c)
CTRL + T.
d) CTRL + N.
e) CTRL + H.
51. Sabemos que atendimento corresponde ao ato de
atender, ou seja, ao ato de cuidar, de prestar atenção às
pessoas que recebemos ou com as quais mantemos contato.
Sobre atendimento ao público, qual a principal função desse
profissional?
a) Apresentar-se indiferente às necessidades do cliente, pois
se deve evitar o envolvimento com os problemas dele.
b) Concordar ou discordar do ponto de vista do cliente e
direcioná-lo ao setor responsável.
c)
Resolver os problemas de ordem pessoal do cliente em
relação à organização.
d) Encaminhar o cliente à direção da empresa para que
entenda qual o seu problema e apresente a solução.
e) Ajudar o cliente, dentro do possível, a ter suas necessidades
atendidas em relação à organização.
52. A Redação Oficial é o meio de comunicação com o qual
os órgãos públicos redigem atos normativos e
correspondências oficiais. Que características especiais
esse tipo de redação exige?
a) Sinceridade, simplicidade e clareza.
b) Precisão, descrição e adequação.
c)
Sofisticação, espontaneidade e informalidade.
d) Concisão, formalidade e impessoalidade.
e) Duplicidade, clareza de argumentos e criatividade.
53. Um documento é considerado um Documento Oficial
quando é
a) redigido, exclusivamente, pelos órgãos estaduais.
b) confeccionado ou recebido por uma empresa do Poder
Público.
c)
redigido e recebido, exclusivamente, pelos órgãos
municipais.
d) redigido por empresas privadas e apresenta padrão na
organização.
e) tido como um documento padrão na empresa.
54. Ofício e aviso são tipos de documentos oficiais que os
órgãos públicos utilizam muito nas suas comunicações,
porém a diferença que existe entre os dois é que o aviso é
expedido, exclusivamente:
a) por Ministros de Estado para autoridades com a mesma
hierarquia.
b) pelos Senadores para o Presidente da República.
c)
pela assessoria da Presidência da República para os
Ministros de Estado.
d) pelo Presidente da República para organizações privadas.
e) pelo Prefeito para os Deputados Estaduais e Federais.
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55. O objetivo da licitação no Poder Público é assegurar a
a) seleção das propostas das melhores e mais conceituadas
empresas no mercado por intermédio do Diário Oficial.
b) seleção das propostas mais vantajosas para o Governo
Federal e Estadual, bem como para as empresas privadas
e empresas públicas.
c)
seleção das propostas mais atrativas e dentro da
disponibilidade financeira de todos os órgãos públicos.
d) seleção das propostas vantajosas também para empresas
privadas, salvaguardando o interesse de empresas dentro e
fora do País.
e) melhor proposta para a Administração, salvaguardando,
também, o direito à concorrência igualitária entre todos os
participantes.
56. Marque a opção que indica as duas fases de um
processo de LICITAÇÃO.
a) Abertura externa e confidencial.
b) Consulta e análise.
c)
Abertura e encerramento.
d) Abertura interna e ampla.
e) Interna e externa.
57. O memorando, também conceituado como ato de
correspondência de comunicação, apresenta circulação
a) informal.
b) de livre tramitação.
c)
interna.
d) externa.
e) restrita.
58. A cerca de Ato Administrativo, assinale (V) para as
afirmativas VERDADEIRAS e (F) para as FALSAS sobre seus
requisitos para constituição.
(
(
(
(

) Objeto.
) Modelo.
) Forma.
) Finalidade.

Marque a opção que apresenta a sequência CORRETA:
a)
b)
c)
d)
e)

V–V–V–V
V–F–F–F
V–V–F–F
V–F–V–V
F – F – V – V.

59. Marque a opção CORRETA que define o que são Atas.
a) Aviso ou comunicado que têm sempre destinatário coletivo.
b) Correspondências somente flexíveis, dando mais
importância à estética que ao conteúdo.
c)
Declaração, também conceituada como atestado.
d) Correspondência que documentará o convite para
assembleia, reunião, congresso, etc.
e) São registros utilizados para formalizarem os assuntos
discutidos e as eventuais decisões tomadas numa reunião,
assembleia, num congresso ou numa convenção.
60. Sobre arquivo, marque a opção CORRETA.
a) É um conjunto de documentos oficialmente produzidos e
recebidos por um governo, uma organização ou uma firma
no decorrer de suas atividades, arquivados e conservados
por si e seus sucessores para efeitos futuros.
b) É todo material recebido ou produzido por um governo.
c)
É todo material recebido ou produzido por uma organização
ou firma.
d) A definição de arquivos resume-se ao aspecto externo, se
em texto, audiovisual, sonoro, isto é, o gênero dos
documentos de um arquivo, pode ser bem variado.
e) Qualquer que seja a finalidade de um arquivo, sua função
básica consiste em guardar documentos pessoais.
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