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CONSELHO REGIONAL DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL DA 5ª REGIÃO
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

Cód. 201, 202 e 203 - Auxiliar Administrativo

Instruções da prova

1) Verifique se o seu Caderno de Provas contém 40 (quarenta) questões objetivas com 5 (cinco) 
alternativas cada uma: a, b, c, d e e. Caso haja falha, comunique imediatamente o Fiscal, para 
a troca. Certifique-se de que o cargo desta prova é igual ao cargo do seu Cartão de Respostas.

2) Leia a prova com atenção: você terá 4 (quatro) horas para resolvê-la, incluindo o tempo de 
preenchimento do Cartão de Respostas.

3) Para cada questão objetiva só há uma resposta correta.

4) A interpretação das questões é parte integrante desta prova, não sendo permitidas perguntas 
ao Fiscal.

5) A prova é INDIVIDUAL, sendo vedada a comunicação entre os candidatos durante sua realização.

6) Será eliminado o candidato que utilizar material de consulta ou qualquer sistema de comunicação.

7) Não será permitido o uso de aparelho celular durante a realização do certame. O mesmo deverá 
ficar desligado e guardado no saco plástico.

8) Siga rigorosamente as orientações para o preenchimento do Cartão de Respostas, contidas no 
mesmo.

9) Ao terminar o preenchimento, entregue o Cartão de Respostas ao Fiscal, devidamente assinado, 
assinando também a Lista de Devolução do Cartão de Respostas.

10) Não haverá troca do Cartão de Respostas sob nenhuma hipótese por erro do candidato.

11) Os candidatos poderão levar seu caderno de questões somente 60 (sessenta) minutos antes 
do término da prova.

12) Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala, saindo juntos do recinto e assinando 
a Ata de Ocorrência da Sala.

Boa Prova!
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1) Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente  as lacunas das linhas 03 e 06 
do texto acima.

a) as – à – a
b) as – a – a
c) às – à – à 
d) às – a – a 
e) as – à – à

2) Na ortografia da língua portuguesa, usam-
se frequentemente combinações de duas letras 
para representar um só som. Isso não ocorre na 
palavra

a) alguém (linha 01).
b) impossível (linha 03).
c) velhas (linha 04).
d) daqueles (linha 06).
e) imaginação (linha 08).

3) Considere as seguintes afirmações sobre 
acentuação gráfica.

I- “Exigência” e “política” (linha 02) são 
acentuadas pela mesma regra.

II- “Inútil” e “impossível” (linha 03) são 
acentuadas pela mesma regra.

III- “Alguém” (linha 01) e “já”(linha 05) são 
acentuadas pela mesma razão.

Língua Portuguesa

Instrução: as questões de números 01 a 07 referem-se ao texto que segue.

Novo slogan político

Rubem Alves

01. Alguém escreveu num muro branco da Universidade do Porto, em Portugal, a sua
02. exigência política: “Queremos mentiras novas”. Quem a escreveu sabia das coisas.
03. Sabia que era inútil pedir o impossível: “Basta de mentiras!”. Na política, apenas___
04. mentiras são possíveis. Mas ele já estava cansado de mentiras velhas, batidas,
05. como piadas cujo fim já se conhece, que diariamente aparecem nos jornais.
06. Mentiras velhas são um desrespeito___ inteligência daqueles ___ quem são
07. dirigidas. Que mintam, mas que respeitem a minha inteligência! Mintam usando a 
08. imaginação. Por isso escrevia, em nome da inteligência, do possível e do humor:
09. “Queremos mentiras novas”.

ALVES, Rubem. Ostra feliz não faz pérola. São Paulo: Editora Planeta, 2008, p. 17.

Qual(is) palavras corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a II.
c) Apenas a III.
d) Apenas I e a II.
e) A I a II e a III.

4) Assinale com V as afirmativas verdadeiras e 
com F as falsas.

(  ) As duas vírgulas da linha 01 assinalam um 
termo deslocado.

(    ) O ponto final logo após a palavra  “possíveis” 
(linha 04) poderia ser substituído por uma vírgula 
sem acarretar prejuízo na frase.

(  ) A vírgula da linha 05 introduz uma oração 
explicativa.

A alternativa que apresenta a sequência correta 
de preenchimento dos parênteses, de cima para 
baixo, é

a) V – F – V.
b) F – V – V. 
c) V – V – V. 
d) F – F – F. 
e) V – F – F.
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5) O vocábulo “cujo” (linha 05) refere-se à 
palavra de qual alternativa?

a) Fim.
b) Ele.
c) Piadas.
d) Jornais
e) Cansado.

6) “Mas ele já estava cansado de mentiras 
velhas, batidas...”, o verbo “estava”(linha 04) 
encontra -se no tempo ________________ do 
modo _____________.

Qual alternativa preenche correta e 
respectivamente as lacunas acima?

a) presente – subjuntivo.
b) pretérito mais que perfeito – indicativo
c) pretérito imperfeito – subjuntivo.
d) pretérito perfeito –  indicativo.
e) pretérito imperfeito – indicativo.

7) “Por isso escrevia, em nome da inteligência, 
do possível e do humor”(linha 08).

O termo sublinhado só pode ser substituído, 
sem alterar o sentido da frase, pelo nexo:

a) Porque.
b) Visto que.
c) Embora.
d) Logo.
e) Pois.

8) O empresário observou o funcionário e achou 
seu gesto nobre, humano e carinhoso. Os 
termos sublinhados são

a) predicativos do objeto.
b) predicativos do sujeito.
c) adjuntos adnominais.
d) objetos diretos.
e) adjuntos adverbiais de modo.

9) Numere a segunda coluna de acordo com 
a primeira, estabelecendo o tipo de relação 
existente entre as orações de cada período.

(1) Relação de causa.

(2) Relação de consequência.

(3) Relação de conclusão.

( ) Porque a barragem arrebentou, não 
conseguimos visitar o outro lado da cidade.

(  ) Faltam livros no mercado; conheça, pois, 
aqueles disponíveis na internet.

(   ) A água era tão forte, que logo passou para o 
outro lado da ponte.

A ordem correta dos números da segunda 
coluna, de cima para baixo, é

a) 2 - 3 - 1.
b) 1 - 2 - 3.
c) 3 - 2 - 1.
d) 1 - 3 - 2.
e) 2 - 1 - 3.

Instrução: Leia o fragmento abaixo para 
responder à questão 10.

01. A escrita é uma das formas de expressão 
02. que as pessoas utilizam para comunicar
03. algo e tem várias finalidades: informar, 
04. entreter, convencer, divulgar, descrever.
05. Assim, o conhecimento  acerca  das
06. variedades linguísticas  sociais, regionais
07. e de registro torna-se necessário para
08. que se use a língua nas mais diversas
09. situações comunicativas.

10) Se substituíssemos a palavra 
“conhecimento”(linha 05) por  “aquisições” 
quantas outras palavras sofreriam alteração  
para fins de concordância do início do período 
até o final ?

a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
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Raciocínio Lógico

11) Durante uma aula, foi feita uma pesquisa que 
visava mapear a preferência dos alunos da classe 
por esportes, todos os alunos responderam à 
pergunta e obteve-se os seguintes resultados: 
4 deles disseram não preferir nem futebol nem 
voleibol, 13 disseram gostar de ambos, 22 
disseram gostar de futebol e 19 de voleibol. 
Assim pode-se afirmar que o número de alunos 
desta classe é

a) 30.
b) 32.
c) 37.
d) 41.
e) 45.
  

12) Um comerciante decidiu remarcar o preço 
de uma certa mercadoria com um aumento de 
40 por cento e em seguida devido a uma queda 
na procura decidiu reduzir o preço que estava 
sendo trabalhado em 40 por cento. Com relação 
ao valor inicial pode-se afirmar que

a) o valor final ficou inalterado.
b) o valor final ficou 16 por cento maior.
c) o valor final ficou 16 por cento menor.
d) o valor final ficou 4 por cento maior.
e) o valor final ficou 4 por cento menor.

13) Sete fisioterapeutas trabalham em uma 
clínica de reabilitação atendendo em média 6 
pacientes diferentes por dia cada. Ao final de um 
mês com 26 dias trabalhados terão atendido um 
total de N pacientes. O valor de N é

a) 1092.
b) 1292.
c) 156.
d) 162.
e) 42.

14) Uma fisioterapeuta preocupada com seus 
pacientes decidiu adquirir um novo equipamento 
que havia sido lançado recentemente, porém a 
empresa responsável por sua distribuição, que 
estava prevista para a segunda feira as 12 horas, 
informou que faltaram peças para terminar a 
produção. A previsão de entrega mudou para 
0,4 semanas da data e horário previstos. Assim 
a entrega ficou para

a) Entre 5 e 6 horas da quarta-feira.
b) Entre 6 e 7 horas da quinta-feira.
c) Entre 7 e 8 horas da quinta-feira.
d) Entre 9 e 10 horas da quinta-feira.
e) Entre 10 e 11 horas da quarta-feira.

15) Uma urna contém 10 bolas azuis, 7 bolas 
brancas e um certo número de bolas vermelhas. 
Sabendo-se que as bolas são idênticas e, 
portanto, diferenciadas apenas pela cor e que 
a probabilidade de retirar uma bola vermelha é 
de 0,15, pode-se afirmar que a probabilidade de 
retirar-se uma bola azul é de

a) 0,1.
b) 0,2.
c) 0,3.
d) 0,4.
e) 0,5.

ESPAÇO DE RASCUNHO PARA A PROVA DE 
RACIOCÍNIO LÓGICO
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Legislação

16) Quanto ao Conselho Regional de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 5ª Região 
é INCORRETO afirmar que

a) foi criado pela Resolução nº 54 do 
Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia 
Ocupacional.

b) tem sede em Porto Alegre.
c) sua jurisdição abrange os Estados do Rio 

Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. 
d) o custeio das despesas de instalação do 

Conselho Regional é de responsabilidade do 
Conselho Regional de que se desmembrar.

e) o Conselho Regional têm seus objetivos, 
natureza e jurisdição definidos em lei.

17) Os Conselhos Regionais de Fisioterapia e 
Terapia Ocupacional, no âmbito da administração 
interna da Instituição, são instâncias de 1ºs 
graus nas áreas:

I – deliberativa.
II – normativa.
III – administrativa.
IV – contenciosa. 
V – disciplinar.

Quais estão corretas?

a) Apenas a I. 
b) Apenas a II e a III.
c) Apenas a IV e a V.
d) Apenas a I, II, III e V.
e) A I, a II, a III, a IV e a V. 

18) Marque VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) no 
que se refere ao conteúdo da Resolução nº 182 
de 26 de novembro de 1997.

(  ) A sigla CREFITO, instituída pelo Conselho 
Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 
– COFFITO, para os Conselhos Regionais de 
Fisioterapia e Terapia Ocupacional, será usada 
por cada Conselho Regional, acrescida de hífen 
(-) mais o número correspondente à respectiva 
jurisdição.

( ) Os Conselhos Regionais de Fisioterapia 
e Terapia Ocupacional – CREFITOS, no seu 
conjunto, compõem com o Conselho Federal 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional-
COFFITO, uma Instituição, responsável pelo 
atendimento dos objetivos de interesse público 
que determinaram a criação desses Conselhos 
Regionais – CREFITOS e do Egrégio Conselho 
Federal.
( ) A proposta da Diretoria que deixar de ser 
votada por falta de “quorum”, é tida como 
aprovada. 
(  ) A nomenclatura dos empregos e respectivas 
atribuições, os níveis salariais e as formas de 
progressão dos empregados dos CREFITOS, 
serão criadas, de acordo com os interesses da 
Instituição e aprovadas pelo Plenário. 

A sequência correta de preenchimento nos 
parênteses de cima para baixo é
a) V - F - V - F. 
b) V - V - F - V.
c) F - V - V - F.
d) F - V - V - V.
e) V - V - F - F.

19) Compõem a estrutura do Conselho Regional 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional

a) apenas o plenário, diretoria, as assessorias 
técnicas e secretaria geral. 

b) a Diretoria e o Conselho de Prestação de 
Contas - CPC.

c) a Comissão de Ética Profissional e as 
assessorias técnicas. (art. 6º Resolução 182)

d) o presidente, os secretários, os conselheiros 
e os membros do tribunal de contas.   

e) o Conselho de Prestação de Contas e o 
Conselho Deliberativo.

20) Pelo que disciplina a Lei nº 6316 de 1975, 
a extinção ou perda de mandato de membro do 
Conselho Federal ou dos Conselhos Regionais 
ocorrerá
I - por renúncia.
II - por superveniência de causa de que resulte a 
inabilitação para o exercício da profissão.
III - por qualquer condenação em virtude de 
sentença transitada em julgado.
IV - por destituição de cargo, função ou emprego, 
relacionada à prática de ato de improbidade na 
administração pública ou privada, em virtude de 
sentença transitada em julgado.
V – por ausência, sem motivo justificado.
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Quais afirmações completam corretamente o 
enunciado da questão?

a) Apenas a I e a II.
b) Apenas a III e a IV.
c) Apenas a I, a II e a IV. 
d) Apenas a I, a II, a IV e a V.
e) A I, a II, a III, a IV e a V.

21) A jornada de trabalho dos Profissionais 
Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional é

a) instituída pelos Conselhos Federal e 
Regionais. 

b) fixada pela Constituição Federal.
c) no máximo de 30 horas semanais de trabalho.
d) regulada pelos contratos de trabalho e não 

por lei.
e) de 8horas diárias, prorrogáveis por no 

máximo mais 02 horas diárias, ao limite de 
44 horas semanais de trabalho.

22) Os membros dos Conselhos Regionais 
de Fisioterapia e Terapia Ocupacional e os 
respectivos suplentes, com __________ de 
4 (quatro) anos, serão eleitos pelo sistema de 
eleição ____________, através do voto pessoal, 
secreto e ___________.

A alternativa que completa corretamente as 
lacunas é

a) mandado – direta – facultativo 
b) mandato – indireta – obrigatório
c) mandado – indireta – obrigatório 
d) mandato – direta – facultativo 
e) mandato – direta – obrigatório

23) Com relação à renda dos Conselhos Federal 
e Regionais prevista nos artigo 9º e 10º da Lei 
nº 6316/1975, qual é exclusiva dos Conselhos 
Regionais?

a) Subvenções.
b) Legados. 
c) Doações.
d) Rendas patrimoniais.
e) 80% (oitenta por cento) do produto 

da arrecadação de anuidades, taxas, 
emolumentos e multas.

24) O pagamento da Anuidade ao Conselho 
Regional é.

a) uma condição para validação do diploma.
b) uma condição de legitimidade do exercício 

da profissão.
c) uma obrigação desde a colação de grau.  
d) uma irregularidade administrativa.
e) uma faculdade do profissional 

Fisioterapeuta.

25) Com relação à Licença Temporária de 
Trabalho para Fisioterapeutas e Terapeutas é 
INCORRETO afirmar que:

a) é um ato administrativo destinado a permissão 
do exercício profissional pelo período mínimo 
de um ano apenas aos indivíduos em aguardo 
da expedição do diploma de graduação pela 
Instituição de Ensino Superior

b) é um ato administrativo, pela regra geral, não 
renovável.

c) é um ato administrativo que poderá ser 
concedido em situações especiais pelo 
CREFITO, desde que autorizada pelo 
Plenário do COFFITO. 

d) é um ato administrativo destinado aos 
profissionais que não poderão exercer a 
profissão por determinado período em razão 
de viagem, doença, maternidade entre 
outros.

e) é um ato deliberativo da diretoria.

26) O artigo 7º da Resolução nº 139 de 
1992, dispõe que é atribuição do profissional 
responsável técnico, observar que os estágios 
curriculares, segundo os seguintes critérios:

I - Só poderá ser realizado, com a interveniência, 
obrigatória, da Instituição de Ensino Superior.

II - Só poderá ocorrer a partir do 6º período da 
graduação, por ser parte do ciclo de matérias 
profissionalizantes, consoante com a Resolução 
CFE nº. 04/83.

III - Só poderá alcançar uma relação máxima de 
1 (um) preceptor para 3 (três) acadêmicos.

IV - A preceptoria de estágio curricular, nos 
campos assistenciais da Fisioterapia e/ou da 
Terapia Ocupacional, só poderá ser exercida, com 
exclusividade, por profissional Fisioterapeuta e/
ou Terapeuta Ocupacional, conforme a área em 
que o mesmo ocorra.

Quais estão corretos?

a) Apenas o I.
b) Apenas o II e o III.
c) Apenas o IV e o V.
d) Apenas o I, III e o IV.
e) O I, o II, o III e o IV .
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27) Quanto à outorga para exercício profissional 
para diplomado no exterior, a Resolução nº 131 
de 26 de novembro de 1991 prevê que

a) a outorga do diplomado no exterior não 
poderá mais ser concedida.

b) as outorgas já concedidas não podem ser 
sujeitas a cassação, em razão do direito 
adquirido.

c) será concedida apenas se houver 
comprovação formal de que sua graduação 
se deu em estudo e Instituição de nível 
superior, com curso reconhecido pelo 
Governo do País de origem.

d) cabe ao CREFITO da jurisdição fazer 
sindicância e deliberar sobre as medidas 
cabíveis contra outorgas concedidas aos 
diplomados no exterior. 

e) o Conselho Regional é exclusivo e 
privativamente competente para legislar e 
decidir sobre o assunto.

28) O ____________, no seu conjunto, compõe 
com o __________, uma Instituição, responsável 
pelo atendimento dos objetivos de interesse 
público que determinaram a criação desse 
Conselho Regional e do Egrégio ___________. 
O _________ fiscaliza o exercício profissional 
na área de sua jurisdição representando, 
inclusive às autoridades competentes, sobre os 
fatos que apurar e cuja solução ou repressão 
não seja de sua alçada; cumpre e faz cumprir as 
disposições as disposições da Lei nº 6.316/75, 
das resoluções e demais normas baixadas pelo 
__________; funciona como tribunal Regional 
de Ética, conhecendo, processando e decidindo 
os casos que lhe forem submetidos.

Assinale a alternativa que preenche corretamente 
as lacunas com CREFITO ou COFFITO baseado 
no que determina a Resolução nº 182 de 1997.

a) CREFITO – COFFITO – COFFITO – 
CREFITO – COFFITO 

b) COFFITO – CREFITO – CREFITTO – 
COFFITO – CREFITO 

c) CREFITO – COFFITO – COFFITO – 
COFFITO – COFFITO

d) COFFITO – COFFITO – CREFITO – 
CREFITO – CREFITO 

e) CREFITO – COFFITO – CREFITO – 
COFFITO – CREFITO

29) Assinale VERDADEIRO (V) ou FALSO (F) 
baseado na Estrutura e Organização do Conselho 
Regional.
(  ) Ocorrida a vacância de cargo de conselheiro, 
o Plenário, em sua primeira reunião elege o 
Conselheiro Suplente que deve preencher a vaga 
durante o restante do mandato, dando conhecimento, 
em tempo hábil, ao Egrégio Conselho Federal. 
(  ) Nos casos de licença, de impedimento ou falta 
eventual de Conselheiro, o Presidente do CREFITO 
pode convocar um dos suplentes para substituí-lo 
durante o período de duração do afastamento.
(  ) O Plenário decide pela maioria absoluta dos votos 
dos membros efetivos participantes da reunião, 
excluindo o Presidente ou, quando for o caso, o 
membro que esteja, eventualmente, na Presidência 
dos trabalhos. 
(  ) O Secretario Geral é o executor das deliberações 
do Plenário e da administração da Instituição. 
Assinale a alternativa que contém a sequência 
correta de preenchimento dos parênteses, de cima 
para baixo.
a) V – F – V – F.
b) V – V – V – F.
c) F – V – F – V.
d) F – F – V – V. 
e) V – V – F – F.

30) É correto afirmar em relação à Secretaria Geral 
que
a) é um órgão assessor do Plenário, de caráter 

consultivo, é presidida pelo Vice-Presidente do 
CREFITO e composta de um Secretário e dois 
Vogais por ele indicados dentre os conselheiros 
efetivos ou suplentes, vetando-se a participação 
de membros de Diretoria do Colegiado, com 
exceção do Vice-Presidente, que é membro nato.

b) é um órgão assessor do Plenário de caráter 
consultivo e fiscal, e de Controle Interno, é 
integrada por 3 (três) conselheiros efetivos que 
não participam da composição da Diretoria.

c) tem como atribuição instruir com parecer 
conclusivo balancetes e processos de prestação 
de contas, para orientação e julgamento do 
Plenário.

d) é um órgão assessor em caráter permanente 
ou temporário do Plenário, da Diretoria e 
dos Conselheiros em assuntos próprios das 
respectivas áreas profissionais, do interesse 
da administração da Instituição, solicitado por 
intermédio do Presidente e inclui a instrução 
do assunto com parecer técnico, e conforme a 
área profissional, a execução de procedimentos 
requeridos pelo encaminhamento e a solução do 
mesmo.

e) é o órgão encarregado da execução dos 
serviços e das atividades administrativas de 
apoio, necessárias ao pleno funcionamento 
do CREFITO e conservação e guarda de seu 
patrimônio.
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Informática

31) Assinale a alternativa correta de definição 

dos botões na seguinte ordem: ,  e .

a) Realça o texto selecionado; Espaçamento 
entre linhas e parágrafos; Sobrescrito: cria 
letras pequenas acima da linha do texto.

b) Realça o texto selecionado; Coloca o 
texto selecionado em ordem alfabética ou 
numérica; Aumenta o tamanho da fonte. 

c) Limpa a formatação do texto selecionado; 
Coloca o texto selecionado em ordem 
alfabética ou numérica; Sobrescrito: cria 
letras pequenas acima da linha do texto.  

d) Limpa a formatação do texto selecionado; 
Espaçamento entre linhas e parágrafos; 
Aumenta o tamanho da fonte.

e) Mostra marcas de parágrafos; Espaçamento 
entre linhas e parágrafos; Sobrescrito: cria 
letras pequenas acima da linha do texto.

32) No Windows a Conta de Usuários é uma 
série de informações que indicam ao sistema 
operacional quais arquivos e pastas determinado 
usuário pode acessar. Analise as assertivas 
abaixo sobre a conta de usuário do Windows 7. 

I- Elas podem ser de três tipos: Padrão, 
Administrador e Convidado.

II- A área de gerenciamento de contas pode ser 
acessada através do Painel de Controle no 
item Contas de Usuário.

III- Os perfis de contas de usuários não podem 
ser modificados, é necessário excluir e 
recriar.

IV- Não é obrigatório criar uma conta de usuário 
para utilizar o Windows 7.

V- Uma vez criada uma conta de usuário ele 
precisa obrigatoriamente de uma senha.

VI- As contas Convidado destinam-se 
principalmente às pessoas que precisam 
usar temporariamente um computador. 

Quais estão corretas?
a) Apenas a I, II e VI.
b) Apenas a I, V, VI.
c) Apenas a I, II, III e VI.
d) Apenas a II, III e V.
e) Apenas a I, II, III, IV e V.

33) Sobre o Excel 2010 é correto afirmar que:  

I- O Excel é uma planilha eletrônica.
II- O Excel pode ser utilizado para atender 

necessidades pessoais ou profissionais.
III- O Excel não permite que o usuário crie suas 

próprias fórmulas, mas traz muitas fórmulas 
e funções prontas.

IV- O Excel funciona online e off-line.
V- O Excel pertence ao pacote office.
Quais estão corretas?
a) Apenas a III.
b) Apenas a I, II, IV e V.
c) Apenas a I e V.
d) A I, II, III, IV e V.
e) Apenas a I, II e III.

34) A cerca do Microsoft PowerPoint 2010 é 
INCORRETO afirmar que

a) com o PowerPoint consegue-se produzir 
slides.

b) nos slides podemos inserir textos e imagens.
c) permite animar os textos contidos nos slides. 
d) é ótimo para auxiliar professores em aulas 

expositivas. 
e) o PowerPoint permite trabalhar com textos 

nos slides, mas não possui a ferramenta 
Corretor Ortográfico.

35) A internet é uma rede de dimensão global 
que conecta outras redes e sobre ela é correto 
afirmar que 
a) a internet trabalha principalmente com 

protocolos TCP/IP e suas diversas camadas 
e protocolos dependentes. 

b) a internet é uma rede privada e restrita a um 
grupo de pessoas.

c) a internet é a rede local de computadores. 
d) a internet não permite que possamos nos 

conectar com pessoas pelo mundo.
e) a internet nos oferece total segurança nas 

informações que compartilhamos através 
dela.



9/9 201, 202 e 203 - Auxiliar Administrativo

Conhecimentos Específicos

36) O pregão, na forma eletrônica, como 
modalidade de licitação do tipo menor preço, 
realizar-se-á quando a disputa pelo fornecimento 
de bens ou serviços comuns for feita à distância 
em sessão pública, por meio de sistema que 
promova a comunicação pela internet. Análise 
as sentenças abaixo referente a esta modalidade 
de licitação.

I- Para a habilitação dos licitantes será exigida 
documentação relativa à habilitação jurídica, 
bem como à qualificação técnica.

II- Quando permitida a participação de consórcio 
de empresas será exigida a constituição 
e registro do consórcio somente após a 
celebração do contrato.

III- Caberá ao pregoeiro, em especial, coordenar 
o processo licitatório e indicar o vencedor do 
certame.

Quais estão corretas?

a) Apenas a I.
b) Apenas a III.
c) Apenas a I e a III.
d) Apenas a II e a III.
e) A I, a II e a III.

37) Contrato administrativo é todo e qualquer 
ajuste entre órgãos ou entidades da 
Administração Pública e particulares, em que 
há um acordo de vontades para a formação de 
vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas. 
O contrato administrativo NÃO se caracteriza 
por ser

a) comutativo.
b) consensual.
c) oneroso.
d) intuitu personae.
e) informal.

38) O aditamento a um ato administrativo 
anterior para fins de retificação ou atualização 
denomina-se

a) Alvará.
b) Apostila.
c) Convênio.
d) Despacho.
e) Portaria.

39) Análise as sentenças quanto ao uso dos 
pronomes de tratamento na Correspondência 
Oficial.

( ) O pronome de tratamento, quanto à 
concordância verbal, embora se refira a segunda 
pessoa gramatical, leva a concordância sempre 
para a primeira pessoa gramatical.

(   ) O pronome de tratamento Vossa Excelência  
é de uso exclusivo para as autoridades do Poder 
Executivo.

(  ) O vocativo a ser empregado em comunicação 
aos chefes de Poder é Excelentíssimo Senhor, 
seguido do respectivo cargo. 

A sequência correta de preenchimento dos 
parênteses, de cima para baixo, é 

a) V – V – V.
b) V – V – F.
c) V – F – V.
d) F – F – V.
e) F – F – F.

40) Correspondência Oficial é a comunicação 
que se estabelece oficialmente entre expedidor 
e receptor que representem, ou pelo menos um 
deles, algum órgão da Administração Pública. 
Ao redigir atos oficiais deve-se evitar

a) Solecismo.
b) Clareza.
c) Concisão.
d) Objetividade.
e) Precisão.


