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TURNO: TARDE 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.baraodegrajau2016@outlook.com 

 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme 
distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que 
causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Básica Conhecimentos Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 

 
Exemplo:  
 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve 
assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que 
uma das respostas esteja correta. 
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) 
hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

ADMINISTRATIVO 

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

 PREFEITURA MUNICIPAL DE BARÃO DE GRAJAÚ   

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS  

  
  

A B  D 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                  QUESTÕES DE 1 A 15 
 

 
INSTRUÇÃO:  

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas.

 
AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 
TEXTO 

 
Bullying e o instinto animal 

Içami Tiba 
 

Todos os animais têm instintos, que regem seus comportamentos. Todos os humanos são 1 
mamíferos e, em nós, são nítidos os instintos de sobrevivência e de perpetuação da espécie em cada 2 
um dos seus indivíduos. A grande diferença é que os humanos, por serem inteligentes, desenvolveram 3 
a civilização e a cidadania.  A lei instintiva da matilha procura eliminar seu componente mais fraco, 4 
mais lento ou defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, enquanto os civilizados os protegem. 5 

Assim também temos resquícios de comportamentos animal nos relacionamentos sociais 6 
humanos. 7 

Atualmente a educação de valores humanos da cidadania também foi atingida pelos 8 
acelerados avanços da civilização. A emancipação da mulher, a substituição da educação familiar pela 9 
escolar (com as crianças sendo levadas às escolas até com menos de 1 ano de idade), as dificuldades 10 
financeiras, o consumismo etc. trouxeram grandes diferenças nos funcionamentos das famílias. As 11 
crianças foram saciadas nas suas necessidades, o que é natural, e nas vontades, que precisariam ser 12 
educadas. Elas tornaram-se tiranas, mandando nos seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 13 
fisicamente, por falta de limites e educação. 14 

Pelo silêncio e não reação, os pais confirmaram esta tirania e os amados filhinhos tornaram-15 
se tiranos não frustráveis, e quando frustrados reagem com violência. Ao agir, estas crianças seguem 16 
os conceitos humanos mais primitivos, quase instintos animais. Na família, o filho mais fraco é 17 
protegido pelos seus pais, mas seus irmãos em geral judiam dele, tiram vantagens pessoais da fraqueza 18 
dele: é o bullying sendo praticado dentro de casa. 19 

Na escola, os alunos não aprendem somente o que os "professoras ensinam", pois eles imitam 20 
e copiam os comportamentos dos mais fortes, nunca do mais fraco. Os pais em casa, também por 21 
ficarem tanto tempo fora de dela, quando estão juntos com os filhos tornam-se tolerantes e submissos 22 
aos caprichos e delinquências dos tiranos domésticos. 23 

Os tiranos domésticos tiranizam também nas ruas. A grande oportunidade para ser líder é 24 
descobrir quem não reage, o que tem medo, o que pode ser dominado. Esta não-reação é o principal 25 
componente para que o bullying prossiga. O agressor se torna líder e impõe à vítima toda a sorte de 26 
abusos. Este vítima, além da dificuldade de reagir, torna-se refém das suas ameaças e entra em pânico. 27 
É quando apresenta calado os sinais de abusado pelo bullying. 28 

Não há dois líderes numa matilha. Um é líder e todos os outros são seguidores. Quando um 29 
mais fraco é atacado pelo líder, é atacado também pelos seus seguidores. Assim ocorre com o bullying. 30 
Quando um líder ataca a sua vítima, naturalmente outros jovens sem educação adotam o mais forte 31 
como líder e também atacam a mesma vítima. Somente entre os humanos educados é que emerge 32 
aquele que vai proteger a vítima, pois não somos animais. 33 

Compreendendo-se esta dinâmica, os pais e professores terão melhores condições de 34 
combater o bullying, interferindo com ajuda à vítima e educação do líder abusador e seus seguidores. 35 
A vítima tem que aprender a se defender. O líder e seus seguidores têm que aprender a ser cidadãos. 36 
Estes trabalhos devem ser feitos na parceria entre pais e professores para transformar maus líderes 37 
em seguidores. Portanto, alguém tem que ser mais forte do que eles, já que esta é a linguagem que eles 38 
entendem39 

 
Visita ao site: educacao.uol.com.br/colunas/icami-tiba, em 26 de junho de 2016. 
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01) De acordo com o texto: 

 

(A) Os animais e os seres humanos são iguais, sem 

distinção, quanto aos seus instintos de violência. 

(B) Os valores humanos foram atingidos direta e 

exclusivamente pelo afastamento da mulher do 

lar. 

(C) A ausência de ação firme dos pais no processo de 

educação dos filhos tem como consequência o 

desenvolvimento de um comportamento 

agressivo por parte destes. 

(D) O poder aquisitivo confere aos estudantes 

maiores possibilidade de se envolverem em caso 

de bullying. 

 

02) Sobre o texto é verdadeiro o que se afirma em: 

 

(A) A argumentação do autor, na defesa de seu ponto 

de vista, se realiza através da desvinculação 

entre ação e reação. 

(B) A estratégia argumentativa do enunciador do 

discurso contempla o emprego constante de 

palavras e expressão metafóricas para 

caracterizar as relações entre pais e filhos. 

(C) O articulista constrói a argumentação do assunto 

de que trata com o objetivo de ressaltar também 

a omissão das famílias no processo de educação 

dos filhos. 

(D) O processo argumentativo usado pelo articulista 

relaciona um acontecimento a uma série de 

ideias alusivas às causas que alimentam a prática 

do bullying. 

 

03) A declaração que constitui o último parágrafo do 

texto tem caráter: 

 

(A) restritivo. 

(B) analítico. 

(C) retificador. 

(D) individualista 

04) Apresentam ideias de oposição entre si as 

afirmações: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha procura eliminar 

seu componente mais fraco, mais lento ou 

defeituoso, pois estes enfraquecem a matilha, 

enquanto os civilizados os protegem.” 

(L.4/5). 

(B) “Quando um mais fraco é atacado pelo líder, é 

atacado também pelos seus seguidores.” 

(L.29/30). 

(C) “Elas tornaram-se tiranas, mandando nos 

seus pais, chegando até mesmo a agredi-los 

fisicamente, por falta de limites e educação.” 

(L.13/14). 

(D) “Atualmente a educação de valores humanos 

da cidadania também foi atingida pelos 

acelerados avanços da civilização.” (L.8/9). 

 

05) Funciona, no texto, como agente da ação 

verbal a expressão: 

 

(A) “seu componente mais fraco” (L4). 

(B) “com violência” (L.16). 

(C) “a sua vítima” (L.31). 

(D) “pelos acelerados avanços da civilização.” 

(L.8/9). 

 

06) São acentuadas pelos mesmos princípios do 

vocábulo  “sobrevivência” (L.2) as palavras: 

 

(A) “líder” (L.36) e “líderes” (L.29). 

(B) “pânico” (L.27) e “família” (L.17). 

(C) “espécie” (L.2) e “resquícios” (L.6). 

(D) “vítima” (L.35) e “silêncio” (L.15) 

 

07) Funciona no texto como paciente da ação 

nominal a expressão: 

 

(A) “dos mais fortes” (L.21). 

(B) “à vítima” (L.35). 

(C) “pelos acelerados avanços da civilização” 

(L.8/9). 

(D) “a civilização” (L.4). 
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08) Exerce função predicativa o termo transcrito em: 

 

(A) “fraco” (L.4). 

(B) “domésticos” (L.23). 

(C) “tolerantes” (L.22). 

(D) “a vítima” (L.33) 

 

09) O verbo é o núcleo da informação em:  

 

(A) “o filho mais fraco é protegido pelos seus pais” 

(L.17/18). 

(B) “Esta não-reação é o principal componente” 

(L.25/26). 

(C) “outros são seguidores” (L.29). 

(D) “esta é a linguagem” (L.38). 

 

10) Há equivalência entre o termo transcrito e o que 

ele denota em: 

 

(A) “Assim” (L.6) - conformidade. 

(B) “quase” (L.17) - comparação. 

(C) “mesmo” (L.13) - concessão. 

(D) “até” (L.13) - limite 

 

11) Possuem o mesmo valor morfológico os termos 

transcritos em: 

 

(A) “grande” (L.3) e “escola” (L.20). 

(B) “o” (L.12) e “estas” (L.16). 

(C) “tirania” (L.15) e “inteligentes” (L.3). 

(D) “o” (L.12) e “o” (L.11). 

 

12) Há equivalência de significado em: 

 

(A) “matilha” (L.4) - Rebanho 

(B) “líder” (L.31) - cabeça 

(C) “primitivos” (L.17) - recentes. 

(D) “emerge” (L.32) - afunda 

13) Define-se como substantivo abstrato aquele 

cuja existência depende de outro ser, como, 

por exemplo, o destacado em: 

 

(A) “A lei instintiva da matilha” (L.4). 

(B) “professores terão melhores condições de 

combater o bullying,” (L.34/35). 

(C) “o que tem medo” (L.25). 

(D) “estas crianças seguem os conceitos 

humanos mais primitivos, (L.16/17). 

 

14) A forma verbal “precisariam” (L.12) indica 

uma ação: 

 

(A) habitual. 

(B) contínua. 

(C) concluída. 

(D) hipotética. 

 

15) Há uma explicação correta sobre o termo 

transcrito na afirmativa 

 

(A) A oração “Elas tornaram-se tiranas,” (L.13) 

possui predicado verbal. 

(B) A expressão “calado”, em “É quando 

apresenta calado os sinais de abusado pelo 

bullying.” (L.28), exerce a função de adjunto 

adnominal. 

(C) A oração “Não há dois líderes numa matilha.” 

(L.29) possui sujeito indeterminado. 

(D) “É que” em, “Somente entre os humanos 

educados é que emerge aquele que vai 

proteger a vítima, pois não somos animais.” 

(L.32/33),  têm valor expletivo, podendo ser 

retirados da oração sem provocar prejuízo 

sintático. 
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16) O Analise os itens abaixo com relação à 
Introdução ao Processamento de Dados: 

 
I. Dados são tipos desorganizados de informações 

que não significa nada isoladamente. 
II. Informação é o resultado da transformação dos 

dados em algo útil e organizado para o usuário. 
III. O processamento dos dados é feito na memória 

RAM por intermédio de dispositivos especiais 
que coletam informações externas como teclado, 
mouse entre outros. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é falsa. 

(B) Apenas a afirmativa II é falsa. 

(C) Apenas a afirmativa III é falsa. 

(D) As alternativas I e III são falsas. 

 

17) São computadores destinados para um grande 
volume de dados, têm grandes dimensões, 
requerendo uma grande variedade de pessoal 
especializado para a sua operação, esses 
equipamentos estão distribuídos em uma ampla 
sala, com possibilidade de instalação de 
terminais em ambientes remotos. O tipo de 
computador que se refere o texto é: 

 
(A) Maiframes. 

(B) Mainframes. 

(C) Supercomputadores. 

(D) Granframes. 

 
18) Assinale a alternativa correta em relação ao 

conceito de Software Básico: 
 
(A) É um conjunto de programas que define o padrão 

de comportamento do equipamento, tornando-o 
utilizável, ou seja, são os programas usados para 
permitir o funcionamento do hardware. 

(B) É um conjunto de softwares que define qual será 
o tipo de comportamento do hardware, 
tornando-o utilizável, ou seja, são os conjuntos 
de hardwares que contribuem para a sua 
utilização. 

(C) São os programas voltados para a solução de 
problemas dos usuários, como exemplo os 
editores de textos, gráficos entre outros. 

(D) São os programas utilitários do sistema que 
fornecem um complemento necessário para uma 
ferramenta específica de gerenciamento do 
hardware.  

 
 
 
 
 
19) Julgue as afirmativas abaixo com relação à 

memória RAM: 

 

I. Uma característica da memória RAM é o seu 

acesso randômico. 

II. É uma memória de escrita e leitura. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

20) Em relação ao Microsoft Word (considere em 

modo padrão sem alterações) analise as 

afirmativas abaixo: 

 

I. A Faixa de Opções é o nome dado à grande 

área superior do Word, que contém todos os 

seus comandos, organizados na forma de 

ferramentas de fácil acesso. 

II. A Faixa de Opções do Word 2010 está dividia 

em guias (ou abas). 

III. A régua horizontal mostra as margens 

superior e inferior da página, e a régua 

vertical mostra as margens esquerda e direita 

da página.  

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o Item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

 

 

 

 

INFORMÁTICA BÁSICA                                          QUESTÕES 16 A 20 
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21) Documento escrito utilizado pelas 

Administrações Públicas para as comunicações 

oficiais entre si e os particulares é denominada: 

 

(A) Ofício  

(B) Requerimentos  

(C) Parecer  

(D) Memorando 

 

22) Conforme o Manual de Redação da Presidência 

da República referente à diagramação de ofícios, 

julgue os itens a seguir. 

 

(    ) É obrigatória constar a partir da segunda página 

o número da página 

(    ) O campo destinado à margem lateral esquerda 

terá, no mínimo, 3,0 cm de largura. 

(    ) Deve ser utilizado, preferencialmente, o formato 

de arquivo Rich Text nos documentos de texto. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

23) A averbação, feita abaixo dos textos ou no verso 

de decretos e portarias pessoais, para que seja 

corrigida flagrante inexatidão material do texto 

original, como erro na grafia de nomes próprios, 

lapso na especificação de datas, desde que essa 

correção não venha a alterar a substância do ato 

já publicado denomina-se: 
 

(A) Apostila 

(B) Portaria 

(C) Circular 

(D) Mensagem 

 

 

 

 
 

24) Sobre o arquivamento, julgue os itens a 

seguir. 

 

( ) A função primordial dos arquivos é 
disponibilizar as informações contidas nos 
documentos para a tomada de decisão e 
comprovação de direitos e obrigações, o que 
só se efetivará se os documentos estiverem 
corretamente classificados e devidamente 
guardados. 

(    ) O método de arquivamento é determinado 
pela natureza dos documentos a serem 
arquivados e pela estrutura da entidade.  

(    ) A tarefa de classificar documentos para um 
arquivo exige do classificador conhecimentos 
não só da administração a que serve, como da 
natureza dos documentos a serem 
classificados. 

 
Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

25) Assinale a alternativa que representa um 

método de arquivamento básico. 

 

(A) Variadex 

(B) Geográfico 

(C) Automático 

(D) Mnemônico 

 

26) A organização de arquivos, como de 

qualquer outro setor de uma instituição, 

pressupõe o desenvolvimento de várias 

etapas de trabalho. Assinale a alternativa 

que NÃO representa uma destas etapas.     
 

(A) Levantamento de dados 

(B) Análise dos dados coletados 

(C) Liderança 

(D) Implantação e controle 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                             QUESTÕES 21 A 40 
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27) Sobre as vedações previstas na Constituição 
Federal de 1988 à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, julgue os itens a seguir. 

 
(    ) É vedado estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 

subvencioná-los, embaraçar-lhes o 
funcionamento ou manter com eles ou seus 
representantes relações de dependência ou 
aliança, ressalvada, na forma da lei, a 
colaboração de interesse público. 

(    ) É vedado recusar fé aos documentos públicos. 
(  ) É vedado criar distinções entre brasileiros ou 

preferências entre si. 
 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

28) Assinale a alternativa que representa uma 

competência exclusiva da União, conforme a 

Constituição Federal de 88. 

 

(A) Autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de 

material bélico. 

(B) Legislar sobre direito tributário, financeiro, 

penitenciário, econômico e urbanístico. 

(C) Legislar sobre orçamento. 

(D) Legislar sobre juntas comerciais. 

 

29) Sobre os municípios, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) O controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio dos Tribunais de Contas 
dos Estados ou do Município ou dos Conselhos 
ou Tribunais de Contas dos Municípios, onde 
houver. 

(B) O parecer prévio, emitido pelo órgão competente 
sobre as contas que o Prefeito deve anualmente 
prestar, só deixará de prevalecer por decisão de 
dois terços dos membros da Câmara Municipal. 

(C) As contas dos Municípios ficarão, durante 
sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e apreciação, 
o qual poderá questionar-lhes a legitimidade, 
nos termos da lei. 

(D) É permitida a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais, desde que tenha o 
aval da Câmara de Vereadores. 

30) Sobre a Administração Pública, conforme a 

Constituição Federal de 88, julgue os itens a 

seguir. 
 

( ) As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de 

cargo efetivo, e os cargos em comissão, a 

serem preenchidos por servidores de carreira 

nos casos, condições e percentuais mínimos 

previstos em lei, destinam-se apenas às 

atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

(  ) Os vencimentos dos cargos do Poder 

Legislativo e do Poder Judiciário poderão ser 

superiores aos pagos pelo Poder Executivo. 

(    ) A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso 

público de provas ou de provas e títulos, de 

acordo com a natureza e a complexidade do 

cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 

ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

31) Este princípio da Administração Pública que 

impõe o Administrador não dispense os 

princípios éticos que devem estar presentes 

em sua conduta. 

 

(A) Moralidade 

(B) Publicidade 

(C) Impessoalidade 

(D) Eficiência 
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32) A autonomia gerencial, orçamentária e 

financeira dos órgãos e entidades da 

administração direta e indireta poderá ser 

ampliada mediante contrato, a ser firmado entre 

seus administradores e o poder público, que 

tenha por objeto a fixação de metas de 

desempenho para o órgão ou entidade. Para 

tanto, cabe à lei dispor sobre o que segue abaixo, 

EXCETO:  
 

(A) O prazo de duração do contrato. 

(B) A aposentadoria do pessoal. 

(C) Os controles e critérios de avaliação de 

desempenho, direitos, obrigações e 

responsabilidade dos dirigentes. 

(D) A remuneração do pessoal. 

 

33) Sobre a previdência social, julgue os itens a 

seguir. 
 

(    ) É vedado o aporte de recursos a entidade de 

previdência privada pela União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, suas autarquias, 

fundações, empresas públicas, sociedades de 

economia mista e outras entidades públicas, 

salvo na qualidade de patrocinador, situação na 

qual, em hipótese alguma, sua contribuição 

normal poderá exceder a do segurado. 

(  ) É permitida a filiação ao regime geral de 

previdência social, na qualidade de segurado 

facultativo, de pessoa participante de regime 

próprio de previdência. 

(  ) A gratificação natalina dos aposentados e 

pensionistas terá por base o valor dos proventos 

do mês de janeiro de cada ano. 

 

Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

34) Assinale a alternativa que representa um 

objetivo previsto na Constituição Federal de 

88 referente à Assistência Social. 

 

(A) A habilitação e reabilitação das pessoas 

portadoras de deficiência e a promoção de 

sua integração à vida comunitária. 

(B) Cobertura dos eventos de doença, invalidez, 

morte e idade avançada. 

(C) Proteção à maternidade, especialmente à 

gestante. 

(D) Proteção ao trabalhador em situação de 

desemprego involuntário. 

 

35) Sobre a cultura, consoante a Constituição 

Federal de 88, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) O Estado garantirá a todos o pleno exercício 

dos direitos culturais e acesso às fontes da 

cultura nacional, e apoiará e incentivará a 

valorização e a difusão das manifestações 

culturais. 

(    ) O Estado protegerá as manifestações das 

culturas populares, indígenas e afro-

brasileiras, e das de outros grupos 

participantes do processo civilizatório 

nacional. 

(    ) O Sistema Nacional de Cultura, organizado em 

regime de colaboração, de forma 

descentralizada e participativa, institui um 

processo de gestão e promoção conjunta de 

políticas públicas de cultura, democráticas e 

permanentes, pactuadas entre os entes da 

Federação e a sociedade, tendo por objetivo 

promover o desenvolvimento humano, social 

e econômico com pleno exercício dos direitos 

culturais. 
 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 
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36) A fase externa do pregão será iniciada com a 
convocação dos interessados e observará as 
seguintes regras, EXCETO: 

 
(A) O prazo fixado para a apresentação das 

propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, não será inferior a 8 (oito) dias úteis. 

(B) No dia, hora e local designados, será realizada 
sessão pública para recebimento das propostas, 
devendo o interessado, ou seu representante, 
identificar-se e, se for o caso, comprovar a 
existência dos necessários poderes para 
formulação de propostas e para a prática de 
todos os demais atos inerentes ao certame. 

(C) O prazo fixado para a apresentação das 
propostas, contado a partir da publicação do 
aviso, será de dois dias úteis. 

(D) Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as 
ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do 
invólucro contendo os documentos de 
habilitação do licitante que apresentou a melhor 
proposta, para verificação do atendimento das 
condições fixadas no edital. 

 
37) Assinale a alternativa que representa ato de 

improbidade administrativa que atenta contra 
os Princípios da Administração Pública. 

 
(A) Revelar fato ou circunstância de que tem ciência 

em razão das atribuições e que deva permanecer 
em segredo. 

(B) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou 
locação de bem ou serviço por preço superior ao 
de mercado. 

(C) Realizar operação financeira sem observância 
das normas legais e regulamentares ou aceitar 
garantia insuficiente ou inidônea. 

(D) Conceder benefício administrativo ou fiscal sem 
a observância das formalidades legais ou 
regulamentares aplicáveis à espécie. 

 
38) Sobre os direitos dos administrados, julgue os 

itens a seguir. 
 
(    ) Ser tratado com respeito pelas autoridades e 

servidores, que deverão facilitar o exercício de 
seus direitos e o cumprimento de suas 
obrigações. 

(  ) Ter ciência da tramitação dos processos 
administrativos em que tenha a condição de 
interessado, ter vista dos autos, obter cópias de 
documentos neles contidos e conhecer as 
decisões proferidas. 

(    ) Formular alegações e apresentar documentos 
antes da decisão, os quais serão objeto de 
consideração pelo órgão competente. 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,F,F 

(B) F,V,F 

(C) V,F,V 

(D) V,V,V 

 

39) Considerando os atalhos de teclado do 

Windows 7, para mover o cursor para o início 

da próxima palavra utilizar-se-á: 

 

(A) Ctrl + Seta para Baixo 

(B) Ctrl + Seta para a Direita 

(C) Ctrl + Y 

(D) Ctrl + A 

 
40) Carlos é servidor público e trabalha com o 

Microsoft Excel 2010. Ele desenvolveu a 

planilha abaixo para controle do número de 

correspondências recebidas em seu 

departamento, conforme abaixo. 

 

 
 
Para chegar ao resultado presente na célula B8, ele 

precisou inserir a seguinte fórmula: 

 

(A) =SOMA(B2;B7) 

(B) SOMA(B2:B7)  

(C) =SOMA(B2:B7) 

(D) =SOMASE(B2:B7) 

 




