
 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
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MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: 

ima.passagemfranca2016@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 NÃO poderá levar o Caderno de Questões, tendo direito a apenas levar o 
gabarito anotado na parte especificamente destinada a esse fim na capa da prova, sendo destacada 
e entregue no momento da saída pelo fiscal de sala”. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

 

 

 

 

 

 

AUXILIAR 

ADMINISTRATIVO  

CARGO 

ESTADO DO MARANHÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA  

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 11 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 
 

1. Tá na moda um tal i-meio  

2. Cruzando de norte a sul  

3. Que que é isso, minha gente!  

4. Por baixo do céu azul!  

5. Tem visagem no correio. 

6. Olho agora mais profundo  

7. Pela tela vejo letras  

8. Do outro lado do mundo. 

 

9. Pois um noviço internauta  

10. Tentou mandar u'a mensagem  

11. [Esta eu nunca entendi]  

12. O troço vira miragem  

13. Nem com lupa vejo o alvo.  

14. Olho agora mais profundo  

15. Pra saber que as letras foram  

16. Pro outro lado do mundo. 

 

17. Cheguei brabo na internet  

18. [Não me deram o manual]  

19. Pra mexer com um tal de saite  

20. Entrando por um Portal.  

21. Navegação cancelada  

22. Tomei a porta do fundo  

23. Notícia do meu i-meio  

24. Ninguém viu por este mundo. 

 

25. Clique aqui, clique acolá  

26. De olho no monitor  

27. Viagem conectada  

28. [Rede de computador]  

29. Assumo agora o controle  

30. Decolando em um segundo  

31. Com escala programada  

32. Em toda parte do mundo. 
 

SILVA FILHO, Almir Alves da. Intrnauta noviço.  
 

 
 



 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA-MA 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

01) Marque a informação que NÃO pode ser 

comprovada no texto. 

 

(A) O uso da internet pressupõe algum 

conhecimento prévio para saber navegar.  

(B) A internet permite que os internautas viagem 

para qualquer parte do mundo com rapidez sem 

igual.  

(C) O correio eletrônico, além de facilitar o envio e a 

recepção de mensagens, é o mais 

descomplicado e rápido meio de comunicação 

para qualquer pessoa. 

(D) As imagens mostradas no monitor ou até o 

sumiço de uma mensagem despertam nos 

principiantes, sobretudo, as mais variadas e 

estranhas sensações. 

 

02) No texto, o comportamento do enunciador do 

discurso é revelador de: 

 

(A) mudança de um estado de resistência ao novo 

para um estágio de adesão. 

(B) indisponibilidade de meios para a realização de 

um desejo. 

(C) incapacidade de gerenciar um problema de 

difícil solução. 

(D) ausência de motivação para transpor obstáculos. 

 

03) Os versos que apresentam, respectivamente, as 

ideias de tempo, intensidade, modo e lugar 

estão transcritos na alternativa: 

 

(A) “Tá na moda um tal i-meio/Cruzando de norte a 

sul/Que que é isso, minha gente!" (v. 1-3). 

(B) "Olho agora mais profundo/Pra saber que as 

letras foram /Pro outro lado do mundo." (v. 14-

16). 

(C) "Cheguei brabo na internet / [Não me deram o 

manual] / Pra mexer com um tal de 

saite/Entrando por um Portal." (v. 17-20). 

(D) "Navegação cancelada /Tomei a porta do fundo 

/Notícia do meu i-meio/Ninguém viu por este 

mundo." (v. 21-24). 

 

 

04) Sobre os recursos linguísticos usados no 

texto, é correto afirmar: 

 

(A) "Pela tela" (v. 7) denota causa. 

(B) "noviço" (v. 9) conota inexperiência. 

(C) "Clique" (v. 25), nas duas ocorrências, 

expressa súplica. 

(D) “Viagem” (v.27) é um termo usado no sentido 

literal. 

 

05) Do ponto de vista da norma padrão, uma das 

frases NÃO está de acordo com a norma 

gramatical de uso correto da língua: 

 

(A) “Decolando em um segundo” (v.30). 

(B) “Ninguém viu por este mundo” (v.24). 

(C) “Assumo agora o controle” (v.29). 

(D) “Tem visagem no correio” (v.5). 

 

06) No primeiro verso, ocorre a frase “Tá na moda 

um tal i-meio”. Sobre a expressão “Tá”, quanto 

às leis fonéticas, pode-se afirmar: 

 

(A) Ocorre variação fonética, ocasionada pela lei 

do menor esforço, tendência em que o falante 

promove a subtração de fonema em uma 

palavra. 

(B) Observa-se a lei da permanência da 

consoante inicial. A consoante inicial da 

palavra da língua em uso permanece igual a 

consoante inicial do vocábulo de origem. 

(C) Verifica-se a substituição de um fonema por 

outro, através de um fenômeno denominado 

sonorização. 

(D) Percebe-se que, no processo de variação, 

ocorreu a fusão de dois fonemas vocálicos 

iguais.   

 

07) A alternativa em que há correspondência 

entre o termo transcrito e o que denota é: 

 

(A) “Pois” (v.9) - conclusão. 

(B) “nem”  (v.13) - concessão 

(C) “Mais” (v.14) - oposição. 

(D) “Pela” (v.7) - modo 
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08) A palavra que, com a mudança de timbre da 

vogal, pode provocar a mudança de classe 

gramatical está na alternativa: 

 

(A) “moda” (v.1). 

(B) “troço” (v.12). 

(C) “Olho” (v.14). 

(D) “toda” (v.32). 

 

09) Na oração “O troço vira miragem” (v.12), a 

palavra “miragem”: 

 

(A) Completa o sentido do verbo. 

(B) É termo paciente da ação nominal. 

(C) Tem valor adverbial. 

(D) É modificador do nome. 

 

10) Marque a alternativa que apresenta ditongo 

decrescente, hiato e dígrafo, respectivamente: 

 

(A) “Visagem” (v.5) - “manual” (.18) - “segundo” 

(v.30). 

(B) “céu” (v.4) - “Cheguei” (v.17) - “Viagem” 

(v.27). 

(C) “que” (v.3) - “saite” (v.19) - “foram” (v.15). 

(D) “Tentou” (v.10) - “Ninguém” (v.24) - “mexer” 

(v.19).  

 

11) Do ponto de vista formal, o poema apresenta: 

 

(A) Valorização excessiva da gíria. 

(B) Uso de linguagem popular. 

(C) Sequência de imagens livres da lógica de 

causa e efeito. 

(D) Criação de neologismos. 
 

 

AS QUESTÕES 12 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

 

Razão de ser 

 

1. Escrevo. E pronto. 

2. Escrevo porque preciso, 

3. preciso porque estou tonto. 

4. Ninguém tem nada com isso. 

5. escrevo porque amanhece, 

6. E as estrelas lá no céu 

7. lembram letras de papel, 

8. quando o poema me anoitece. 

9. A aranha tece teias. 

10. O peixe beija e morde o que vê. 

11. Eu escrevo apenas. 

12. Tem que ter por quê? 

 
LEMINSI, Paulo. In: Melhores poemas. Seleção de Fred Goes, 

Álvaro Martins. 4. Ed. São Paulo: Global, p.133. 
 

 

12) O poema enfoca 

 
(A) a responsabilidade social do artista. 
(B) o poeta como porta-voz do seu tempo. 
(C) as implicações estética da obra de arte. 
(D) a arte como uma forma de expressão 

desprovida de caráter utilitário. 

13) No penúltimo verso, o poeta usa a palavra 
“apenas”, que tem equivalência com a ideia 
antes declarada pelo termo: 

 

(A) “E pronto” (v.1). 
(B) “preciso” (v.2). 
(C) “isso” (V.4). 
(D) “céu” (v.6). 
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14) Sobre a linguagem do texto, é correto afirmar: 
 
(A) “tonto” (v.3) conota sensibilidade estimulada. 
(B) “estrelas” (v.6) expressam ânsia de 

espiritualidade. 
(C) “anoitece” (v.8) equivale à morte no plano 

material. 
(D) “teias” (v.9) sugere o labirinto do mundo. 
 
15) Na expressão “Tem que ter” (v.12), o vocábulo 

“que” tem equivalência morfológica com a 
palavra da alternativa: 

 
(A) “que” (v.10). 
(B) “E” (v.1). 
(C) “de” (v.7). 
(D) “porque” (v.2). 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

16) Com relação ao Microsoft Internet Explorer 
analise os itens abaixo: 

 
I- A opção Bloqueador de Pop-ups está localizado 

na guia Exibir. 
II- O comando Ctrl+K para o carregamento atual da 

página. 
III- A opção Tamanho do Texto está localizado na 

guia Editar. 
 
(A) Os itens I e II são verdadeiros. 
(B) Os itens II e III são verdadeiros. 
(C) Os itens I e III são verdadeiros. 
(D) Todos os itens são falsos. 
 
17) Observe a imagem do arquivo criado em uma 

pasta no Sistema Operacional Microsoft 
Windows 8 (Configuração padrão – idioma 
português Brasil). 
 
 

 
Considerando que este arquivo esteja selecionado, o 
procedimento para excluí-lo de forma não 
permanente, é pressionar a(s) tecla(s): 
 
(A) Ctrl+Delete. 
(B) Delete. 
(C) Shift+Delete. 
(D) Alt+Delete. 
 

18) Com relação à nomenclatura de arquivos no 

Windows, analise os itens abaixo: 

 

I- No Sistema Operacional Windows 8, os nomes 

podem conter até 286 caracteres. 

II- Ao nomear um arquivo no Windows 8, 

podemos utilizar os caracteres ( , - . 

 

(A) Apenas o item I está correto. 

(B) Apenas o item II está correto. 

(C) Os itens I e II estão corretos. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 

19) Com relação aos atalhos de teclado gerais no 

Windows 10 julgue os itens abaixo: 

 

I- Ao pressionar a tecla F4 o sistema irá 

procurar um arquivo ou uma pasta no 

Explorador de Arquivos.  

II- Ao pressionar a tecla F10 o sistema ativa a 

barra de menus no aplicativo ativo. 

III- Ao pressionar a tecla Alt+Enter irá exibir as 

propriedades do item selecionado. 

 

(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 falsos. 

 

20) Com relação aos programas do ambiente 

Microsoft Office 2010 (formato padrão sem 

alterações) analise os itens abaixo: 

 

I- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Word é .DOC 

II- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

Excel é .XLS 

III- A extensão de nome padrão dos arquivos do 

PowerPoint é .PPT 

 

(A) Todos os itens estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e II são verdadeiros. 

(C) Apenas os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são falsos. 

 

Informática BÁSICA 

QUESTÕES 16 A 20 
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21) Em relação ao conceito de Administração 

Pública, julgue os itens e assinale a alternativa 

correta: 

 

I- A palavra administração vem do latim ad (direção) 

e minister (obediência), ou seja, o administrador 

dirige obedecendo à vontade de quem o 

contratou. Assim, o administrador público vai 

conduzir o seu trabalho procurando atender a 

necessidade da população que o elegeu 

(obediência ao seu objetivo). 

II- Administração pública é o planejamento, 

organização, direção e controle dos serviços 

públicos, segundo as normas do direito e da 

moral, visando ao bem comum. Nada pode ser 

politicamente certo, se for moralmente errado.  

III- Administração pública é todo o aparelhamento do 

Estado, preordenado à realização de seus 

serviços, visando à satisfação das necessidades 

coletivas. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

22) Em relação ao princípio da legalidade, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) O Estado é resultado da vontade da coletividade. 
Por conseguinte, as entidades públicas e a ação 
do administrador público estão condicionadas 
aos mandamentos legais e às exigências do bem 
comum. 

(B) Os atos que desrespeitam a lei são viciados e 
alguns vícios não podem ser corrigidos, o que 
exige a anulação do ato e, eventualmente, se 
houver má-fé ou falha, a responsabilização do 
Estado e do agente público.  

(C) Na Administração Pública, não há real liberdade 
nem vontade pessoal, mas sim ações vinculadas 
às finalidades públicas de cada instituição.  

(D) Em alguns casos, porém, a legislação cria espaços 
de discricionariedade, ou seja, dá margens de 
escolha para o administrador, sendo que nessas 
situações não há que se observarem os 
princípios gerais e as finalidades públicas.  

 
 

 

 
23) No que toca ao princípio da moralidade, 

assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) A moralidade administrativa constitui 

pressuposto de validade de todo ato da 

Administração Pública, que deve obedecer 

somente à lei jurídica, sem precisar respeitar 

a padrões éticos que podem ser estabelecidos 

em cada instituição.  

(B) A violação de regras éticas e morais não chega 

a configurar infração disciplinar e nem 

improbidade administrativa.  

(C) Todo e qualquer cidadão pode ajuizar ação 

popular contra atos públicos que afrontem a 

moralidade administrativa.  

(D) A moralidade não vincula com o princípio da 

razoabilidade, pelo qual os atos do 

administrador público devem ser adequados 

para se atingir a finalidade pública, devem ser 

brandos nas restrições que causam aos 

particulares e os inconvenientes que causam 

devem ser compensados por benefícios à 

coletividade. 

 

24) Em relação ao princípio da impessoalidade, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O administrador não pode buscar outro 

objetivo ou praticá-lo com interesse próprio 

ou de terceiros.  

(B) É vedado praticar ato administrativo visando 

unicamente a satisfazer interesses privados, 

por favoritismo ou perseguição dos agentes 

governamentais.  

(C) De modo geral, para se evitar risco de lesão à 

impessoalidade, existem regras de 

impedimento e suspeição nas leis de processo 

administrativo federal.  

(D) As autoridades ficam proibidas de atuar, por 

exemplo, em processos envolvendo 

interesses próprios ou de parentes até o 

primeiro grau, bem como com pessoas com as 

quais tenham relação de amizade íntima ou 

inimizade notória. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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25) Em relação ao princípio da publicidade, julgue os 
itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I-A gestão pública, em razão do princípio 
democrático, deve ser transparente.  

II- Os atos e contratos administrativos que omitirem 
ou desatenderem à publicidade necessária não 
só deixam de produzir seus regulares efeitos 
como se expõem à invalidação.  

III- A publicidade não impõe a divulgação oficial do 
ato, processos e contratos para o conhecimento 
público, mesmo que todo cidadão tenha o direito 
de conhecer as informações que a Administração 
possua a seu respeito, e as que dizem respeito ao 
bem-estar da coletividade. 

 

(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
 

26) Exige que a atividade administrativa seja 
exercida com presteza, perfeição e rendimento 
funcional, com resultados positivos para o 
serviço público e satisfatório atendimento das 
necessidades da coletividade. A lentidão, a 
omissão, o desperdício de recursos públicos e a 
falta de planejamento são atitudes que ofendem 
esse princípio. Esse conceito se refere a que 
princípio: 

 

(A) Legalidade 
(B) Finalidade 
(C) Vinculado 
(D) Eficiência 
 
27) No que diz respeito à lei de licitação, assinale a 

alternativa INCORRETA: 
 

(A) O procedimento licitatório previsto em 
caracteriza ato administrativo formal, seja ele 
praticado em qualquer esfera da Administração 
Pública. 

(B) As normas de licitações e contratos devem 
privilegiar o tratamento diferenciado e 
favorecido às microempresas e empresas de 
pequeno porte na forma da lei.         

(C) Subordinam-se ao regime da Lei, os órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas 
públicas, as sociedades de economia mista, com 
exceção das entidades controladas direta ou 
indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 

(D) As obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações, concessões, permissões e 
locações da Administração Pública, quando 
contratadas com terceiros, serão 
necessariamente precedidas de licitação, 
ressalvadas as hipóteses previstas em Lei. 

28) O prazo mínimo dos avisos dos resumos dos 

editais das concorrências, das tomadas de 

preços, dos concursos e dos leilões pode ser 

feito até o recebimento das propostas ou da 

realização do evento. Em relação a esses 

prazos, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Quarenta dias para concurso. 

(B) Quarenta e cinco dias para concorrência, 

quando o contrato a ser celebrado 

contemplar o regime de empreitada parcial 

ou quando a licitação for do tipo "melhor 

técnica" ou "técnica e preço". 

(C) Trinta e cinco dias para tomada de preços, 

quando a licitação for do tipo "melhor 

técnica" ou "técnica e preço". 

(D) Cinco dias úteis para convite.    

 

29) Em relação às modalidades de licitações, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Concorrência é a modalidade de licitação 
entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação 
exigidos no edital para execução de seu 
objeto. 

(B) Tomada de preços é a modalidade de licitação 
entre interessados devidamente cadastrados 
ou que atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o terceiro 
dia anterior à data do recebimento das 
propostas, observada a necessária 
qualificação 

(C) Leilão 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 

(D) Concurso é a modalidade de licitação entre 
quaisquer interessados para escolha de 
trabalho técnico, científico ou artístico, 
mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme 
critérios constantes de edital publicado na 
imprensa oficial. 
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30) Para efeito da Lei Complementar n° 101, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, 

empresa controlada que receba do ente 

controlador recursos financeiros para 

pagamento de despesas com pessoal ou de 

custeio em geral ou de capital, excluídos, no 

último caso, aqueles provenientes de aumento 

de participação acionária. Esse conceito se refere 

à: 

 

(A) Ente da Federação 

(B) Empresa controlada 

(C) Empresa estatal independente 

(D) Empresa estatal dependente 

 

31) Em relação à Despesa Obrigatória de Caráter 

Continuado, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) Considera-se obrigatória de caráter continuado 

a despesa corrente derivada de lei, medida 

provisória ou ato administrativo normativo que 

fixem para o ente a obrigação legal de sua 

execução por um período superior a quatro 

exercícios. 

(B) Os atos que criarem ou aumentarem essa 

despesa deverão ser instruídos com a estimativa 

prevista e demonstrar a origem dos recursos 

para seu custeio. 

(C) Considera-se aumento corrente de receita o 

proveniente da elevação de alíquotas, ampliação 

da base de cálculo, majoração ou criação de 

tributo ou contribuição. 

(D) Considera-se aumento de despesa a prorrogação 

daquela criada por prazo indeterminado. 

 

32) Para efeito da Lei Complementar n° 101, que 

estabelece normas de finanças públicas voltadas 

para a responsabilidade na gestão fiscal, dívida 

pública representada por títulos emitidos pela 

União, inclusive os do Banco Central do Brasil, 

Estados e Municípios. Esse conceito se refere à: 

 

(A) Dívida pública consolidada 

(B) Dívida pública fundada 

(C) Dívida pública mobiliária 

(D) Operação de crédito 

 

33) É o instrumento pelo qual Ministros ou outras 

autoridades expedem instruções sobre a 

organização e funcionamento de serviço e 

praticam outros atos de sua competência.  

 

(A) Portaria  

(B) Ofício 

(C) Memorando 

(D) Aviso 

 

34) Em relação ao Decreto, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Os decretos podem conter 

regras singulares ou concretas (v. g., decretos 

de nomeação, de aposentadoria, de abertura 

de crédito, de desapropriação, de cessão de 

uso de imóvel, de indulto de perda de 

nacionalidade, etc.). 

(B) Decretos são atos administrativos da 

competência exclusiva do Chefe do Executivo, 

destinados a prover situações gerais ou 

individuais, abstratamente previstas, de 

modo expresso ou implícito, na lei. Esta é a 

definição clássica, a qual, no entanto, é 

aplicável aos decretos autônomos. 

(C) A distinção substancial entre a lei e o 

regulamento reside no fato de que a lei 

inova originariamente o ordenamento 

jurídico, enquanto o regulamento não o 

altera, mas fixa, tão-somente, as "regras 

orgânicas e processuais destinadas a pôr em 

execução os princípios institucionais 

estabelecidos por lei, ou para desenvolver os 

preceitos constantes da lei, expressos ou 

implícitos, dentro da órbita por ela 

circunscrita, isto é, as diretrizes, em 

pormenor, por ela determinadas". 

(D) Com a Emenda Constitucional no 32, de 11 

de setembro de 2001, introduziu-se no 

ordenamento pátrio ato normativo 

conhecido doutrinariamente como decreto 

autônomo, isto é, decreto que decorre 

diretamente da Constituição, possuindo 

efeitos análogos ao de uma lei ordinária. 
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35) Os documentos do Padrão Ofício devem 

obedecer às regras de apresentação. Em relação 

à forma de diagramação, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) Deve ser utilizada fonte do tipo Times New 

Roman de corpo 11 no texto em geral, 10 nas 

citações, e 8 nas notas de rodapé. 

(B) Não é obrigatória constar a partir da segunda 

página o número da página. 

(C) Os ofícios, memorandos e anexos destes poderão 

ser impressos em ambas as faces do papel. Neste 

caso, as margens esquerda e direta terão as 

distâncias invertidas nas páginas pares 

("margem espelho"); 

(D) O campo destinado à margem lateral esquerda 

terá, no mínimo, 4,0 cm de largura. 

 

36) No que toca aos pronomes de tratamento, julgue 

os itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- Os pronomes de tratamento (ou de segunda pessoa 

indireta) apresentam certas peculiaridades 

quanto à concordância verbal, nominal e 

pronominal. Embora se refiram à segunda 

pessoa gramatical (à pessoa com quem se fala, ou 

a quem se dirige a comunicação), levam a 

concordância para a terceira pessoa. É que o 

verbo concorda com o substantivo que integra a 

locução como seu núcleo sintático: 

"Vossa Senhoria nomeará o substituto"; "Vossa 

Excelência conhece o assunto". 

II- Os pronomes possessivos referidos a pronomes de 

tratamento são sempre os da segunda pessoa: 

"Vossa Senhoria nomeará vosso substituto". 

III- Já quanto aos adjetivos referidos a esses 

pronomes, o gênero gramatical deve coincidir 

com o substantivo que compõe a locução e não 

com o sexo da pessoa a que se refere. Assim, 

independente do sexo, o correto é "Vossa 

Excelência está atarefada", "Vossa Senhoria deve 

estar satisfeita". 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

37) No que diz respeito aos aspectos necessários 

para um bom atendimento, assinale a 

alternativa INCORRETA:  

 

(A) Preparo: Conhecimento do seu serviço e do 

funcionamento da instituição em suas partes 

e no todo. Prepara nas habilidades 

emocionais exigidas pelas relações sociais 

inerentes a situação de atendimento.  

(B) Dedicação: O atendente deve estar sempre 

atualizado nas informações que possui e que 

sua função exige. A auto-observação e 

percepção do atendente são instrumentos 

utilizados com constância e, portanto, 

desnecessário para excelência do 

atendimento.  

(C) Presença de espírito: Permite que o atendente 

seja criativo e assertivo em sua conduta, em 

especial nas situações de conflito e tensão. 

Obs.: Quando as relações sociais do 

atendimento são envolvidas em experiências 

emocionais de tensão e conflito com o 

público, o atendente torna-se uma espécie de 

"pára-raios afetivo", destinado a captar as 

descargas emocionais dos clientes.  

(D) Intuição: Deve basear-se na observação 

atenta das necessidades do cliente, as 

verbalizadas e as não-verbalizadas, mas que 

podem ser percebidas. Por exemplo, quando 

o cliente não compreender com clareza a 

informação, mas não tem coragem de dizer ao 

atendente; ou quando o cliente chega à 

instituição e não tem certeza do que quer. 

 

38) Em relação à teoria das Relações Humanas, 

julgue os itens e assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

I- Os seres humanos desenvolveram a habilidade 

de se relacionar com quase todas as espécies 

existentes, da mesma forma, acabaram se 

relacionando na maioria dos ambientes os 

quais têm contato. Com o desenvolvimento 

tecnológico, acabou interagindo e usufruindo 

de locais que nunca imaginou ter acesso. As 

relações humanas ocorrem em decorrência 

do processo de interação.  
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II- A Teoria das Relações Humanas ou Escola das 

Relações Humanas surgiu da necessidade de 

corrigir a desumanização do trabalho. É uma 

corrente administrativa que enfatiza as pessoas, 

os grupos e a organização informal, os grupos 

espontâneos existentes na organização, opondo-

se à Teria Clássica, que focava apenas a estrutura 

organizacional.  

II- A Teoria das Relações Humanas originou-se 

principalmente da necessidade de humanizar e 

democratizar a gestão, libertando-a dos 

conceitos rígidos e mecanicistas da teoria 

Clássica e adequando-a aos novos padrões de 

vida do povo Americano, juntamente com o 

desenvolvimento das chamadas ciências 

humanas, principalmente no que tange a 

psicologia e sociologia; as quais vieram 

demonstrar a inadequação dos princípios da 

Teoria Clássica. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

39) Em relação às teclas do computador, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

(A) Tecla ESC: é usada para abandonar um programa 

ou cancelar um comando. É a segunda tecla do 

lado esquerdo do teclado. 

(B) Tecla CAPS LOCK: Quando estiver acionada, 

qualquer letra digitada no computador será 

interpretada como maiúscula. Quando 

pressionar a tecla novamente, o comando será 

desativado. 

(C) Tecla CTRL: Esta tecla gera comandos especiais, 

quando utilizada com outra tecla. Esses 

comandos dependem do programa em uso. 

(D) Tecla BACKSPACE: Apaga o caractere do lado 

esquerdo em textos. 

 

 

40) Posicionando o cursor na seta em frente à 

palavra DESLIGAR, abre-se um menu com 

algumas escolhas. Em relação a esses menus, 

assinale a alternativa CORRETA: 
 

(A) FAZER LOGOFF: Encerra a seção iniciada e 

retorna para a Área de trabalho, não sendo 

possível escolher outro usuário, sem encerrar 

a seção iniciada, caso o computador tenha 

duas ou mais contas (ou seja, duas pessoas 

usando o computador, com perfis diferentes). 

(B) BLOQUEAR: Não mantém a seção iniciada e 

bloqueia as ações do computador, para 

retornar é preciso digitar a senha do atual 

usuário. 

(C) SUSPENDER: O computador fica 

aparentemente desligado (sem barulho, sem 

luzes, sem nada), com um baixíssimo 

consumo de energia, podendo retornar 

rapidamente ao trabalho, bastando para isso 

religá-lo. 

(D) REINICIAR: É parecido com o modo de 

desligar, porém com uma diferença: qualquer 

programa que esteja aberto, como jogos e 

outros, quando você religar o computador, 

aparecerá tal e qual quando você desligou seu 

computador. 

 

 

 




