CONCURSO PÚBLICO/2016
Cargo: 208 - Assistente Administrativo
Língua Portuguesa
Texto para as questões 1 e 2
“*...+
A notícia foi antecipada pela coluna de Mônica
Bergamo, na Folha, nesta quarta-feira (30). Na manhã
de ontem, a editora Record anunciou que dará ‘abrigo
editorial’ ao autor.
*...+”.
(Folha de S.Paulo, 31/3/16 – ilustrada C5)
01) Assinale a opção em que se analisa a classe

gramatical e a função sintática das palavras
destacadas no texto, respeitando a ordem em que
elas ocorrem.
a)
b)
c)
d)
e)

adjunto adverbial e agente da passiva.
agente da passiva e adjunto adverbial.
complemento nominal e adjunto adnominal.
sujeito e agente da passiva.
sujeito e adjunto adverbial.

02) No segundo período do texto, há uma oração.

a)
b)
c)
d)
e)

subordinada adverbial temporal.
coordenada sindética explicativa.
subordinada adjetiva restritiva.
subordinada substantiva objetiva direta.
subordinada substantiva subjetiva.

Texto para a questão 3
“No começo dos anos 1990, na Itália, um grupo de
magistrados milaneses (o mais popular foi Antonio di
Pietro) tentou(1) acabar com os esquemas de
corrupção (antigos e tradicionais) que ligavam(2)
empresários, financistas e políticos.
*...+”.
(Folha de S.Paulo, 31/3/16 – ilustrada C8)
03) Sobre a flexão dos verbos destacados, analise as

assertivas abaixo.

III. Em (1), o verbo concorda com “Antonio di
Pietro”.
IV. Em (2), o verbo concorda com “os esquemas de
corrupção”.
É correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)
e)

II e III, apenas.
III, apenas.
II, apenas
I e IV, apenas.
I, II, III e IV.

Texto para a questão 4
“*...+
A polêmica se arrasta desde 2009, quando dezenas de
países começaram a estocar o remédio para o caso de
uma pandemia de gripe H1N1.
[...]”.
(Folha de S.Paulo, 1º/4/16 – cotidiano B4)
04) Considerando-se o contexto, a palavra destacada

tem o sentido corretamente expresso em:
a) reunião ou conluio de pessoas com o fito de
fazer mal ou armar desordens.
b) síndrome decorrente de inflamação intestinal.
c) enfermidade
epidêmica
amplamente
disseminada.
d) infecção causada por protozoários etransmitida
por picadas de mosquitos.
e) reunião de pessoas para tratar dalgum assunto.
Texto para as questões5 e 6
“A primeira análise detalhada da estrutura molecular
do vírus zika revelou que (1) ele (2) é praticamente
um sósia do vírus da dengue – mas (3) com algumas
pequenas diferenças que (4) podem ser cruciais para
a capacidade que esse vilão microscópico tem de
invadir as células humanas.
*...+”.
(Folha de S.Paulo, 1º/4/16 – saúde B5)

I. Em (1), o verbo poderia ir para o plural.
II. Em (2), o verbo concorda com “um grupo de
magistrados”.
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05) Com relação às palavras destacadas, é correto

afirmar que:
a) (1) – pronome; (2) – pronome; (3) – conjunção;
(4) – conjunção.
b) (1) – conjunção; (2) – pronome; (3) –
conjunção; (4) – pronome.
c) (1) – pronome; (2) – pronome; (3) – pronome;
(4) – pronome.
d) (1) – conjunção; (2) – conjunção; (3) –
conjunção; (4) – conjunção.
e) (1) – conjunção; (2) – pronome; (3) –
conjunção; (4) – conjunção.
06) O par de palavras em que ocorre o fenômeno da

derivação sufixal é:
a)
b)
c)
d)
e)

“algumas” – “pequenas”.
“podem” – “detalhada”.
“microscópico” – “capacidade”.
“detalhada” – “capacidade”.
“vírus” – “diferenças”.

07) Em relação à frase “Fitei-o surpreso”, é correto o

09) Marque a opção em que todas as palavras estão

grafadas corretamente,
a)
b)
c)
d)
e)

10) Assinale a opçãoincorreta quanto ao usoda crase.

a)
b)
c)
d)
e)

08) A concordância nominal está incorreta em:

Mariana chegou hoje à Londres.
Fiz uma moqueca à capixaba.
Fui à feira comprar umas verduras.
Regressei à Curitiba de meus sonhos.
Fiz uma visita à Casa Rosada.
Matemática

11) A média de idade de um grupo de 12 amigos é de

30 anos. Suas idades estão expressas abaixo com
a exceção de dois amigos que possuem a mesma
idade. Qual a idade dos dois amigos que está
faltando, a moda e a mediana, respectivamente?

que se afirma em:
a) Exerce a função sintática de objeto direto e
poderia estar proclítico, sem que isso
caracterizasse impropriedade sintática.
b) Exerce a função sintática de objeto indireto e
não poderia, com correção gramatical, ser
colocado antes do verbo.
c) Exerce a função sintática de objeto direto de
“encarei” e, com correção gramatical, não
poderia ter sido colocado antes do verbo.
d) Exerce a função sintática de sujeito e foi bem
colocado enclítico ao verbo.
e) Não tem função sintática: trata-se de partícula
expletiva.

Catalizador – burguesa – uzura
Marquesa – deleitozo – papisa
catequisar – bissetriz - bizar
Fuzível – hesitar –abalizado
profetizar– baliza - osmose

Idades: 30; 32; 30; 28; 26; 28; 30; 28; 40; 28.
a)
b)
c)
d)
e)

30, 28 e 29.
29, 30 e 30.
30, 30 e 30.
31, 29 e 29.
30, 29 e 30.

12) Sabe-se que 9tg

a expressão M=
a)
b)
c)
d)
e)

2

x = 1 e π/2 ˂ x ˂ π, então

𝑐𝑜𝑠𝑠𝑒𝑐 𝑥 +cos 𝑥
sec 𝑥 + 𝑠𝑒𝑛 𝑥

, vale:

1/3
1/9
-3
-1/3
3

a) É preciso consciência.
b) É necessário segurança paraviver com
qualidade.
c) Mandioca é bom para a saúde
d) É proibido a permanência de animais.
e) Água é bom para rejuvenescer.
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13) Na figura abaixo ADE é um triângulo equilátero,

EB = AE/2. Qual é o perímetro aproximado do
quadrilátero

ABCD?

5=

(Use

2,2)

a)
b)
c)
d)
e)

1000 peças
900 peças
800 peças
700 peças
780 peças

17) João aplicou um capital, a juros simples, à taxa de

20% a.m. Quantos dias, no mínimo, ele deverá
ficar aplicado, a fim de que seja possível resgatar
o quíntuplo dessa quantia aplicada? (considere 1
mês com 30 dias).
a)
b)
c)
d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

86 cm
90 cm
110 cm
115 cm
NRA

14) O valor de

E=

𝑎 3 −36 𝑎
3𝑎 −18

18) Três quartos da capacidade de uma cisterna

.

15𝑏
4𝑎

∶

𝑎𝑏 +6𝑏
16

,é

um número:
a)
b)
c)
d)
e)

Primo.
Quadrado perfeito.
Múltiplo de 2 e 5.
Divisível por 3.
Divisor de 6.

15) João foi a uma loja de roupas e gastou R$ 250,00,

comprando três camisas de mesmo preço e 2
calças de mesmo preço, a calça é R$ 25,00 mais
cara que a camisa. Quanto ele gastaria se
resolvesse comprar 4 calças e 4 camisas na
mesma loja?
a)
b)
c)
d)
e)

800 dias
600 dias
500 dias
300 dias
200 dias

R$ 320,00
R$ 420,00
R$ 450,00
R$ 510,00
R$ 600,00

equivalem a 10.860 litros. Qual a capacidade total
dessa cisterna?
a)
b)
c)
d)
e)

12.390 litros
13.240 litros
12.680 litros
14.480 litros
15.040 litros

19) Como bônus de natal, Ronaldo quer dividir R$

3.410,00entre seus três funcionários, André,
Paulo e
Lauro em partesinversamente
proporcionais a seu tempo de serviço, que são 5
anos, 3 anos e 2 anos, respectivamente. Sendo
assim, André, Paulo e Lauro devemreceber
respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

660, 1100, 1650
845, 975, 1590
784, 968, 1658
799, 1080, 1531
NRA

16) Sabe-se que 30 máquinas, todas de igual

eficiência, são capazes de produzir 1200 peças em
40 dias, se operarem 12 horas por dia. Se 60
máquinas iguais as primeiras operassem 8 horas
por dia, durante 20 dias, o número de peças
produzidas seria de:
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24) Em relação aos grupos de ferramentas disponíveis
20) Qual foi o capital que aplicado à taxa de juros

simples de 2,5% ao mês, rendeu R$ 262,50 em um
trimestre?
a) R$ 2.720,00
b) R$ 3.200,00
c) R$ 3.500,00
d) R$ 2.600,00
e) R$ 2.300,00
Noções de Informática
21) No Microsoft Word 2010, (versão em português) a

combinação das teclas “CTRL + A” e “CTRL e W”
tem as seguintes funções, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

Abrir e Fechar
Salvar Como e Colar
Abrir e Novo
Aumentar Fonte e Fechar
Salvar e Ajuda

22) Recurso do Microsoft Word 2010 que permite

copiar a formatação de um local e aplicá-lo a
outro:
a)
b)
c)
d)
e)

Mala Direta
Controlar Alterações
Pincel de Formatação
Alterar Estilos
Aplicar Formatação

nas guias do Microsoft Word 2010 em sua
configuração padrão, a qual grupo de ferramentas
pertence a figura abaixo:

a)
b)
c)
d)
e)

Páginas
Parágrafo
Cabeçalho e Rodapé
Configurar Página
Tabelas

25) _________ fornece um conjunto de ferramentas

administrativas com finalidades especiais que
podem ser usadas para configurar o Windows 7.
Assinale a opção abaixo que completa a lacuna do
enunciado.
a)
b)
c)
d)
e)

Painel de controle
Desfragmentador de disco
Executar
Windows Explorer
Limpeza de Disco

26) No

Microsoft Office Excel 2010 em sua
configuração padrão, em que guia encontramos o
grupo Gráficos, ilustrado pela figura abaixo?

23) No Microsoft Office Word 2010, em que guia

encontramos a seção fonte, ilustrada pela figura
abaixo?
a)
b)
c)
d)
e)
a)
b)
c)
d)
e)

Revisão
Inserir
Fórmulas
Exibição
Dados

Exibição
Layout da Página
Inserir
Arquivo
Página Inicial
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27) Considere a planilha do Microsoft Excel 2010,

parcialmente visualizada abaixo:

Qual será o resultado da fórmula =B4+A3+A4-B3?
a)
b)
c)
d)
e)

42
40
48
24
32

28) Acerca de conceitos e serviços de Internet,

assinale a opção INCORRETA.
a) A tecla F5 na internet serve geralmente para
atualizar a página em que está aberta.
b) Download é transferir (baixar) um ou mais
arquivos de um servidor remoto para um
computador local.
c) O
endereço
http://www.com.msn.br
apresenta uma URL válida.
d) As ferramentas de busca como Google e Bing,
oferecem serviços gratuitos para pesquisa de
páginas na Internet.
e) Home pageé a página inicial de um site da
Internet.

30) No Microsoft Office Power Point 2010 em sua

configuração padrão, em que guia encontramos o
grupo Animação, ilustrado pela figura abaixo?

a)
b)
c)
d)
e)

Design
Animações
Transições
Apresentação de Slides
Inserir
Conhecimentos Específicos

31) Analise a situação a seguir com base na Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações.
A Prefeitura Municipal de Santo Amaro do
Maranhão, realizou procedimento licitatório para
a contratação de empresa de engenharia para a
construção de um complexo poliesportivo no
valor de R$ 1.050.000,00 ( Um milhão
e
cinquenta mil reais). Então a modalidade de
licitação adotadapara esta situação foi:
a) Concorrência.
b) Tomada de Preços.
c) Convite.
d) Concorrência ou tomada de preços.
e) Tomada de preços ou convite

29) E-Mail ou Correio Eletrônico é um serviço

32) Com relação a inexigibilidade e dispensa de

disponível na Internet que possibilita o envio e o
recebimento de mensagens ("mails"). Para usar
esse correio é necessário ter um endereço de email válido no seguinte formato:

licitação, julgue as proposições a seguir como
certas (C) ou erradas (E).

a) nome.com.br

b) nome@mail.com.br
c) http://www.nome@mail.com.br
d) nome.mail.com.br
e) nome.com@mail.br
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( ) É inexigível a licitação quando houver
viabilidade de competição, em especial para
contratação de profissional de qualquer setor
artístico, diretamente ou através de
empresário exclusivo, desde que consagrado
pela crítica especializada ou pela opinião
pública.
( ) É inexigível a licitação quando não acudirem
interessados à licitação anterior e esta,
justificadamente, não puder ser repetida sem
prejuízo para a Administração, mantidas,
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neste
caso,
todas
as
condições
preestabelecidas;
( ) É dispensável a licitação nos casos de guerra
ou grave perturbação da ordem.
( ) É dispensável a licitação nas compras de
hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros
perecíveis, no tempo necessário para a
realização
dos
processos
licitatórios
correspondentes, realizadas diretamente com
base no preço do dia.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

C–E–E–C
E–C–E–C
E–E–E–C
C–C–E–C
E – E – C-C

33) Analise os itens subsequentes com referência à

Redação oficial.
I. Decreto é o Ato Administrativo destinado a

II.

III.

IV.

V.

prover situações gerais e individuais,
abstratamente previstas de modo expresso,
ou implícito na lei. É da competência exclusiva
de chefes do judiciário.
Parecer é a opinião técnica ou científica sobre
um ato que serve de base à tomada de
decisão.
A impessoalidade, o uso do padrão culto de
linguagem, a clareza, concisão, informalidade
e uniformidade, são características essenciais
da redação oficial.
Ata é o resumo escrito de fatosou decisões de
uma assembleia, sessão ou reunião para
determinado fim.
Certidão é um documento no qual se dá
testemunho de um fato, por isso é
considerada uma declaração legal, de fim
comprobatório, baseada em registros
públicos.

Marque a opção correta.
a) Os itens II e V estão incorretos.
b) Apenas os itens III e IV estão corretos.
c) Apenas os itens I, II, III e IV estão corretos.
CARGO: 208 - Assistente Administrativo

d) Apenas os itens I eIII estão incorretos.
e) Apenas os itens I, IV eV estão corretos.
34) Com relação ao uso dos pronomes de tratamento

nas correspondências oficiais, analise os itens
subsequentes:
I.

Ao redigir uma correspondência em que o
destinatário é um Senador, o pronome de
tratamento adequado é Vossa Excelência.
II. A forma Vossa Eminência é empregada em
comunicações dirigidas a arcebispos.
III. A forma Vossa Reverendíssima é empregada
em comunicações dirigidas a monsenhores.
IV. Ao redigir uma correspondência endereçada a
um Defensor Público a forma de tratamento
adequada é Vossa Senhoria.
Marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

Apenas os itens I e III estão corretos.
Apenas os itens I,III e IV estão corretos.
Os itens I, II, III e IV estão corretos.
Apenas o item I está correto.
Apenas os itens II e III estão incorretos.

35) Com base na Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993 e suas alterações, analise as proposições
sobre contratos administrativos.
I.

É permitido à Administração, no caso de
concordata do contratado, manter o contrato,
podendo assumir o controle de determinadas
atividades de serviços essenciais.
II. É vedado o contrato com prazo de vigência
indeterminado.
III. A Administração Pública, com as devidas
justificativas pode alterar o contrato
unilateralmente.
IV. A Administração Pública não poderá exigir
prestação de garantia nas contratações.
Marque a alternativa correta
a)
b)
c)
d)

Apenas a proposição Ié verdadeira.
Apenas as proposições IIe III são verdadeiras.
As proposições I, III, e IV são falsas.
Apenas as proposições I, II e III são
verdadeiras.
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e) Apenas as proposições I e III são verdadeiras.

IV. A expedição e movimentação de documentos

constituemrotinas do setor de protocolo.
V. Com relação as atividades de protocolo, os
documentos apensados passam a fazer parte
do processo original.

36) Considere as assertivas em conformidade com a

Constituição Federal Brasileira Artigo 37, julgue-as
como verdadeiras ( V ) ou falsas ( F ).
( ) A Lei reservará o percentual de 10% dos cargos
e emprego públicos para as pessoas portadoras
de deficiência e definirá os critérios de sua
admissão.
( ) A lei disciplinará as formas de participação do
usuário na administração pública direta e
indireta, regulando especialmente a disciplina
da representação contra o exercício
negligente ou abusivo de cargo, emprego ou
função na administração pública.
( ) A lei disporá sobre os requisitos e as restrições
ao ocupante de cargo ou emprego da
administração direta e indireta que possibilite
o acesso a informações privilegiadas.
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

F-V-F
V-F-V
V-V–F
F-V-V
F-F-V

37) Entende-se por protocolo o conjunto de operações

visando o controle dos documentos que ainda
tramitam no órgão, de modo a assegurar a
imediata localização e recuperação dos mesmos,
garantindo, assim, o acesso à informação. Com
relação a esta temática foram feitas as seguintes
afirmações:
I. A atividade de recebimento e classificação

consiste em efetuar a separação dos
documentos recebidos, em oficial, sigiloso ou
particular.
II. Controle da Tramitação/Movimentação é a
atividade que consiste em enviar o documento
ao seu destinatário.
III. O setor de protocolo responsabiliza-se,
institucionalmente,
pela
autuação
de
documentos.
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É correto o que se afirmar em:
a)
b)
c)
d)
e)

I e V, apenas
I, III e IV, apenas
II e III, apenas
I, II e III, apenas
I, IV e V, apenas

38) Melhorar a qualidade do atendimento, por meio

de habilidades e competências comportamentais e
comunicacionais, é fundamental para o progresso
de qualquer instituição. Com relação ao
atendimento ao público, julgue os itens como
certos ( C ) ou errados ( E ).
(
(

(

(

) A empatia é uma característica essencial do
bom atendimento ao público.
) Esclareça e direcione os usuários nas dúvidas
quanto aos serviços oferecidos pela
instituição.
) Expressar-se com clareza, subjetividade e
precisão usando bem a dicção e entonação na
voz.
) As condiçõesfísicas de uma repartição não
interferem na qualidade do atendimento ao
público .
A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

E-C-E-E
C-C-E-E
C-C-C-E
E-C-C-C
C-E-E-E
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39) “É a função responsável por acionar e dinamizar a

empresa para que ela possa funcionar
adequadamente. É a relação entre os
administradores e seus subordinados, está
centrada nas relações humanas. É a utilização dos
recursos disponíveis pelas pessoas que integram a
organização, que concretizam as ações planejadas
e organizadas”.
A função administrativa descrita acima é:
a)
b)
c)
d)
e)

Controle
Planejamento
Direção
Organização
Avaliação

40) Com referência aos métodos de arquivamentos ,

julgue os itens como certos ( C ) ou errados ( E ).
(
(
(

(

(

) O método alfabético faz parte do sistema
indireto de arquivamento.
) O método geográfico faz parte do sistema direto
de arquivamento.
) No método geográfico, quando se organiza o
arquivo por estados, as capitais devem ser
alfabetadas por último.
) Os métodos de arquivamento são universais
e independem da natureza dos documentos
que serão arquivados ou das atividades ou
estrutura da instituição.
) O método alfabético de arquivamento não
depende do índice para ser consultado.

A sequência correta é:
a)
b)
c)
d)
e)

E-E-C-E-C
C-C-E-C-E
C-E-C-E-C
E-C-C-C-E
E-C-E-E-C
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