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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 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECEPCIONISTA  

 

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: RECEPCIONISTA 

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) Devem constar do cabeçalho ou do rodapé 

do ofício as seguintes informações do remetente: 

 

(    ) Nome do órgão ou setor. 
(    ) Endereço postal. 
(    ) Telefone e endereço de correio eletrônico. 
 
(A) V, V, V 
(B) V, V, F 
(C) V, F, F 
(D) F, F, F 
 

22) Sobre o Memorando, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 
(A) O memorando é a modalidade de comunicação 

entre unidades administrativas de um mesmo 

órgão, que podem estar hierarquicamente em 

mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, 

portanto, de uma forma de comunicação 

eminentemente interna. 

(B) Pode ter caráter meramente administrativo, ou 

ser empregado para a exposição de projetos, 

ideias, diretrizes, etc. a serem adotados por 

determinado setor do serviço público. 

(C) Sua característica principal é a agilidade. A 

tramitação do memorando em qualquer órgão 

deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade 

de procedimentos burocráticos. Para evitar 

desnecessário aumento do número de 

comunicações, os despachos ao memorando 

devem ser dados no próprio documento e, no 

caso de falta de espaço, em folha de continuação.  

(D) Quanto a sua forma, o memorando não segue o 

modelo do padrão ofício, além disso, tem a 

diferença de que o seu destinatário deve ser 

mencionado pelo cargo que ocupa. 

 
23) 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) Ofício 
(B) Memorando 
(C) Portaria 
(D) Decreto  

 
 
 

 

24) Em relação aos fechos das comunicações 

oficiais, assinale a alternativa CORRETA: 

 

(A) O fecho das comunicações oficiais possui, 

além da finalidade óbvia de arrematar o texto, 

a de saudar o destinatário, sendo que os 

modelos para fecho que vinham sendo 

utilizados foram regulados pela Portaria no 1 

do Ministério da Justiça, de 1937, que 

estabelecia quinze padrões.  

(B) Para autoridades de mesma hierarquia ou de 

hierarquia inferior usa-se o: 

“Respeitosamente,”. 

(C) Para autoridades superiores, inclusive o 

Presidente da República, usa-

se:  “Atenciosamente,”. 

(D) Ficam incluídas dessa fórmula as 

comunicações dirigidas a autoridades 

estrangeiras. 

 

25) Vossa Excelência Reverendíssima é pronome 

de tratamento usado para: 

 

(A) Papa 
(B) Cardeais 
(C) Arcebispos e bispos 
(D) Sacerdotes e clérigos 
 

26) Acerca dos procedimentos com relação à 

correspondência, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) A correspondência oficial interna será 
encaminhada por intermédio do protocolo 
central. 

(B) A correspondência de caráter particular 
recebida pelas unidades de protocolo central 
ou setorial deverá ser encaminhada 
diretamente ao destinatário. 

(C) A correspondência recebida será entregue no 
protocolo central de cada órgão ou entidade 
da Administração Pública, para posterior 
distribuição. 

(D) O controle da expedição de correspondência 
caberá ao respectivo protocolo setorial, 
responsável pela numeração, que deverá ser 
sequencial, numérico-cronológica e iniciada a 
cada ano. 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                     QUESTÕES 21 A 40 
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27) Em relação aos impostos e às taxas, julgue os 

itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- A União, os Estados, o Distrito Federal e os 

Municípios poderão instituir os seguintes 

tributos: impostos; taxas, em razão do exercício 

do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou 

potencial, de serviços públicos específicos e 

divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a 

sua disposição; 

II- Sempre que possível, os impostos terão caráter 

pessoal e serão graduados segundo a capacidade 

econômica do contribuinte, facultado à 

administração tributária, especialmente para 

conferir efetividade a esses objetivos, identificar, 

respeitados os direitos individuais e nos termos 

da lei, o patrimônio, os rendimentos e as 

atividades econômicas do contribuinte. 

III- As taxas poderão ter base de cálculo própria de 

impostos. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

28) São impostos municipais, EXCETO: 

 

(A) Propriedade predial e territorial urbana. 

(B) Transmissão "inter vivos", a qualquer título, por 

ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 

exceto os de garantia, bem como cessão de 

direitos a sua aquisição. 

(C) Serviços de qualquer natureza, não 

compreendidos no art. 155, II, definidos em lei 

complementar. 

(D) Transmissão causa mortis e doação, de 

quaisquer bens ou direitos. 

 

29) Em relação aos arquivos públicos e privados, 

julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- São arquivos públicos os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos, no exercício de suas 

atividades, por órgãos públicos de âmbito 

federal, estadual, do Distrito Federal e municipal 

em decorrência de suas funções administrativas, 

legislativas e judiciárias.    

II- São arquivos privados os conjuntos de 

documentos produzidos e recebidos por 

instituições de caráter público, por entidades 

privadas encarregadas da gestão de serviços 

públicos no exercício de suas atividades. 

III- Consideram-se arquivos públicos os conjuntos 

de documentos produzidos ou recebidos por 

pessoas físicas ou jurídicas, em decorrência 

de suas atividades.     

   

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

30) O arquivamento de nomes obedece a 13 

regras, chamadas de alfabetação. Em relação 

a essas normas, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Pela 1ª letra do último sobrenome, o nome 

João Barbosa se escreve: Barbosa, João. 

(B) Para nomes compostos, o nome Camilo 

Castelo Branco se escreve: Castelo Branco, 

Camilo. 

(C) Para nomes orientais e árabes, o nome Al Bem 

Hur se escreve: Hur, Al Bem. 

(D) Para sobrenomes com grau de parentesco, o 

nome Antônio Almeida Filho se escreve: 

Almeida Filho, Antônio. 

 

31) Sobre os princípios éticos de um profissional, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Respeito à profissão; não manter sigilo 

profissional, zelando de assuntos 

administrativos e que dizem respeito à 

direção. 

(B) Ser firme e verdadeiro em seu discurso e na 

conduta profissional, para que possa gozar da 

confiança das pessoas. 

(C) Cumprir suas obrigações de forma honrada e 

correta. 

(D) Cumprir horário e realizar com eficiência e 

pontualidade as tarefas que lhe forem 

confiadas. 
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32) Em relação ao organograma e ao fluxograma, 

julgue os itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- O fluxograma pode facilitar o sistema de 

informação e o fluxo de comunicação dentro da 

empresa, criar uniformidade de cargos, auxiliar a 

graduar e a classificar trabalhos e tarefas e a 

permitir visualização maior das necessidades de 

mudanças organizacionais e de crescimento da 

empresa.  

II- As empresas podem se utilizar de algumas 

representações gráficas da sua organização 

formal, sendo que o mais empregado é o 

organograma em setores. 

III- O organograma radial é o tipo de organograma 

mais completo e usual, o qual permite melhor 

entendimento da representação orgânica de uma 

empresa. Demonstra os órgãos de decisão, de 

assessoria, os operacionais e o posicionamento 

hierárquico. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

33) Acerca da Simbologia de fluxogramas utilizados 

para processos industriais, o símbolo  ............. 

indica: 

 

(A) Armazenamento 

(B) Transporte 

(C) Operação 

(D) Inspeção 

 

34) Em relação à noção de segurança do trabalho, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) Os trabalhadores de qualquer profissão podem 

ser confrontados com uma multiplicidade de 

perigos no local de trabalho. A saúde e a 

segurança no trabalho identificam e avaliam uma 

vasta gama de potenciais riscos no local de 

trabalho, exigindo intervenções, desde a 

prevenção de acidentes, bem como dos riscos 

mais graves, incluindo os fumos tóxicos, as 

poeiras, os ruídos, o calor, o stress, etc. 

 

 

(B) A prevenção de doenças e de acidentes de 

trabalho deve ser o objetivo de programas de 

saúde e segurança no trabalho, em 

detrimento da tentativa de resolução dos 

acidentes, depois de estes já terem 

acontecido. 

(C) Os riscos no local de trabalho podem ser 

encontrados sob diversas formas, incluindo a 

química, física, biológica, psicológicas, a não 

aplicação das regras ergonómicas, etc. Tendo 

em conta a multiplicidade dos perigos na 

maioria dos locais de trabalho e a global falta 

de atenção prestada à saúde e à segurança por 

parte de muitos empregadores, os acidentes e 

as doenças profissionais continuam a ser um 

grave problema em todo o mundo.  

(D) Os sindicatos devem insistir para que os 

empregadores controlem os riscos na fonte, e 

que tentem forçar os trabalhadores a 

adaptarem-se a condições perigosas. O 

empenho dos órgãos de gestão na saúde e 

segurança, bem como a forte participação do 

trabalhador, são dois elementos essenciais de 

qualquer programa de saúde e segurança no 

local de trabalho bem sucedido. A prevenção 

mais eficaz dos acidentes e das doenças 

começa quando os processos de trabalho 

ainda se encontram em fase de projeto. 

 

35) Acerca das relações interpessoais, julgue os 

itens e assinale a alternativa CORRETA: 

 

I- Relacionar-se é dar e receber ao mesmo tempo, 

é abrir- se para o novo, é aceitar e fazer-se 

aceito, buscar ser entendido e entender o 

outro. A aceitação começa pela capacidade de 

escutar o outro, colocar-se no lugar dele e 

estar preparado para aceitar o outro em seu 

meio.  

II- Uma boa comunicação e a valorização do 

profissional permitem maior interação e mais 

cooperativismo entre o líder e os demais 

membros, por meio da troca de experiências 

e conhecimentos, possibilitando uma melhor 

expressão de suas competências e 

contribuindo para desenvolver as atividades 

da equipe de trabalho. 
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III- As relações interpessoais fortalecem não apenas 

o desempenho do profissional, mas também traz 

à tona boas expectativas para que as equipes 

atinjam objetivos e superem metas que 

agreguem valor ao negócio”, uma vez que o 

melhor relacionamento não é aquele que une 

pessoas perfeitas, mas aquele onde cada um 

aceita os defeitos do outro e consegue perdão 

pelos próprios defeitos. 

 

(A) V, V, V 

(B) V, V, F 

(C) V, F, F 

(D) F, F, F 

 

36) Sobre os princípios Básicos para o Bom 

Atendimento Pessoal, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

(A) Ser cortês: Atender bem a qualquer clientela que 
se dirija a empresa. Para isso, o funcionário 
precisa suplantar seus próprios preconceitos ou 
eventual má impressão inicial que tenha do 
cliente.  

(B) Dar boas vindas: Cumprimentar a todos com um 
sorriso natural e espontâneo, facilitando o 
contato com o cliente. Sempre que possível 
chamá-lo pelo nome, 35 pronunciando 
corretamente. E nunca diga que o nome do seu 
cliente é horrível, estranho, engraçado e etc.  

(C) Atender de imediato: O cliente deve ser 
priorizado em qualquer atendimento, 
principalmente se o funcionário estiver 
realizando apenas uma conversa ou um ato que 
não esteja relacionado com o seu trabalho. 
Lembre-se que para quem chega a sua empresa 
você é o responsável pela primeira impressão e 
um minuto de espera pode representar uma 
eternidade.  

(D) Mostre boa vontade: O funcionário pode 
cumprimentar a todos e tentar ajudar, e a 
gentileza precisa ficar restrita ao setor de 
trabalho ou às pessoas que conhece.  

 

37) A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: 

 

(A) Durante o prazo improrrogável previsto no 

edital de convocação, aquele aprovado em 

concurso público de provas ou de provas e 

títulos, será convocado com prioridade sobre 

novos concursados para assumir cargo ou 

emprego, na carreira. 

(B) 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, 

mesmo para as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação 

e exoneração. 

(C) Os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, com exceção 

dos estrangeiros.  

(D) As funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores de carreira e 

os cargos em comissão, a serem preenchidos 

nos casos por servidores ocupantes de cargo 

efetivo nos casos, condições e percentuais 

mínimos previstos em lei, destinam-se apenas 

às atribuições de direção, chefia e 

assessoramento. 

 

38) Ao servidor público da administração direta, 

autárquica e fundacional, no exercício de 

mandato eletivo, não se aplica a seguinte 

disposição:  
 

(A) Investido no mandato de Prefeito, será 

afastado do cargo, emprego ou função, sendo-

lhe facultado optar pela sua remuneração.  

(B) Investido no mandato de Vereador, havendo 

compatibilidade de horários, perceberá as 

vantagens de seu cargo, emprego ou função, 

sem prejuízo da remuneração do cargo 

eletivo, e, não havendo compatibilidade, será 

aplicada a norma do inciso anterior. 

(C) Em qualquer caso que exija o afastamento 

para o exercício de mandato eletivo, seu 

tempo de serviço será contado para todos os 

efeitos legais, até mesmo para promoção por 

merecimento. 

(D) Para efeito de benefício previdenciário, no 

caso de afastamento, os valores serão 

determinados como se no exercício estivesse. 



 

 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PASSAGEM FRANCA - MA 

In
st

it
u

to
 M

a
c
h

a
d
o

 d
e 

A
ss

is
 

CARGO: RECEPCIONISTA 

11 

39) Sobre os direitos individuas e coletivos na 

Constituição Federal, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

(A) Não é assegurado aos presos o respeito à 

integridade física e moral. 

(B) Às presidiárias, não serão asseguradas 

condições para que possam permanecer com 

seus filhos durante o período de amamentação; 

(C) Nenhum brasileiro será extraditado, até mesmo 

o naturalizado, em caso de crime comum, 

praticado antes da naturalização, ou de 

comprovado envolvimento em tráfico ilícito de 

entorpecentes e drogas afins, na forma da lei. 

(D) São inadmissíveis, no processo, as provas 

obtidas por meios ilícitos. 

 

40) A lei regulará a individualização da pena e não 

adotará pena: 

 

(A) Perda de bens. 

(B) Multa. 

(C) Trabalho forçado. 

(D) Prestação social alternativa. 
 

 

 




