ESTADO DO TOCANTINS

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORMOSO DO ARAGUAIA-TO
CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

AGENTE ADMINISTRATIVO
Leia atentamente as instruções abaixo.

TURNO: MANHÃ

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.
Exemplo:
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A
A

A
B

C
D
A
C

B
A

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

D

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.
04- 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.
05- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, lápis, pagers, 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.
06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
08. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
09. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este Concurso Público.
10. O candidato que, por qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato
consignado em ata e será automaticamente eliminado do Concurso Público.
11. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3303-3146
E-mail: ima.formosodoaraguaia2017@outlook.com
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DE ANOTAÇÃO
DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÕES DE 1 A 15

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA Leia
ÚNICA
alternativa
e às
marque
número
o texto
abaixo paracorreta
responder
questõeso de
1 a 09.
correspondente na Folha de Respostas.

As questões de 1 a 5 referem-se ao texto abaixo. Leia-o com atenção.
DINHEIRO NO BOLSO DO POBRE
Num novo milagre econômico, as pessoas mais pobres estão consumindo mais e o fosso social
ficou menor.
Há um pensamento convencional a respeito da distribuição de renda no Brasil. Não importa o
que aconteça, o que se diz é que os ricos sempre sugam tudo dos pobres, deixando-lhes apenas o
farelo do bolo. 'O principal problema do Brasil é a injustiça social', repetem quase todos os relatórios
sobre a economia do país, principalmente os que são redigidos à distância, nos escritórios da ONU ou
do Banco Mundial. Os acadêmicos falam em 20 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da
pobreza, uma massa faminta que apenas sobrevive. Os números variam segundo o mau humor do
analista, mas todos concordam que os ricos estão ficando cada vez mais ricos e os pobres cada vez
mais pobres. Pois bem: isso não é verdade. Ou pelo menos não é mais verdade. O Brasil continua com
um dos piores perfis de distribuição de renda do mundo, mas existe uma coisa que os números
pessimistas não detectaram. Depois da fase em que o fosso social se ampliou, sobretudo na última
década e meia, há uma transformação ocorrendo - no sentido oposto.
Os ricos estão ficando no mesmo lugar. E os pobres estão melhorando. Essa transformação
é dramática e quem quiser percebê-la visualmente pode pegar o carro e dar uma volta pelos bairros
periféricos das grandes cidades. É o endereço dos pobres.
Neles moram o operário, a empregada doméstica, o garçom. O que se descobrirá nesse passeio
é que a vida dessa gente está mudando muito rápido. Os pobres empunharam a pá de pedreiro e
estão reformando suas casinhas. Grandes redes de supermercado migraram para essas regiões,
instalando lojas que, entre outras coisas, vendem produtos importados. As redes de fast food, que
pescavam a clientela apenas na classe média, estão chegando. Apareceram locadoras de vídeo, casas
que vendem eletrodomésticos, até shoppings. Um jardim de antenas parabólicas floresce em bairros
modestos. Os publicitários já tratam essa turma de 'consumidores emergentes'.
Antenor Nascimento

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
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01) Em todas alternativas a palavra destacada está
corretamente interpretada, de acordo com o seu
sentido no texto, EXCETO em:
A) “...principalmente os que são redigidos a distância,
nos escritórios da ONU ou do Banco Mundial.” (=
ESCRITOS)
B) “O Brasil continua com um dos piores perfis de
distribuição de renda do mundo...” (= PADRÕES)
C) “...mas existe uma coisa que os números pessimistas
não detectaram...” (= REVELARAM)
D) “Depois da fase em que o fosso social se ampliou...”
(= TRABALHO)
02) Todas as afirmativas seguintes expressam ideias do
texto, EXCETO:
A) Há uma transformação ocorrendo, os pobres estão
melhorando de vida e os ricos permanecem no
mesmo lugar.
B) O comércio vem crescendo na periferia das grandes
cidades porque os consumidores que lá residem têm
mais renda para gastar.
C) Ainda há uma grande quantidade de pessoas, no
Brasil, vivendo abaixo da linha da pobreza.
D) O Brasil já subiu alguns pontos em relação ao índice
de distribuição de renda no mundo, de acordo com
os acadêmicos.
03) Todas as palavras destacadas foram usadas em
sentido figurado, EXCETO:
A) “... é que os ricos sugam sempre tudo dos pobres...”.
B) “Grandes redes de supermercado migraram para
essas regiões...”.
C) “As redes de fast food, que pescavam a clientela
apenas na classe média...”.
D) “Um jardim de antenas parabólicas floresce em
bairros modestos.”

05) A sílaba tônica das palavras abaixo foi destacada
corretamente, EXCETO em:
A) verdade, injustiça.
B) empunharam, perfis.
C) locadoras, quiser.
D) pensamento, convencional.
06) Leia o fragmento abaixo e, em seguida, assinale a
alternativa que completa CORRETAMENTE as
lacunas, na ordem em que aparecem:

“Do lado de fora somos bastante diferentes no que se
refere _______ cor da pele e dos cabelos, ______
estrutura física, ______ altura. Internamente, porém,
parecemos verdadeiros gêmeos.”

A) a – a – a
B) à – a – à
C) a – à – a
D) à – à – à
07) Em todas as frases abaixo a concordância se fez
corretamente, EXCETO em:
A) Quem de nós entregará o prêmio ao vencedor da
corrida?
B) A multidão aplaudiu de pé o regente da orquestra
sinfônica.
C) Mais de um nadador representou o Brasil nos jogos
olímpicos.
D) No prédio de um amigo há uma placa: “Precisam-se
de faxineiros”.

04) Os termos aos quais se referem ás palavras
destacadas nos seguintes trechos estão corretas,
EXCETO:
A) “...sempre sugam tudo dos pobres, deixando-lhes
apenas o farelo do bolo. (AOS POBRES)
B) “...repetem quase todos os relatórios sobre a
economia do país, principalmente os que são
redigidos a distância...” (ECONOMIA DO PAÍS)
C) “Neles moram o operário, a empregada doméstica...”
(BAIRROS PERIFÉRICOS)
D) “Os publicitários já tratam essa turma de
'consumidores emergentes' ”. (OS POBRES)
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

08) Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com a
norma culta:
A) É provável que este empreendimento não vale tanta
luta.
B) Eu aceitarei o acordo, se você o propuser.
C) Você assinará o documento, caso nós o corrijamos?
D) Os atletas não querem que nós saibamos o que
aconteceu lá.
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09) “As perspectivas da economia brasileira não são
boas para este ano.”

14) Assinale a alternativa que corresponde ao período de
pontuação INCORRETA.

Os vocábulos grifados na frase acima têm a divisão
silábica CORRETA na alternativa:

A) Os espelhos são usados, para ver o rosto a arte, para
ver a alma.

A) pers-pe-cti-va; eco-no-mia; bra-si-le-i-ra.
B) per-spe-cti-va; e-co-no-mia; bra-si-lei-ra.
C) pers-pec-ti-va; e-co-no-mi-a; bra-si-lei-ra.
D) pers-pe-cti-va; eco-no-mi-a; bra-si-le-i-ra.
10) A alternativa INCORRETA quanto ao emprego das
formas verbais está na opção:
A) Se o policial detiver o rapaz, tudo se resolverá.
B) Minha querida, estava mesmo precisando falar
consigo.
C) Se o ser humano for menos egoísta, haverá menos
miséria.
D) Talvez sua bagagem de mão caiba no compartimento
do avião e você possa viajar tranquila.
11) Assinale a alternativa em que NÃO há erro de
ortografia:

B) A torcida incentivou os jogadores; esses, contudo, não
conseguiram vencer.
C) Fátima é ótima filha; Suzana, ao contrário, preocupa
constantemente seus pais.
D) Recebemos, via internet, de um conhecido que há
muito não vemos, fotografias da Terra, tiradas de um
satélite.
15) As sentenças abaixo não apresentam desvios
relativos à regência verbal vigente na língua culta
EXCETO uma. Assinale-a.
A) Ensinei toda a matéria de regência aos alunos.
B) O fato de você não ir à reunião implica outras
consequências.
C) Quando posso, assisto a boas peças de teatro.
D) Informamos aos clientes sobre o desconto para
pagamento a vista.

A) Beneficiente
B) Reinvindicação
C) Multidão
D) Indentidade
12) O número de fonemas está correto de acordo com a
palavra, EXCETO em:
A) Milho – 4 fonemas.
B) Saudade – 7 fonemas.
C) Hóspede – 6 fonemas.
D) Canto – 5 fonemas.
13) Assinale a única alternativa que apresenta uma
frase com regência verbal em conformidade com o
padrão culto da língua:
A) Os fãs de Elton John já compraram os ingressos para
assistir o show no Mineirão.
B) O desempenho do artista no palco agradou a todos
os espectadores.
C) O filho sempre obedecia uma ordem recebida do pai.
D) A vistoria do prédio visa segurança dos moradores.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20
a

20) É um termo da língua inglesa com significado

um computador ou a uma rede de computadores,

referente à ação de enviar dados de um computador

tem

local para um computador ou servidor remoto,

16) É

um periférico que,
a

função

quando
de

conectado
dispositivo

de

saída, imprimindo textos, gráficos ou qualquer outro

geralmente através da internet.

resultado de uma aplicação:
A) Download
A) Impressora

B) Upload

B) Monitor

C) links

C) Teclado

D) Firefox

D) Mouse Pad
17) Para inserir um hiperlink no Microsoft Excel
podemos utilizar uma combinação de teclas. A
combinação de teclas que nos permite inserir o
hiperlink é:
A) Ctrl + N
B) Ctrl + A5
C) Ctrl + K
D) Ctrl + L
18) O que é um software?
A) É um tipo de computador
B) É uma caixa de som
C) É a parte lógica do computador
D) É um dispositivo que emite som
19) No Internet Explorer, que funcionalidade permite
aos usuários “guarda” seus endereços de internet
preferidos?
A) Favoritos
B) Caixa de entrada
C) Pop Up
D) Ajuda

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) A República Federativa do Brasil, formada pela união
indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito
Federal, constitui-se em Estado Democrático de
Direito e tem como alguns de seus fundamentos:

QUESTÕES DE 21 A 40
25) Como condição para a aquisição da estabilidade do
servidor público, é obrigatório (a):

B) A igualdade entre os Estados e a defesa da Paz.

A) Apresentação de requerimento, escrito do próprio
punho, no setor de Pessoal de lotação do servidor.
B) Submissão à prova de conhecimentos teóricos sobre
as funções desempenhadas.

C) O desenvolvimento nacional e a erradicação da
pobreza e marginalização.
D) A não intervenção e a prevalência dos direitos
humanos.

C) O decurso do prazo de 5 (cinco) anos no cargo, sem
nenhuma falta ou licença médica.
D) A avaliação especial de desempenho por comissão
instituída para essa finalidade.

22) Foi solicitado que um agente administrativo, lotado
na Secretaria de Saúde, redigisse um documento
solicitando informações à Secretaria de obras
públicas. O documento a ser redigido será um (a):

26) São direito e garantias fundamentais estabelecidos
na Constituição Federal do Brasil, EXCETO:

A) Ofício.

B) A propriedade atenderá a sua função social.

B) Despacho.

C) A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato
jurídico perfeito e a coisa julgada.

A) A cidadania e a dignidade da pessoa humana.

C) Memorando.
D) Comunicação Interna.
23) Os pronomes de tratamento representam a forma de
tratar as pessoas com quem se fala ou a quem se
dirige a comunicação. O pronome de tratamento
Vossa Reverência é utilizado para se dirigir à
seguinte autoridade:

A) Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a
permanecer associado.

D) É livre a manifestação do pensamento, sendo
permitido e estimulado o anonimato.

A) Prefeito.

27) A chefia de um determinado setor solicitou ao agente
administrativo que elaborasse um documento para
registrar fatos e deliberações ocorridas em uma
reunião. Assinale a alternativa que apresenta qual a
melhor comunicação administrativa a ser escolhida
neste caso:

B) Reitores de Universidades.
C) Membro do Supremo Tribunal Federal.

A) Parecer técnico.

D) Sacerdotes.

B) Ata.

24) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
não podendo constar nomes, símbolos ou imagens
que caracterizem promoção pessoal de autoridades
ou servidores públicos. Esta determinação, constante
na Constituição Federal, se baseia no seguinte
princípio da Administração Pública:

D) Exposição de motivos.

A) Eficiência.
B) Impessoalidade.
C) Legalidade.
D) Resolubilidade.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

C) Relatório.

28) Conforme disposto na Constituição Federal, são
gratuitos para os reconhecidamente pobres, na
forma da lei:
A) As certidões de registros de imóveis.
B) Os planos de saúde disponibilizados por instituições
privadas.
C) O registro civil de nascimento e a certidão de óbito.
D) O ensino em Universidade privada, desde que
requerido em tempo hábil.
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29) A concisão é a característica de transmitir o máximo
de informações com um mínimo de palavras, fazendo
desaparecer do texto os excessos linguísticos que
nada acrescentam a essas informações. Para se
produzir um texto conciso é necessário, EXCETO:

33) Administração é o processo de trabalhar com
pessoas para realizar objetivos organizacionais e
pessoais. Monitorar o progresso e implementar as
mudanças necessárias é uma das funções essenciais
do administrador, denominada de:

A) Eliminar palavras inúteis, redundâncias e passagens
que nada acrescentam ao que foi dito.
B) Manter o emprego cuidadoso de adjetivos, sem
exageros.
C) Construir as orações na ordem indireta com
preciosismo e utilizando neologismos.
D) Usar os recursos de pontuação e as regras
gramaticais e ortográficas de forma correta e
sensata.

A) Planejar.

30) De acordo com as regras de redação oficial, a
seguinte
sigla
encontra-se
escrita
INCORRETAMENTE:
A) CNPq.
B) OPAS.
C) SUS.
D) BNDES.
31) Sobre as regras de redação oficial, assinale a
alternativa INCORRETA:
A) A datação dos expedientes deve obedecer a duas
regras básicas: começar com letra maiúscula e
terminar com ponto. A cidade de origem é seguida de
vírgula, antes da data.
B) Use itálico nas expressões estrangeiras e latinas.
C) A indicação do ano deve conter ponto entre as casas
de milhar e centena. Exemplo: 1.998, 1.999, 2.000.
D) A separação de palavras deve ser evitada. Se,
entretanto, for inevitável, não separe algarismos,
nomes próprios, valores, siglas e ditongos.
32) A estrutura de um parecer técnico é composto de
determinados itens. Assinale a alternativa em que o
item citado e seu respectivo conteúdo NÃO encontra
descrito corretamente:
A) Referência: Parecer Técnico (caixa alta e baixa),
seguido do número seqüencial do documento e da
sigla da unidade que o emitiu, alinhados à esquerda.
B) Assunto: resumo do tema tratado.
C) Texto: histórico, análise ou justificativa e conclusão
objetiva.
D) Assinatura: nome e cargo do emitente, centralizados.

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO

B) Controlar.
C) Organizar.
D) Liderar.
34) Estrutura organizacional é a forma pela qual as
atividades desenvolvidas por uma organização são
divididas, organizadas e coordenadas. Assinale a
alternativa que apresenta uma característica da
estrutura informal:
A) A comunicação é basicamente vertical, onde os
funcionários respondem aos chefes diretos.
B) Tem uma ênfase maior em posições em termos das
autoridades e responsabilidades nas unidades
organizacionais estabelecidas na empresa.
C) São comportamentos pessoais e sociais que não são
documentados e reconhecidos oficialmente entre os
membros
organizacionais,
aparecendo
inevitavelmente em decorrência das necessidades
pessoais e grupais dos empregados.
D) É uma estrutura que é planejada, é "oficial", o fluxo
de autoridade é descendente, ela é mais estável, é
sujeita ao controle da direção e pode crescer a um
tamanho imenso, dependendo da organização.
35) Toda empresa possui dois tipos básicos e
fundamentais de estrutura: a Formal e Informal.
Assinale a alternativa que apresenta uma
desvantagem da estrutura informal:
A) Proporciona maior rapidez no processo.
B) Motiva e integra as pessoas na empresa.
C) Complementa a estrutura formal.
D) Possibilidade de atritos entre pessoas.
36) O gráfico que representa a estrutura organizacional
de uma empresa é denominado de:
A) Organograma.
B) Cartografia.
C) Fluxograma.
D) Tabulação.
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37) A capacidade de trabalhar em equipe é bastante

40) Autoridade de decisão e ação atribuída aos

benéfica para o ambiente de trabalho, pois permite

funcionários de todos os níveis hierárquicos e

que as tarefas sejam cumpridas com mais rapidez e

funções, para a solução de problemas relacionados a

eficiência, além de estimular o aprimoramento das

produtos, serviços, processos e procedimentos, sem

habilidades de cada profissional. São atitudes

necessidade de prévia autorização do superior

esperadas para a realização de um bom trabalho em

hierárquico. Este conceito se refere a:

equipe, EXCETO:

A) Descentralização.

A) Aprenda a administrar conflitos.

B) Motivação.

B) Melhore a comunicação.

C) Liderança.

C) Seja passivo.

D) Delegação de poderes.

D) Respeite a autonomia de cada profissional.
38) É essencial para o bom funcionamento de um
determinado local de trabalho, que todos os
colaboradores,

independentemente

do

nível

hierárquico, se comuniquem. São práticas que
melhoram a comunicação, EXCETO:
A) Criação de ruídos, pois os mesmos são benéficos
para a realização das atividades do setor de trabalho.
B) Eliminação de fofocas e conversas paralelas através
do esclarecimento de rumores.
C) Ouvir as dúvidas, expectativas e opiniões de todos da
equipe.
D) Realização de reuniões semanais ou mensais para
atualização e discussão dos principais pontos de
determinado processo.
39) Método

de

arquivamento

é

um

plano

preestabelecido de colocação dos documentos que
visa a facilidade de guarda e pesquisa. Também
conhecido por método específico, é um dos mais
perfeitos métodos de arquivamento, pois é o único a
recuperar os documentos segundo o seu conteúdo.
Este método seria o:
A) Método geográfico.
B) Método por assunto.
C) Método numérico.
D) Método cronológico.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO
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