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ESTADO DO MARANHÃO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE RAPOSA - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

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.  
 

Português Informática 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. 

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) 3025-1017 
E-mail: ima.concursoraposa@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 

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 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 

AS QUESTÕES 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

Esse triste silêncio dos 50 milhões de jovens brasileiros 

Há 50 milhões de jovens no Brasil, e seu silêncio é triste e assustador. O país atravessa uma 1 

crise grave, que ameaça seus princípios democráticos e as liberdades conquistadas com duros 2 

sacrifícios, e esse sangue jovem parece adormecido. Uivam as sirenes dos alarmes do ódio, e na rua 3 

emudecem as vozes dos jovens que deveriam querer um Brasil que ouça sua voz, com maior espaço 4 

para seus sonhos, que sempre são os de liberdade e de felicidade. 5 

O paradoxo é que, segundo um estudo da Secretaria Nacional da Juventude (SNJ) da 6 

Presidência da República, 9 de cada 10 jovens brasileiros “acreditam ter capacidade de mudar o 7 

mundo”. E gostariam de mudá-lo. Sabem, entretanto, que não conseguirão fazer isso sozinhos, e sim 8 

pelas mãos de quem ponha fé neles, sem vontade de manipulá-los nem intoxicá-los, deixando que 9 

expressem o melhor de si mesmos. 10 

Talvez os jovens se calem porque sabem que os mais velhos, que são os que deveriam 11 

aproveitar sua capacidade de querer melhorar o mundo, perderam a fé neles. Quando se acredita 12 

neles, esses jovens se entregam e respondem com o entusiasmo dos que ainda não foram poluídos 13 

pelo veneno do pessimismo. 14 

Pôde-se ver isso, por exemplo, dias atrás, na Sicília, onde milhares de jovens, crentes e 15 

agnósticos, se entusiasmaram com um discurso do papa Francisco, que aos seus 80 anos soube tocar 16 

as melhores fibras dessa multidão à qual o futuro pertence. “Não olhem a vida pela janela. Não se 17 

coloquem na rabeira da História. Sejam os protagonistas”, disse-lhes, eletrizando-os. 18 

Alertou a não ficarem parados nem mudos, a “sujar as mãos”, já que, citando Pirandello, 19 

recordou-lhes que “a vida não se explica, vive-se”. E é justamente em tempos de crise, observou 20 

Francisco, que os jovens “não devem se resignar e devem empreender o caminho”. 21 

Por que não se veem no Brasil líderes capazes de dizer a esses milhões de jovens, com 22 

autoridade e credibilidade, que deixem de olhar a vida pela janela? Que saiam à rua para oferecer o 23 

que eles ainda não perderam, como sua fé no futuro, sua convicção de que são capazes de mudar o 24 

mundo, se os deixarem, se tiverem espaço, se forem ouvidos, respeitados, amados? 25 

Leio que muitos desses jovens brasileiros se preparam para votar no mês que vem em 26 

candidatos a presidente que colocam sua fé na violência das armas, que querem amordaçar os direitos 27 

e as liberdades que os jovens cultivam mais que os mais velhos, porque fazem parte da sua essência. 28 
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Os jovens deveriam, no entanto, abominar as correntes com as quais a intolerância das ideologias 29 

pretende atá-los. 30 

Não por caso, segundo o relatório do SNJ, o conceito mais valorizado pelos jovens 31 

brasileiros, depois do estudo, é a “liberdade de expressão”, a possibilidade de poder manifestar o que 32 

sentem e amam, assim como o que condenam e desprezam. Se é assustador saber que há jovens 33 

dispostos a votar em candidatos alérgicos aos valores que eles mais amam, é também que não haja 34 

líderes capazes de entusiasmar esses milhões de jovens, reconhecendo seu direito, como fez o papa 35 

Francisco, de “sujar as mãos”, de perder o medo de errar, desde que sendo fiéis ao que acreditam e 36 

amam. 37 

Ao Brasil, neste momento crítico para sua democracia e seu futuro, não faltam jovens com 38 

vontade de abrir novos espaços de liberdade, de semear nos caminhos do país mais marcos de diálogo 39 

que cadáveres de desilusão e de medo. O que falta são líderes que não os condenem a serem 40 

abandonados. Falta-lhes quem faça profissão de fé no que o coração de todo jovem ama antes de ser 41 

envenenado pelo cansaço dos que perderam a fé em si mesmos. 42 

Esses líderes que preferem os jovens “olhando a vida pela janela” acreditam só na caricatura 43 

do medo com a qual se disfarçaram. Tomara que os jovens, sobretudo os que irão pela primeira vez 44 

exercer seu direito democrático nas urnas, saibam distinguir o trigo do joio. Saibam desmascarar esses 45 

falsos profetas da violência e do pessimismo, que são mais um tropeço que um impulso em suas vidas 46 

ainda por escrever. 47 

 
Jornal EL PAIS. Fonte: https://brasil.elpais.com/brasil/2018/09/18/opinion/1537270560_050324.html 

 

01) De acordo com o texto 

 

(A) O enfraquecimento dos princípios 

democráticos, evidenciado pela pelas 

constantes atitudes de intolerância,  propicia 

a transformação do jovem em um cidadão 

atrelado à defesa dos princípios éticos. 

(B) A ausência de assimilação da democracia 

impede que os jovens defendam seus ideais 

de liberdade. 

(C) As conquistas democráticas no Brasil não 

atingiram o patamar desejado porque a 

cultura comportamental dos  jovens deixa-os 

afastados dos fatos políticos. 

(D) O panorama político brasileiro é favorável ao 

surgimento de jovens com  ideias de 

liberdade, todavia carecem eles de mentores 

dispostos a projetá-los sem limitações 

ideológicas. 

02) A leitura do texto permite inferir que 

 

(A) O Brasil é um país de otimistas. 

(B) A população mais velha influencia os mais 

jovens a irem às ruas para lutarem por seus 

direitos e liberdades individuais. 

(C) Os jovens brasileiros veem na política uma 

forma de mudar positivamente a sociedade, 

pois não estão contaminados pelo veneno 

do pessimismo. 

(D) O silencio assustador dos jovens 

representado pela apatia à crise brasileira 

coloca em risco as liberdades duramente  

conquistadas. 
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03) Segundo o autor 

 

(A) Os jovens brasileiros devem seguir os 

conselhos do Papa Francisco de 

enclausurem em casa e observar tudo sem 

expressar opinião. 

(B) O Problema  que assola a juventude 

brasileira está na atitude negativa de não 

seguir a orientação dos mais velhos.   

(C) A afirmação ““a vida não se explica, vive-se”” 

(L.20) impõe aos jovens a obrigação de 

participação nos atos políticos e sociais de 

uma nação. 

(D) A ausência de lideres como orientadores dos 

jovens se dá pela apatia da juventude em 

relação à busca de liberdade de expressão. 

 

04) Por  “paradoxo” (L.6), segundo texto,  

entende-se 

 

(A) Vestígios de amoralidade entre os jovens. 

(B) Desconhecimento entre o bem e o mal. 

(C) Presença de atitudes  dos jovens que 

desafia a opinião expressa  pela maioria 

numa aparente falta de nexo ou de lógica. 

(D) Despreocupação com os limites entre o 

certo e o errado. 

 

05) No  que se refere aos recursos linguísticos 

usados no texto, está correto o que se afirma 

em 

 

(A) A palavra “grave”  (L.2) exerce a mesma 

função sintática do termo  “triste” (L.1). 

(B) O vocábulo “uma” (L.1) individualiza “crise” 

(L.2) assim como “O” (L.6) individualiza 

“paradoxo” (L.6). 

(C) “sozinhos” (L.8)  tem o mesmo valor 

morfológico de “só” (L.43). 

(D) A palavra “melhores” (L.17) qualifica “fibras” 

(L.17) com valor semântico superlativo. 

 

 

 

 

 

 

06) No texto, funciona como agente da ação 

verbal o termo 
 

(A) “Adormecido” (L.3). 

(B) “pelo cansaço” (L. 42). 

(C) “neles” (L.12) 

(D) “mundo” (L.12). 

 

07) O verbo é uma importante marca linguística 

do discurso, que expressa diferentes ideias 

e, através de suas flexões, informa voz, 

pessoa, modo, tempo e número em que está 

sendo usado, além de outra categoria: o 

aspecto. 

 

A partir dessa informação, está correto o que se 

afirma sobre a forma verbal transcrita em 

(A) “gostariam” (L.8) está no plural, 

concordando com o mesmo sujeito de 

“acreditam” (L.7). 

(B) “deveriam” (L.4) indica a incerteza de um 

fato passado mediante certa condição. 

(C) “saiam” (L.23) sinaliza a existência de 

indeterminação do sujeito da oração. 

(D) “Leio” (L.26) expressa uma ação contínua no 

presente. 

 

08) A alternativa em que há uma explicação 

correta para o termo transcrito é 

 

(A) Os vocábulos “se” (L.25) expressam 

reflexibilidade. 

(B) O vocábulo “se”, em “Quando se acredita 

neles“ (L.12/13) tem valor apassivador. 

(C) A expressão “por exemplo” (L.15) é um 

elemento de coesão que introduz, no 

contexto, uma retificação. 

(D) “jovens” (L.33) que completa “há” mudará de 

função sintática caso haja a substituição 

dessa forma verbal pela correlata “existe”. 

 

09) A oração “Por que não se veem no Brasil 

líderes...” (L.22) possui sujeito 
 

(A) indeterminado. 

(B) oculto. 

(C) elíptico 

(D) determinado simples “lideres”. 
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10) O sujeito de “vive-se” classifica-se da 

mesma que o sujeito na alternativa 

 

(A) “...emudecem as vozes” (L.4). 

(B) “Não se coloquem na rabeira da História.” 

(L.17/18). 

(C) “Quando se acredita neles“ (L.12/13). 

(D) “...com a qual se disfarçaram” (L.44). 

 

11) Com referência aos mecanismos linguísticos 

usados no texto, marque a afirmação correta 

 

(A) O que conectivo “que”, em “Sabem, 

entretanto, que não conseguirão fazer isso 

sozinhos” (L.8), introduz, no contexto, a 

mesma relação estabelecida por “que”, em  

“...que não os condenem” (L.40). 

(B) A expressão “pelas mãos” (L.9) indica meio. 

(C) O elemento de coesão “segundo” (L.6) 

indica ordem. 

(D) A grafia de “veem” (L.22) foi grafada de 

forma incorreta, pois a forma 

gramaticalmente correte é “vêem”. 

 

12) É  correto afirma em; 
 
 

(A) Na palavra “Há” (L. 1), o encontro “-ha” 
constitui exemplo de dígrafo. 

(B) Na palavra “multidão” (L.17),  o  /o/ é vogal, 
enquanto no vocábulo “mundo” (L.12), o 
encontro “-nd” forma um encontro 
consonantal. 

(C) Na palavra “haja” (L.34), o “-h” representa 
uma consoante brasileira. 

(D) Do ponto de vista da norma ortográfica 
vigente, a palavra “Leio” (L.26) admite a 
seguinte partição silábica: /le-io/. 

 

13) Assinale a alternativa que apresenta, 
respectivamente, um ditongo decrescente, 
um hiato e um dígrafo. 

 

(A) “brasileiros” (L.26), “essência” (L.28), 
“desses” (L.26) 

(B) “poluídos” (L.13), “democracia” (L.38), 
“assim” (L.33) 

(C) “jovem” (L.3), “país” (L.1), “segundo” (L.6) 

(D)  “Secretaria” (L.6), “rua” (L.23),  “velhos” 
(L.11). 

14)  

 

I. “Sabem, entretanto, que não conseguirão 

fazer isso sozinhos” (L.8). 

II. “Os jovens deveriam, no entanto, abominar 

as correntes” (L.29). 

 

Os conectivos em negrito, nos fragmentos em 

destaque,  estabelecem, respectivamente, as 

relações de  

(A) Conclusão e adição. 

(B) Explicação e oposição. 

(C) Adversidade e acréscimo. 

(D) Ressalva e ressalva. 

 

15) A alternativa em que o fragmento destacado 

contém uma ideia de estado de sujeito é 

 

(A) “Há 50 milhões de jovens no Brasil.” (L.1). 

(B) “seu silêncio é triste e assustador” (L.1). 

(C) “Talvez os jovens se calem” (L.11). 

(D) “a vida não se explica” (L.20). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                       Página 7 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

 

 

 

 

 

 

16) Sobre conceitos básicos e modos de 

utilização de tecnologias, ferramentas, 

aplicativos e procedimentos associados a 

Internet/Intranet, julgue os itens abaixo: 

 

I. Intranet é a denominação dada a uma rede 

restrita fisicamente a uma sala, edifício ou 

campus.  

II. Uma das desvantagens das ferramentas de 

Webmail é exigir que o usuário utilize 

sempre o mesmo computador para ler e 

enviar suas mensagens. 

III. A maioria dos provedores de e-mail oferece 

suporte ao protocolo POP3. 

 

(A) Somente o item I está correto.  

(B) Somente o item III está correto.  

(C) Todos os itens estão incorretos.  

(D) Apenas os itens I e III estão corretos 

 

17) Malwares são programas especificamente 

desenvolvidos para executar ações danosas 

e atividades maliciosas em um 

computador. Existe um tipo de malware que 

criptografa seus dados e cobra um resgate 

para que seu acesso possa ser 

restabelecido aos dados. Esse Malware é 

conhecido como: 

 

(A) Pharming 

(B) Adware 

(C) Ransomware 

(D) Hijacker 

 

18) A respeito das definições e características 

do hardware e do software, analise as 

afirmações a seguir. 

 

I. Drives são programas responsáveis pela 

comunicação entre o sistema operacional de 

computador e o hardware conectado a ele. 

II. Os dispositivos de armazenamento SSD 

(Solid Static Drive – Disco de Estado 

Sólido) possuem o tempo de acesso 

superior ao dos discos HDs. 

III. A memória RAM e o HD são tipos de 

memória voláteis. 
 

(A) Todos os itens estão incorretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos 
 

19) Sobre teclas de atalho no Sistema 

Operacional Windows 10, marque V para 

itens verdadeiros e F para itens falsos: 

I. A combinação de teclas “Windows + Barra de 

espaço “ permite mudar o idioma de entrada 

e o layout do teclado. 

II. A combinação de teclas “Tecla Windows + 

Ctrl + D” permite criar um novo desktop 

virtual. 

III. A combinação de teclas “Tecla Windows + 

C”  abre o Menu de Configurações. 

IV. Crtl + Shift + Esc abre o Gerenciador de 

Tarefas. 
 

Respondidos os itens a sequência CORRETA é: 

(A) V V V F. 

(B) F V F V. 

(C) F V V V. 

(D) V V F V.  

 

20) Sobre o Microsoft Windows 10, considere as 

afirmativas a seguir.  

 

I. O Windows não permite que arquivos 

utilizem os caracteres * ? @ em seu nome. 

II. Caso um arquivo armazenado 

no pendrive seja arrastado para a Lixeira, 

esse arquivo será excluído do pendrive, mas 

será possível recuperá-lo da Lixeira. 

III. FAT16 é o sistema de arquivos mais 

moderno do Windows. 
 

(A) Todos os itens estão incorretos.  

(B) Apenas os itens I e II estão corretos.  

(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  

(D) Apenas os itens II e III estão corretos 

 

INFORMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 
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21) São autoridades que devem se tratadas com 

o pronome de tratamento Vossa Excelência, 

exceto: 

 

(A) Reitores de Universidade 

(B) Procuradores de Justiça 

(C) Secretários de Estado 

(D) Diretores de Universidade 

 

22) A finalidade principal da Redação Oficial é 

comunicar com impessoalidade e clareza 

para que a mensagem ali transmitida seja 

compreendida por todos os cidadãos. Nas 

afirmações abaixo a respeito da Redação 

Oficial, assinale àquela que não é 

verdadeira: 

 

(A) O padrão culto da língua nada tem contra a 

simplicidade de expressão, desde que não 

seja confundida com pobreza de expressão. 

(B) O esforço para sermos concisos na Redação 

Oficial, nada tem a ver com o princípio de 

economia linguística, ou seja, uma espécie 

de fórmula de empregar o mínimo de 

palavras para informar o máximo. 

(C) As comunicações que partem dos órgãos 

públicos federais devem ser compreendidas 

por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para 

atingir esse objetivo, há que evitar o uso de 

uma linguagem restrita a determinados 

grupos. 

(D) A concisão, a clareza, a objetividade e a 

formalidade de que nos valemos para 

elaborar os expedientes oficiais contribuem, 

ainda, para que seja alcançada a necessária 

impessoalidade. 
 

23) Qual o tamanho do papel A4, que é muito 

utilizado em um escritório, para impressões 

e “máquinas de xerox”? 
 

(A) 148x210mm 

(B) 216x355mm 

(C) 210x297mm 

(D) 297x420mm 

 

 

 

24) O atendimento está diretamente relacionado 

aos negócios de uma organização, suas 

finalidades, produtos e serviços, de acordo 

com suas normas e regras. A qualidade do 

atendimento, de modo geral, é determinada 

por indicadores percebidos pelo próprio 

usuário. Assinale a alternativa que se refere 

a esses indicadores descritos abaixo: 

 

I. Honestidade no serviço proposto. 

II. Recursos humanos capacitados e recursos 

tecnológicos adequados. 

 

(A) I. Parcialidade; II. Instrução 

(B) I. Confiabilidade; II. Competência 

(C) I. Preciosismo; II. Maturidade 

(D) I. Etiqueta; II. Formalismo 

 

25) Julgue se as afirmações abaixo são 

verdadeiras, e em seguida assinale a 

alternativa correta: 

 

I. Para a excelência no atendimento telefônico, 

o atendente deve assumir a 

responsabilidade pela resposta, isto é, a 

pessoa que atende ao telefone deve 

considerar o assunto como seu, ou seja, 

comprometer-se e, assim, garantir ao 

interlocutor uma resposta rápida. 

II. A empatia é um princípio fundamental no 

atendimento telefônico, onde se pode 

pronunciar o nome do usuário algumas 

vezes, e ainda, expressões como “meu 

bem”, “meu querido, entre outras, a fim de 

personalizar o atendimento. 

III. Nenhuma informação deve ser negada em 

um atendimento telefônico, por isso, deve-se 

evitar a necessidade de identificar o 

interlocutor antes de fornecê-la, para não 

parecer desconfiança por parte do 

atendente. 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) Somente a afirmação I é verdadeira. 

(B) Somente as afirmações II e III são 

verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações I e II são 

verdadeiras. 

(D) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

 

26) Qual princípio arquivístico é caracterizado 

pela seguinte descrição: o arquivo é uma 

formação progressiva, natural e orgânica? 

 

(A) Princípio da Organicidade 

(B) Princípio da Proveniência 

(C) Princípio da Unicidade 

(D) Princípio da Cumulatividade 

 

27) A escolha da forma de ordenação depende 

muito da natureza dos documentos. Que 

técnica de arquivamento de documentos 

costuma aplicar na divisão dos assuntos, a 

estrutura abaixo? 

 

 Divisão do assunto em capítulos.  

 Divisão de cada capítulo em famílias. 

 Divisão de cada família em grupos, 

representando assuntos especializados.  

 Divisão eventual de cada grupo em 

subgrupos, indicando uma divisão particular. 

 

(A) Classificação Cronológica 

(B) Classificação Geográfica 

(C) Classificação Ideológica 

(D) Classificação Estrutural 

 

28) Dentro do contexto da Estatística, assinale a 

alternativa que preenche corretamente a 

lacuna do texto abaixo: 

 

 

_______________________ é um valor 

aproximado do parâmetro e é calculado com o 

uso da amostra. 

 

(A) Variável 

(B) Estimativa 

(C) Atributo 

(D) População 

29) A evolução da administração pública em 

nosso país passou por alguns modelos 

diferentes, que surgiram sucessivamente ao 

longo do tempo, não significando, porém, 

que alguma delas tenha sido definitivamente 

abandonada. Qual modelo de administração 

pública não vê o interesse público como o 

interesse do próprio Estado, mas identifica 

este interesse com o dos cidadãos, 

passando os integrantes da sociedade a 

serem vistos como clientes dos serviços 

públicos? 

 

(A) Gerencial 

(B) Patrimonialista 

(C) Burocrático 

(D) Paternalista 

 

30) Uma organização é um conjunto de cargos 

funcionais e hierárquicos, cujas prescrições 

e normas de comportamento de todos os 

seus membros devem se sujeitar. Que tipo 

de organização está representado abaixo? 

 

 
 

(A) Linha-Staff 

(B) Funcional 

(C) Linear 

(D) Cruzada 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO                                                                                                                       Página 10 de 11 
 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RAPOSA - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

31) Que ferramenta do processo de compras 

abrange todas as ações necessárias para 

permitir que o produto a ser fornecido, 

montado ou colocado em funcionamento, 

seja entregue no prazo, de acordo com as 

especificações técnicas aplicáveis e dentro 

dos padrões de qualidade esperados pelo 

cliente? 

 

(A) Cadastramento 

(B) Briefing 

(C) Lead Time 

(D) Diligenciamento 

 

32) As fundações públicas, agências executivas 

e reguladoras são alguns exemplos de 

autarquias – órgãos que integram a 

administração pública indireta. São alguns 

exemplos de autarquias no governo federal, 

exceto: 

 

(A) Banco Central 

(B) Agências Reguladoras 

(C) Banco do Brasil 

(D) Universidades Federais 

 

33) Para participar das licitações é preciso 

efetuar seu cadastro ou apresentar os 

documentos no envelope de habilitação. 

Assinale a alternativa abaixo que não é 

verdadeira no tocante à documentação que 

atesta a regularidade de uma empresa para 

participação em licitações públicas: 

 

(A) O contrato social é um documento de 

habilitação jurídica para a empresa participar 

de uma licitação. 

(B) Para comprovar a regularidade fiscal, as 

empresas devem apresentar entre outras, a 

certidão negativa de débito com o INSS e 

FGTS. 

(C) A fim de atestar a qualificação técnica dos 

acionistas de uma empresa, é necessário 

apresentar laudo técnico-pericial de 

idoneidade dos mesmos. 

(D) A qualificação econômico-financeira de uma 

empresa, passa pela apresentação dos seus 

balanços. 

 

34) Uma questão muito importante em uma 

empresa é saber o nível de estoque mais 

adequado. Na gestão de estoques quais as 

variáveis compõem os chamados fatores de 

ressuprimento? 

 

(A) Quantidade e Tempo. 

(B) Custo e Demanda. 

(C) Consumo e Custo. 

(D) Tempo e Média. 

 

35) A quantidade a ressuprir em um estoque é o 

número de unidades a adquirir para 

recompor o Estoque Máximo. Como é obtida 

essa quantidade a ressuprir? 

 

(A) Somando a quantidade média de consumo 

com o tempo de aquisição. 

(B) Dividindo o Consumo Total pela quantidade 

em estoque. 

(C) Multiplicando o Consumo Médio Mensal 

pelo Intervalo de Aquisição. 

(D) Diminuindo a quantidade do Estoque 

Máximo pela quantidade do Estoque 

Mínimo. 

 

36) O Departamento Pessoal é um dos 

departamentos responsáveis pela eficácia 

da gestão de uma organização, gerindo as 

informações e desenvolvendo as rotinas 

referentes a administração de seus 

profissionais. Assinale a alternativa que não 

faz parte da competência do Departamento 

Pessoal: 

 

(A) São eles os responsáveis por fazer o 

mapeamento de cargos juntamente com o 

setor que necessita de mais pessoas, 

definindo o perfil exato para cada vaga e 

buscando formas de divulgá-la. 
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(B) Garantir o melhor serviço possível e pronta 

entrega por parte do fornecedor, 

desenvolvendo e mantendo boas relações 

com esses fornecedores. 

(C) Fazer a integração do novo colaborador com 

a equipe, além de apresentar sua função, 

onde, para isso, ele deve passar por 

treinamentos, sendo acompanhado e 

supervisionado de perto. 

(D) O controle de frequência dos profissionais 

da empresa, bem como calcular os salários, 

impostos, dissídios, benefícios e outros 

adicionais. 

 

37) A qualidade nos processos administrativos 

requer métodos, técnicas, normas e até 

inovações. Entre as ferramentas da 

qualidade aplicada aos processos está a 

ferramenta 5S, oriunda de uma filosofia 

japonesa. Assinale a alternativa que contém 

o conteúdo do programa 5S: 

 

(A)  Limpeza – Disciplina – Padronização – 

Inovação – Hierarquia  

(B) Empreendedorismo - Organização – 

Utilização – Disciplina – Técnica 

(C) Utilização – Formação – Agilidade – 

Limpeza – Disciplina 

(D) Organização – Utilização – Limpeza – 

Disciplina - Padronização 

 

38) Dentro dos conceitos importantes na 

administração financeira, a capacidade da 

empresa em honrar seus compromissos, 

sejam eles de curto, médio ou longo prazo, 

dentro dos vencimentos previstos e ainda 

contar com uma reserva para possíveis 

ocorrências eventuais, é denominada de: 

 

(A) Rentabilidade 

(B) Liquidez 

(C) Competitividade 

(D) Credibilidade 

 

 

 

39) A transferência entre contas é um dos 

serviços bancários mais solicitados. Em que 

tipo de transferência bancária, para transferir 

dinheiro entre contas do mesmo banco e 

entre bancos diferentes, há a demora de um 

dia útil para ser realizado e um limite no valor 

a ser transferido entre as contas? 

 

(A) Documento de Ordem de Crédito 

(B) Transferência Eletrônica Disponível 

(C) Documento de Transferência Eletrônica 

(D) Transferência Eletrônica Financeira 

 

40) Os processos organizacionais sem controle 

têm a tendência natural de se deteriorar 

progressivamente, gerando como efeito, 

serviços de qualidade cada vez pior. Das 

ferramentas que podem ser utilizadas para a 

priorização de problemas identificados, 

assinale nas alternativas abaixo, àquela que 

é uma técnica de priorização das 

informações, dando uma ordem hierárquica 

de importância, que permite estabelecer dois 

grupos de causas para a maioria dos 

processos: 

 

(A) Matriz GUT 

(B) Folha de Verificação 

(C) Diagrama de Pareto 

(D) Programa PDCA 

 

 

 

 
 


