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ESTADO DO MARANHÃO 

CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

102 – ASSISTENTE 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.concursocamarapb@outlook.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - 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.                                                                 

 

Ciência: A importância do erro 

 

1 Há uma imagem do cientista que se tornou muito popular em livros escolares. Nela, ele é representado como um homem 

de avental branco, muito sério e concentrado em seus experimentos. Estaria ele prestes a fazer uma importante descoberta 

que revolucionará o mundo? 

2 A realidade, porém, é mais prosaica. A ciência é menos um empreendimento solitário do que coletivo. E o trabalho do 

cientista envolve mais esforço físico e intelectual do que inspirações divinas. E, nesse processo, o erro é muito mais comum 

do que se imagina. Mesmo aqueles considerados gênios, como Galileu, Newtone Einstein, se deparavam com as tentativas, 

as falhas e os fracassos. 

3 O erro, aliás, nem sempre é negativo. Ele desempenha um importante papel no avanço da ciência, desde que se saiba 

como lidar com a incerteza. Como dizia o cientista francês Louis Pasteur (1822-1895), “o acaso favorece a mente preparada”. 

4 Para entender isso, é preciso examinar três passos que compõem o método científico. Primeiro, ao se deparar com um 

determinado problema – uma doença incurável, um mistério do cosmos ou a origem da vida, por exemplo – o cientista 

formula hipóteses, que são respostas possíveis para uma questão. É nesse momento que ele emprega a criatividade. Em 

seguida, por meio do raciocínio dedutivo, o pesquisador extrai as consequências de sua hipótese. Ele formula, então, uma 

teoria, ou seja, uma regra geral que deve ser aplicada a todos os casos particulares. 

5 Mas o trabalho não termina aí. Para que uma teoria seja aceita pela comunidade científica, ela deve ser testada, confrontada 

com os fatos. Inicia-se, então, uma série de testes em campo ou laboratório. É o chamado método indutivo. Neste processo, 

teorias cujos resultados destoam da realidade são descartadas, enquanto outras permanecem e ganham status de verdades, 

ainda que provisórias. 

6 Einstein, por exemplo, lidava com um problema astrofísico no começo do século passado. Caso a teoria da relatividade 

especial estivesse correta, a teoria da gravidade de Newton estaria errada, pois esta concebia espaço e tempo invariáveis, 

enquanto aquela, relativos. Ele então formulou a hipótese de que o espaço não seria plano, mas curvo, e que a massa e energia 

dos corpos celestes o deformariam, criando o campo gravitacional. Daí nasceu a famosa teoria da relatividade geral, que 

substituiu a cosmologia newtoniana.  Faltava, ainda, a comprovação. Duas famosas experiências foram feitas durante 

o eclipse solar de 1919, nas ilhas Príncipe, na África Ocidental, e em Sobral, no Ceará. Os experimentos comprovaram a 

teoria e Einstein ficou mundialmente famoso. 

7 Acontece que o público só fica sabendo dos resultados positivos da ciência. Tem-se, assim, a impressão da ciência como 

um conjunto de descobertas definitivas, que não demandariam gastos inúteis ou mal-empregados, de tempo e dinheiro. 

8 Uma revista científica inaugurada neste mês, o “Journal of Errology” (Revista de Errologia), pretende abalar esse mito. 

A publicação vai divulgar um pouco do “lado B” da ciência: experimentos que não deram certo e teorias que foram deixadas 

de lado. São, na verdade, hipóteses plausíveis, formalizadas em teorias até interessantes, mas que não passaram nos testes 

indutivos e, por isso, foram recusadas pela comunidade acadêmica. Mas nem por isso, acreditam os editores, deixam de ter 

uma função pedagógica. Afinal, se os erros são tão importantes na aprendizagem do indivíduo, porque experiências negativas 

não o seriam para os cientistas? O erro de um cientista pode ajudar outro a evitar cometer a mesma falha, ou mesmo se tornar 

positivo quando as ideias são empregadas com diferentes objetivos e métodos. 

9 Voltando ao exemplo de Einstein, depois de formular a teoria da relatividade geral, ele se deu conta de que ela descrevia 

um universo em expansão, contrariando o que até então se acreditava. Para dar conta desse problema (e preservar a concepção 

de universo estático), Einstein mudou as equações e introduziu uma variável chamada constante cosmológica, que impediria 

a evolução do cosmos. 

10 Em 1920, Edwin Hubble provou que o universo estava se expandindo, ou seja, que as galáxias de afastavam umas das 

outras. Esta descoberta, por sua vez, levou à formulação da teoria do Big Bang, até hoje a explicação mais aceita para a 

origem do universo. 

11 Anos depois, Einstein admitiu que a constante cosmológica foi o maior erro de sua vida. Porém, o “erro” de Einstein 

talvez tenha possibilitado mais avanços da ciência contemporânea do que qualquer outro acerto. E, mais recentemente, 

cientistas reconheceram que ele não estava tão errado assim, pois pode existir uma constante cosmológica agindo de forma 

inversa à força da gravidade. 

http://educacao.uol.com.br/biografias/isaac-newton.jhtm
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12 A lição da ciência é que não há nada mais trivial do que tentativas e erros. Não se trata de desvios da verdade, mas de 

maneiras humanas de entender o mundo. Por esta razão, o filósofo francês Edgar Morin dizia que o maior erro que se pode 

cometer é ser insensível ao próprio erro. 

 

Extraído de: http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ciencia-a-importancia-do-erro.htm 

 

 

01) “Voltando ao exemplo de Einstein, depois de formular a teoria da relatividade geral, ele se deu conta de que ela descrevia 

um universo em expansão, contrariando o que até então se acreditava. Para dar conta desse problema (e preservar a 

concepção de universo estático), Einstein mudou as equações e introduziu uma variável chamada constante 

cosmológica, que impediria a evolução do cosmos”. (9º parágrafo). De acordo com essas ideias, pode-se concluir que: 

 

(A) As ideias de Einstein foram derrubadas no método indutivo quando confrontada pela teoria do Universo Estático. 

(B) As verdades na ciência estão inseridas em um sistema, sendo verdades interdependentes e interligadas. 

(C) As verdades trabalhadas na ciência nunca podem ser taxadas como relativas, na verdade, trata-se de erros aceitáveis até 

que outro erro a substitua. 

(D) Trabalhar com ciência requer mais do que esforço físico, intelectual, requer sorte também. 

 

02) O erro pode possuir um caráter mais do que informativo, isto pode ser comprovado, a luz do texto, na seguinte 

alternativa: 

 

(A) Os erros possuem uma função antipedagógica na aprendizagem. 

(B) O erro prejudica o avanço da ciência. 

(C) O erro de um cientista pode ajudar o outro a cometer a mesma falha. 

(D) O erro de Einstein talvez tenha possibilitado mais avanços da ciência contemporânea do que qualquer outro acerto. 

 

03) No mundo atual, sobretudo no mercado de trabalho, há uma exigência cada vez mais de profissionais preparados e 

capacitados, sendo o erro, muitas vezes, considerado como um fator extremamente negativo. De acordo com a ideia 

apontada no texto sobre o erro, é correto afirmar: 

 

(A) A ciência, como uma área que trabalha com a verdade absoluta, deve-se ter a ponderação diante dos erros, sabendo, 

assim, lidar com a incerteza.  

(B) Na ciência, o erro é mais importante que o acerto, porém as inúmeras tentativas, falhas e fracassos são totalmente 

ignorados pelos cientistas. 

(C) No trabalho do cientista, o erro é um fator presente e nem sempre tem caráter negativo, podendo desempenhar um papel 

importante para o avanço da ciência. 

(D) O erro esteve sempre presente na ciência, com falhas realizadas até mesmo pelos grandes gênios como Galileu e Newton, 

no entanto, eram mais acertos do que erros. 

 

04) A ciência trabalha com verdades que estão inseridas num contexto temporal, ou seja, uma verdade só pode ser 

substituída quando houver uma outra que comprove ao contrário. Desse modo, as verdades científicas são flexíveis e 

passíveis de modificação. Essa questão é descrita a partir do texto, em que Einstein: 

 

(A) Criou a teoria da relatividade geral, que substituiu a cosmologia newtoniana. 

(B) Descobriu que a teoria da gravidade de Newton estava incorreta, uma vez que esta concebia espaço e tempos relativos. 

(C) Elaborou uma nova teoria para confrontar com o que Newton defendia na teoria da Relatividade. 

(D) Teve sua ideia inicial rejeitada por Newton, levando o pesquisador a um problema astrofísico que só foi devidamente 

comprovada em 1919, invalidando, assim, a teoria de Newton sobre a teoria da Relatividade. 

 

http://vestibular.uol.com.br/resumo-das-disciplinas/atualidades/ciencia-a-importancia-do-erro.htm
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05) Recentemente uma revista científica foi inaugurada 

com o nome “Journal of Errolgy” (Revista de 

Errologia”, de acordo com as ideias expostas no texto, 

essa revista: 

 

(A) Consiste em publicar os erros e acertos dos cientistas 

com o objetivo de criar uma imagem negativa desses 

profissionais. 

(B) Possui o propósito de denunciar experiências que não 

respeitaram a ética científica. 

(C) Promove aos novos pesquisadores científicos uma 

experiência negativa diante das situações de fracassos 

e erros. 

(D) Publicam erros e hipóteses plausíveis para uma função 

pedagógica. 

 

06) Diante do que foi exposto ao longo do texto, pode-se 

concluir que: 

 

(A) O maior erro que se pode cometer é ser sensível ao 

próprio erro. 

(B) O erro se tornou banal diante das pesquisas científicas. 

(C) Não há nada mais trivial do que tentativas e erros. 

(D) Não há erro, mas desvios da verdade. 

 

07) A formulação de conceitos e convicções ganham 

poder a partir do momento em que são intensamente 

veiculados e propagados, levando a formação de 

“conceitos” a partir de um preconceito. De acordo com 

as ideias do texto sobre a imagem do cientista, é 

correto afirmar: 

 

(A) A imagem do cientista popularizada é daquele 

profissional solitário que está prestes a cometer mais 

um erro científico. 

(B) A imagem popular do cientista é desvinculada do erro 

e está sempre associada a uma realidade mais prosaica 

e isenta de limitações e falhas. 

(C) A relação mito envolve a imagem do cientista numa 

concepção muito mais prosaica do que profissional, 

refere-se sempre a um homem sério concentrado em 

seus experimentos. 

(D) Há uma concepção errônea quanto ao cientista em que, 

muitas vezes, eleva-o a condição de semideus, no 

entanto, a realidade é diferente, o trabalho do cientista 

não é algo transcendental e nem tampouco mágico, 

exige esforço físico e intelectual. 

 

08) “Uma revista científica inaugurada neste mês, o 

“Journal of Errology” (Revista de Errologia), pretende 

abalar esse mito”. 

 

Diante da palavra em destaque, pode-se afirmar que: 

(A) Possui um ditongo crescente oral. 

(B) É um neologismo. 

(C) É parassintética, com o radical “log”. 

(D) É formada pelo radical “errol” mais o sufixo “ogia”. 

 

09) “A realidade, porém, é mais prosaica.” O termo em 

destaque, pode ser também substituído por: 

 

(A) Adequada. 

(B) Impopular. 

(C) Realizável. 

(D) Vulgar. 

 

10) Anos depois, Einstein admitiu que a constante 

cosmológica foi o maior erro de sua vida. Porém, o 

“erro” de Einstein talvez tenha possibilitado mais 

avanços da ciência contemporânea do que qualquer 

outro acerto. O uso das aspas na palavra em destaque 

pode ser justificada da seguinte maneira: 

 

(A) Pois destacar a sua classe gramatical. 

(B) Para realçar o sentido original da palavra. 

(C) Para indicar o sentido pejorativo da palavra. 

(D) Para indicar o sentido de ironia. 

 

11) “Como dizia o cientista francês Louis Pasteur (1822-

1895), “o acaso favorece a mente preparada”. (3º 

parágrafo). O trecho em destaque pode ser 

devidamente comprovado na seguinte alternativa: 

 

(A) “E o trabalho do cientista envolve mais esforço físico 

e intelectual do que inspirações divinas”. (2º 

parágrafo) 

(B) “Ele formula, então, uma teoria, ou seja, uma regra 

geral que deve ser aplicada a todos os casos 

particulares”. (4º parágrafo) 

(C)  “Para dar conta desse problema (e preservar a 

concepção de universo estático), Einstein mudou as 

equações e introduziu uma variável chamada 

constante cosmológica, que impediria a evolução do 

cosmos”. (9º parágrafo) 

(D) “Para que uma teoria seja aceita pela comunidade 

científica, ela deve ser testada, confrontada com os 

fatos”. (5º parágrafo) 
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12) O erro na ciência é inevitável e necessário para 

alcançar o acerto, as falhas são situações, às vezes, 

inesperadas e desconhecidas. No entanto, a ciência 

trabalha com planejamento e método, de acordo com 

o texto, o método científico: 

 

(A) Após passar pelas três fases do método científico, a 

teoria consolida-se como verdade absoluta e 

finalmente pode ser publicada. 

(B) No método científico emprega-se a criatividade, 

apesar de seguir três passos bastante definidos: 

Hipóteses, Método dedutivo e indutivo. 

(C) No método indutivo, o pesquisador extrai as 

consequências de suas hipóteses. 

(D) Os testes são realizados em dois momentos: O 

primeiro é feito no campo e, em seguida, no 

laboratório. 

 

13) “Faltava, ainda, a comprovação. Duas famosas 

experiências foram feitas durante o eclipse solar de 

1919, nas ilhas Príncipe, na África Ocidental, e em 

Sobral, no Ceará”. Assim como a palavra em destaque, 

é também substantivo masculino a palavra: 

 

(A) Acne. 

(B) Alface. 

(C) Cal 

(D) Champanha. 

 

14) “Mesmo aqueles considerados gênios, como Galileu, 

Newton e Einstein, se deparavam com as tentativas, as 

falhas e os fracassos”. O sujeito da oração é: 

 

(A) Aqueles. 

(B) Galileu, Newton e Einstein. 

(C) Gênios. 

(D) Tentativas, as falhas e os fracassos. 

 

15) “O cientista formula hipóteses”. A palavra também 

que é escrita com s está na alternativa, exceto: 

 

(A) Arquiduquesa. 

(B) Proesa. 

(C) Quis. 

(D) Recompuseram. 

 

 

 

 

 

 

16) Algumas vezes, ao abrirmos um documento do 

Microsoft Word em qualquer de suas versões, 

observa-se que ao digitar algum texto ou parte dele, 

encontramos um ponto entre duas palavras um pouco 

mais alto que o ponto normal como mostra a figura a 

seguir: 

 

               

 
 

Baseado na observação da imagem, este ponto mais alto 

(entre o ‘”j” e o “i”) representa: 

(A) Um espaço em branco. 

(B) Erro de sintaxe. 

(C) Alguma coisa que o Word não compreendeu. 

(D) Algum erro de ortografia. 

 

17) Imprimir um documento usando uma impressora 

duplex, abre-se diversas possibilidades, julgue se 

verdadeiro (V) ou Falso (F) os itens a seguir: 

 

 ) A impressão em borda curta, possibilita o 

encadernação dos documentos impressos, sempre na 

parte superior da folha. 

 ) Ao serem realizadas 2 cópias do mesmo documento, 

com a função agrupar habilitada, a impressora 

reproduzirá a mesma página em verso e anverso da 

folha. 

 ) Nas impressoras duplex multifuncionais às impressões 

ocorrem em frente e verso de maneira automaticamente, 

mas infelizmente ainda não há tecnologia para fazer com 

que seus escâneres façam digitalização em frente e verso 

automático. 

 

A sequência que corresponde ao julgamento correto é: 

(A) F, V, F. 

(B) V, V, F. 

(C) V, V, V. 

(D) F, F, F. 

 

 

 

INFORMÁTICA                                                                               

QUESTÕES DE 16 A 20 



 
 

 CARGO: 102 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO                                                                                          Página 6 de 10 
 

CONCURSO PÚBLICO CÂMARA MUNICIPAL DE PASTOS BONS - MA 
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA 

18) O Microsoft Excel oferece aos seus usuários inúmeras 

possibilidades, a fim de que estes possam desenvolver 

operações matemáticas. Segue um exemplo: 

 

 

. 

 

Observa-se que o valor contido na célula C2 representa a 

elevação numérica envolvendo A2 e B2. Sendo possível 

obter este resultado digitando a fórmula: 

(A) =A2^B2 

(B) =B2*A2 

(C) =A2*B2* 

(D) *A2*B2 

 

19) Caso o usuário do Internet Explorer 10 tenha o hábito 

de abrir diversas guias todos os dias, este browser 

oferece a possibilidade de iniciar as próximas sessões 

sempre com estas guias já abertas. Bastando marcar a 

opção “Iniciar com guias da última sessão”, através do 

menu Ferramentas, depois “Opção da Internet” e por 

fim clicar na aba: 

 

 

 

 

(A) Conteúdo. 

(B) Geral. 

(C) Privacidade. 

(D) Programas. 

 

 

 

20) Disco regravável, atualmente disponível no mercado 

com capacidade entre 650 e 700 megabytes, podendo 

ser apagado e reutilizado muitas vezes: 

 

 
 

(A) CD-R 

(B) HD 

(C) CD-RW 

(D) DVD-R 
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21) Segundo o Art. 5º da Constituição Federal, todos são 

iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade. Deste modo podemos afirmar que: 

 

I. É livre a locomoção no território nacional em tempo 

de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

II. É livre a locomoção no território nacional em estado 

de sítio, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, 

nele entrar, permanecer ou dele sair com seus bens. 

III. A locomoção no território nacional em tempo de paz 

não é livre, não podendo qualquer pessoa nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens, nos termos da 

lei. 

 

É correto o que se afirma apenas em: 

(A) I, II. 

(B) I, III. 

(C) I. 

(D) II. 

 

22) O Controle pode ser usado como um sistema 

automático de regulamentação, utilizado no sentido de 

manter automaticamente um grau constante de fluxo 

ou de funcionamento de um sistema. Diante disso 

marque V para itens verdadeiros e F para os falsos. 

 

( ) Esse tipo de controle pode ser usado com sucesso 

em refinarias de petróleo, em indústrias químicas de 

processamento contínuo e automático. 

( ) O mecanismo de controle detecta possíveis desvios 

ou irregularidade, porém não proporciona a regulação 

automática dessas irregularidades.  

 ( ) A finalidade do controle é assegurar que os 

resultados do que foi planejado, organizado e dirigido 

se ajustem aos objetivos previamente estabelecidos. 

 

A sequência correta é: 

(A) V - F - F. 

(B) V - F - V. 

(C) F - F - V. 

(D) V - V - F. 

 

 

 

 

 

 

23) Segurança do trabalho pode ser entendida como os 

conjuntos de medidas que são adotadas visando 

minimizar os acidentes de trabalho, doenças 

ocupacionais, bem como proteger a integridade e a 

capacidade de trabalho do trabalhador.  Sobre a 

temática "Segurança no Trabalho", marque V para 

Verdadeiro ou F para Falso:  

 

(  ) O acidente de trabalho deve-se principalmente a duas 

causas: Ato Inseguro que é o ato praticado pelo 

homem, em geral consciente do que está fazendo, que 

está contra as normas de segurança e a Condição 

Insegura que é a condição do ambiente de trabalho que 

oferece perigo e ou risco ao trabalhador. 

( ) A melhor maneira de minimizar os custos da 

empresa é investir na prevenção de acidentes.  Muitos 

empresários têm a ideia errônea que devem diminuir 

seus investimentos em equipamentos de proteção 

individual, contratação de pessoal de segurança do 

trabalho e medidas de segurança. 

( ) Investir em segurança não garante o aumento do 

grau de conscientização dos empregados, mas se 

aliados aos treinamentos de segurança, além de 

melhorar o relacionamento entre eles prova que o fato 

de nunca ter acontecido acidente assegura que ele 

nunca irá acontecer. 

( ) Os acidentes de trabalho levam a encargos com 

advogados, perdas de tempo e materiais e na produção, 

porém seus custos não levam a grandes prejuízos nas 

empresas. 

 

Assinale a alternativa que corresponde ao correto 

julgamento feito: 

(A) F-F-F-F. 

(B) V-V-V-V. 

(C) F-F-V-V. 

(D) V-F-V-F. 

 

24) No estudo de organizações, a liderança se manifesta, 

seja institucionalmente, por pessoas colocadas 

formalmente em cargos de chefia e liderança, seja de 

forma espontânea, por pessoas que, por diferentes 

razões e em diferentes contextos, assumem o papel de 

líder. O conceito de liderança guarda grande 

semelhança com o conceito de poder. A liderança 

pode ser entendida como o exercício, a utilização, do 

poder. Assinale a alternativa que apresenta 

corretamente os estilos de liderança: 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 21 A 40 
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(A) Liderança autocrática, democrática e liberal. 

(B) Liderança coletiva, por meta e motivacional. 

(C) Liderança momentânea, cognitiva e autônoma. 

(D) Liderança participativa, benevolente e objetiva. 

 

25) Sobre os direitos e deveres individuais e coletivos, 

garantidos no Art. 5º da Constituição Federal, julgue 

os itens a seguir se verdadeiro ou falso: 

 

( ) Homens e mulheres não são iguais em direitos e 

obrigações, pois mulheres se aposentam com menos 

tempo de serviço e não são obrigadas a servir ao 

exército. 

( ) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa que não queira em virtude de lei. 

( ) Ninguém será submetido a tortura nem a 

tratamento desumano ou degradante, se não houver 

cometido nenhum crime. 

A sequência que preenche corretamente as afirmativas é: 

(A) F, F, F. 

(B) V, F, F. 

(C) F, V, F. 

(D) V, V, V. 
 

26) A direção constitui a terceira função administrativa e 

vem logo após do planejamento e da organização, com 

o papel de acionar e dinamizar a empresa, e está 

diretamente relacionada com a atuação sobre os 

recursos humanos da empresa. Diante do exposto, 

julgue os itens: 
 

I. A direção a nível global abrange a empresa como uma 

totalidade correspondendo ao nível tático da empresa, 

em que cabe a cada presidente da empresa e a cada 

diretor a execução dos objetivos. 

II. Direção a nível comportamental abrange cada 

departamento ou unidade da empresa. É a chamada 

gerência, e envolve  o pessoal do meio campo, isto é, 

do meio do organograma. Corresponde à parte tática 

da empresa. 

III. A direção que abrange cada grupo de pessoas ou de 

tarefas, é a chamada supervisão e envolve o pessoal da 

base do organograma, correspondendo ao nível 

departamental da empresa. 

IV. O princípio da direção consiste na interpretação dos 

planos e instruções sobre como executá-los em direção 

aos objetivos. 
 

Estão corretas as proposições: 

(A) I e II. 

(B) I, II e III. 

(C) I, II, III e IV. 

(D) II e IV. 

27) Os atos públicos só são legais se previsto em Lei, e o 

Art. 37 da Constituição Federal aborda este tema, ao 

longo de seus incisos. Sobre as funções de confiança e 

cargos em comissão é correto afirmar que: 
 

(A) Todas as funções de confiança deverão ser criadas por 

Lei. 

(B) Os cargos em comissão deverão ser preenchidos por 

servidores não efetivos. 

(C) Os cargos de confiança destinam-se apenas às 

atribuições de direção e chefia. 

(D) As funções de confiança são exercidas exclusivamente 

por servidores efetivos. 

 

28) Os funcionários públicos são detentores de algumas 

garantias estabelecidas pelo Art. 37 da Constituição 

Federal, deste modo é correto afirmar que: 
 

(A) O maior salário a ser pago a um servidor público 

municipal, não pode ser superior ao salário de um 

vereador. 

(B) O direito de greve será exercido nos termos e nos 

limites definidos em lei complementar. 

(C) É garantido ao servidor público civil e militar o direito 

à livre associação sindical. 

(D) A lei reservará percentual dos cargos e empregos 

públicos para as pessoas portadoras de deficiência, 

podendo esta fazer uso de prova diferenciada. 
 

29) A higiene do trabalho é utilizada para evitar que o 

ambiente utilizado pelos trabalhadores gerem riscos à 

saúde. Não é considerado uma das categorias de riscos 

da higiene do trabalho: 
 

(A) Biológicos. 

(B) Físicos. 

(C) Químicos. 

(D) Sismológico. 
 

30) A palavra controle pode assumir vários significados na 

administração. Um deles é: controle como função 

restritiva. Sobre essa interpretação analise as 

sentenças: 
 

I. Controle como função restritiva e coercitiva apresenta 

um caráter negativo e limitado, sendo muitas vezes 

interpretado como coerção, delimitação, inibição e 

manipulação. 

POR QUE 

II. É utilizado no sentido de coibir ou limitar certos tipos 

de desvios indesejáveis ou de comportamento não 

aceitos. É chamado de controle social aplicado nas 

organizações e na sociedade para inibir o 

individualismo e a liberdade das pessoas. 
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(A) A afirmação I é falsa e a II é verdadeira. 

(B) A afirmação I é verdadeira e a II a justifica. 

(C) A afirmação I é verdadeira e a II é falsa. 

(D) Ambas são afirmações falsas. 

 

31) Relações humanas é a arte do relacionamento humano, 

que surge quando dois ou mais indivíduos se 

encontram, buscando dentro do ambiente de trabalho, 

a partilha de ideias e tarefas, gerando um convívio que 

poderá resultar em cooperação, em atritos, 

comparações, etc. Assinale a alternativa que apresenta 

duas ações positivas dentro das relações humanas: 

 

(A) Críticas e interesse. 

(B) Julgamento e entendimento. 

(C) Leviandade e paciência. 

(D) Sinergia e empatia. 

 

32) Para ocupar cargo em comissão no serviço público 

municipal o cidadão terá que: 

 

(A) Ser nomeado pelo chefe do poder executivo. 

(B) Ser eleito através do voto direto. 

(C) Passar em concurso público de provas. 

(D) Obter aprovação prévia em concurso público de 

provas e títulos. 

 

33) Ao atender um usuário do serviço público por telefone 

algumas posturas devem ser tomadas, sendo 

considerada uma postura adequada: 

 

(A) Se alguém ligar perguntando por um funcionário que 

não está em seu local de trabalho, limite-se a dizer 

apenas que ela não está, para que não haja perda de 

tempo. 

(B) Empregue um tom de voz firme, evitando demonstrar 

simpatia para que o usuário saiba que o serviço está 

sendo levado a sério. 

(C) Caso o atendente não tenha a resposta para a pergunta 

do usuário no momento da ligação, este deve se 

comprometer, na medida do possível, a retornar o 

contato para tirar suas dúvidas. 

(D) Apresente-se somente depois que o usuário se 

apresentar, assim ele pode ser encaminhado para o 

departamento correto sem demora. 

 

 

 

 

34) Sobre a “linguagem dos atos e comunicações oficiais” 

julgue as alternativas e assinale a alternativa correta: 

 

(A) Existe propriamente um “padrão oficial de 

linguagem”, ou seja, um padrão impessoal nos atos e 

comunicações oficiais. 

(B) A necessidade de empregar determinado nível de 

linguagem nos votos e expedientes oficiais decorre do 

próprio caráter público desses atos e comunicações; de 

outros e de sua finalidade. 

(C) A impessoalidade evita a duplicidade de interpretação 

que poderiam decorrer de um tratamento personalista.  

 

35) O Artigo 5ª da Constituição trata dos direitos e 

garantias fundamentais, tendo estes, características 

bastante peculiares, distribuídos em seus 78 incisos. 

Sobre isto, julgue os itens a seguir: 

 

I. Os titulares dos direitos fundamentais são qualquer 

pessoa presente no território nacional, 

independentemente de morar no país. 

II. Os direitos e garantias fundamentais podem ser 

renunciados, se assim o detentor do direito desejar. 

III. O sigilo das comunicações podem ser violadas por 

meio de mandado judicial, tais como correspondências 

e ligações telefônicas. 

 

É correto o que se afirma apenas em: 

(A) III. 

(B) II. 

(C) I. 

(D) I, III. 

 

36) O trabalho administrativo consiste na aplicação de 

uma ação física e mental por um gerente, com o 

objetivo de garantir resultados por meios de outras 

pessoas, seus gerenciados, sendo assim a ligação entre 

os meios e os fins. As funções administrativas 

possuem uma classificação tradicional bastante 

utilizada na literatura. Assinale a alternativa que 

apresenta as funções administrativas conforme a 

classificação tradicional: 

 

(A) Verificar, acompanhar, comandar e atribuir. 

(B) Planejar, organizar, liderar e controlar.  

(C) Negociar, mensurar, avaliar e corrigir. 

(D) Acionar, distribuir, protocolar e receber. 
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37) A motivação está ligada diretamente ao 

comportamento humano e é desencadeada por meio de 

estímulos que proporcionam o alcance dos objetivos 

propostos. No ambiente corporativo, as pessoas devem 

ter motivos para colocarem à mostra todas as suas 

potencialidades. Assinale a alternativa que apresenta 

sintomas de ausência de motivação nas organizações: 
 

(A) Ética e Criatividade. 

(B) Desempenho e Iniciativa. 

(C) Assiduidade e Cooperativismo. 

(D) Absenteísmo e Turnover. 
 

38) Enquanto o planejamento abre o processo 

administrativo, o controle serve como fechamento. Da 

mesma maneira como ocorre com o planejamento, a 

abrangência do controle também pode ser feita no 

nível global, nível departamental e no nível 

operacional. Diante disto, analise as sentenças: 
 

I. O controle a nível global dentro do plano estratégico 

necessita de uma extensão de tempo maior para 

apresentar os resultados propostos no planejamento. 

POR QUE 

II. O plano estratégico aborda cada unidade da empresa 

separadamente, sendo menos genérico e mais 

detalhado. 
 

(A) Ambas são afirmações falsas. 

(B) A afirmação I é verdadeira e a II é falsa. 

(C) A afirmação I é verdadeira e a II a justifica. 

(D) A afirmação I e II são verdadeiras, porém a II não 

justificativa a I.  
 

39) Existem muitas formas de se encaminhar soluções 

para os problemas que enfrentamos, para isso 

utilizamos estilos diferentes de liderança e uma das 

principais verdades a esse respeito, é que não existem 

estilos melhores ou piores. Assinale a alternativa que 

caracteriza o estilo de liderança autocrático: 

 

(A) Quanto à tomada de decisão: apenas o líder, fixa as 

diretrizes sem qualquer participação do grupo. 

(B) Quanto à programação dos trabalhos: o próprio grupo 

esboça providências e técnicas para atingir o alvo com 

aconselhamento técnico do líder. 

(C) Quanto à participação do líder: o mesmo não faz 

nenhuma tentativa de avaliar o curso das coisas, 

fazendo apenas comentários quando perguntado. 

(D) Quanto à divisão do trabalho: tanto a divisão das 

tarefas quanto a escolha dos colegas ficam por conta 

do grupo. 

 

40) Conforme a Constituição Federal de 1988 no que se 

refere aos Direitos e Deveres Individuais e 

Coletivos,  são gratuitos para os reconhecidamente 

pobres, na forma da lei:    

 

I. O registro civil de nascimento. 

II. Carteira de Identidade (RG) – apenas 1ª via. 

III. O registro civil de casamento. 

IV. A certidão de óbito. 

 

São corretos apenas os itens: 

(A) I e III. 

(B) Todos. 

(C) I, II e III. 

(D) I e IV. 

 


