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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)

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.
Exemplo:
Português
15

Informática
05

Conhecimentos Específicos
20

A

B

A

D

02- 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.
03- 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.
04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que:
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre outros.
b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas.
05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova. 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.
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. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público.
10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado.
NOME:____________________________________________________________________________Nº DE INSCRIÇÃO_____________

DURAÇÃO:
4 horas

HORÁRIO: (MANHÃ)
14h às 18h

DATA: (1ª ETAPA)
24 de março de 2019

MAIS INFORMAÇÕES:
Internet: www.institutomachadodeassis.com.br
Telefone: (86) 3025-1017
E-mail: ima.concursotomeacu@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
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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.

TEXTO
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A vida em sociedade impõe certas regras de conduta que ficam a certa distância do Direito e também não
pertencem à Moral, embora possam eventualmente fazer parte dela. São as denominadas regras sociais, usos decorrentes do
decoro ou da polidez; também da higiene.
Deve, nesse campo, também ser levado em conta o que se denomina a “linguagem do corpo”. O corpo fala: num
cumprimento, numa saudação ou numa ofensa. Essas regras, distintas das jurídicas e das morais, costumam ser denominadas
regras sociais ou de cortesia, mas também podem ser referidas como máximas da vida social, normas de urbanidade, regras
de decoro social, convenções sociais, hábitos consagrados etc.
Não é muito simples distinguir essas regras de menor espectro das normas morais, pois seus campos
interpenetram-se, até mesmo atingindo o campo jurídico. Há autores que negam possam essas regras formar um terceiro
gênero, qual seja, uma situação intermediária entre Moral e Direito. Não são raras normas jurídicas, é bem verdade, que
interferem nessas condutas, impondo ou proibindo certos comportamentos sociais que a priori deveriam passar ao largo do
Direito. É recente o exemplo de legislação francesa que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas, atingindo,
principalmente, o véu islâmico. Dessa forma, quando, a critério do legislador, esses usos interferirem na convivência social,
podem ser transformados em lei.
Como regra geral, porém, ninguém pode ser obrigado a ser cortês, a vestir determinada indumentária, a
cumprimentar outrem. Sob esse ponto de vista, essas regras de conduta são espontâneas e não coercíveis, da mesma forma
que as regras morais. Os que desrespeitam essas regras sofrem reprimenda social, censura ou desprezo, mas não podem ser
obrigados a agir desta ou daquela forma.
As regras sociais impõem determinada postura, comportamento, saudação ou vestimenta, dependendo do local e
do nível social. Assim também a moda, que exige determinada modalidade de traje em local, hora e eventos apropriados. São
todos, sem dúvida, princípios de adequação social, os quais, assim como o Direito e a Moral, completam a convivência e
permitem que seja mais ou menos harmoniosa. Essas regras de cortesia também pertencem, sem dúvida, ao mundo
normativo. São simples normas de convivência destinadas a torná-la mais agradável e gozam também de sanção, que se
traduz numa reprovação social.
O desrespeito a essas regras, que não tocam diretamente a Moral ou o Direito, mas podem relacionar-se com
eles, acarreta o desajuste social perante o grupo. Assim, por exemplo, na maioria dos povos civilizados, não se admite que se
inicie uma refeição sem lavar as mãos. É desajustado o indivíduo que comparece a evento em que convencionalmente se
exige traje formal com sandálias e em andrajos. Esse desajuste, por vezes, é acintosamente utilizado por grupos que
precipuamente desejam chocar e afrontar as regras sociais e por isso mesmo são marginalizados. Essas regras sociais,
conhecidas do grupo, também guardam imperatividade e não podem ser desconhecidas do intérprete quando ora e vez
apresentam reflexos jurídicos. Essas regras podem ser convertidas em normas jurídicas quando, por exemplo, estabelece-se
em um templo religioso que é proibido o ingresso de pessoas com este ou aquele traje, ou em uma fábrica, quando se exige
que os operários tomem banho ou troquem de uniforme antes de ingressar em determinado ambiente.
Tudo isso não é somente instintivo, mas secretamente regulado. São fenômenos de psicologia social que aderem
a determinado grupo em torno de sua convivência harmoniosa. São os chamados folkways, mencionados por sociólogos
norte-americanos, maneiras de viver do grupo, de se vestir, alimentar, conversar, relacionar etc. Daí por que ao estrangeiro,
que não é dado conhecer prontamente esses usos, não deve a sociedade reprová-lo, enquanto não inserido no seu contexto.
Como apontamos, embora essas regras sociais não sejam geralmente regras jurídicas, o Direito delas se utiliza,
quando necessário, para adequar a interpretação do Direito ao caso concreto. O Direito pode apropriar-se de qualquer regra
social, se o legislador entender oportuno e conveniente.
Ademais, note-se que não é indispensável que essas regras de comportamento social ou cavalheirismo sejam praticadas com
sinceridade. Assim, atendem às regras de etiqueta tanto aquele que cumprimenta o amigo com carinho na alma, como aquele
que cumprimenta o inimigo mascarando o ódio. A hipocrisia faz parte da convivência em todas as áreas. Destarte, seja a
lisonja verdadeira ou falsa, o que importa para o convívio é unicamente a exterioridade do ato social nesse caso; não importa
o seu conteúdo. Nesse ponto, coincide com o Direito, mas as regras de cortesia não possuem a bilateralidade e a
atributividade, porque não se pode exigir o seu cumprimento.
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01) É possível extrair do texto que

05) A alternativa cujo termo transcrito tem valor predicativo

A) Para que seja possível a conivência harmônica nem
sempre

é

necessária

existência

de

regras

é

de
A) “’linguagem do corpo’.” (L.4).

comportamento social.
B) As regras de comportamento social estão sujeitas a

B) “saudação” (L.5).

limitações que, às vezes, restringem a liberdade

C) “terceiro” (L.9).

individual.

D) “islâmico” (L.13).

C) A convivência humana em sociedade apoia-se em
06) A palavra “espectro” (L.8), no texto, expressa

princípios contraditórios de regras sociais.
D) Cada ser humano é um indivíduo e tem seus próprios
direitos,

não

podendo

sofrer

constrições

de

A) Aparição.

comportamento, sob pena de serem violados seus

B) Prenúncio.

direitos individuais.

C) Ilusão.

02) Pode ser confirmada, a partir da leitura do texto, a

D) Abrangência.

afirmação na alternativa
A) Viver em sociedade requer cumprimento de regras
sociais e leis.
B) A individualidade da pessoa só é preservada quando ela
é livre para agir sem freios sociais.
C) As regras de comportamento social, via de regra, são
definidas pelas leis.
D) O direito nasce a partir de mecanismos democráticos,
respeitando a liberdade e a igualdade de todos e dessa

07) Sobre a pontuação, é CORRETO afirmar:
A) A vírgula da linha 2 separa uma oração intercalada.
B) A vírgula da linha 4 isola um advérbio de tempo
deslocado.
C) A vírgula da linha 10 isola um termo explicativo.
D) A última vírgula do último período do último parágrafo
do texto separa uma oração adverbial.

forma são fixadas as regras.
08) O termo “Embora“(L.38) inicia uma declaração
03) A alternativa em que o fragmento destacado contém
uma ideia de estado de sujeito é
A) " A vida em sociedade impõe certas regras de conduta”
(L.1).
B) “esses usos interferirem na convivência social,” (L.13).

A) Explicativa.
B) Concessiva.
C) Conclusiva.
D) Conformativa.

C) “essas regras de conduta são espontâneas e não
coercíveis,” (L.16).
D) “Essas regras de cortesia também pertencem, sem

09) Exerce a mesma função sintática do termo “de conduta”
(L.1) a expressão da alternativa

dúvida, ao mundo normativo.” (L.22/23).
04) Tem função subjetiva o termo transcrito em
A) “normas jurídicas” (L.10).
B) “vestes de cunho religioso” (L.12).
C) “na convivência social” (L.13).

A) “do decoro” (L.2/3).
B) “de cunho religioso” (L.12).
C) “de pessoas” (L.32).
D) “de sua convivência” (L.35).

D) “indumentária” (L.15).
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)
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10) No que se refere aos recursos da língua usados no texto,
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14) Possui predicado verbal a oração na alternativa

está CORRETO o que se afirma em
A) “Essas regras sociais [...] não podem ser desconhecidas
A) A expressão “autores” (L.9), que completa o verbo

do intérprete” (L.29/30).

“haver” (L.9), mudará de função sintática caso haja

B) “Tudo isso não é somente instintivo” (L.34).

substituição dessa forma verbal pela sua correlata

C) “Não são raras normas jurídicas,” (L.10).

“existir”.

D) “É recente o exemplo de legislação francesa” (L.12).

B) A forma pronominal “se”, em “pois seus campos
interpenetram-se,” (L.8/9), é partícula apassivadora

15) Ocorre ditongo e dígrafo, respectivamente, em

pessoal.
C) O vocábulo “seja” (L.22) é formado por derivação
regressiva.
D) O vocábulo “como”, em “como apontamos” (L.38),
expressa uma comparação.

A) “sociedade” (L.1) e “nesse” (L.4).
B) “muito” (L.8) e “vestes” (L.12).
C) “porém” (L.15) e “mundo” (L.22).
D) “cortesia” (L.6) e “harmoniosa” (L.22).

11) Exerce o mesmo valor morfológico do “que”, em “que
seja mais ou menos harmoniosa.” (L.22), o “que” da
alternativa
A)

“que ficam a certa distância do Direito” (L.1).

B) “que negam” (L.9).
C) “que proibiu vestes de cunho religioso nas escolas”
(L.12).
D) “que é proibido o ingresso de pessoas com este ou
aquele traje,”. (L.32).
12) No texto, equivalem-se semanticamente
A) “andrajos” (L.28) e “traje” (L.20).
B) “sanção” (L.23) e “reprimenda” (L.17).
C) “censura” (L.17) e “reprovação” (L.24).
D) “decoro” (L.3) e “cortesia” (L.22).
13) A ideia expressa pelo termo transcrito está CORRETA
em
A) “mas” (L.6) – oposição.
B) “como” (L.21) – comparação.
C) “muito” (L.8) – quantidade.
D) “ou” (L.32) – exclusão.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)
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INFORMÁTICA

QUESTÕES DE 16 A 20

16) No Microsoft Word 2007, a faixa de opções do menu
Início oferece diversos botões e ferramentas para
formatações em diversos níveis. A ferramenta que pode
ser descrita como uma prancheta com uma pequena
folha é utilizada para:

A)
B)
C)
D)

Substituir.
Salvar.
Copiar.
Colar.

20) “É um método não documentado de entrada em
sistemas (software, plataformas, dispositivos etc.) que
pode ser usado de forma legítima por fabricantes para
restaurar acessos. Porém, existem ameaças cibernéticas
que tentam explorar o mesmo método para dar acesso
remoto a um centro de comando e controle externo ao
ecossistema invadido, criando uma via permanente
para futuras contaminações. Assim, um atacante
poderia ter acesso a diversos arquivos e até o controle
completo do seu ambiente.”
O texto acima refere-se ao conceito de:

17) Os trabalhos realizados no Microsoft Excel utilizam
essencialmente fórmulas, sendo regra iniciarem com o
símbolo = (igual). Para realizar a operação matemática
multiplicar, utiliza-se o símbolo:
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

A)
B)
C)
D)

Botnet
Phpkits
Backdoor
Phishing

=
/
*
#

18) Quando se deseja enviar uma mensagem de e-mail para
diversos destinatários ao mesmo tempo, através do
Internet Explorer, mas o remetente não deseja que estes
saibam que a correspondência foi enviada a terceiros,
ele deve fazer uso da ferramenta:
A)
B)
C)
D)

Prioridade Alta.
Cco
Cc
App.

19) A utilização de Planilhas do Microsoft Office Excel e as
fórmulas certas proporcionam resultados rápidos e de
maneira prática. Observe a planilha a seguir:
A

B

C

D

1

PRODUTO

QUANT VAL. UNT TOTAL

2

Resma

8

15,80

3

Caneta

100

0,60

4

Cola

32

2,15

5

Fita adesiva

12

7,80

E

6
Para a obtenção do total resultante da multiplicação da
quantidade de Caneta por seu valor unitário, faz-se necessário
aplicar a fórmula:
A)
B)
C)
D)

B3*C3
=C3*B3
=B3xC3
=B1*C1

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21) Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes
pela finalidade do que pela forma: O ofício, o aviso e o
memorando. Sobre sua finalidade, assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Aviso e ofício são modalidades de comunicação oficial
praticamente idênticas, e expedidas, ambas por
ministros de estados, para autoridades da mesma
hierarquia.
B) O memorando é a modalidade de comunicação entre
unidade administrativa de um mesmo órgão. Trata-se,
portanto, de uma forma de comunicação eminentemente
interno.
C) O memorando pode ter caráter meramente
administrativo, ou ser empregado para exposição de
projetos, ideias, diretrizes.
D) Quanto a sua forma, o memorando segue o modelo do
padrão ofício, com a diferença de que seu destinatário
deve ser mencionado pelo cargo que ocupa.
22) Os princípios da administração pública adotam regras
que servem de interpretação das demais normas
jurídicas, apontando os caminhos que devem ser
seguidos pelos aplicadores da lei, procurando eliminar
lacunas, oferecendo coerência e harmonia para o
ordenamento jurídico. Dentre as alternativas abaixo,
assinale a que apresenta os princípios da administração
pública:
A) Conveniência;
Originalidade;
Conteudismo;
Generalidade e Efetividade.
B) Legalidade; Impessoalidade; Moralidade; Publicidade e
Eficiência.
C) Legitimidade;
Pessoalidade;
Normatividade;
Condicionalidade e Integridade.
D) Tangibilidade; Presteza; Razoabilidade; Aplicabilidade
e Eficácia.

QUESTÕES DE 21 A 40
24) Redação Oficial é a maneira pela qual o poder público
redige atos normativos e comunicações. Sobre Redação
Oficial julgue os itens e marque a alternativa
CORRETA:
I.

A redação oficial caracteriza-se pela impessoalidade,
uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão,
formalidade e uniformalidade.
II. A redação oficial é árida e infensa à evolução da língua,
pois finalidade é comunicar com clareza, porém sem
parâmetros no que se refere ao uso da língua.
III. Se o universo temático das comunicações oficiais se
restringe a questões que dizem respeito ao interesse
público, ou a outro órgão público. Nos dois casos, temos
um destinatário concebido de forma homogênea e
impessoal.
IV. Não há lugar na redação oficial para impressões
pessoais, esta deve ser isenta da interferência da
individualidade que a elabora.
A) Os itens I e II estão incorretos.
B) Os itens I e III estão corretos.
C) Os itens I e IV estão incorretos.
D) Os itens III e IV estão incorretos.
25) Segundo a necessidade do sigilo e quanto a extensão do
meio em que podem circular, são quatro os graus de
sigilo e as suas correspondentes categorias, em ordem
do menor para o maior grau de sigilo classificam-se:
A) Confidencial, reservado, secreto, ultra-secreto.
B) Confidencial, reservado, ultra-secreto, secreto.
C) Reservado, confidencial, secreto, ultra-secreto.

23) Considera-se gestão de documentos o conjunto de
procedimentos e operações técnicas referentes à sua
produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento em
fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação
ou recolhimento para a guarda permanente. Protocolo é
a denominação geralmente atribuída a setores
encarregados; número de registro dado ao documento; e
Livro de registro de documentos recebidos e/ou
expedidos.

D) Reservado, secreto, confidencial, ultra-secreto.

São etapas do procedimento de protocolo, EXCETO:

A) Classificação.

A)
B)
C)
D)

B) Distribuição.

Contensão.
Distribuição.
Registro.
Tramitação.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)

26) Dado documento de um órgão público, ao término de
seu ciclo vital, perdeu todo o seu valor histórico e
documental. Nesse caso esse documento terá como
destinação final:

C) Eliminação.
D) Registro.
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27) Com relação a administração de materiais julgue os
seguintes itens e assinale a alternativa CORRETA:
Aquisição de Material é um subsistema da
Administração de Materiais encarregado do controle e
normalização das transações de recebimento,
fornecimento, devoluções, transferências de materiais e
quaisquer outros tipos de movimentações de entrada e
de saída de material.
II. O estoque de material semiacabado encontra os
materiais parcialmente acabados, cujo processamento
está em algum estágio intermediário de acabamento e
que se encontram também ao longo das diversas seções
que compõem o processo produtivo.
III. A finalidade da Administração de Materiais é assegurar
o abastecimento contínuo dos itens que entram na
fabricação dos bens e de outros em decorrência da
programação conjunta das áreas de vendas e produção.

(

) O Ofício trata-se de um texto oficial e formal que
serve para comunicação interna e externa. É uma
correspondência elaborada somente por órgão (sendo
pessoa jurídica), inclusive como meio de comunicação
formal endereçada a particulares (sendo pessoa física).
Já particulares se utilizam de outros tipos de
correspondências, como o requerimento. A estrutura do
ofício consta no Manual de Redação da Presidência da
República.

A)
B)
C)
D)

F – F – V – V.
V – F – V – V.
F – F – F – V.
V – F – F – V.

I.

A)
B)
C)
D)

Apenas os itens II e III estão corretos.
Apenas o item III está correto.
Apenas o item II está correto.
Apenas o item I está correto.

28) A Redação Oficial trata da forma pela qual o poder
público redige atos normativos e comunicações oficiais.
Por meio dela, estabelece-se a interação entre os
diversos órgãos públicos, entre o poder público e os
cidadãos, ou entre o poder público e as empresas. Os
textos produzidos com base na Redação Oficial podem
ser agrupados em duas categorias: correspondências e
documentos. Mesmo com esta segmentação, as
correspondências
e
documentos
oficiais
são
intimamente relacionados. Analise os itens a seguir
sobre Redação Oficial e julgue-os com V para
Verdadeiro e F para Falso, em seguida assinale a
alternativa que contém a sequência CORRETA de
julgamento dos itens:
(

(

(

) No âmbito da Redação Oficial alguns dos textos que
podem ser considerados como correspondências são: a
carta, o ofício, o fax, o memorando, a mensagem
eletrônica e o requerimento. Já alguns dos textos que
podem ser considerados documentos são: o decreto, a
portaria, a procuração, a instrução normativa e a ata.
) O que define os textos como sendo oficiais é seu
caráter formal, já que não se faz necessário a existência
de normas e decretos para estabelecimento de suas
especificidades, pois a norma culta já prevê que a
formalidade já é característica suficiente para tornar um
texto oficial.
) Um dos aspectos da linguagem formal relacionado à
redação oficial diz respeito à norma padrão do
português brasileiro que garante o rigor quanto à forma.
Outro aspecto está relacionado à permissão do uso de
gírias e expressões regionais, idiomáticas ou populares
nos textos oficiais, desde que sejam aceitas pela esfera
local, sejam claras no que desejam expressar.
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)

29) Na Redação Oficial, as comunicações e os documentos
devem ser escritos de maneira uniforme e padronizada,
ou seja, os textos expedidos pelo Poder Público não
devem apresentar modificações em relação às
características ou em relação aos aspectos formais de
cada tipo de texto, conforme preconiza o Manual de
Redação da Presidência da República. Analise os itens a
seguir sobre Redação Oficial e julgue-os com V para
Verdadeiro e F para Falso, em seguida assinale a
alternativa que contém a sequência CORRETA de
julgamento dos itens:
(

(

(

(

A)
B)
C)
D)

) São componentes básicos de um ofício: o cabeçalho, a
abertura, a legalidade, a referência aos presentes,
aprovação do ofício anterior, desenvolvimento e fecho.
Isso demonstra que o mesmo é um texto oficial.
) A Ata é uma espécie de registro claro e bastante
preciso de ocorrências de uma determinada reunião,
assembleia ou convenção. O que a torna um texto oficial
é o fato de que, após aprovada, para efeitos legais,
assume a condição de documento. O local mais comum
para seu registro é em um livro específico. Tal livro
contém um termo de abertura no início e um termo de
encerramento ao final, respectivamente, em sua primeira
e em sua última página.
) requerimento é um documento oficial pelo qual uma
pessoa física ou jurídica solicita algo a que julga ter
direito, conforme a mesma supõe, desde que este seja
conferido por algum ato normativo como lei, decreto,
etc. Sendo o mesmo composto de três partes: invocação,
texto e fecho. Sendo que a invocação é onde se encontra
o vocativo e cargo a quem se dirige o documento.
) A Portaria é um documento oficial dirigido a uma
repartição ou a um indivíduo, e pode ser assinada por
autoridades superiores ou inferiores. Tal documento
oficial só pode ser utilizado para nomear, demitir,
suspender, reintegrar funcionários, aprovar trabalhos
executados, designar membros para constituírem
comissões ou outras tarefas. Sendo que seu uso é feito
apenas por entidades públicas, sendo proibido seu uso
por entidades privadas (como faculdades ou empresas
em geral).
V – F – F – V.
F – F – F – V.
V – F – V – F.
F – V – V – F.
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30) A Gestão da Qualidade é uma gerência focada na
qualidade da produção e dos serviços de determinada
empresa, surgiu na Segunda Guerra Mundial, buscando
corrigir os erros dos produtos bélicos, sua evolução é
consequência do surgimento de consumidores cada vez
mais exigentes, buscando mais qualidade dos serviços e
produtos que adquirem. Assinale a alternativa que
caracteriza corretamente a ferramenta da qualidade
apresentada:
A) Folhas de Verificação: responsável por mostrar a
variação entre um processo em determinado período.
B) Diagrama de Pareto: técnica muito empregada para
descobrir a relação entre um efeito e as causas para que
esse efeito esteja ocorrendo. Também é chamado de
Espinha de Peixe, por causa do formato do seu
diagrama.
C) Diagrama de Ishikawa: técnica em que os problemas são
separados em partes, assim eles são analisados entre si.
Geralmente, para a produção do diagrama é utilizado
um gráfico de barras verticais.
D) Brainstorming: técnica usada para gerar ideias dentro de
um grupo de pessoas através de soluções interessantes e
criativas para resolver o problema.
31) A manutenção de uma quantidade mínima de materiais
nos estoques da instituição para evitar desabastecer a
produção e a venda de produtos acabados é o que
chamamos de:
A) Estoque de Segurança.
B) Estoque Fixo.
C) Estoque Imperfeito.
D) Estoque Total.
32) Sobre as “modalidades e critérios” da licitação, assinale
a alternativa CORRETA:
A) A modalidade de tomada de preços é restrita aos
interessados previamente cadastrados ou que
comprovarem
preencher
as
condições
para
cadastramento até o 7º dia anterior a data da abertura da
proposta.
B) Concurso é a modalidade utilizado para a escolha de
trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a
instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores.
C) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer
interessados para a venda de bens inservíveis para
administração pública, exceto bens legalmente
apreendidos ou penhorados.
D) Na modalidade convite podem participar os convidados
cadastrados, e que solicitem o edital no prazo de até
24horas, antes da data de licitação.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)

33) A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, institui normas
para licitações e contratos para a Administração Pública.
A observância dos princípios da licitação é um dever da
entidade que licita (Administração Pública) e um direito
líquido e certo do licitante, são princípios da licitação,
EXCETO:
A) Concorrência.
B) Impessoalidade.
C) Legalidade.
D) Moralidade.
34) Com relação a exigibilidade, a inexigibilidade e
dispensa de licitações, julgue os itens e assinale a
alternativa CORRETA:
I.

A dispensa pode ocorrer, por exemplo, em casos de
extrema urgência, para o atendimento de situações de
calamidade pública, ou grave perturbação da ordem.
II. As licitações são obrigatórias, por exemplo, nos casos
de contratação de pessoa conhecida do meio artístico,
ou ainda nos casos em que a aquisição de materiais,
equipamentos ou gêneros só possam ser fornecidos por
um produtor, dada a exclusividade do produto.
III. A inexigibilidade pode ocorrer na execução de obras e
contratação de serviços, segundo os projetos básicos e
executivos, serviços de publicidade, compras,
alienações, etc., definidos entre as finalidades da
licitação.
A)
B)
C)
D)

Apenas os itens II e III estão errados.
Apenas o item I está errado.
Apenas os itens I e II estão errados.
Apenas os itens I e III estão errados.

35) As comunicações oficiais respeitam a formalidade,
pois os assuntos tratados apresentam caráter formal,
assim é necessário o uso correto de determinados
pronomes de tratamento, que apresentam certas
peculiaridades. Conforme o Manual da Presidência da
República assinale a alternativa cujo emprego dos
pronomes de tratamento obedece corretamente a
normativa:
A) Dentre os pronomes de tratamento para religiosos, de
acordo com a hierarquia eclesiástica, Vossa Excelência
Reverendíssima é utilizado em comunicações dirigidas
ao Papa.
B) Em comunicações oficiais, deve-se manter o uso do
tratamento digníssimo (DD), geralmente utilizado pelo
poder judiciário.
C) O título Doutor é forma de tratamento, geralmente
utilizada pelo poder legislativo.
D) Vossa Magnificência, empregada por força da tradição,
em comunicações dirigidas a reitores de universidade.
Página | 9

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU-PA (EDITAL 01/2019)

36) Com relação aos procedimentos e fases do processo
licitatório, julgue os itens e assinale a alternativa
CORRETA:
I.

O procedimento da licitação inicia-se com a abertura do
processo
administrativo,
devidamente
autuado,
protocolado e numerado, contendo a autorização
respectiva, a indicação sucinta de seu objeto e do
recurso próprio para a despesa.
II. Para habilitação nas licitações exigir-se-á dos
interessados, exclusivamente, documentação relativa a
habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação
econômico-financeira e regularidade fiscal.
III. Através da qualificação econômico-financeira verificase a aptidão profissional e operacional do licitante para
a execução do que vier a ser contrato, e pode ser
genérica, específica e operativa.
A)
B)
C)
D)

Apenas os itens II e III estão errados.
Apenas o item I está errado.
Apenas os itens I e II estão errados.
Apenas os itens I e III estão errados.

37) Um documento é qualquer meio, sobretudo gráfico,
que comprove a existência de um fato, a exatidão ou a
verdade de uma afirmação. Faça a associação correta
entre as espécies de documentos apresentadas abaixo e
suas respectivas características:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Ata
Atestado
Memorando
Ofício
Carta
Certidão
Procuração

F - Ato de atribuir poderes de representação, serve como
autorização, para que uma pessoa atue em nome de
outra em certas tarefas.
G - Modalidade de documento oficial emanado de autoridade
pública fornecida ao interessado atestando fatos
verificados de acordo com registros em livros, processos
ou documentos das repartições públicas.
H - Modalidade de comunicação oficial de órgãos públicos
para outrem em situações não cerimoniosas.
I - Modalidade de comunicação oficial trocada entre
autoridades.
J - Modalidade de comunicação oficial interna entre unidades
administrativas de um órgão. Possui agilidade em sua
tramitação e simplicidade em procedimentos
burocráticos.
K - Modalidade de documento oficial em que uma pessoa
atesta algo em favor de outra, firmado veracidade acerca
de algum fato.
L - Modalidade de documento oficial em que um resumo é
feito em um livro específico, sobre os fatos mais
importantes ocorridos em uma assembleia, reunião ou
sessão.

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO (CÓD. 136)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS-IMA

Assinale a alternativa
CORRETA:
A)
B)
C)
D)

que

apresenta

a

associação

I – G, II – H, III – I, IV – J, V – K, VI – L, VII - F.
I – L, II – K, III – J, IV – I, V – H, VI – G, VII - F.
I – K, II – L, III – F, IV – G, V – H, VI – I, VII - J.
I – F, II – G, III – H, IV – I, V – J, VI – K, VII - L.

38) Quando o estoque de uma instituição é bem
dimensionado, existe o risco da ausência de produtos
para atendimento aos seus clientes ou até mesmo,
gerando custos com mercadorias encalhadas em
estoques mal planejados. Baseado na temática “Controle
de Estoques” assinale a alternativa CORRETA:
A) Todas as saídas de estoque (produção, transferência,
troca etc.) devem ser acompanhadas apenas da
requisição de entrada.
B) Todas as entradas só devem ser anotadas em fichas e
todas as saídas apenas em um sistema informatizado.
C) O correto controle das entradas e saídas de materiais
deve se constituir em uma obrigatoriedade a ser cobrada
rigidamente.
D) Implantar o "Inventário Rotativo". Nesse sistema,
diariamente são escolhidos alguns itens para serem
contados. As diferenças encontradas deverão ser
somente registradas.
39) No âmbito da modalidade de licitação Pregão, conforme
a Lei 10520/2002, assinale a alternativa verdadeira:
A) A partir da publicação do aviso do certame o prazo
mínimo para apresentação das propostas será de cinco
dias úteis.
B) Dentre as modalidades de licitações o pregão é a única
modalidade que tem limites de valores.
C) O prazo extraordinário de validade das propostas será de
trinta dias, se outro não for fixado no edital.
D) Uma vez decididos os eventuais recursos, a Autoridade
Competente fará a adjudicação do objeto ao vencedor e
posterior homologação do procedimento.
40) Verifica-se em situações em que embora viável a
competição entre particulares, a licitação afigura-se
objetivamente inconveniente ao interesse público.
Diante disso, as hipóteses da dispensa da licitação estão
previstos no art. 24 da lei de licitação (lei 8.666/93). São
dispensáveis licitações em determinado caso,
EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Associação de portadores de deficiência física.
Compras ou locação de imóvel.
Emergência e calamidade pública.
Hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros perecíveis.
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