ESTADO DO MARANHÃO

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA (EDITAL 001/2019)

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS EFETIVOS

CADERNO DE PROVA OBJETIVA
CARGO:

DIGITADOR

DATA:
19 de maio de 2019

DURAÇÃO:
3 horas

HORÁRIO:
14 h às 17h

Leia atentamente as instruções abaixo.
01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:

Exemplo:

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova
C
D
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.
A
B
Exemplo:
Português
15

Matemática
10

Conhecimentos Específicos
15

A

A
A

B

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.
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora a partir do início da prova.
05. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos.
06. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.
07. Não é permitida a consulta a apontamentos, livros ou dicionários.
08 Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso público.
09. 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.
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 DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________
Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________

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

CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/20109 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUNTUM-MA

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA
01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Página
|1
CARGO:
DIGITADOR
FOLHA
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.

AS QUESTÕES DE 1 A 15 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO
TEXTO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

O que torna a sonegação imoral é a premissa estabelecida pelo Estado de que se alguém deixar de
pagar o imposto de um determinado valor, o Estado lhe tirará algo de valor ainda maior, talvez a sua liberdade
ou, quem sabe, até a sua vida, se a resistência for extrema.
Negar que o Estado não possa ser financiado voluntariamente, é negar a própria realidade. Hoje, aqui
mesmo no Brasil, já há o financiamento voluntário do Estado quando alguém recorre ao judiciário para iniciar
um processo cível ou criminal.
Quem aceita que o governo deve apenas prover justiça e segurança não tem como concordar com essa
visão arcaica de que para proteger os direitos individuais, primeiro o governo precisa violá-los. Santo paradoxo!
Na verdade, o governo não precisaria dos impostos para financiar a justiça e a segurança, a população
pagaria por ela voluntariamente quando delas precisasse.
Os impostos têm sido usados para financiar outras coisas, entre elas aquilo que o governo se arroga o
privilégio de prover, mesmo que ninguém queira, mas acaba forçado a aceitar porque não lhe é permitido
escolher. Ou então, serve para pagar serviços estatais que alguns usufruem de graça, à custa dos outros.
Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário. No caso da justiça estatal ou privada, através da cobrança por demanda na forma de custas judiciais;
no caso da segurança, com a contratação de agências privadas. Quem usa, paga. No caso do judiciário, quem
perde a ação reembolsa.
O argumento de que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que haja Estado para combater
quem inicia a violência contra terceiros, sejam os que iniciam o uso da força ou de fraude. Estado é um bem
necessário quando ele serve para proteger os direitos individuais. Torna-se um mal, quando passa a violá-los.
Os direitos individuais não são uma invenção arbitrária, como alguns teimam em querer demonstrar.
Eles são uma necessidade política dada a natureza racional do ser humano, que precisa para manter a sua vida,
agir com liberdade, criando valor e riqueza, para buscar a sua felicidade.
Atualmente, o judiciário é financiado também por impostos porque o volume de ações existentes, que
envolvem o próprio Estado como parte, é enorme. Havendo a privatização absoluta das empresas, das autarquias
e das agências reguladoras do governo, bem como a separação total de governo e economia, governo e
educação, governo e saúde e governo e previdência, ficando o governo efetivamente apenas como árbitro de
última instância, seu custo cairia muito e a sociedade como um todo prosperaria ao ponto dele se tornar quase
irrelevante. Passando a ser uma preocupação exclusiva para os que se envolvem em crimes, sejam estes como
criminosos ou como vítimas.
O ideal do governo limitado à proteção dos direitos individuais não é uma utopia como alguns querem
nos fazer crer. É um ideal que requer extraordinário esforço intelectual para que a imensa maioria da população
possa compreender e um propósito que exige enorme dedicação para aqueles que já compreenderam colocar em
prática.
FONTE: Escrito por Roberto Rachewsky / Revisado por Matheus Pacini

CARGO: DIGITADOR
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01) É uma ideia comprovável no texto:
A) A sonegação de impostos é a única maneira de
impedir que os maus administradores desperdicem o
dinheiro público.
B) O não-pagamento de impostos força os maus
administradores a reduzir a carga tributária,
melhorando a vida do contribuinte.
C) Bom funcionamento dos serviços públicos essenciais
justifica a cobrança de impostos.
D) O Estado não tem o direito de impor sanções a quem
sonega impostos.
02) Em relação à expressão “Santo paradoxo!” (L.8), o
autor se revela
A)
B)
C)
D)

Cético.
Irônico.
Desconfiado.
Impassível.

03) Ocorre predicado verbal em
A) “o Estado é necessário” (L.18).
B) “Os direitos individuais não são uma invenção
arbitrária” (L.21).
C) “Eles são uma necessidade política” (L.22).
D) “o judiciário é financiado também por impostos”
(L.24).
04) Há ocorrência de ditongo e dígrafo, respectivamente,
na alternativa:
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06) Há correspondência modo-temporal entre a forma
verbal composta “têm sido” (L.11) e a simples:
A) Foram
B) Eram
C) Tinham
D) Seriam.
07) Sobre os recursos linguísticos usados no texto, é
CORRETO afirmar:
A) O vocábulo “financiamento” (L.5), caso haja a
substituição do verbo haver por existir, manterá a
mesma função sintática.
B) O termo “O”, em “O que torna a sonegação imoral”
(L.1) tem equivalência morfológica com “o” em “o
Estado” (L.4).
C) O emprego da forma verbal “haja”, em “É preciso
que haja Estado” (L.18), expressa uma ação
hipotética no futuro.
D) A expressão “de graça” (L.13) é um modificador
circunstancial do verbo com valor semântico de
modo.
08) A forma pronominal “nos”, em “alguns querem nos
fazer crer” (L.31/32) exerce a função sintática de:
A) Objeto direto.
B) Objeto indireto.
C) Sujeito.
D) Complemento Nominal.

A) “sejam” (L.19) e “Santo” (L.8).
B) “pagaria” (L.10) e “possa” (L.4).
C) “inicia” (L.19) e “necessidade” (L.22).
D) “saúde” (L.27) e “aqueles” (L.33).
05) A raiz primária de formação das palavras
“atualmente” (L.24) e “privatização” (L.25),
respectivamente, é:

09) Leia o trecho abaixo:
“Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança, já é utilizado o regime de pagamento
voluntário.” (L.14/15).
No fragmento em destaque, a expressão em negrito:

A) Advérbio e substantivo.

A) Modifica o sentido do nome.

B) advérbio e adjetivo.

B) Exerce função subjetiva.

C) Adjetivo e adjetivo.

C) Completa o sentido do verbo.

D) Adjetivo e verbo.

D) Complementa o sentido do nome.

CARGO: DIGITADOR
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10) A alternativa em que há correspondência entre o
termo transcrito e o que ele indica é:

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

15) Leia o trecho abaixo:
“...ou, quem sabe,” (L.3)

A) “para” (L.5) – direção.
B) “apenas” (L.7) – realce.

A regra que explica o uso de vírgulas no período acima é

C) “como” (L.21) – comparação.

A)
B)
C)
D)

D) “próprio” (L.25) – reforço.
11) Exerce função predicativa o termo na alternativa:

separar uma oração intercalada.
separar orações coordenadas assindéticas.
separar apostos em uma oração.
separar um adjunto adverbial intercalado na oração.

A) “imoral” (L.1)
B) “voluntário” (L.5).
C) “individuais” (L.21).
D) “extraordinário” (L.32).
12) Exerce a mesma função sintática de “de justiça”
(L.14) a expressão:
A) “do Estado” (L.5).
B) “dos impostos” (L.9).
C) “de agências privadas” (L.16)
D) “da população” (L.32).
13) Expressa ideia de condição a frase transcrita em
A) “quando alguém recorre ao judiciário” (L.5).
B) “Para financiar os serviços de justiça e até mesmo de
segurança” (L.14).
C) “mesmo que ninguém queira” (L.12).
D) “Havendo a privatização absoluta das empresas,”
(L.25).
14) No texto,
A) Os vocábulos “que” e “que”, em “O argumento de
que o Estado é necessário é verdadeiro. É preciso que
haja Estado” (L.18), pertencem à mesma classe
morfológica.
B) Na palavra “humano” (L.22), o “-h” representa uma
consoante brasileira.
C) O vocábulo “até” (L.3) é expletivo.
D) A palavra “mal” (L.20) é formada pelo processo de
derivação regressiva.
CARGO: DIGITADOR
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MATEMÁTICA
16) Quanto é o juro simples produzido por um capital de
R$ 35.000,00 a uma taxa de 36% ao ano ao longo de
3 meses?
A)
B)
C)
D)

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS

QUESTÕES DE 16 A 25
CÁLCULOS

R$ 37.800,00
R$ 3.780,00
R$ 3.150,00
R$ 2.750,00

17) Se y é a quantidade de números naturais pertencentes
𝟐𝒙+𝟐
a solução da inequação 𝟐𝒙 − 𝟒𝟏 < − 𝟑 − 𝟑 − 𝟐𝒙,
qual é o quadrado de y?
A)
B)
C)
D)

64
81
100
49

18) Dado que: 𝑿 = −𝟓𝟓 + 𝟗𝟓 − 𝟏𝟏𝟓 + 𝟐𝟏 − 𝟕𝟎 e Y é
igual ao simétrico do resultado da expressão
(+𝟖𝟎) + (−𝟑𝟓) + (−𝟒𝟓) + (+𝟔𝟓), qual é o valor
de 𝑋 + 𝑌?
A)
B)
C)
D)

189
−189
59
−59

19) Qual é o cubo da raiz da equação a seguir?
𝟔 + 𝟐𝒙(−𝟐𝒙 − 𝟒) = 𝟔 − 𝟒𝒙𝟐 + 𝟖
A)
B)
C)
D)

8
−1
1
0

20) O produto entre metade de 854 e a oitava parte de
248, é:
A)
B)
C)
D)

297
287
2161
2206

CARGO: DIGITADOR
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21) É CORRETO afirmar que:
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CÁLCULOS

A) O número 3.254.785 é divisível por 2, pois a soma
dos algarismos deste número é divisível por 2.
B) O número 32.254.785 é divisível por 3, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 3.
C) O número 2.175.814 é divisível por 4, pois, o último
algarismo deste número é divisível por 4.
D) O número 5.553.755 é divisível por 5, pois, a soma
dos algarismos deste número é divisível por 5.
22) Vinte e um inteiros e sete décimos é quantos porcento
de cinquenta e seis?
A)
B)
C)
D)

32%
38,75%
35%
41,35%

23) Um grupo de oito crianças possui como média de
suas idades o valor igual a 5,125. Se uma outra
criança de 13 anos se juntar ao grupo, qual será a
nova média de idades apresentada pelo grupo?
A)
B)
C)
D)

4
5
6
7

24) Dado 𝑿 = 𝟐𝟒𝟎, 𝒀 = 𝟐𝟖𝟎, 𝑨 = 𝒎𝒎𝒄 (𝑿, 𝒀) e 𝑩 =
𝒎𝒅𝒄 (𝑿, 𝒀), assinale a alternativa que apresenta a
soma entre os valores de X e Y:
A)
B)
C)
D)

1.680
1.750
1.720
1.640

25) Dezoito impressoras imprimem 2.000 panfletos em
70 minutos. Qual é o tempo necessário para que a
terça parte dessas impressoras produzam 4.000
panfletos?
A)
B)
C)
D)

105 minutos.
6 horas.
7 horas.
11 horas.

CARGO: DIGITADOR
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
26) Ana, digitadora da Prefeitura de Tuntum-Maranhão,
utilizando o sistema operacional Microsoft Windows
10, deseja ativar o Cortana. Nesse caso, Ana deve
acionar qual atalho?
A)
B)
C)
D)

Tecla do Windows + S.
Tecla do Windows + A.
Tecla do Windows + F.
Tecla do Windows + P.

27) Em relação ao programa PAINT, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
A) A Paleta de Cores é utilizada para escolher a cor que
desejamos usar no desenho seja para pintar, como
para desenhar, definir a cor de fundo ou algum outro
efeito especial.
B) O Paint não permite a inclusão de textos, no desenho,
pelo usuário.
C) A lupa aumenta e/ou diminui o desenho na tela. Essa
ferramenta não muda o desenho, apenas a forma
como ele é mostrado na tela.
D) A Lata de Spray borrifa a tinta na tela, formando
imagens conforme a espessura selecionada pelo
usuário.
28) Assinale qual a função do Microsoft Excel que é
utilizada para calcular o número de células em um
intervalo que contém números.
A)
B)
C)
D)

CONT. MULTIPLICADOR.
CONT.NÚM.
SOMATÓRIO.
CONT. NUMERADOR.

29) Maria, utilizando o MW Word em português, deseja
justificar o texto digitado, assim, quais teclas Maria
deve acionar?

QUESTÕES DE 26 A 40
30) No Microsoft Excel 2016, o atalho CTRL +F10, tem
por objetivo:
A) Incluir células.
B) Adicionar uma planilha para a direita.
C) Maximiza ou restaura a janela da pasta de trabalho
selecionada.
D) Apagar todas as células.
31) Complete corretamente a lacuna do trecho abaixo:
“O ___ é um sistema de inteligência artificial que
responde a perguntas relacionadas ao Windows 10, é a
ajuda ao usuário, sendo possível a comunicação pela via
oral ou escrita.
A) Paint.
B) Word.
C) Cortana.
D) OneDriver.
32) Em relação às teclas de atalho do Windows 10,
analise as afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
A) Tecla do Windows + R: Executa um comando.
B) Tecla do Windows + P: Projeta uma tela.
C) Tecla do Windows + L: Desbloqueia a máquina.
D) Tecla do Windows + S: Ativa o Cortana
33) Sobre a formatação de fontes no Microsoft Word
(versão 2003 – configuração padrão), assinale a
opção que demonstra visualmente e respectivamente
as palavras em negrito, itálico, sublinhado, negrito
com sublinhado:

A) CTRL+ H.

A) Ana, José, Maria, Adão.

B) CTRL+O.

B) Ana, José, Maria, Adão.

C) CTRL+K.

C) Ana, José, Maria, Adão.

D) CTRL+J.

D) Ana, José, Maria, Adão.

CARGO: DIGITADOR
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34) Matheus, utilizando o sistema MS Windows 8, em
português, deseja habilitar o teclado numérico do seu
computador. Matheus deve acionar qual (quais)
tecla(s)?
A)
B)
C)
D)

Cortana.
Num Lock.
CTRL+ K.
ALT+ J.

35) Sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007
(configuração padrão) e seus atalhos, analise as
afirmações abaixo e assinale a alternativa
INCORRETA:
A)
B)
C)
D)

Ctrl +X: aciona o comando colar.
Ctrl +P: aciona o comando imprimir.
Ctrl +J: Utilizado para justificar o texto selecionado.
Ctrl +V: Utilizado para colar parte do texto (se o
mesmo foi copiado utilizando Ctrl+ C).
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39) No MS Excel 2016, a opção “Atingir Meta” é
encontrada no comando:
A)
B)
C)
D)

Teste de Hipóteses.
Ampliar.
Planilha de Interesse
Filtro de Validação

40) A função do MS Excel 2016 em português que
retorna a data e hora correntes é:
A)
B)
C)
D)

AGORA.
MINUTO.
DATA.
CALENDÁRIO.

36) Existe uma barra com diversos ícones que é exibida
ao mover o mouse para o canto superior direito ou
para o canto inferior direito da tela, ao utilizar o
Windows 8. Qual o nome dessa barra?
A)
B)
C)
D)

Charms.
Insert.
Prtsc.
GNU.

37) Qual é o recurso do MS Windows 8, em português,
que faz com que arquivos em “pedaços” sejam
reunidos, de modo a aumentar o desempenho da
leitura e acesso aos mesmos?
A)
B)
C)
D)

Compactação.
Desfragmentação.
Fragmentação
Somatório.

38) Ananda, utilizando o sistema MS Windows 8, em
português, deseja capturar uma tela, a fim de usar
essa tela capturada em outro aplicativo. A captura da
tela se faz através do uso da tecla:
A)
B)
C)
D)

CTRL+I.
Pause Break.
Insert.
Print Screen.

CARGO: DIGITADOR
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