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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BOM
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2016

Instruções

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das
provas e das normas que regem esse Concurso ou Processo Seletivo.

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala.

2. Seus pertences deverão ser armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal. Somente
devem permanecer em posse do candidato caneta esferográfica de material transparente com tinta azul
ou preta de ponta grossa, documento de identidade, lanche e água, se houver. A utilização de qualquer
material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a imediata exclusão do
candidato.

3. Verifique se o cargo constante na capa deste caderno é aquele para o qual realizou a inscrição.

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e E,
sendo apenas 1 (uma) a resposta correta.

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o
preenchimento da grade de respostas.

6. Os dois últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar a
Ata de Prova.

7. Nenhuma informação sobre o conteúdo das questões será dada pelo fiscal.

8. No caderno de prova, o candidato poderá rabiscar, riscar e calcular.

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de
Execução desse Concurso ou Processo Seletivo.

10. Certifique-se de que este caderno contém 40 (quarenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal
da sala a sua substituição.

Boa prova!

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO
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LÍNGUA PORTUGUESA

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.

O cérebro e a idade

01
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05
06
07
08
09
10
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39
40
41

A partir de certo momento na vida, geralmente após o aniversário de 40 anos, a grande
questão neurológica se resume a uma pergunta: onde diabos foram parar todos os nomes que
esquecemos? No início, desaparece o nome de uma atriz famosa. Depois, some o nome dos filmes
que ela fez. Mais adiante, você não consegue achar, no mar de neurônios, o nome do famoso
marido dela, muito menos o do outro ator, manjadíssimo, com quem ela contracenou em seu
trabalho mais célebre. Você percebe que foi derrotado pela memória no almoço de domingo em
que, diante da cara divertida de seus filhos, você tenta explicar: “Aquele filme, com aquela atriz
australiana, casada com aquele outro ator...”.

Essa, você já sabe – ou vai descobrir dentro de algumas décadas –, é a parte chata de um
cérebro que bateu na meia-idade. Ela vem junto com muitas piadas e uma dose elevada de
ansiedade em relação ao futuro. O que você não sabe, mas vai descobrir agora, é que existe outro
lado, inteiramente positivo, das transformações cerebrais que o tempo _______. “Conforme
envelhecemos, o cérebro se reorganiza e passa a agir e pensar de maneira diferente. Essa
reestruturação nos torna mais inteligentes, calmos e felizes”, diz a americana Barbara Strauch,
autora de O melhor cérebro da sua vida. O livro, recém-lançado no Brasil, reúne argumentos que
fazem a ideia de envelhecer – sobretudo do ponto de vista intelectual – bem menos assustadora
do que costuma ser.

Barbara, que é editora de saúde do jornal The New York Times, um dos mais influentes dos
Estados Unidos, resolveu investigar o que estava acontecendo com seu cérebro. Aos 56 anos,
estava cansada de passar pela vergonha de encontrar um conhecido, lembrar o que haviam
comido na última vez em que jantaram juntos, mas não ter a mínima ideia de como se chamava
o cidadão. Queria entender a razão por que se pegava parada em frente a um armário sem saber
o que tinha ido buscar. Ela não entendia como o mesmo cérebro que lhe causava lapsos de
memória tão evidentes decidira, nos últimos tempos, presenteá-la com habilidades de raciocínio
igualmente surpreendentes. Ela sentia que, simplesmente, “sabia das coisas”, mas, ao mesmo
tempo, se exasperava com a quantidade imensa de nomes e referências que pareciam estar
sumindo na neblina da memória. Como pode ser?

É provável que essa mesma pergunta já tenha passado pela cabeça de muitos que
chegaram aos 40 anos rumo às fronteiras da meia-idade, um período cada vez mais dilatado,
................. podemos passar um tempo enorme de nossa existência. Com o aumento da
expectativa de vida, a fase intermediária da vida (entre os 40 e os 68 anos) tornou-se uma espécie
de apogeu. Nesses anos é possível aliar o vigor restante da juventude .......... sabedoria da velhice
que se insinua – desde que se saiba identificar, e abraçar, as mudanças que acometem o cérebro
maduro. Este já não é o mesmo que costumava ser, mas as mudanças o transformaram num
instrumento melhor.

A nova ciência do envelhecimento, retratada por Barbara em seu livro, conseguiu decifrar
o caráter das mudanças por ________ dessas percepções aparentemente contraditórias. Ou seja,
se alguns neurônios podem ser danificados pelo tempo, há outros – até mesmo regiões inteiras
do cérebro – que passam a funcionar melhor. “O raciocínio complexo, usado para analisar uma
situação e encontrar soluções, é aprimorado”, diz o psiquiatra americano Gary Small, diretor do
Centro de Envelhecimento da Universidade da Califórnia, em Los Angeles.

Fonte: http://revistaepoca.globo.com/Revista/Epoca/0,,EMI245598-15257,00.html – texto especialmente
adaptado para esta prova.

QUESTÃO 01 – Assinale a alternativa que
preenche, correta e respectivamente, as lacunas
tracejadas das linhas 12 e 37.

A) traz – trás
B) trás – traz
C) trás – tráz
D) tráz – tras
E) traz – tras

QUESTÃO 02 – Assinale a alternativa que NÃO
pode preencher corretamente as lacunas
pontilhadas das linhas 30 e 32,
respectivamente, pois desobedece à norma
gramatical.

A) em que – à
B) dentro do qual – à
C) em que – com a
D) no qual – à
E) onde – a
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QUESTÃO 03 – Assinale V, se verdadeiras, ou
F, se falsas, nas seguintes afirmações sobre
elementos do texto.

(  ) “ela” (l. 04) refere-se à “atriz famosa”
(l. 03).

(  ) “Essa” (l. 09) e “Ela” (l. 10) referem-se à
mesma coisa.

(  ) “cidadão” (l. 22) refere-se a “conhecido”
(l. 20).

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V.
B) V – F – F.
C) F – V – V.
D) F – F – V.
E) V – V – F.

QUESTÃO 04 – Assinale a alternativa em que a
lacuna deve ser preenchida com o mesmo termo
destacado no fragmento abaixo, retirado do
texto.

“Queria entender a razão por que se pegava
parada em frente a um armário sem saber o que
tinha ido buscar.” (l. 22 e 23).

A) Esquecemos informações ________ o
cérebro envelhece.

B) Não sei o _________ desse esquecimento.
C) Gostaria de entender o motivo __________

me esqueço de tudo.
D) Não o cumprimentei __________ não

lembrei seu nome.
E) Ele não veio, não sei __________.

QUESTÃO 05 – Analise as seguintes assertivas
sobre o texto:

I. No primeiro parágrafo, o texto faz com que
o leitor imagine uma situação hipotética.

II. Na linha 09, constata-se que o texto não se
dirige somente a pessoas que já chegaram
à meia-idade.

III. Com relação ao cérebro, o texto diz que a
maturidade vem acompanhada somente de
aspectos negativos.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas I e II.
D) Apenas I e III.
E) I, II e III.

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa
INCORRETA sobre o que informa o texto.

A) No período chamado “meia-idade”, as
pessoas podem ter dificuldade em memorizar
informações.

B) Os problemas de memória de Barbara
Strauch estimularam-na a escrever um livro
sobre isso.

C) Pessoas de meia-idade têm inteligência e
capacidade de raciocínio maiores em relação
a alguém mais jovem.

D) O livro de Barbara traz uma ideia positiva
com relação ao envelhecimento.

E) Com o tempo, o cérebro se torna um
instrumento melhor com relação ao
raciocínio.

QUESTÃO 07 – A respeito do seguinte trecho
do texto, assinale a alternativa em que as
mudanças mantêm o sentido original, mas sem
gírias ou coloquialismos.

“é a parte chata de um cérebro que bateu
na meia-idade” (l. 09 e 10).

A) é a parte plana de um cérebro que chocou-se
com a meia-idade.

B) é a parte incômoda de um cérebro que
chegou à meia-idade.

C) é a parte medíocre de um cérebro que
agrediu a meia-idade.

D) é o aspecto delgado de um cérebro que
atingiu a meia-idade.

E) é a parte sem noção de um cérebro que tem
meia-idade.

QUESTÃO 08 – As alternativas a seguir
apresentam palavras que se acentuam por
causa das mesmas regras que determinam a
grafia de cérebro e início, EXCETO:

A) neurológicas – neurônios.
B) período – existência.
C) mínima – contraditórias.
D) possível – caráter.
E) últimos – memória.
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QUESTÃO 09 – A frase a seguir, retirada do
texto, aparece reescrita de várias maneiras nas
alternativas. Assinale a que mantém a correção
e o sentido original do texto.

Barbara, que é editora de saúde do jornal
The New York Times, um dos mais
influentes dos Estados Unidos, resolveu
investigar o que estava acontecendo com
seu cérebro.

A) A editora Barbara, de saúde do jornal The
New York Times, resolveu investigar o que
estava acontecendo com seu cérebro, um dos
mais influentes dos Estados Unidos.

B) Barbara, que resolveu investigar o que
estava acontecendo com seu cérebro, é
editora de saúde do jornal The New York
Times, um dos mais influentes dos Estados
Unidos.

C) A editora Barbara resolveu investigar o que
estava acontecendo com seu cérebro, onde
é editora de saúde do jornal The New York
Times, um dos mais influentes dos Estados
Unidos.

D) Barbara, cujo cérebro resolveu investigar o
que estava acontecendo, é editora de saúde
de um dos jornais mais influentes dos
Estados Unidos, The New York Times.

E) A editora de saúde do jornal The New York
Times Barbara, resolveu investigar o que
estava acontecendo com seu cérebro, um
dos mais influentes dos Estados Unidos.

QUESTÃO 10 – Como fica a correta redação do
trecho a seguir, retirado do texto, se for passado
para a voz ativa?

Você percebe que foi derrotado pela
memória no almoço de domingo...

A) Você é percebido que foi derrotado pela
memória no almoço de domingo...

B) A memória percebe que o derrotou no almoço
de domingo...

C) Você percebe que a memória foi derrotada no
almoço de domingo...

D) Pela memória, no almoço de domingo, você
percebe que foi derrotado...

E) Você percebe, no almoço de domingo, que a
memória o derrotou...
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LEGISLAÇÃO

Para responder às questões 11 a 14,
considere a Lei Municipal nº 4.125/2014.

QUESTÃO 11 – Marcos e André foram colegas
de escola. Ambos concluíram o ensino médio e
prestaram concurso para o município.
Ingressaram ao mesmo tempo no serviço
público e ocupam o cargo de assistente
administrativo, realizando atividades de igual
complexidade. André percebe vencimento 14%
maior que Marcos. Tomando por base somente
as informações fornecidas na situação hipotética
acima, qual princípio balizador do Plano de
Carreira foi ferido?

A) Universalidade.
B) Isonomia.
C) Equidade.
D) Progressão de vencimentos.
E) Valorização do tempo de serviço prestado.

QUESTÃO 12 – Cristian obteve aprovação em
concurso público para o cargo de Técnico em
Enfermagem e foi nomeado a provê-lo em
caráter efetivo. Findo o período de estágio
probatório, verificou-se que ele atingiu 50
(cinquenta) pontos na média das avaliações
anuais realizadas pela Comissão Permanente de
Capacitação, Controle e Avaliação de
Desempenho e Qualidade do Servidor e do
Serviço Público Municipal (COMPAQ). Esse
servidor será:

A) Nomeado.
B) Estabilizado.
C) Exonerado.
D) Reconduzido.
E) Readaptado.

QUESTÃO 13 – Assinale a alternativa em que a
razão apresentada NÃO é motivo para vacância
do cargo.

A) Recondução.
B) Exoneração.
C) Aposentadoria.
D) Readaptação.
E) Demissão.

QUESTÃO 14 – Conforme disposição legal, o
Município manterá, mediante sistema
contributivo bilateral, Plano de Seguridade
Social, de vinculação obrigatória para os
servidores da Administração Direta e Indireta, o
qual será gerenciado e mantido pelo Instituto de
Previdência e Assistência dos Servidores
Municipais de Campo Bom (IPASEM-CB). Dentre
os exemplos abaixo, assinale aquele que NÃO
representa benefício do plano acima
mencionado.

A) Gabriel passou a receber salário-família após
casar-se com Margarida, mãe de um menino
de cinco anos.

B) Quando do falecimento repentino de seu
esposo, Carla começou a receber a pensão
por morte.

C) Betina, obtendo aprovação no vestibular para
o curso de Ciências Sociais em uma faculdade
privada, passou a receber o auxílio-
educação.

D) Com a prisão de sua esposa, Cláudio passou
a receber o auxílio-reclusão após
apresentação dos documentos necessários à
obtenção do benefício.

E) Luiz Felipe, filho único de servidora viúva,
recebeu o valor correspondente ao auxílio-
funeral, quando do falecimento de sua mãe.

Para responder às questões 15 a 19,
considere a Lei Orgânica do Município de
Campo Bom.

QUESTÃO 15 – De acordo com os artigos 24,
25 e 26, analise os exemplos abaixo,
assinalando aquele em que o Vereador terá seu
mandato extinto.

A) Abigail entregou documento ao Presidente da
Câmara, no qual apresentava sua renúncia
ao cargo para atender demandas familiares.

B) Alaor usou de seu cargo e contatos
profissionais para interferir em uma licitação
para aquisição de produtos de limpeza, em
troca de uma moto 0 km.

C) Cristóvão não esteve presente, em um único
período Legislativo, a quatro Sessões
Ordinárias consecutivas, sendo somente a
primeira falta com justificativa aceita pela
Câmara.

D) Gerson mudou-se do Município, fixando
residência na capital do Estado.

E) Haidê aceitou dinheiro para votar a favor de
emenda à lei, a qual beneficiará empresários
locais.
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QUESTÃO 16 – Cabe privativamente ao
Prefeito os Projetos de Lei que disponham sobre
as questões abaixo relacionadas, EXCETO:

A) Aumento de vencimentos, remuneração ou
de vantagens dos servidores públicos do
Município.

B) Organização administrativa dos serviços do
Município.

C) Plano Plurianual de Diretrizes Orçamentárias
e Orçamento Anual.

D) Proposta de emenda à Lei Orgânica.
E) Regime Jurídico dos servidores.

QUESTÃO 17 – Uma das obrigações do Prefeito
para com seu sucessor e munícipes, na
iminência do término de seu mandato, é a
entrega de um relatório da situação da
Administração Municipal. Todas as informações
abaixo devem constar nele, EXCETO:

A) Transferências a serem recebidas da União e
do Estado por força de mandamento
Constitucional ou de convênios.

B) Estado dos contratos de obras e serviços em
execução e apenas formalizados, informando
sobre o que foi realizado e pago e o que há
por executar e pagar, com os prazos
respectivos.

C) Projetos de Lei de iniciativa do Poder
Executivo em curso na Câmara Municipal.

D) Lotação dos servidores do Município, bem
como as avaliações de desempenho daqueles
que estiverem no período do estágio
probatório.

E) Dívidas do Município, por credor, com as
datas dos respectivos vencimentos, inclusive
das dívidas a longo prazo, encargos
decorrentes de operações de crédito,
informando sob capacidade da Administração
Municipal realizar operações de crédito de
qualquer natureza.

QUESTÃO 18 – Considerando o Art. 122,
EXCLUI-SE das atribuições do Município, no
âmbito da saúde:

A) Planejamento, organização, gerenciamento,
controle e avaliação das ações e dos serviços
de saúde.

B) Participação no controle e fiscalização da
produção, transporte, guarda e utilização de
substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e
radioativos.

C) Gerenciamento, execução, controle e
avaliação das ações referentes às condições
e aos ambientes de trabalho.

D) Gerenciamento dos laboratórios públicos de
saúde.

E) Estímulo da formação da consciência pública
voltada à preservação da saúde e do meio
ambiente.

QUESTÃO 19 – Três amigos conversam acerca
dos princípios sob os quais o Ensino Público
Municipal será ministrado.

 Álvaro cita a igualdade de condições para o
acesso e permanência na escola.

 Vitória fala na liberdade de aprender, ensinar,
pesquisar e divulgar a arte e o saber.

 Heloísa lembra aos amigos da gratuidade e da
gestão democrática do ensino.

Qual desses três jovens está correto em sua
argumentação?

A) Somente Álvaro.
B) Somente Vitória.
C) Somente Heloísa.
D) Somente Vitória e Heloísa.
E) Álvaro, Vitória e Heloísa.
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QUESTÃO 20 – Aos servidores titulares de
cargos efetivos da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios, _______ suas
autarquias e fundações, é assegurado regime de
previdência de caráter ____________,
mediante contribuição do respectivo ente
público, dos servidores ativos e inativos e dos
pensionistas, observados critérios que
preservem o equilíbrio ________________ e o
disposto no artigo 40 da Constituição Federal.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) incluídas – compulsório – do Governo Federal
B) excluídas – contributivo e solidário –

financeiro e atuarial
C) incluídas – contributivo e solidário – das

contas do Judiciário
D) excluídas – facultativo – financeiro e atuarial
E) incluídas – contributivo e solidário –

financeiro e atuarial
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INFORMÁTICA

Para a resolução das questões desta prova,
considere os seguintes detalhes: (1) o
mouse está configurado para uma pessoa
que o utiliza com a mão direita (destro) e
usa, com maior frequência, o botão
esquerdo, que possui as funcionalidades de
seleção ou de arrastar normal, entre
outras. O botão da direita serve para ativar
o menu de contexto ou de arrastar
especial; (2) os botões do mouse estão
devidamente configurados com a
velocidade de duplo clique; (3) os
programas utilizados nesta prova foram
instalados com todas as suas
configurações padrão, entretanto, caso
tenham sido realizadas alterações que
impactem a resolução da questão, elas
serão alertadas no texto da questão ou
mostradas visualmente, se necessário; (4)
no enunciado e nas respostas de algumas
questões, podem existir palavras que
foram digitadas entre aspas, apenas para
destacá-las. Nesse caso, para resolver as
questões, desconsidere as aspas e atente-
se somente para o texto propriamente dito;
e (5), para resolver as questões desta
prova, considere, apenas, os recursos
disponibilizados para os candidatos, tais
como essas orientações, os textos
introdutórios das questões, os enunciados
propriamente ditos e os dados e
informações disponíveis nas Figuras das
questões, se houver.

QUESTÃO 21 – Oferece ferramentas de
gerenciamento de e-mail para pessoas físicas e
jurídicas. Com aparência renovada, organização
avançada de e-mail, pesquisa, comunicação e
recursos de redes sociais, ele fornece uma
experiência extraordinária para que os usuários
se mantenham produtivos e em contato com
suas redes pessoais e comerciais. Estamos
falando do:

A) Outlook.
B) Firefox.
C) Power Point.
D) Paint.
E) Explore.

QUESTÃO 22 – São considerados navegadores
de internet:

I. Internet Explore.
II. Google Chrome.

III. Outlook.
IV. Firefox.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e IV.
E) I, II, III e IV.

QUESTÃO 23 – Por padrão, quando o Pacote
Office 2010 é instalado, os botões que aparecem
na _______________________ são: Salvar,
Desfazer Digitação e Repetir Digitação.

Assinale a alternativa que preenche
corretamente a lacuna do trecho acima.

A) Barra de Status
B) Guia Transferência
C) Barra de Ferramentas de Acesso Rápido
D) Guia Exibição
E) Barra de configuração

QUESTÃO 24 – O botão Fonte, no Word 2010,
está localizado na guia ________________, no
grupo ________________.

Assinale alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) Página Inicial – Fonte
B) Arquivo – Parágrafo
C) Revisão – Fonte
D) Layout de Página – Estilo
E) Inserir – Edição
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QUESTÃO 25 – Ronaldo está redigindo um
documento no Word 2010 cujo título é atestado,
digitado em minúsculo; porém, ele quer que o
título esteja todo em maiúsculo. Para que isso
ocorra, as seguintes razões poderão ser
realizadas:

I. Digitar novamente a palavra com a tecla
Caps Lock ligada.

II. Digitar novamente a palavra pressionando
a tecla Shift até que termine de digitar.

III. Selecionar a palavra e clicar no botão
Maiúsculo e Minúsculo e selecionar
MAIÚSCULAS.

Quais estão corretas?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas I e II.
E) I, II e III.

QUESTÃO 26 – Em relação ao Word 2010,
analise as assertivas abaixo e assinale V, se
verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Quando abrimos o Word, um documento é
criado automaticamente com o nome de
“Documento 1”, desde que não existam
outros arquivos Word abertos.

(  ) É possível criar uma planilha dinâmica
através dos dados digitados em uma tabela.

(  ) Existe a opção de apresentar o arquivo
digitado através de slides.

(  ) É possível controlar todas as alterações que
são feitas.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – V – V – F.
B) V – F – F – V.
C) F – V – F – F.
D) V – V – V – V.
E) F – F – V – V.

QUESTÃO 27 – No Excel 2010, a Biblioteca de
Funções pode ser encontrada na guia:

A) Página Inicial.
B) Inserir.
C) Fórmulas.
D) Dados.
E) Exibição.

QUESTÃO 28 – Analise os botões abaixo:

I. Filtro.
II. Validação de Dados.

III. Classificar.
IV. Iniciar Mala Direta.

Quais fazem parte do Microsoft Excel 2010?

A) Apenas I.
B) Apenas IV.
C) Apenas II e III.
D) Apenas I, II e III.
E) I, II, III e IV.
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Roberto trabalha no Departamento de Pessoal do Município de Campo Bom e está
trabalhando em uma planilha do Excel 2010 onde constam alguns dados dos servidores.
Para responder às questões 29 e 30, considere abaixo a Figura 1 que foi elaborada no Excel
2010.

FIGURA 1

QUESTÃO 29 – Roberto selecionou o salário dos servidores, da célula C3 até a C10, e após clicou no
botão AutoSoma. O resultado da soma dos salários será mostrado na célula:

A) C10
B) C11
C) D11
D) C12
E) D10

QUESTÃO 30 – Após analisar a Figura 1, é correto afirmar que:

A) O arquivo foi salvo com o nome Plan1.
B) O arquivo possui somente uma planilha.
C) A tela está sendo mostrada com zoom de 50%.
D) Os salários foram formatados através do botão separador de milhares.
E) Para formatar o título da tabela “LISTA DE SERVIDORES”, Roberto utilizou o botão Mesclar e

Centralizar.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31 – Segundo o disposto no Art. 2º
do Decreto Federal nº 5.450/2005, “o pregão,
na forma eletrônica, como modalidade de
licitação do tipo __________________,
realizar-se-á quando a disputa pelo
fornecimento de _______________________
for feita à distância em sessão pública, por
meio de sistemas que promovam a
comunicação pela internet”.

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) menor preço – bens ou serviços comuns
B) melhor técnica – bens ou serviços comuns
C) maior oferta – alienações em geral
D) menor preço – locações imobiliárias
E) melhor técnica – locações imobiliárias

QUESTÃO 32 – Segundo Kaspary (2007), as
abreviaturas para as palavras que seguem
estão corretas, EXCETO:

A) Alvará = alv.
B) Conforme = cfe.
C) Página = pg.
D) Ofício = of.
E) Portaria = port.

QUESTÃO 33 – A quantidade de itens com
saldo correto, dividida pela quantidade de itens
verificados, vezes 100, como indicador de
eficácia do inventário, denomina-se:

A) Adequação de inventário.
B) Acuracidade do inventário.
C) Ajuste de inventário.
D) Arranjo físico.
E) Análise de variância.

QUESTÃO 34 – Segundo Kaspary (2007),
certo documento possui as seguintes
características:

 Tem por objeto a delegação de competência,
a designação de membros de comissões, a
aprovação e a discriminação de despesas, a
homologação de concursos, as normas para
execução de determinado serviço, entre
outras.

 Possui as seguintes partes: Numeração
(classificação), Título, Fundamentação, Texto
e Assinatura.

 Normalmente, produz efeitos internos de uma
repartição pública, porém, poderá ter alcance
ao público em geral, quando fixar preços a
gêneros alimentício ou disciplinar o trânsito.

Assinale o documento que apresenta as
características apontadas acima.

A) Apostila.
B) Decreto.
C) Ordem de serviço.
D) Portaria.
E) Despacho.

QUESTÃO 35 – As modalidades de licitações
são determinadas em função do valor da
estimativa de custos de contratação, para fins
da Lei nº 8.666/1993. Nesse sentido, para a
contratação de obras e serviços de engenharia
pela Secretaria Municipal de Obras de uma
Prefeitura Municipal, segundo o artigo 23 da
Lei nº 8.666/93, deverão ser observados os
seguintes limites:

I. Convite – até R$ 150.000,00.
II. Tomada de Preços – até R$ 1.500.000,00.

III. Concorrência – acima de R$ 1.500.000,00.

Quais estão corretos?

A) Apenas I.
B) Apenas II.
C) Apenas III.
D) Apenas II e III.
E) I, II e III.
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QUESTÃO 36 – “Art. _____ A execução das
obras e dos serviços deve programar-se,
sempre, em sua totalidade, previstos seus
custos atual e final e considerados os prazos de
sua execução.

_____________ É proibido o retardamento
imotivado da execução de obra ou serviço, ou
de suas parcelas, se existente previsão
orçamentária para sua execução total, salvo
insuficiência financeira ou comprovado motivo
de ordem técnica, justificados em despacho
circunstanciado da autoridade a que se refere o
Art. ______ desta Lei”. (Lei nº 8.666/1993)

Analise o texto legal acima e, com base em
Kaspary (2007), assinale a digitação qualitativa
que preenche, correta e respectivamente, as
lacunas acima.

A) 8º – Parágrafo único – 26
B) 8º – Parágrafo único – 26º
C) 8 – § único – 26º
D) 8 – Parágrafo único – 26
E) 8º – § único – 26

QUESTÃO 37 – Com base em Kaspary (2007),
analise as seguintes assertivas relativas às
expressões latinas de uso frequente nas
comunicações administrativas oficiais e
assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas.

(  ) Pro rata – Indica a parte que cabe ou com
que se deve contribuir, proporcionalmente.

(  ) Ad referendum – Diz-se do ato pendente
de aprovação ou ratificação de outrem.

(  ) Ex officio – Diz-se do ato oficial realizado
sem a provocação das partes.

(  ) Ab initio – Sem dia, isto é, sem dia fixado,
sem se fixar a data.

A ordem correta de preenchimento dos
parênteses, de cima para baixo, é:

A) V – F – V – V.
B) V – V – F – F.
C) F – V – F – V.
D) V – V – V – F.
E) F – F – V – V.

QUESTÃO 38 – Segundo o Manual de Redação
da Presidência da República (2002), a redação
oficial deve caracterizar-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de
linguagem, clareza, concisão, formalidade e
uniformidade. Nesse sentido, analise os
seguintes textos extraídos do referido Manual:

“Não se trata somente da eterna dúvida quanto
ao correto emprego deste ou daquele pronome
de tratamento para uma autoridade de certo
nível (...); mais do que isso, a _____________
diz respeito à polidez, à civilidade no próprio
enfoque dado ao assunto do qual cuida a
comunicação.”

“A _____________ é antes uma qualidade do
que uma característica do texto oficial. (...)
Para que se redija com essa qualidade, é
fundamental que se tenha, além de
conhecimento do assunto sobre o qual se
escreve, o necessário tempo para revisar o
texto depois de pronto.  É nessa releitura que
muitas vezes se percebem eventuais
redundâncias ou repetições desnecessárias de
ideias.

“A ____________deve ser a qualidade básica
de todo texto oficial, conforme já sublinhado na
introdução deste capítulo. No entanto (...) não
é algo que se atinja por si só: ela depende
estritamente das demais características da
redação oficial”

Assinale a alternativa que preenche, correta e
respectivamente, as lacunas do trecho acima.

A) uniformidade – impessoalidade – concisão
B) uniformidade – clareza – impessoalidade
C) impessoalidade – concisão – clareza
D) formalidade – impessoalidade – concisão
E) formalidade – concisão – clareza
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QUESTÃO 39 – Segundo Medeiros e Hernandes (2010), no arquivamento por nome de empresas
ou razões sociais, existem também algumas regras básicas. Assim, com base nos mencionados
autores, assinale a alternativa correta para o ordenamento alfabético em arquivo de
correspondências em pastas, para os seguintes nomes de empresas ou razões sociais:

 Comercial 3 Irmãos Ltda.
 O Bicho de Pé Pet Shop Ltda.
 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo.

A) Comercial Três Irmãos Ltda.
Décimo Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo
O Bicho de Pé Pet Shop Ltda.

B) Bicho de Pé Pet Shop Ltda. (O)
Comercial Três Irmãos Ltda.
Décimo Primeiro Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo

C) 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo
Comercial Três Irmãos Ltda.
O Bicho de Pé Pet Shop Ltda.

D) 11º Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo
Bicho de Pé Pet Shop Ltda. (O)
Comercial Três Irmãos Ltda.

E) Bicho de Pé Pet Shop Ltda.(O)
Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São Paulo (11º)
Comercial Três Irmãos Ltda.



396_CE_12_V3_27/5/201614:11:08

Execução: Fundatec
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

14

QUESTÃO 40 – Segundo Dias (2012), a representação da movimentação (entrada e saída) de um
item dentro de um sistema de estoque pode ser feita por um gráfico como demonstrado abaixo, em
que a abscissa é o tempo decorrido (T), para o consumo, normalmente em meses, e a ordenada é a
quantidade em unidades dessa peça em estoque no intervalo do tempo T.

Como é chamado esse gráfico?

A) Curva ABC.
B) Gráfico de Pareto.
C) Gráfico Dente de Serra.
D) Gráfico Espaguete.
E) Curva de Gauss.


