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INSTITUTO MUNICIPAL DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA – IMESF 

CONCURSO PÚBLICO Nº 02/2018 

 

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. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões e 01 (uma) prova de redação; 

- refere-se ao cargo 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. No caderno de prova, pode-se rabiscar, riscar e calcular. 

6. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas e da folha definitiva da prova de redação.  

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

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

Ata de Prova. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução. 

 

Boa prova! 

 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

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

                               

Pessoas são caminhos 
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33 

34 

35 

36 

37 

     Hoje eu sei. Hoje eu entendo perfeitamente que pessoas são caminhos. Que todas nos levam 

a algum lugar. Eu, você, o outro, cada um de nós é um caminho diferente. 

     Hoje eu sei que é muito importante saber escolher os caminhos pelos quais andamos. Que é 

muito importante prestar atenção para onde estamos indo e ler todas as placas que avisam onde 

cada caminho vai dar. As placas são importantes, mas quase sempre temos a estranha mania de 

duvidar daquilo que parece óbvio. 

     Hoje eu sei, mas eu não imaginava que tem gente que é caminho que não dá em lugar algum. 

Que tem gente que é tempo perdido. Que há quem nos faça caminhar e caminhar para nada. Daí 

a gente tem que voltar e, de novo, escolher. Dessa vez, com sabedoria. 

     Tem caminho curto. Tem caminho que não tem fim. Tem caminho labirinto. Tem caminho que 

é de isopor. Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio. 

     Ah! Também há o contrário, felizmente. Tem gente que é jardim florido e perfumado. Tem 

gente que é café da tarde no interior. Tem gente que é mar quentinho e sem onda. Tem gente 

que é caminho macio e rede mansa. Tem gente que é luz e reparação. Hoje eu sei. 

     Tudo isso está lá, bem no começo. Não existe armação. Todo caminho sempre se anuncia 

antes mesmo de começar. A gente só precisa prestar atenção e ler com cuidado. A gente só 

precisa saber o que quer. Para quem não sabe o que quer qualquer caminho serve. Lembra? 

     Eu tenho comigo que meu próximo caminho será um repleto de pinheiros, daqueles que 

aparecem em filmes. Que o som deles ao vento vai ser sinfonia para meus ouvidos. O meu novo 

caminho vai ter uma floresta linda e eu vou pegar ___ pinhas do chão e fazer guirlandas de Natal 

com elas para lembrar que sempre haverá coisas boas para celebrar. 

     Hoje eu sei o caminho que procuro. No meu caminho de pinheiros vou tirar meus calçados e 

caminhar sentindo uma maciez delicada sob meus pés. Quero nele um chão de folhas verdes 

farfalhando como se a vida tivesse preparado para mim um colchão amaciado de boas 

expectativas. 

     Quero no meu próximo caminho um cheiro adossicado de livre dignidade, chuva gostosa e 

brisa mansa que me leve até um abrigo com lareira acesa e mesa farta. Eu vou me permitir 

então, sem culpas, o deleite de pernas esticadas e pés dentro de escalda-pés. 

     Nesse meu caminho eu serei o caminho de quem me souber amar e vou deixar que o amor 

passeie feliz por mim. Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se seguro e feliz. 

Que eu possa levá-lo ao encontro dos seus mais profundos anseios, ______ a gente tem que 

saber ser caminho também. 

     Hoje eu sei, eu aprendi a ver. Eu caminhei bastante até entender. Sou grata pelo passado, 

mas não vou negar ao meu futuro escolhas melhores e a possibilidade real de viver tudo aquilo 

que a minha vontade alcançar. Hoje eu sei o que quero. Hoje eu venho te contar sobre os meus 

caminhos para que você entenda que é muito importante escolher os seus com sabedoria. Que é 

muito importante também ser um caminho bom para alguém. 

 
(Texto especialmente adaptado para esta prova. Disponível em https://www.contioutra.com/pessoas-sao-

caminhos/. Acesso em 16 nov. 2018.). 

 

QUESTÃO 01 – Qual das seguintes palavras recebe acento agudo pela mesma regra que define a 

acentuação encontrada no termo “Daí” (l. 08)? 

 

A) Pés. 

B) Lápis. 

C) Útil. 

D) Viúva. 

E) Anéis. 
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QUESTÃO 02 – Na frase do texto “Quero que aquele que decida se enveredar por mim sinta-se 

seguro e feliz”, o verbo “enveredar” significa o mesmo que: 

 

A) Ajudar a quem precisa. 

B) Lançar uma novidade. 

C) Tomar um caminho. 

D) Excluir uma possibilidade. 

E) Optar por uma profissão. 

 

 

QUESTÃO 03 – Em relação ao que o texto explicita, é correto afirmar que: 

 

A) As placas costumam enganar a ótica humana por falta de obviedade. 

B) Escolher os caminhos com sabedoria dispensa o aprendizado com as outras pessoas. 

C) Qualquer caminho tem valor para quem desconhece o que quer. 

D) Ninguém tem motivos para celebrar a vida. 

E) As pessoas devem ser encaradas como iguais em seus pensamentos e comportamentos. 

 

 

QUESTÃO 04 – Quais opções indicadas a seguir preenchem corretamente as lacunas situadas nas 

linhas 20 e 31 do texto? 

 

A) as – porque 

B) às – porque 

C) as – por que 

D) às – porquê 

E) há – por que 

 

 

QUESTÃO 05 – A interjeição “Ah!”, que inicia o quinto parágrafo do texto, é usada em situações 

que exprimem: 

 

A) Surpresa. 

B) Dúvida. 

C) Desapontamento. 

D) Apelo. 

E) Medo. 

 

 

QUESTÃO 06 – Na frase “Tipo aquele cenário que parece lindo, mas é falso e vazio” retirada do 

texto, se a palavra “cenário” fosse flexionada no plural, quantas outras palavras deveriam ter a 

escrita modificada para garantir a correta concordância verbo-nominal? 

 

A) Três. 

B) Quatro. 

C) Cinco. 

D) Seis. 

E) Sete. 

 

 

QUESTÃO 07 – O verbo “passear”, localizado na linha 30 do texto, aparece conjugado no: 

 

A) Presente do modo indicativo. 

B) Presente do modo subjuntivo. 

C) Imperativo afirmativo. 

D) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 

E) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
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QUESTÃO 08 – Qual das seguintes palavras encontradas no texto está grafada INCORRETAMENTE? 

 

A) avisam (l. 04). 

B) isopor (l. 11). 

C) guirlandas (l. 20). 

D) maciez (l. 23). 

E) adossicado (l. 26). 

 

 

QUESTÃO 09 – O termo “dignidade” (l. 26) é resultado de qual processo de formação de palavras? 

 

A) Onomatopeia. 

B) Redução. 

C) Composição. 

D) Hibridismo. 

E) Derivação. 

 

 

QUESTÃO 10 – Por quantos períodos é composto o sexto parágrafo do texto?  

 

A) Cinco. 

B) Seis. 

C) Sete. 

D) Oito. 

E) Nove. 

 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – De acordo com as previsões da Lei nº 8.080/1990, a iniciativa privada poderá 

participar do Sistema Único de Saúde (SUS) em caráter: 

 

A) Extraordinário. 

B) Ordinário. 

C) Integral. 

D) Complementar. 

E) Experimental.  
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com a Lei nº 8.142/1990, dentre outras formas, os recursos do Fundo 

Nacional de Saúde serão alocados como: 
 

I. Despesas de custeio e de capital do Ministério da Saúde, seus órgãos e entidades, da 

administração direta e indireta. 

II. Investimentos previstos em lei orçamentária, de iniciativa do Poder Legislativo e aprovados pelo 

Congresso Nacional. 

III. Investimentos previstos no Plano Quinquenal do Ministério da Saúde.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III.  
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QUESTÃO 13 – Analise as assertivas abaixo e assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, de acordo 
com o que determina a Lei nº 7.508/2011. 
 

(  ) São Portas de Entrada, isto é, serviços de atendimento inicial à saúde do usuário no SUS, às 

ações e aos serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde os serviços de atenção primária, 

atenção de urgência e emergência, de atenção psicossocial e especiais de acesso aberto. 

(  ) A Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – RENAME compreende a seleção e a 

padronização de medicamentos indicados para atendimento de doenças ou de agravos no 

âmbito do SUS. 

(  ) O Ministério da Saúde definirá indicadores nacionais de garantia de acesso às ações e aos serviços 

de saúde no âmbito do SUS, a partir de diretrizes estabelecidas pelo Plano Nacional de Saúde.  

(  ) O planejamento da saúde em âmbito estadual deve ser realizado de maneira regionalizada, a partir 

das necessidades dos Municípios, considerando o estabelecimento de metas de saúde.  
 

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

A) V – V – V – V.  

B) F – V – V – F.  

C) V – F – F – V.  

D) F – F – V – V.  

E) V – V – F – F.  
 

 

QUESTÃO 14 – A Portaria de Consolidação nº 6/2017 define o valor de incentivo financeiro para o 

custeio das Equipes de Saúde da Família, implantadas em conformidade aos critérios estabelecidos 

pela: 
 

A) União. 

B) Lei de diretrizes básicas estadual. 

C) Política nacional de atenção básica. 

D) Secretaria fazendária estadual. 

E) Procuradoria Geral da União.  

 

 

QUESTÃO 15 – Para fazer cumprir a Lei nº 11.062/2011, a contração de serviços técnico-

profissionais, no Município de Porto Alegre, somente será admitida para atendimento de serviços no 

âmbito do SUS e dependerá de prévio estudo técnico e de impacto: 

 

A) Tributário. 

B) Fiscal. 

C) Financeiro. 

D) Ambiental. 

E) Humano. 

 

 
QUESTÃO 16 – A Lei Complementar nº 141/2012, no verso em que trata do repasse e aplicação 

dos recursos mínimos, determina que os recursos da União serão repassados ao 

___________________ de Saúde e às demais unidades orçamentárias que compõem o órgão 

Ministério da Saúde, para ser aplicados em ações e serviços públicos de saúde.  

 

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

 

A) Fundo Nacional 

B) Departamento 

C) Secretaria Municipal  

D) Plano Federal 

E) Plano Municipal 
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QUESTÃO 17 – Com base na Portaria de Consolidação nº 1/2017, analise as assertivas abaixo e 

assinale D, para as que são direitos e deveres do usuário da saúde e ND, para as que não são. 

 

(  ) Toda pessoa tem direito ao acesso a bens e serviços ordenados e organizados para garantia da 

promoção, prevenção, proteção, tratamento e recuperação da saúde. 

(  ) O acesso será preferencialmente nos serviços de Atenção Básica integrados por centros de 

saúde, postos de saúde, unidades de saúde da família e unidades básicas de saúde ou similares 

mais próximos de sua casa. 

(  ) É obrigação da equipe de saúde informar os familiares e acompanhantes sobre o estado de 

saúde do paciente, mesmo que o paciente decida por não comunicar seus familiares e 

acompanhantes. 

(  ) Em caso de risco de vida ou lesão grave, deverá ser assegurada a remoção do usuário, em 

tempo hábil e em condições seguras para um serviço de saúde com capacidade para resolver 

seu tipo de problema. 

 

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

 

A) D – D – D – D.  

B) D – D – ND – D.  

C) D – ND – D – ND.  

D) ND – D – ND – D. 

E) ND – ND – D – ND.  

 

 

QUESTÃO 18 – A Lei Orgânica, ao tratar dos vetos para os programas orçamentários do Município 

de Porto Alegre, expressa que é vedado o início de programas ou projetos não incluídos na lei 

orçamentária: 

 

A) Mensal. 

B) Bimestral. 

C) Trimestral. 

D) Semestral. 

E) Anual. 

 

 

QUESTÃO 19 – Para os efeitos da Lei Orgânica, todos os órgãos do Município de Porto Alegre têm 

de prestar, no prazo de ________________ dias, as informações solicitadas por quaisquer 

comissões instaladas por Vereador. 

 

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

 

A) cinco 

B) dez 

C) quinze 

D) vinte 

E) vinte e cinco 
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QUESTÃO 20 – A Lei Orgânica, na seção em que trata sobre saúde, determina que, dentre outras, 

são competências do Município, no âmbito de sua esfera de ação, exercidas com a cooperação da 

União e do Estado, por meio de órgão próprio: 

 

I. Direção do Sistema Único de Saúde no Município. 

II. Elaboração e atualização do plano municipal de saúde. 

III. Estímulo à formação da consciência pública voltada à preservação da saúde e do meio 

ambiente. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e III. 

E) I, II e III.  

 

INFORMÁTICA 

 

QUESTÃO 21 – Qual a tecla de atalho para visualizar a impressão de um documento, do programa 

Writer do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração padrão? 

 

A) Ctrl+Alt+P 

B) Ctrl+Shift+P 

C) Ctrl+Shift+F12 

D) Ctrl+O 

E) Ctrl+Shift+O 

 

 

QUESTÃO 22 – Qual a extensão por padrão de uma apresentação de slides (conjunto de slides), do 

programa Impress, do Pacote LibreOffice 5.0, instalado em sua configuração padrão? 

 

A) .ODC 

B) .ODT 

C) .ODP 

D) .ODS 

E) .ODX 

 

 

QUESTÃO 23 – Com base na Figura 1 abaixo, considere que o usuário digitou, no endereço de 

célula E2, o seguinte: =MÉDIA(B2:C3) e, logo após, pressionou a tecla Enter do teclado. Que valor 

conterá em E2? 

 

 
Figura 1 – Visão parcial de uma planilha do programa Microsoft Excel 2007, em sua configuração padrão 

 

A) 5 

B) 7 

C) 16 

D) 21 

E) 24 
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QUESTÃO 24 – Presuma que o usuário deu apenas um clique com o botão esquerdo do mouse, 

configurado para destros, sobre o ícone Soma . Considere ainda que foram selecionadas somente 

as células de A1 até A8, conforme Figura 2 abaixo. Em que endereço de célula ficará o valor da 

soma? 
 

 
Figura 2 – Visão parcial de uma planilha do programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, em sua configuração 

padrão 

 

A) A5 

B) A6 

C) A7 

D) A8 

E) A9 

 

 

QUESTÃO 25 – Ao acessar pela primeira vez o programa Calc do Pacote LibreOffice 5.0, instalado 

em sua configuração padrão, a Pasta de Trabalho mostra quantas planilhas? 

 

A) Zero. 

B) 1. 

C) 3. 

D) 5. 

E) 6.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 – De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), 

documentos de uma entidade produtora ou de uma entidade custodiadora são denominados: 
 

A) Dossiê. 

B) Coleção. 

C) Acervo. 

D) Legado. 

E) Apenso. 

 

 

QUESTÃO 27 – O método de arquivamento é a sequência de operações que determina a 

disposição dos documentos de um arquivo, uns em relação aos outros, e a identificação de cada 

unidade. De acordo com o Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), o método de 

ordenação que tem por eixo a distribuição dos documentos em grandes classes por assunto, 

numeradas consecutivamente, que podem ser subdivididas em classes subordinadas mediante o 

uso de números justapostos com traços de união é denominado: 

 

A) Alfabético. 

B) Alfanumérico. 

C) Duplex. 

D) Numérico-cronológico. 

E) Temático. 

 

 

QUESTÃO 28 – Relacione as formas de tratamento abaixo às suas respectivas abreviaturas, 

assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Excelentíssimo – Exmo. ou Ex.mo 

(  ) Meritíssima – MM. 

(  ) Vossa Senhoria – V. Sra. ou V. Sr.a 

(  ) Vossa Excelência – V. Exa. ou V. Ex.a 

(  ) Ilustríssima – Isma. ou Is.ma 

 

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

 

A) C – C – C – I – C. 

B) I – I – I – C – C.  

C) C – I – C – C – I. 

D) I – C – C – I – C.  

E) C – C – I – C – I. 

 

 

QUESTÃO 29 – Assinale a alternativa que identifica o termo utilizado na linguagem corporativa 

que, segundo Beltrão e Beltrão (2011), corresponde a um processo para estimular a produção de 

ideias por grupos de pessoas, sem críticas e com liberdade para vir à tona qualquer proposta 

associada ao tema em questão. Depois de encerrado, as melhores são selecionadas. 

 

A) Brainstorm. 

B) Empowerment.  

C) Networking. 

D) Coaching. 

E) Benchmarking. 
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QUESTÃO 30 – A Lei nº 8.666/1993 estabelece que as obras, serviços, inclusive de publicidade, 

compras, alienações, concessões, permissões e locações da Administração Pública, quando 

contratadas com terceiros, serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses 

previstas na referida Lei. Sendo assim, assinale a alternativa que se enquadra em uma das 

hipóteses de licitação dispensável. 

 

A) Doação de bens móveis para fins e uso de interesse social, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil 

reais), após avaliação de oportunidade e conveniência socioeconômica.  

B) Contratação direta de artista consagrado pela opinião pública, para promoção de show 

beneficente no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

C) Contratação de obras e serviços de engenharia em valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil 

reais), que não se referem a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda para obras e 

serviços da mesma natureza e no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e 

concomitantemente. 

D) Compra de produtos, que não se enquadram como obras e serviços de engenharia, no valor de 

R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), que não se referem a parcelas de uma compra de maior 

vulto que possa ser realizada de uma só vez.  

E) Contratação direta de consultoria técnica de auditoria financeira e tributária, no valor de 

R$ 20.000,00 (vinte mil reais), de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória 

especialização. 

  

 

QUESTÃO 31 – Em relação à modalidade pregão, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) É compatível com o processo de aquisição de bens e de serviços comuns. 

B) Para o julgamento e classificação das propostas, será adotado o critério de técnica e preço. 

C) Não se aplica às contratações de obras e serviços de engenharia, bem como às locações 

imobiliárias e alienações em geral. 

D) Na modalidade eletrônica, a principal diferença está na apresentação das propostas 

exclusivamente por meio eletrônico. 

E) É caracterizado pela inversão de fases, primeiro é efetuada a abertura das propostas; encerrada 

a etapa competitiva, a habilitação é realizada exclusivamente para o licitante que apresentou a 

melhor proposta. 

 

 
QUESTÃO 32 – De acordo com a Lei nº 4.320/1964, a classificação econômica da receita 

orçamentária compreende duas categorias: Receitas Correntes e Receitas de Capital. Sendo assim, 

relacione as receitas abaixo à sua respectiva categoria e, assinale RC, se receitas correntes, ou RP, 

se receitas de capital. 

 

(  ) Receita de Contribuições. 

(  ) Receita Tributária. 

(  ) Alienação de Bens. 

(  ) Receita Patrimonial. 

(  ) Operações de Crédito. 

 

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

 

A) RC – RP – RP – RP – RC. 

B) RC – RC – RP – RC – RP.  

C) RP – RP – RC – RP – RC. 

D) RC – RP – RC – RC – RP.  

E) RP – RC – RC – RC – RP. 
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QUESTÃO 33 – Segundo as disposições do Título V da Lei nº 4.320/1964, as autorizações de 

despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento são classificadas 

como créditos adicionais. Sendo assim, com base nas disposições da referida Lei, analise as 

seguintes alternativas relativas aos créditos adicionais e assinale a correta. 

 

A) Os créditos adicionais especiais são os destinados a reforço de dotação orçamentária. 

B) Os créditos adicionais suplementares são os destinados a despesas para as quais não haja 

dotação orçamentária específica. 

C) Os créditos adicionais extraordinários são os destinados a despesas urgentes e imprevistas, em 

caso de guerra, comoção intestina ou calamidade pública. 

D) Os créditos especiais serão abertos por decreto do Poder Executivo, que deles dará imediato 

conhecimento ao Poder Legislativo. 

E) A abertura dos créditos suplementares não depende da existência de recursos disponíveis para 

ocorrer a despesa, e será precedido de exposição de motivos. 

 

 
QUESTÃO 34 – De acordo com as disposições da Lei nº 4.320/1964, o estágio da despesa 

orçamentária pública que consiste na verificação do direito adquirido pelo credor, tendo por base 

os títulos e documentos comprobatórios do respectivo crédito, denomina-se: 

 

A) Liquidação. 

B) Empenho. 

C) Adjudicação.  

D) Pagamento. 

E) Dotação. 

 

 

QUESTÃO 35 – Segundo a Lei Complementar nº 101/2000, a despesa total com pessoal, em cada 

período de apuração, não poderá exceder o percentual da receita líquida de 60% (sessenta por 

cento) para os municípios. Na verificação do atendimento do referido limite, não serão computadas, 

entre outras, as despesas: 

 

I. Relativas a incentivos à demissão voluntária. 

II. De indenização por demissão de servidores ou empregados. 

III. Com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas por recursos 

provenientes da arrecadação de contribuições dos segurados. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 36 – O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de 

um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. 

Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação eminentemente interna. De acordo com o 

Manual de Redação da Presidência da República (2002), quanto à forma, o memorando segue o 

modelo do padrão ofício, com a diferença de que: 

 

A) Tem o acréscimo do vocativo, que invoca o destinatário, seguido de vírgula. 

B) Não traz a identificação de seu signatário. 

C) Tem que constar o tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede. 

D) O destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa. 

E) O assunto é dispensável quando o documento for muito extenso. 
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QUESTÃO 37 – “A ata é documento em que se narra o que se disse ou se fez numa reunião ou 

sessão” (KASPARY, 2016). Em relação à ata, analise as assertivas que seguem e assinale V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) A ata é redigida por um secretário efetivo do órgão ou, na falta desse, por um secretário “ad 

hoc”, isto é, eventual, designado na ocasião ou somente para ela. 

(  ) Na ata, não se admitem rasuras, admitindo-se a ressalva de erros constatados durante a 

redação.  

(  ) Em caso de contestações ou emendas ao texto apresentado, a ata só poderá ser assinada 

depois de aprovadas as correções. 

(  ) A ata pode ser redigida em forma de parágrafos e poderá conter tantas alíneas quantos forem 

os itens ou assuntos tratados. 

(  ) Assinam a ata, geralmente, todas as pessoas presentes à reunião, e, às vezes, ela é assinada 

somente pelas pessoas que presidiram a sessão (presidente e secretário). 
 

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

A) F – F – F – V – V.  

B) V – V – V – V – F.  

C) V – F – V – F – V. 

D) V – V – V – F – V. 

E) F – V – F – V – F. 
 

 

QUESTÃO 38 – Kaspary (2016) define diversas normas e recomendações a respeito da digitação 

qualitativa. Sendo assim, analise as seguintes assertivas relativas à grafia de numerais e de datas 

em atos normativos: 
 

I. Os numerais devem ser escritos por extenso quando constituírem uma única palavra (dez, 

cinquenta, cem, mil, etc.). 

II. Os numerais, quando constituírem mais de uma palavra, deverão ser grafados em algarismos 

(27, 128, 555, etc.). 

III. As datas devem ser escritas por extenso, e sempre com o algarismo indicativo do dia 

precedido de zero e do ano com ponto separando as classes (exemplo: 03 de novembro de 

2.018). 
 

Quais estão INCORRETAS? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
 

 

QUESTÃO 39 – Analise o seguinte texto que foi extraído da Resolução nº 1/2018 do Conselho 

Nacional de Educação:  
 

“Art. 1º Cursos de pós-graduação _______________ denominados cursos de especialização são 

programas de nível superior, de educação continuada, com os objetivos de complementar a 

formação acadêmica, atualizar, incorporar competências técnicas e desenvolver novos perfis 

profissionais, com vistas ao aprimoramento da atuação no mundo do trabalho e ao atendimento de 

demandas por profissionais tecnicamente mais qualificados para o setor público, as empresas e as 

organizações do terceiro setor, tendo em vista o desenvolvimento do país”. 
 

Com base em Kaspary (2016), assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do 

trecho acima, que indica a expressão latina de uso frequente nas comunicações administrativas 

oficiais e que tem o significado: em sentido amplo, em sentido geral. 
 

A) statu quo 

B) stricto sensu 

C) sui generis 

D) lato sensu 

E) contrario sensu 
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QUESTÃO 40 – Em relação a um determinado documento, são feitas as seguintes assertivas: 

 

 É classificado como um ato administrativo enunciativo. 

 Apresenta as seguintes partes: designação, título, ementa, texto e fecho (local, data e 

assinatura). 

 Na Administração Pública, esse documento, geralmente, é parte integrante de um processo, 

para o qual aponta solução favorável ou desfavorável, precedida da necessária justificação, com 

base em dispositivos legais, em jurisprudência e em informações. 

 Quando não aprovado por ato subsecutivo de autoridade competente, têm caráter meramente 

opinativo, sem vincular a Administração ou terceiros à sua conclusão ou motivação. 

 

Que documento é esse? 

 

A) Apostila. 

B) Autorização. 

C) Parecer. 

D) Despacho. 

E) Edital. 

 

 

QUESTÃO 41 – A administração é um processo dinâmico de tomar decisões e realizar ações que 

compreende cinco processos principais interligados: planejamento, organização, liderança (e 

outros processos de gestão de pessoas) execução e controle (MAXIMIANO, 2011). Segundo o 

referido autor, o processo de dispor os recursos em uma estrutura que facilite a realização dos 

objetivos denomina-se: 

 

A) Planejamento. 

B) Organização. 

C) Liderança. 

D) Execução. 

E) Controle. 

 

 

QUESTÃO 42 – Uma técnica de controle estratégico das organizações consiste em montar um 

conjunto de indicadores que mostrem as informações importantes organizadas em categorias. Uma 

das mais populares chama-se balanced scorecard, ou balanced business scorecard (BSC), e foi 

criada por Kaplan e Norton (MAXIMIANO, 2011). O BSC é baseado em determinadas categorias de 

informações sobre o desempenho das empresas. Tais categorias, chamadas de perspectivas, são: 

 

I. Perspectiva do cliente. 

II. Perspectiva interna. 

III. Perspectiva de aprendizagem e do crescimento organizacional. 

IV. Perspectiva financeira. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas I, II e III. 

C) Apenas I, II e IV. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 43 – Francischini e Gurgel (2013) definem que a movimentação e o transporte de 

material são classificados conforme a atividade funcional que neles será aplicada. Sendo assim, 

analise as assertivas que seguem relacionadas à movimentação e ao transporte de materiais, e 

assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Armazenamento – agregar diversos pacotes ou embalagens menores numa carga unitária 

maior. 

(  ) Granel – destinados desde a extração até o armazenamento de materiais a granel, incluindo 

gases, líquidos e sólidos. 

(  ) Cargas unitárias – trata-se de cargas contidas em um recipiente de paredes rígidas ou 

individuais ou apoiadas em estrados. 

(  ) Vias de transporte – carregamento, fixação no transporte, desembarque e transferência de 

qualquer tipo de material. 

(  ) Embalagem – técnica de estocagem em que as peças são colocadas em qualquer espaço que 

estiver vazio quando chegam ao local de estocagem. 

 

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

 

A) F – V – V – V – F.  

B) V – F – F – V – V.  

C) V – F – V – F – V. 

D) V – V – V – F – V. 

E) F – V – F – V – F. 

 

 

QUESTÃO 44 – Dias (2012) define como sendo um importante instrumento para o administrador, 

que permite identificar aqueles itens que justificam atenção e tratamento adequados quanto à sua 

administração, e tem sido usado(a) para a administração de estoques, para a definição de políticas 

de vendas, para o estabelecimento de prioridades, para a programação de produção e uma série 

de outros problemas usuais nas empresas, e que se denomina: 

 

A) Curva ABC. 

B) Diagrama de Fluxo. 

C) Gráfico Espaguete. 

D) Gráfico de Barras. 

E) Análise Crítica. 

 

 

QUESTÃO 45 – Meirelles (2016) agrupa os atos administrativos em cinco espécies, dentre estas, 

estão os atos administrativos normativos e os atos administrativos ordinatórios. Sendo assim, 

relacione os atos administrativos abaixo, emanados da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, à sua 

respectiva espécie e assinale AN, se ato administrativo normativo, ou AO, se ato administrativo 

ordinatório. 

 

(  ) Regimento Interno do Conselho Gestor do Fundo Municipal de Incentivo à Reciclagem e à       

Inserção Produtiva de Catadores. 

(  ) Resolução do Conselho Municipal do Idoso. 

(  ) Ordem de Serviço do Prefeito Municipal. 

(  ) Portaria da Secretaria Municipal de Saúde. 

(  ) Instrução Normativa da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. 

 

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

 

A) AN – AN – AO – AN – AO. 

B) AO – AN – AO – AN – AO.  

C) AN – AO – AN – AO – AN. 

D) AO – AO – AN – AN – AO.  

E) AN – AN – AO – AO – AN. 
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QUESTÃO 46 – Para a validade dos atos administrativos, a formalização dos contratos deve 
obedecer a determinadas normas. O parágrafo único, do Art. 60 da Lei nº 8.666/1993, estabelece 

que é nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a Administração, salvo o de pequenas 

compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor não superior a cinco por cento 

(5%) do limite estabelecido no Art. 23, inciso II, alínea “a” da referida Lei, feitas em regime de 

adiantamento. Sendo assim, assinale a alternativa que corresponde ao valor limite estabelecido 

para a dispensa da formalização do contrato administrativo para pequenas compras com 

pagamento à vista. 
 

A) R$ 9.000,00. 

B) R$ 8.800,00. 

C) R$ 7.500,00. 

D) R$ 6.500,00. 

E) R$ 4.800,00. 
 

 

QUESTÃO 47 – A Constituição Federal estabelece que os Estados podem se incorporar entre si, 

subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou 

Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de 

plebiscito, e de: 
 

A) Lei complementar do Congresso Nacional.  

B) Decreto da Presidência da República. 

C) Lei ordinária do Congresso Nacional. 

D) Lei delegada da Presidência da República. 

E) Decreto legislativo do Senado Federal. 
 

 

QUESTÃO 48 – O Art. 39 da Constituição Federal assegura aos servidores ocupantes de cargos 

públicos determinados direitos assegurados aos trabalhadores urbanos e rurais. Sendo assim, 

analise as seguintes assertivas, relacionadas aos direitos assegurados a esses servidores e assinale 

V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 
 

(  ) Assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 (cinco) anos de idade 

em creches e pré-escolas. 

(  ) Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntário. 

(  ) Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias e quarenta e quatro semanais, 

facultada a compensação de horários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 

coletiva de trabalho. 

(  ) Décimo terceiro salário com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria. 
  

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

A) V – V – F – F. 

B) F – V – F – V. 

C) V – F – V – F. 

D) F – F – V – V. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 49 – De acordo com as disposições da Lei Complementar nº 790/2016, relativas à 

notificação dos atos, a autoridade competente do órgão perante o qual tramita o processo 

administrativo notificará o interessado, para ciência de que deva praticar ou deixar de praticar ato, 

de decisão ou efetivação de diligências: 
 

I. Pessoalmente. 

II. Pelo correio, mediante aviso de recebimento – AR. 

III. Por edital. 

IV. Pelo correio eletrônico, em caso de o administrado indicá-lo para recebimento de notificações 

ou intimações.  
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV.  
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QUESTÃO 50 – De acordo com as disposições da Lei Complementar nº 790/2016, em relação à 

contagem dos prazos processuais, assinale a alternativa INCORRETA. 

 

A) Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. 

B) Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data. 

C) Os prazos processuais começam a contar a partir da data da notificação, incluindo-se da 

contagem o dia do recebimento e excluindo-se o dia do vencimento. 

D) Nos casos em que o vencimento do prazo cair em dia em que não haja expediente, fica o prazo 

prorrogado até o primeiro dia útil seguinte. 

E) Na contagem dos prazos fixados em meses ou anos, caso o mês do vencimento em que não 

houver o dia equivalente àquele do início do prazo, se tem como termo o último dia do mês. 
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REDAÇÃO 

 

Instruções: Elabore um texto dissertativo-argumentativo com extensão máxima de 30 (trinta) 

linhas, expondo suas ideias sobre o tema proposto. Não se esqueça de criar um título. 

 

Importante: 

1. Confira se seus dados de identificação estão corretos na sua folha definitiva de redação. 

Qualquer divergência, chame o fiscal da sala. 

2. Faça o rascunho de seu texto na página seguinte, revise-o e, a seguir, passe a limpo na folha 

definitiva que está devidamente identificada. 

3. Não serão corrigidos textos a lápis.  

4. Não é permitido o uso de corretivo líquido. Caso cometa algum equívoco, risque-o e reescreva a 

passagem. 

5. Textos que não abordarem o tema proposto NÃO serão considerados. 

6. Qualquer texto além de 30 (trinta) linhas será desconsiderado. 

7. A letra deverá ser legível e de tamanho regular. 

8. Seja original, autônomo e criativo, não copiando nenhum fragmento dos textos que orientam a 

prova de Língua Portuguesa. 

 

Considerando que o texto “Pessoas são caminhos” enseja a elaboração de algumas reflexões, 

faça um texto contendo introdução, desenvolvimento e conclusão, analisando os seguintes 

questionamentos: 

  

A) Por que as pessoas, de modo geral, encontram dificuldades para escolher caminhos, uma vez 

que gozam de livre-arbítrio? 

B) Quais “caminhos” você descartaria para a sua vida? Por quê? 

C) Por quais “caminhos” você procuraria trilhar? Por quê? 

 

Lembre-se de que sua dissertação deverá apresentar ideias organizadas, de acordo com a norma 

culta da língua escrita, fundamentada em argumentos consistentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



467_CE_10_NM_T_2/1/201910:43:56 

Execução: Fundatec 
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

 

Utilize este espaço para fazer seu rascunho 

Título: 


