
3. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO-RESPOSTA:
→→→→→ verifique, no seu cartão, o seu nome, o número de inscrição e o número de seu documento de identidade;
→→→→→ o CARTÃO-RESPOSTA será o único documento válido para correção eletrônica através de leitura óptica, e seu preenchimento

e respectiva  assinatura são de inteira responsabilidade do candidato;
→→→→→ a maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com caneta esferográfica de refil transparente  de tinta  azul

ou preta, o espaço correspondente à letra a ser assinalada, para assegurar a perfeita leitura óptica.

4. Não haverá substituição parcial ou integral do CARTÃO-RESPOSTA, por erro do candidato.

5. O candidato será automaticamente excluído do certame se for surpreendido:
→→→→→ consultando, no decorrer da prova, qualquer tipo de material impresso, anotações ou similares, ou em comunicação

verbal, escrita, ou gestual, com outro candidato;
→→→→→ utilizando aparelhos eletrônicos, tais como: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor/transmis-

sor, gravador, agenda eletrônica, máquina de calcular, máquina fotográfica, relógio digital com receptor.
6. O telefone celular deverá permanecer desligado, desde o momento da entrada no local de prova até a retirada do candidato

do respectivo local;

7. O candidato somente poderá se retirar definitivamente do recinto de realização da prova, entregando o CARTÃO-RESPOSTA
devidamente assinado, após decorrida 1 (uma) hora do início da prova. No entanto, SÓ PODERÁ copiar seus assinalamentos
feitos no CARTÃO-RESPOSTA  em formulário próprio entregue pela instituição organizadora do concurso,  DURANTE OS 30 MIN
(TRINTA MINUTOS) QUE ANTECEDEREM O TÉRMINO DA PROVA.

8. Ao terminar a prova o candidato entregará, obrigatoriamente, ao Fiscal de Sala, o seu CARTÃO-RESPOSTA  e o seu CADERNO DE
QUESTÕES, sob pena de exclusão do certame.

9. Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala, sendo liberados somente quando todos tiverem concluído a
prova ou o tempo tenha se esgotado e tenham sido entregues todos os CARTÕES-RESPOSTA,  sendo obrigatório o registro
dos seus nomes na ata de aplicação de prova.

10. O fiscal não está autorizado a alterar quaisquer dessas instruções.

11. O gabarito da prova será publicado no Diário Oficial do Município do Rio de Janeiro, no segundo dia útil seguinte ao de
realização da prova, estando disponível também, no site http://concursos.rio.rj.gov.br .

Boa Prova!

ATENÇÃO

COORDENADORIA GERAL DE GESTÃO DE TALENTOS
COORDENADORIA DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO

CADERNO DE QUESTÕES

PODER EXECUTIVO DO
MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO

2011

AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

1. A prova terá duração de 4 (quatro) horas,  considerando, inclusive, a marcação do CARTÃO-RESPOSTA .
2. Quando autorizado o início da prova, confira a paginação do seu caderno de questões verificando, atentamente, se este caderno

contém  50 (cinquenta) questões de múltipla escolha ,  cada uma com 4 (quatro) al ternat ivas (A,B,C e D),
distribuídas da seguinte forma:
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LÍNGUA PORTUGUESA

Texto – O preço de não escutar a natureza
O cataclismo ambiental, social e humano que

se abateu sobre as três cidades serranas do Estado
do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis e Nova
Friburgo, na segunda semana de janeiro, com cen-
tenas de mortos, destruição de regiões inteiras e
um incomensurável sofrimento dos que perderam
familiares, casas e todos os haveres tem como cau-
sa mais imediata as chuvas torrenciais, próprias do
verão, a configuração geofísica das montanhas, com
pouca capa de solo sobre o qual cresce exuberante
floresta subtropical, assentada sobre  imensas ro-
chas lisas que, por causa da infiltração das águas e
o peso da vegetação, provocam frequentemente
deslizamentos fatais. [...]

No caso das cidades serranas, é natural que
haja chuvas torrenciais no verão. Sempre podem ocor-
rer desmoronamentos de encostas. Sabemos que já
se instalou o aquecimento global que torna os even-
tos extremos mais frequentes e mais densos. Co-
nhecemos os vales profundos e os riachos que cor-
rem neles. Mas não escutamos a mensagem que
eles nos enviam que é: não construir casas nas en-
costas; não morar perto do rio e preservar zelosamen-
te a mata ciliar. O rio possui dois leitos: um normal,
menor, pelo qual fluem as águas correntes e outro maior
que dá vazão às grandes águas das chuvas torren-
ciais. Nesta parte não se pode construir e morar.

Estamos pagando alto preço pelo nosso des-
caso e pela dizimação da mata atlântica que equili-
brava o regime das chuvas. O que se impõe agora é
escutar a natureza e fazer obras preventivas que res-
peitem o modo de ser de cada encosta, de cada vale
e de cada rio.

Só controlaremos a natureza na medida em que
lhe obedecermos e soubermos escutar suas mensa-
gens e ler seus sinais. Caso contrário teremos que
contar com tragédias fatais evitáveis.

(Leonardo Boff - http://www.leonardoboff.com/site/lboff.htm -
21 de Janeiro de 2011)

Responda às questões da prova com base na leitura
do texto.

01. Após a leitura do texto, é certo concluir que, se-
gundo o autor, tendo em vista o aquecimento glo-
bal, há necessidade de:
(A) punição e repressão
(B) resignação e conhecimento
(C) prevenção e preservação
(D) destruição e respeito

02. Segundo o texto, atualmente é inaceitável que:
(A) haja obras preventivas que respeitem o modo

de ser de cada encosta, de cada vale e de
cada rio

(B) se construam casas em qualquer encosta ou
perto de rios em vales profundos

(C) se controle a natureza, sabendo escutar suas
mensagens e ler seus sinais

(D) haja deslizamentos nas encostas devido à in-
filtração das águas e ao peso da vegetação

03. A palavra preço é empregada duas vezes. Em
ambas assume sentido figurado que, desde o títu-
lo do texto, confere maior expressividade às ideias
do autor. Evidencia-se conotação também em:
(A) Meu marido jamais foi trabalhar com a roupa

mal passada.
(B) Castro Alves escreveu poemas em defesa da

abolição da escravatura.
(C) Na parede da memória essa lembrança é o

quadro que me dói mais.
(D) O muro não era alto e bastava esticar o braço

para arrancar a espiga.

04. Ortografia é a forma correta de escrever as pala-
vras. De acordo com a convenção ortográfica da
língua portuguesa no Brasil, há ERRO em:
(A) Reinvindicações ainda não foram analisadas

pelo setor responsável.
(B) A negligência pode ocasionar a falibilidade

da justiça.
(C) Poucos se demonstram obcecados pelo cum-

primento das leis.
(D) A aplicação da lei deve ocorrer de modo justo,

sem privilégios.

05. As palavras dizimação, vazão e zelosamente
assumem no texto, respectivamente, os seguin-
tes significados:
(A) ruína completa; vazio; caprichosamente
(B) destruição total; esgotamento; indolentemente
(C) devastação; despejo; com menosprezo
(D) destruição quase completa; escoamento; com

desvelo

06. A única alternativa correta quanto à pontuação é:
(A) Nos anos 60 o Rio cidade maravilhosa, sofreu

muito devido a chuvas.
(B) Nos anos 60, o Rio, cidade maravilhosa, so-

freu muito devido a chuvas.
(C) Nos anos 60, o Rio, cidade maravilhosa so-

freu muito devido a chuvas.
(D) Nos anos 60 o Rio, cidade maravilhosa so-

freu, muito, devido a chuvas.
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07. “Só controlaremos a natureza na medida em que
lhe obedecermos e soubermos escutar suas men-
sagens e ler seus sinais” (último parágrafo). Caso
o início da frase fosse alterado para: “Só contro-
laríamos a natureza na medida em que lhe...”,
esta seria corretamente completada por:

(A) obedeçamos e saibamos escutar suas men-
sagens e ler seus sinais.

(B) obedecêramos e soubéramos escutar suas
mensagens e ler seus sinais.

(C) obedecêssemos e soubéssemos escutar suas
mensagens e ler seus sinais.

(D) obedecíamos e sabíamos escutar suas men-
sagens e ler seus sinais.

08. Em “Estamos pagando alto preço...” (3º parágrafo),
o adjetivo antecede o substantivo e, assim, apenas
enfatiza a qualidade expressa. Há, porém, casos
nos quais a anteposição do adjetivo altera seu sig-
nificado, como se verifica em:

(A) Todos buscavam ajudar a pobre mulher.

(B) A escura noite aumentava o desespero.

(C) Um bom rapaz resgatou inúmeras vítimas.

(D) Foram tomadas as necessárias providências.

09. Pronomes relativos normalmente se referem a um
termo anterior chamado antecedente. Assim, no
segmento: “solo sobre o qual cresce exuberante
floresta subtropical” o pronome relativo o qual se
refere a solo (o qual = solo). Há ERRO na indica-
ção do termo antecedente em:

(A) conhecemos os vales e os riachos que cor-
rem neles – que = riachos

(B) não escutamos a mensagem que eles nos
enviam – que = mensagem

(C) obras que respeitem o modo de ser de cada
encosta – que = obras

(D) sofrimento dos que perderam familiares, ca-
sas – que = sofrimento

10. “O rio possui dois leitos: um normal...” (2º pará-
grafo). Nessa frase, o uso de dois-pontos marca
uma suspensão do discurso seguida de:

(A) citação de discurso alheio

(B) reprodução da fala de alguém em discurso di-
reto

(C) detalhamento de uma informação

(D) comentário, a título de justificativa

11. “Mas não escutamos a mensagem que eles nos
enviam...” (2º parágrafo). Sem alteração no sentido
da frase, pode-se substituir a conjunção em des-
taque por:
(A) portanto
(B) entretanto
(C) pois
(D) logo

12. “Nesta parte não se pode construir e morar.” O
termo em destaque funciona como advérbio e ex-
pressa a mesma circunstância que:
(A) “pagando alto preço pelo nosso descaso”
(B) “preservar zelosamente a mata”
(C) “é natural que haja chuvas torrenciais no verão”
(D) “não morar perto do rio”

13. Teresópolis, águas e construídas recebem acen-
to gráfico em obediência às mesmas regras que
justificam, respectivamente, os acentos gráficos
das palavras:
(A) geofísica, vários, saúde
(B) Petrópolis, evitáveis, difícil
(C) atlântica, exuberância, equilíbrio
(D) sólido, rápido, útil

14. Para completar seu significado, o verbo perder, de
modo geral, exige um complemento chamado
objeto direto, o qual em “perderam familiares” é
“familiares”. A palavra em negrito NÃO possui
essa mesma função no seguinte segmento:
(A) haja chuvas torrenciais
(B) conhecemos os vales profundos
(C) cresce exuberante floresta
(D) provocam frequentemente deslizamentos

15. “outro maior... dá vazão às grandes águas das
chuvas...” O vocábulo em destaque recebe acento
grave indicativo da crase, ou seja, fusão da prepo-
sição a com o artigo feminino plural as. Também
há acento grave em:
(A) Moradores não conseguiam reconhecer as

áreas mais afetadas das cidades serranas.
(B) Uma senhora, desesperada, passava as mãos

pelos olhos.
(C) Equipes de ajuda buscaram proteger as crian-

ças prioritariamente.
(D) Núcleos habitacionais próximos as regiões

ameaçadas ainda oferecem riscos.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA

16. Um Agente de Administração está operando um
microcomputador com sistema operacional
Windows XP Professional. Tendo acessado a ja-
nela do Windows Explorer, esse Agente marcou
e selecionou a pasta Imagens no disco C:\ e
executou o atalho de teclado Ctrl + A. Com rela-
ção a todos os arquivos armazenados na pasta
Imagens, o acionamento simultâneo dessas te-
clas tem por significado:
(A) Copiar para a pasta Backup
(B) Exibir no modo Detalhes
(C) Selecionar
(D) Excluir

17. Durante a execução de um trabalho de digitação
no Word 2007 BR, um usuário acionou o ícone

e, tendo selecionado todo o texto, executou um
atalho de teclado que aplicou alinhamento justifi-
cado. O significado do ícone e o atalho de teclado
estão indicados na seguinte alternativa:
(A) aplicar subscrito e Alt + J
(B) aplicar subscrito e Ctrl + J
(C) aplicar sobrescrito e Alt + J
(D) aplicar sobrescrito e Ctrl + J

18. Um funcionário da Secretaria Municipal de Ad-
ministração criou a planilha abaixo no Excel
2007 BR.

Na célula E4, inseriu uma fórmula para determinar
a soma dos valores contidos em B2 e D2. Em E5,
inseriu a expressão para determinar o maior dentre
todos os números no intervalo de A2 a E2.
Finalmente, em E6, inseriu a fórmula
=MÉDIA(A2:E2). Nesse contexto, as expressões
inseridas em E4 e E5 e o valor que deve aparecer
em E6 são, respectivamente:
(A) =SOMA(B2;D2), =MAIOR(A2:E2) e 30
(B) =SOMA(B2:D2), =MAIOR(A2;E2) e 32
(C) =SOMA(B2;D2), =MÁXIMO(A2:E2) e 32
(D) =SOMA(B2:D2), =MÁXIMO(A2;E2) e 30

19. No uso dos recursos da internet, um Agente
de Administração baixou o software Adobe
Reader, que permite realizar a leitura de arqui-
vos em formato PDF. De forma semelhante,
ele precisou baixar uma atualização do antivírus
Avast 5. Essas atividades são conhecidas, tec-
nicamente, pelo termo:
(A) download
(B) downsize
(C) downburst
(D) downdraft

20. Atualmente, quando se utiliza um browser para
navegação em sites na internet, é comum a reali-
zação de buscas na execução de pesquisas. Dois
sites ou provedores de busca muito utilizados são
conhecidos por:
(A) Orkut e Google
(B) Gmail e Orkut
(C) Bind e GMail
(D) Google e Bind

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Os documentos que perderam seu valor de natu-

reza administrativa, mas que são conservados em
função de seu valor comprobatório, são mantidos
em arquivos do tipo:
(A) corrente
(B) intermediário
(C) permanente
(D) morto

22. A correta alocação de pessoas nos cargos requer
um alinhamento entre as características dos car-
gos e das pessoas que irão ocupá-los. No proces-
so realizado pela empresa para trazer pessoas do
mercado, a fase que consiste em uma compara-
ção ou escolha entre candidatos é:
(A) a triagem
(B) a seleção
(C) o recrutamento
(D) o treinamento

23. O princípio orçamentário que proíbe a inclusão no
orçamento de assuntos estranhos à previsão da
receita e a fixação da despesa é o da:
(A) exclusividade
(B) anualidade
(C) universalidade
(D) equilíbrio
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24. De acordo com o art. 19 da Lei de Responsabili-
dade Fiscal, o limite máximo de despesas com
pessoal que a Prefeitura da Cidade do Rio de Ja-
neiro poderá comprometer de sua receita liquida
corrente, em cada período de apuração, é de:
(A) 40%
(B) 50%
(C) 60%
(D) 90%

25. O sistema de controle de estoques, que tem como
principal objetivo identificar os itens de maior valor
de demanda e sobre eles exercer uma gestão mais
apurada, visando a reduzir custos de estoques, é
o denominado:
(A) Q
(B) P
(C) QP
(D) ABC

26. Considere-se que a Prefeitura deseja
departamentalizar sua arrecadação de tributos e
adota como critério a gestão local. O tipo de
departamentalização utilizado nesse caso é o:
(A) ambiental
(B) geográfico
(C) por clientes
(D) por funções

27. A Prefeitura deseja avaliar a qualidade dos servi-
ços prestados em uma Unidade de Pronto Atendi-
mento. Para tanto, deverá pesquisar a opinião dos
clientes, a fim de identificar e analisar:
(A) as “horas da verdade”
(B) o ciclo dos serviços
(C) especificações dos produtos
(D) os atributos da qualidade

28. O planejamento da organização que consiste no
estabelecimento de planos gerais que moldam os
destinos da organização e que se referem ao lon-
go prazo é o:
(A) estratégico
(B) gerencial
(C) operacional
(D) tático

29. O estoque existente na empresa e que é utilizado
para cobrir atrasos na entrega de pedidos e au-
mento de demanda denomina-se:
(A) variável
(B) máximo
(C) médio
(D) de segurança

30. Em uma certa organização, o chefe, com ampa-
ro nas normas vigentes, resolveu atribuir a um
subordinado parte da autoridade que lhe cabe
para realizar atividade específica. O ato pratica-
do caracteriza a:

(A) hierarquia disciplinar

(B) centralização de poder

(C) delegação de autoridade

(D) amplitude administrativa

NOÇÕES DE DIREITO ADMINISTRATIVO

31. No exercício do poder hierárquico, o chefe su-
perior pode substituir-se ao subalterno, chaman-
do a si as questões afetas a este. A tal atitude
dá-se o nome de:

(A) delegação

(B) avocação

(C) fiscalização

(D) revisão

32. A característica do ato administrativo segundo a
qual os atos são cogentes, obrigando a todos
quantos se encontrem em seu círculo de incidên-
cia, corresponde à:

(A) imperatividade

(B) auto-executoriedade

(C) vinculação

(D) presunção de legitimidade

33. Segundo o critério das prerrogativas, os atos ad-
ministrativos podem ser classificados como:

(A) vinculados e discricionários

(B) complexos e compostos

(C) de império e de gestão

(D) gerais e individuais

34. Quando o beneficiário de determinado ato
descumpre condições que permitem a sua manu-
tenção e a de seus efeitos, o desfazimento do ato
se dá através da seguinte espécie de extinção:

(A) anulação

(B) cassação

(C) revogação

(D) caducidade
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35. Figura como um dos princípios específicos da
licitação, dentre os indicados pelo art. 3º da Lei
nº 8.666/93, o seguinte:
(A) proporcionalidade
(B) supremacia do interesse público
(C) continuidade do serviço público
(D) julgamento objetivo

36. A modalidade de licitação entre quaisquer interes-
sados que, na fase inicial de habilitação prelimi-
nar, comprovem possuir os requisitos mínimos de
qualificação exigidos no edital para execução de
seu objeto é:
(A) convite
(B) tomada de preços
(C) concorrência
(D) leilão

37. A sanção administrativa mais leve aplicada pela
inexecução parcial do contrato, tal como previsto
na Lei nº 8.666/93, é a:
(A) multa
(B) advertência
(C) suspensão temporária de participação em

licitação
(D) declaração de inidoneidade para licitar ou

contratar com a Administração

38. A aposentadoria compulsória de uma servidora
ocupante de cargo público se dá com a seguinte
idade:
(A) 70 anos
(B) 65 anos
(C) 60 anos
(D) 55 anos

39. Após a lavratura do termo de ultimação da instru-
ção no processo disciplinar, no qual  01 (um) servi-
dor municipal foi indiciado, será feita a sua citação
para apresentação de defesa no seguinte prazo:
(A)   5 dias
(B) 10 dias
(C) 20 dias
(D) 15 dias

40. Quando um servidor público atua fora dos limi-
tes de sua competência, diz-se que ele comete
abuso por:
(A) desvio de finalidade
(B) ato omissivo
(C) excesso de poder
(D) conduta condescendente

RACIOCÍNIO LÓGICO

41. Manoel deseja ladrilhar o chão de seu escritório
de dimensões 5,2m por 4m, com “n” ladrilhos qua-
drados de lado x cm, sendo x um número inteiro.
Supondo-se que os ladrilhos serão colocados sem
espaço entre eles, os valores de x e “n”, para que
o número de ladrilhos seja mínimo, são, respecti-
vamente, iguais a:
(A) 30 e 130
(B) 30 e 160
(C) 40 e 130
(D) 40 e 150

42. Num setor de uma empresa que possui um total
de 48 trabalhadores, 30 possuem Notebooks e
13 possuem iPods. Se 12 trabalhadores não pos-
suem Notebooks nem iPods, o número de tra-
balhadores que possuem Notebooks e não pos-
suem iPods é:
(A)   5
(B) 17
(C) 18
(D) 23

43. Sete amigos que trabalham em uma mesma re-
partição resolveram comemorar o aniversário de
um deles e comeram duas tortas. Cada uma das
tortas estava dividida em 10 pedaços iguais. Cada
uma das pessoas comeu ao menos um pedaço
de torta; não sobraram pedaços; e, ainda, cada
uma das pessoas só comeu pedaços inteiros sem
deixar restos. Com base nessas informações, pode-
se afirmar, com certeza, que:
(A) uma delas comeu somente um pedaço
(B) uma delas comeu, no mínimo, 3 pedaços
(C) alguém comeu 4 pedaços
(D) todas comeram dois pedaços

44. Alberto, Breno e Cláudio, cujas profissões são
engenheiro, administrador e químico, não neces-
sariamente nessa ordem, fizeram uma prova de
um concurso público que tinham as mesmas cin-
co questões de raciocínio lógico. Um deles acer-
tou 3 das 5 questões; o outro, 4; e o terceiro, as 5
questões. Sabe-se que:

• Cláudio é engenheiro

• Alberto acertou 3 questões de raciocínio lógico

• O administrador acertou 4 questões de
raciocínio lógico

Então conclui-se que:
(A) Alberto é administrador
(B) Breno é administrador
(C) Cláudio acertou 4 questões
(D) Breno acertou 5 questões
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45. Em uma festa de fim de ano, estão reunidas ape-
nas pessoas de uma mesma família. Entre elas,
existem as seguintes relações de parentesco: pai,
mãe, filho, filha, irmão, irmã, primo, prima, sobri-
nho, sobrinha, tio e tia. Considerando-se que to-
dos têm um antepassado em comum e que não
há casamento consanguíneo entre eles, o número
mínimo de pessoas para a ocorrência de todas
essas relações é:
(A) 4

(B) 5
(C) 6
(D) 7

ÉTICA DO SERVIDOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

46. Considere-se a hipótese de um engenheiro, servi-
dor municipal, que, em razão do seu cargo e da
função de fiscal da Secretaria Municipal do Meio
Ambiente, tem a posse de uma pickup do serviço
público e a utiliza indevidamente, todos os finais
de semana, em seu sítio particular. Tal servidor,
segundo o Código Penal, está praticando o se-
guinte crime:
(A) concussão
(B) extravio

(C) peculato
(D) corrupção passiva

47. Cidadão, após ser aprovado em concurso público,
mas ainda não empossado e sem exercício do
cargo público, exige para si, diretamente, vanta-
gem indevida em razão de futura nomeação. Pode-
se dizer, nesse caso, que, segundo regra expres-
sa do Código Penal, esse indivíduo praticou:

(A) crime de descaminho
(B) crime de concussão
(C) contravenção penal
(D) crime de excesso de exação

48. Segundo o Código de Ética Profissional do servi-
dor municipal, cumprir de acordo com as normas
do serviço e as instruções superiores as tarefas
de seu cargo, tanto quanto possível, com critério,
segurança e rapidez, mantendo tudo sempre em
boa ordem é uma disposição que corresponde a:
(A) dever fundamental

(B) regra deontológica
(C) vedação ao servidor
(D) preceito principiológico

49. Segundo a lei de improbidade, quando um ato de
determinado servidor causar lesão ao patrimônio
público, a autoridade administrativa responsável
pelo inquérito representará o fato para:
(A) o Poder Judiciário
(B) a Defensoria Pública
(C) o Ministério Público
(D) o Conselho Nacional de Justiça

50. Se um servidor público municipal incorpora ao seu
patrimônio verbas integrantes do acervo patrimo-
nial do Município, está praticando ato de
improbidade que:
(A) causa prejuízo ao erário
(B) importa enriquecimento ilícito
(C) atenta contra os princípios da Administração

Pública
(D) frauda o pacto federativo


