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LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e da Prova Discursiva.
2. Use os rascunhos da Folha de Respostas e da Prova Discursiva reproduzidos ao final deste caderno.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva e o Caderno de Respostas da Prova Discursiva:

• Confira seu nome, número de inscrição e o cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.

4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS da Prova Objetiva, com 
sua caligrafia usual, mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a 
seguinte frase:

“O sábio procura a ausência de dor e não o prazer.” Aristóteles

ATENÇÃO:
FOLHAS DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TÊM VALIDADE.

5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta;
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à 

resposta solicitada em cada questão;
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa, 
questões não assinaladas ou rasuras. 

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
As Folhas de Respostas não devem ser dobradas, amassadas ou rasuradas.

ATENÇÃO: Período de Sigilo – Não será permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes de decorridas 2 (duas) horas 
do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar-se, em hipótese alguma, de lapiseira, corretivos, borracha ou outro material distinto 
do constante no Edital. Será proibido, durante a realização das provas quaisquer aparelhos eletrônicos, como telefone celular, smartphones, 
tablets, relógios (ainda que analógico), enquanto na sala de prova, que deverão permanecer desligados, tendo sua bateria retirada. Caso tais 
aparelhos emitam qualquer som, o fato será registrado na Ata de Ocorrências da sala e o candidato será eliminado do certame. Durante o 
período de realização das provas, não será permitido o uso de óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares. Será proibida, durante 
a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes e pessoas estranhas, oralmente 
ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou quaisquer outros meios. Poderá, 
ainda, ser eliminado o candidato que: tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, aplicadores ou autoridades presentes; portar 
arma(s) no local de realização das provas, ainda que de posse de documento oficial de licença para o respectivo porte. Ao término do prazo 
estabelecido para as provas, os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, devendo 
todos assinar a Ata de Ocorrências da sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez. 

O caderno de questões e o gabarito da Prova Objetiva serão divulgados nos endereços eletrônicos  
<www.gestaodeconcursos.com.br> e <www.codemig.com.br> no dia 30 de janeiro de 2018.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS



ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),

Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,  
40 (quarenta) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de  
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 15 (quinze) questões de  
Língua Portuguesa, 5 (cinco) questões de Raciocínio Lógico, 5 (cinco) questões 
de Informática, 5 (cinco) questões de Conhecimentos Gerais, 10 (dez) questões de 
Conhecimentos Específicos e 1 (uma) Redação, todas perfeitamente legíveis.

Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele 
tome as providências necessárias.

Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos 
posteriores.
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LÍNGUA PORTUGUESA

INSTRUÇÃO: Leia o texto I a seguir para responder às 
questões de 1 a 10.

TEXTO I

O Parque das Águas de Caxambu, principal atração 
turística da cidade localizada no Sul de Minas 
Gerais, ganha nova gestão a partir do dia 1º de 
outubro de 2017. A Companhia de Desenvolvimento 
Econômico de Minas Gerais (Codemig), proprietária do 
empreendimento, assume a administração do espaço, 
que estava sob gestão da Prefeitura Municipal desde 
1989. O funcionamento do Parque das Águas e o 
acesso da comunidade e dos turistas serão mantidos, 
permanecendo o valor de R$ 5,00 para os turistas e 
R$ 2,50 para a comunidade caxambuense. O plano da 
Empresa para o empreendimento, incluindo o balneário, 
prioriza a recuperação dos ativos, por meio de melhorias 
em calhas, telhado, equipamentos (duchas, banheiras, 
sauna) e instalações (rede de água quente, louças, 
metais, bomba, drenagem), além de limpeza geral e 
revitalização de pisos e paredes, por exemplo.

Em junho deste ano, o setor de Engenharia da Codemig 
realizou vistoria no local, para avaliação das condições 
das edificações e dos equipamentos do parque, visando 
o recebimento do patrimônio público estadual que se 
encontrava sob gestão da Prefeitura Municipal. O custo 
total estimado para colocar em melhores condição de uso 
foi orçado em aproximadamente R$ 11 milhões, incluindo 
serviços no balneário (caldeira, pinturas, equipamentos, 
pisos, paredes, telhado, calhas, instalações, limpeza 
geral), na área da piscina, nas lojas, na área do 
pedalinho, nas portarias, nos fontanários e coreto, além 
de redes internas, quadras, brinquedos, pavimentações, 
cercamento, regularização do AVCB, desassoreamento 
do lago, iluminação e instalações elétricas, entre outros.

A equipe de trabalho da Codemig assumirá as operações 
do parque e do balneário a partir de outubro, em 
substituição aos servidores da Prefeitura e os de livre 
nomeação que até então prestam serviços no espaço e 
estão vinculados à Administração Municipal.

Em paralelo, a Codemig está preparando licitação 
para captar um parceiro privado visando à formação 
de uma Sociedade em Conta de Participação para o 
negócio de águas minerais e seus correlatos. Dados 
apresentados pela Prefeitura Municipal de Caxambu 
apontaram que o resultado financeiro do Parque é 
historicamente deficitário: o resultado de 2013 a 2016 
teve déficit acumulado de R$ 1.089.695,64 — parte do 
prejuízo deve-se ao número excessivo de empregados 
contratados pela Administração Municipal para atuação 
no Parque e à não cobrança dos aluguéis referentes a 
cessão de espaço.

Em meio a esse cenário contábil de reiteradas perdas 
e frente aos desafios que se impõem ao alcance e à 
manutenção da viabilidade econômica em um mercado 
cada vez mais competitivo, a Codemig considerou 
essencial a construção conjunta de uma solução eficaz 
e efetiva. A Empresa busca potencializar o dinamismo 
do empreendimento, ampliar o público-alvo do local 
e valorizar a eficiência na prestação dos serviços à 
população, além de contribuir para maior projeção 
de Caxambu e Minas Gerais no segmento turístico, 
respeitando sempre as comunidades local e regional.

A Codemig reconhece a importância do Parque das 
Águas de Caxambu para além das esferas local e 
regional, valorizando o espaço como rico e diversificado 
patrimônio. Empresa pública indutora do desenvolvimento 
de Minas Gerais, a Codemig atua em prol do crescimento 
econômico sustentável, do bem-estar dos mineiros e da 
preservação de acervos turísticos e históricos do estado.

[...]

CODEMIG. Disponível em: <https://goo.gl/VhUowj>. Acesso 
em: 25 set. 2017 [Fragmento adaptado].

QUESTÃO 1

De acordo com o texto, é correto afirmar:

A) Exclusivamente, o prejuízo financeiro do Parque 
das Águas de Caxambu se deve ao excessivo 
número de empregados mantidos pela 
administração anterior.

B) Apesar de proprietária do Parque das Águas de 
Caxambu, a Codemig, em função dos prejuízos 
recorrentes, irá explorar o negócio de águas 
minerais.

C) Um dos objetivos da Codemig é fomentar o turismo 
na região de Caxambu e, consequentemente, 
projetar o nome da cidade por todo o país.

D) A Codemig visa captar um parceiro privado para 
atuarem conjuntamente na administração do 
parque.

QUESTÃO 2

Releia o trecho a seguir.

“Em meio a esse cenário contábil de reiteradas perdas 
e frente aos desafios que se impõem [...]”

Sem alterar o sentido original do trecho, a palavra 
destacada pode ser substituída por:

A) repetidas.
B) diferentes.
C) grandes.
D) incalculáveis.

QUESTÃO 3

Assinale a alternativa em que a ideia entre colchetes não 
está presente no respectivo trecho.

A) “Em paralelo, a Codemig está preparando 
licitação para captar um parceiro privado [...]” 
[SIMULTANEIDADE]

B) “Empresa pública indutora do desenvolvimento 
de Minas Gerais, a Codemig atua em prol 
do crescimento econômico sustentável [...]” 
[SUSTAÇÃO]

C) “O plano da Empresa para o empreendimento, 
incluindo o balneário, prioriza a recuperação dos 
ativos [...]” [PATRIMÔNIO]

D) “[...] a Codemig considerou essencial a 
construção conjunta de uma solução eficaz e 
efetiva.” [EFICIÊNCIA]
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QUESTÃO 4

Analise as afirmativas a seguir.

I. A reforma do balneário está orçada em 
aproximadamente R$ 11 milhões.

II. O Parque das Águas é destinado só ao público 
caxambuense.

III. O empreendimento da Codemig em Caxambu vai 
além do balneário.

De acordo com o texto, estão incorretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 5

Releia o trecho a seguir.

“[...] além de contribuir para maior projeção de Caxambu 
e Minas Gerais no segmento turístico [...]”

Entre as palavras destacadas a seguir, assinale aquela 
que não é acentuada pela mesma regra de acentuação 
da palavra destacada no trecho anterior.

A) “[...] iluminação e instalações elétricas [...]”

B) “Empresa pública indutora do desenvolvimento 
de Minas Gerais [...]”

C) “A Companhia de Desenvolvimento Econômico 
de Minas Gerais [...]”

D) “[...] a Codemig atua em prol do crescimento 
econômico sustentável [...]”

QUESTÃO 6

Releia o excerto a seguir.

“A Companhia de Desenvolvimento Econômico de Minas 
Gerais (Codemig), proprietária do empreendimento, 
assume a administração do espaço [...]”

Em relação ao trecho destacado, assinale a alternativa 
CORRETA.

A) Está isolado por vírgulas por se tratar de aposto 
explicativo.

B) Trata-se de termo integrante da oração 
deslocado, por isso foi separado por vírgulas.

C) Por se tratar de vocativo, deve ser isolado por 
vírgulas.

D) Foi separado por vírgula por ser um termo 
essencial da oração.

QUESTÃO 7

Releia os trechos a seguir.

I. “[...] para captar um parceiro privado visando 
à formação de uma Sociedade em Conta de 
Participação [...]”

II. “[...] parte do prejuízo deve-se ao número 
excessivo de empregados contratados pela 
Administração Municipal para atuação no Parque 
e à não cobrança dos aluguéis [...]”

III. “Em meio a esse cenário contábil de reiteradas 
perdas e frente aos desafios que se impõem ao 
alcance e à manutenção da viabilidade econômica 
[...]”

Em relação aos acentos indicativos de crase, são 
obrigatórios os que constam em:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 8

Analise as afirmativas a seguir.

I. No trecho “[...] o resultado de 2013 a 2016 teve 
déficit acumulado de R$ 1.089.695,64 — parte 
do prejuízo deve-se ao número excessivo de 
empregados contratados pela Administração 
Municipal [...]”, o travessão pode ser substituído 
por ponto e vírgula.

II. No trecho “[...] incluindo serviços no balneário 
(caldeira, pinturas, equipamentos, pisos, 
paredes, telhado, calhas, instalações, limpeza 
geral) [...]”, os parênteses podem ser substituídos 
por travessões.

III. No trecho “[...] o resultado financeiro do Parque é 
historicamente deficitário: o resultado de 2013 a 
2016 teve déficit acumulado de R$ 1.089.695,64 
[...]”, o sinal de dois-pontos pode ser substituído 
por ponto-final.

Mantendo o sentido original dos trechos e de acordo com 
a norma padrão, estão corretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 9

Esse texto, retirado da página da Codemig, possui, como 
objetivo principal:

A) expor a opinião da Companhia.

B) noticiar um fato.

C) convencer o leitor.

D) corroborar a decisão da Companhia.
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QUESTÃO 10

O título que melhor representa esse texto é:

A) O que deve ser feito pela Codemig para viabilizar 
o Parque das Águas

B) O prejuízo do Parque das Águas: como evitar

C) Codemig assume gestão do Parque das Águas 
de Caxambu a partir de outubro

D) A importância do turismo hidromineral para a 
cidade de Caxambu

INSTRUÇÃO: Leia o texto II a seguir para responder às 
questões de 11 a 15.

TEXTO II

Caxambu, a cidade com a maior estância 
hidromineral do mundo

A pequena cidade de Caxambu, localizada no sul 
de Minas Gerais, é a cidade com a maior estância 
hidromineral do Brasil. Segundo a prefeitura, é o maior 
complexo hidromineral do mundo! A cidade conta com 
12 fontes de águas minerais em seu bucólico Parque das 
Águas, onde as pessoas podem experimentar as águas 
e fazer massagens e banhos com água mineral.

Podemos dizer que Caxambu é uma pacata cidade 
do interior. Com seus 20 mil habitantes, o município é 
tranquilo e possui uma população hospitaleira. Muitos 
turistas chegam à cidade com o intuito de descansar, 
afinal stress não é uma palavra comum no vocabulário dos 
moradores da cidade. Por isso, há quem desembarque 
em Caxambu fugindo da agitação dos grandes centros 
urbanos, mas ainda são os aposentados o principal 
público que visita a cidade.

O turismo na região é antigo. Já no século XIX, a família 
real saía do Rio de Janeiro para visitar Caxambu em 
busca das propriedades medicinais das águas da cidade. 
Devido a visitantes tão importantes, algumas fontes 
foram batizadas com nomes de membros da família real, 
com destaque para a fonte Dom Pedro, em que há uma 
coroa.

Uma história interessante: a visita da Princesa Isabel a 
Caxambu, em 1868. Ela visitou a cidade acompanhada 
de seu marido, Conde d’Eu, com a intenção de beber 
das águas terapêuticas e curar sua infertilidade.  
A Princesa bebeu águas ricas em ferro e reverteu seu 
quadro de anemia. Não se sabe se foi devido a isso, mas 
ela conseguiu engravidar e, por gratidão, presenteou a 
cidade com a Igreja de Santa Isabel.

ZIG, Felipe. Disponível em: < https://goo.gl/ptZorn>.  
Aceso em: 26 set. 2017 [Fragmento].

QUESTÃO 11

Analise as afirmativas a seguir.

I. Um dos principais atrativos da viagem a Caxambu 
é a tranquilidade da cidade.

II. A causa da infertilidade da Princesa era sua 
anemia.

III. Um dos principais atrativos da viagem a Caxambu 
são as fontes de águas minerais.

De acordo com o texto, estão corretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.

QUESTÃO 12

Releia o trecho a seguir.

“[...] há quem desembarque em Caxambu fugindo da 
agitação dos grandes centros urbanos, mas ainda são 
os aposentados o principal público que visita a cidade.”

Assinale a alternativa em que a substituição da palavra 
destacada altera o sentido original do trecho.

A) Há quem desembarque em Caxambu fugindo da 
agitação dos grandes centros urbanos, portanto 
ainda são os aposentados o principal público 
que visita a cidade.

B) Há quem desembarque em Caxambu fugindo da 
agitação dos grandes centros urbanos, todavia 
ainda são os aposentados o principal público 
que visita a cidade.

C) Há quem desembarque em Caxambu fugindo da 
agitação dos grandes centros urbanos, contudo 
ainda são os aposentados o principal público 
que visita a cidade.

D) Há quem desembarque em Caxambu fugindo da 
agitação dos grandes centros urbanos, porém 
ainda são os aposentados o principal público 
que visita a cidade.

QUESTÃO 13

Releia o trecho a seguir.

“[...] stress não é uma palavra comum no vocabulário dos 
moradores da cidade. Por isso, há quem desembarque 
em Caxambu fugindo da agitação dos grandes centros 
urbanos [...]”

O conectivo destacado nesse trecho indica que a:

A) segunda parte desse trecho faz uma ressalva 
em relação à primeira.

B) primeira parte desse trecho é uma concessão 
para que a segunda parte ocorra.

C) primeira parte desse trecho compara uma 
situação com a segunda.

D) segunda parte desse trecho é uma conclusão da 
primeira.
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QUESTÃO 14

Releia o trecho a seguir.

“A cidade conta com 12 fontes de águas minerais em seu 
bucólico Parque das Águas, onde as pessoas podem 
experimentar as águas e fazer massagens e banhos 
com água mineral.”

Em relação ao uso da palavra destacada, assinale a 
alternativa CORRETA.

A) A conjunção destacada foi utilizada 
incorretamente, pois não deve se referir a lugar 
físico.

B) O pronome foi utilizado corretamente, fazendo 
referência ao substantivo já mencionado.

C) O autor utilizou corretamente a preposição para 
designar um lugar específico.

D) O autor utilizou incorretamente o advérbio, uma 
vez que deveria ter utilizado “aonde”.

QUESTÃO 15

Assinale a alternativa em que a palavra destacada não 
pode ser substituída, feitas as devidas concordâncias, 
pela palavra ou locução entre colchetes.

A) “[...] em seu bucólico Parque das Águas [...]” 
[CAMPESTRE]

B) “[...] Caxambu é uma pacata cidade do interior.” 
[TRANQUILA]

C) “Segundo a prefeitura, é o maior complexo 
hidromineral do mundo!” [BALNEÁRIO]

D) “[...] com a intenção de beber das águas 
terapêuticas e curar sua infertilidade.” 
[CURATIVAS] 

RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 16

Heitor faz judô de 5 em 5 dias e faz aulas de inglês de 
3 em 3 dias. 

De quantos em quantos dias, ele pratica as duas 
atividades no mesmo dia?

A) De 34 em 34 dias.

B) De 16 em 16 dias.

C) De 15 em 15 dias.

D) De 8 em 8 dias.

QUESTÃO 17

Observe a sequência numérica a seguir.

O número que completa essa sequência é:

A) 11 520.

B) 10 080.

C) 8 640.

D) 7 200.

QUESTÃO 18

Observe a sequência de figuras.

1ª 2 ª 3 ª 4 ª

Continuando a sequência e usando o mesmo padrão 
apresentado, qual será a 4ª figura? 

A) 

B) 

C) 

D) 

QUESTÃO 19

Observe os números a seguir.

Somando esses números em pares, obtém-se 31 como 
resultado, exceto com um deles, que sobra. 

Qual é o número que sobra?

A) 7 

B) 9

C) 13

D) 18
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QUESTÃO 20

Num grupo de 50 pessoas, 23 trabalham, 37 estudam e 
20 trabalham e estudam. 

O número de pessoas que não trabalham e não estudam é:

A) 10

B) 17

C) 20 

D) 23

INFORMÁTICA

QUESTÃO 21

Numere a COLUNA II de acordo com a COLUNA I,  
fazendo a relação entre os recursos comumente 
utilizados pelos usuários da internet às suas definições.

COLUNA I

1. Método que permite compor, enviar e receber 
mensagens através de sistemas eletrônicos de 
comunicação.

2. Programa desenvolvido para procurar palavras-
chave fornecidas pelo utilizador em documentos 
e bases de dados.

3. Programa que permite a interação de seus 
usuários com documentos HTML hospedados em 
um servidor web. 

COLUNA II

(   ) Motores de busca

(   ) E-mail

(   ) Browser

Assinale a sequência CORRETA.

A) 1 2 3

B) 2 1 3

C) 2 3 1

D) 3 2 1

QUESTÃO 22

Analise as afirmativas a seguir relativas aos 
processadores dos sistemas de computação.

I. Executam as funções mais importantes dos 
sistemas de computação.

II. Emitem sinais de controle para os demais 
componentes realizarem alguma tarefa.

III. São responsáveis pela gravação de dados nas 
memórias ROM.

Estão corretas as afirmativas:

A) I e II, apenas.

B) I e III, apenas.

C) II e III, apenas.

D) I, II e III.

QUESTÃO 23

O Windows 10 é um sistema operacional que oferece 
recursos para facilitar a realização de diversas atividades 
por parte dos usuários.

A esse respeito, numere a COLUNA II de acordo com 
a COLUNA I, fazendo a relação entre a atividade do 
usuário e o recurso oferecido pelo sistema.

COLUNA I

1. Criação de desenhos simples e edição de 
imagens.

2. Organizar arquivos em pastas 
3. Eliminar todos os arquivos desnecessários do 

computador. 

COLUNA II

(   ) Explorador de arquivos
(   ) Limpeza de disco

(   ) Paint

Assinale a sequência CORRETA.

A) 1 2 3

B) 2 1 3

C) 2 3 1

D) 3 2 1

QUESTÃO 24

A aba “Inserir” do Word 2010 oferece recursos de edição 
de texto muito usados por seus usuários. A respeito 
dessa aba, analise as seguintes afirmativas.

I. A inserção de cabeçalho inclui um texto na parte 
inferior de cada página.

II. A inserção de rodapé inclui um texto no alto de 
cada página.

III. Permite inserir números de página nos 
documentos.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) I, apenas.

B) III, apenas.

C) I e II, apenas.

D) II e III, apenas.

QUESTÃO 25

Em uma planilha do Excel 2010, os conteúdos das 
células A1, B1 e C1 são 5, 2 e 7, respectivamente.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado correto 
da fórmula =A1+C1*B1^2.

A) 19

B) 25

C) 33

D) 48
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CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÃO 26

Não constitui ato administrativo:

A) licença dada a particular, por secretaria municipal 
de obras, para construir.

B) nomeação de candidato aprovado em concurso 
público.

C) contrato celebrado entre a administração pública 
estadual e uma empresa privada vencedora de 
procedimento licitatório.

D) autorização de porte de arma.

QUESTÃO 27

Analise a situação a seguir.

O cidadão João de Oliveira é designado conselheiro 
do Conselho de Ética do Governo do Estado de Minas 
Gerais (Conset).

Considerada a hipótese, é incorreto afirmar:

A) João exercerá função considerada de interesse 
público, mas não receberá qualquer espécie de 
remuneração.

B) João cumprirá mandado de 3 anos, admitida 
uma recondução.

C) Coube ao governador do Estado a designação 
de João.

D) Para que integre o Conselho, João terá que 
ter seu nome aprovado pela Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa 
do Estado de Minas Gerais.

QUESTÃO 28

Analise a situação a seguir.

Uma licitação na modalidade de pregão é realizada no 
âmbito de uma empresa pública do estado de Minas 
Gerais. O edital do referido procedimento licitatório 
prevê, entre outras regras, a exigência de garantia da 
proposta e o prazo de sessenta dias para a validade das 
propostas. 

Segundo a lei que dispõe sobre o pregão no âmbito do 
estado de Minas Gerias e consideradas as informações 
dadas, é correto afirmar:

A) Apenas a previsão do prazo de validade das 
propostas está incorreta, porque segundo a lei o 
prazo mínimo é de noventa dias.

B) Estão incorretos a exigência de garantia da 
proposta, que é legalmente vedada, e o prazo de 
validade das propostas que, segundo a lei, não 
pode ultrapassar noventa dias.

C) É imprópria a utilização do edital como 
instrumento convocatório do pregão.

D) Não se constata a ocorrência de irregularidades 
no procedimento licitatório.

QUESTÃO 29

Analise a afirmativa a seguir.

Integrando a administração pública com personalidade 
de direito público, a ________________ é criada, 
mediante descentralização administrativa, por lei, para 
execução de atividade estatal típica.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna anterior. 

A) Autarquia.

B) Empresa pública.

C) Sociedade de economia mista.

D) Secretaria de Estado.

QUESTÃO 30

A denominação Outubro Rosa é dada a um movimento 
mundial, que tem como objetivo:

A) combater a violência contra mulher, 
especialmente o crime de feminicídio.

B) divulgar a importância do combate à 
discriminação sexual e de gênero.

C) divulgar e ressaltar a necessidade de prevenção 
e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

D) conscientizar a população sobre as dificuldades 
enfrentadas pelas pessoas portadoras de 
deficiência física.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 31

Considere a situação a seguir.

Cláudio chegou do almoço e logo despachou para 
o terceiro andar as notas fiscais, os orçamentos, 
as duplicatas e os cheques que já haviam passado 
pelo protocolo. Em seguida, levou pessoalmente um 
memorando para ser copiado e afixado nas salas de 
reuniões.

Com base na situação apresentada, analise as 
afirmativas a seguir referentes ao tema documentação 
empresarial.

I. O trecho apresentado destaca as 
correspondências internas e a documentação 
jurídica.

II. Os tipos de documentação destacadas no trecho 
são os documentos contábeis, documentos 
fiscais e a correspondência interna.

III. A situação narrada apresenta somente 
documentos classificados como correspondências 
externas.

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

A) I, II e III.
B) I e II, apenas.
C) I, apenas.
D) II, apenas.

QUESTÃO 32

Avalie as afirmativas referentes às compras institucionais.

I. A cotação é o registro de preços obtido da oferta 
de diversos fornecedores em relação ao material 
cuja compra foi solicitada.

II. Em casos de atrasos na entrega das mercadorias 
sem culpa do fornecedor, as datas dos 
pagamentos deverão ser mudadas. O comprador 
pode suspender ou reduzir os pagamentos, 
baseado em reclamações não reconhecidas 
pelos vendedores.

III. O pedido de compra é um contrato formal entre 
a empresa e o fornecedor, devendo representar 
fielmente todas as condições em que foi feita a 
negociação.

IV. O comprador é o responsável pelas condições 
e características da compra estabelecidas no 
pedido de compra, razão pela qual o fornecedor 
deve estar ciente de todas as cláusulas e pré-
requisitos constantes no impresso que tem força 
de contrato. 

Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s):

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

QUESTÃO 33

Existem critérios que orientam a forma como os 
documentos são eliminados. 

Em geral, não podem ser eliminados(as):

A) Cópias cujos originais sejam conservados.

B) Documentos que seus textos estejam 
reproduzidos em outros.

C) Documentos do tipo fotos, filmes, imagens 
ou desenhos que representem ou registrem 
edificações ou projetos já concluídos.

D) Documentos de pura formalidade como convites, 
cartas de agradecimento e outros. 

QUESTÃO 34

Analise a situação a seguir.

Um colaborador passou a manhã de quinta-feira 
distribuindo documentos numa sequência alfanumérica 
de acordo com o método adotado por sua empresa 
e guardando-os nos seus devidos lugares. Sabe-se 
também que esses documentos fazem parte do conjunto 
de documentos em curso ou de uso frequente.

Considerando essa situação, o colaborador passou a 
manhã:

A) explorando o sistema de consultas do arquivo 
permanente.  

B) classificando e arquivando documentos no 
arquivo corrente.

C) trabalhando diretamente com documentos de 
um arquivo público.

D) realizando a supervisão dos documentos no 
acervo do arquivo intermediário.

QUESTÃO 35

Considere que Rui vem na última semana acompanhando 
o gerente de Recursos Humanos em atividades 
relacionadas à área. Eles estão envolvidos com diversas 
funções.

Assinale a alternativa em que a função e sua respectiva 
descrição estão incorretamente relacionadas.

A)  Avaliação de desempenho: informações sobre 
o desempenho das pessoas na empresa e 
definição de ações, como encaminhar para 
treinamentos que permitam o aprimoramento do 
desempenho.

B)  Planejamento de mão de obra: definição correta 
da quantidade de pessoas necessárias para 
trabalhar nos departamentos da empresa e das 
competências que elas devem ter.

C)  Recrutamento e seleção: aquisição de pessoas 
com perfis apropriados para os cargos da 
instituição e transformação dos potenciais 
dessas pessoas em competências.

D)  Remuneração ou compensação: definição dos 
mecanismos de recompensas para as pessoas 
pela realização dos trabalhos.
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QUESTÃO 36

Com relação à gestão de estoques, analise as afirmativas 
a seguir assinalando com V as verdadeiras e com F as 
falsas.

(   ) O ponto de pedido de um material refere-se à 
quantidade desse material que a empresa tem 
em estoque, que torna possível aguardar a 
chegada de mais peças sem que haja prejuízo.  
É a quantidade de peças que indica o momento 
de fazer a solicitação de compra.

(   ) O estoque de segurança é definido como a 
quantidade mínima de peças destinada a cobrir 
as possíveis variações quanto à sua demanda, 
impedindo que o processo produtivo seja 
influenciado pela falta dessas peças. 

(   ) A soma do estoque de segurança com o lote de 
compra define o estoque máximo, que se traduz 
pela quantidade de peças especificadas no 
pedido de compra.

(   ) O recebimento é a ação de verificar 
detalhadamente os materiais, conferindo se estão 
de acordo com as caraterísticas pretendidas.

Assinale a sequência CORRETA.

A) V V V F

B) V V F V

C) V F V V

D) F V V V

QUESTÃO 37

Quando se trata dos temas relacionados a documentos 
e comunicação organizacional, a ata tem um importante 
destaque.

Com relação às atas, assinale a alternativa INCORRETA.

A) Data, hora, local, relação e identificação das 
pessoas presentes, declaração do presidente 
e secretário e ordem do dia são alguns dos 
elementos básicos integrantes de uma ata.

B) A ata deve ser lavrada em livro próprio ou em 
folhas soltas. Deve ser lavrada de tal modo que 
impossibilite a introdução de modificações.

C) A ata é um relatório pormenorizado do que se 
passou numa reunião, assembleia ou convenção.

D) O texto deve ser detalhado, com parágrafos 
normais e com o uso de alíneas. 

QUESTÃO 38

Analise a situação a seguir.

É dezembro, época em que Antônio sabe que sua 
organização realiza reuniões em grupo e individuais. 
Um ponto que Antônio considera muito importante é sua 
avaliação por seu chefe ou superior. Essa avaliação é, 
resumidamente, um balanço de seu trabalho, das metas 
e resultados alcançados, mas também a opinião de seus 
colegas e de seu próprio chefe sobre seu comportamento 
no ano que passou.

O trecho destaca dois temas principais, são eles:

A) eficácia e eficiência.

B) competência e divisão do trabalho.

C) comportamento organizacional e equipes.

D) desempenho e relacionamento interpessoal. 

QUESTÃO 39

Analise as afirmativas a seguir referentes à Administração 
Pública.

I. A Administração Pública obedece à hierarquia. 
Órgãos e agentes lotados nos órgãos inferiores 
obedecem às instruções das autoridades que 
comandam os órgãos superiores.

II. Possui poder, para comandar diversas áreas, e 
competência ilimitada, uma vez que comunica 
com município, estado e União.

III. Tem responsabilidade técnica, pois ao prestar 
serviços públicos e praticar atos administrativos, 
obedece a normas jurídicas e técnicas. 

IV. Os agentes públicos são responsáveis pelos 
atos que praticam, estando sujeitos à prestação 
de contas perante a própria Administração, os 
órgãos de controle e a sociedade.

Estão corretas as afirmativas: 

A) I, II, III e IV.

B) I, II e III, apenas.

C) I, III e IV, apenas.

D) II e III, apenas.

QUESTÃO 40

Analise o trecho a seguir.

O primeiro tipo de documento pode ser oficial, bancário, 
comercial ou interno. O segundo é um translado ou cópia 
autêntica de leis, decretos ou posturas; um aviso ou 
citação, impresso ou anunciado na imprensa periódica, 
para conhecimento geral ou dos interessados. 

Esse trecho se refere a:

A) correspondência e edital.

B) requerimento e estatuto.

C) nota fiscal e minuta.

D) aviso e recibo.
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INSTRUÇÕES GERAIS

9.3.3. A Prova Discursiva valerá 20 (vinte) pontos para todos os cargos, sendo eliminados os candidatos a que forem 
atribuídas nota zero, de acordo com o critério de avaliação, ou que não obedecerem às orientações apresentadas 
no Caderno de Prova.

9.3.5. A Prova Discursiva irá avaliar o conhecimento específico sobre o cargo.

9.3.5.2. O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado 
pelos problemas de compreensão de sua resposta.

9.3.6.2. A Redação irá avaliar o conhecimento quanto à expressão na modalidade escrita e à aplicação das normas da 
língua escrita padrão.

9.3.6.3. A Redação para o cargo de Assistente Administrativo deverá ser desenvolvida em, no mínimo 15 (quinze) e no 
máximo 30 (trinta) linhas. 

9.3.6.4. O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado 
pelos problemas de compreensão de seu texto.

9.3.6.5. Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero.

9.3.7. Será atribuída nota 0 (zero) à Prova Discursiva ou Redação: 

a) cujo conteúdo versar sobre tema diverso do estabelecido;

b) considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo 
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à Língua Portuguesa escrita – padrão formal 
– ou em idioma diverso;

c) cujo texto apresente qualquer tipo de identificação do candidato;

d) que não atingir o número mínimo de linhas estabelecido;

e) que for redigida fora do espaço definido;

f) que não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta; e

g) que tiver uso de corretivos.

9.3.8. Será adotado processo que impeça a identificação do candidato por parte da Banca Examinadora, garantindo-se 
o sigilo da correção.

9.3.10. A folha para rascunho, constante do Caderno de Prova, será de preenchimento facultativo e, em nenhuma 
hipótese, o rascunho elaborado pelo candidato será considerado na correção da prova.

9.3.11. Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Prova Discursiva ou Redação, devendo o 
candidato limitar-se a uma única Folha de Respostas recebida.

PROPOSTA DE REDAÇÃO

7 atitudes para não sofrer (tanto) com a crise

Reconhecer uma crise nem sempre é fácil. Adaptar-se às mudanças que ela exige, então, é ainda mais complicado.  
O primeiro passo, pelo menos, quase metade dos brasileiros parece ter dado. Segundo pesquisa recente do SPC Brasil, 
47 por cento dos entrevistados entendem que o cenário econômico deste ano será pior quando comparado ao do ano 
passado. E o que podemos fazer para viver melhor nesta nova realidade?

[...] “Quem se adaptar a esta nova realidade e agir com inteligência e cautela financeira certamente passará por este 
momento sem sentir a crise de maneira tão forte”, garante o educador financeiro do Portal Meu Bolso Feliz, José Vignoli.

[...]
Disponível em: <https://goo.gl/1f9TVX>. Acesso em: 26 set. 2017 (Adaptação).

Tendo como base as informações do texto motivador e seus conhecimentos sobre o assunto, REDIJA um texto dissertativo-
argumentativo em norma padrão da língua portuguesa indicando quais são, EM SUA OPINIÃO, as principais atitudes 
tomadas pelos brasileiros em função da atual crise econômica. 

Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista, 
respeitando os Direitos Humanos.
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RASCUNHO DA REDAÇÃO
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FOLHA DE RESPOSTAS
(RASCUNHO)
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A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D
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A        B        C       D
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A        B        C       D

A        B        C       D

A        B        C       D

AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS, 
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.



AT
EN

Ç
Ã

O
:

A
G

U
A

R
D

E 
A

U
TO

R
IZ

A
Ç

Ã
O

PA
R

A 
VI

R
A

R
 O

 C
A

D
ER

N
O

 D
E 

PR
O

VA
.


