
                        

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PREFEITURA RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ - PI 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 

 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CARGO 

 

AUXILIAR DE 

BIBLIOTECA  

TURNO: MANHÃ 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, 
conforme distribuição abaixo. Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições 
gráficas que causem dúvidas.  
 

Língua Portuguesa Informática Conhec. Específicos 

15 05 20 
 

02- A prova terá duração de 3 (três horas). 
 

03- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e 
preenchendo todo o espaço interno do quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou 
preta, de forma contínua e densa. 
Exemplo:   
 

 
05- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas 
com as letras (A, B, C, D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só 
deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo 
que uma das respostas esteja correta.  
 

06- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 
a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares, pagers, 
walkmans, réguas, esquadros, transferidores, compassos, MP3, Ipod, Ipad e quaisquer outros 
recursos analógicos. 
 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 
Observações: Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 1 
(uma) hora a partir do início da prova. 

 

5.11.1. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saía da sala de aplicação 
de sua prova nos últimos 30 (trinta) minutos. 

 
NOME DO (A) CANDIDATO (A):_________________________________________________ 

 

MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

Telefone: (86) 3303-3146 

E-mail: ima.riogrande2016@outlook.com 

 

A B 

 

D 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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             LÍNGUA PORTUGUESA                                                                                          QUESTÕES DE 1 A 15 

 

INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o 

número correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

AS QUESTÕES 1 A 13 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

 

TEXTO 

Nosso tempo 

A Osvaldo Alves

1 
1. Este é tempo de partido,  

2. tempo de homens partidos. 

 

3. Em vão percorremos volumes, 

4. Viajamos e nos colorimos. 

5. A hora pressentida esmigalha-se em pó na rua. 

6. Os homens pedem carne. Fogo. Sapatos. 

7. As leis não bastam. Os lírios não nascem 

8. da lei. Meu nome é tumulto, e escreve-se 

9. na pedra. 

 

10. Visito os fatos, não te encontro. 

11. Onde te ocultas, precária síntese, 

12. penhor de meu sono, luz 

13. dormindo acesa na varanda? 

14. Miúdas certezas de empréstimo, nenhum beijo 

15. sobe ao ombro para contar-me 

16. a cidade dos homens completos. 

 

17. Calo-me, espero, decifro,  

18. As coisas talvez melhorem.  

19. São tão fortes as coisas! 

 

20. Mas eu não sou as coisas e me revolto. 

21. Tenho palavras em mim buscando canal,    

22. são roucas e duras, 

23. irritadas, enérgicas, 

24. comprimidas há tanto tempo, 

25. perderam o sentido, apenas querem explodir. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Antologia poética. 12. ed. Rio 

http://www.luso-poemas.net/modules/news/article.php?storyid=204243 
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01) No texto, está presente a ideia de 

 

(A) desesperança no futuro. 

(B) medo do que está por vir. 

(C) acomodação em face da realidade observável. 

(D) inquietação diante do caos que rege o mundo. 

 

02) O sujeito poético, no texto, revela-se 

 

(A) alheio ao que se passa a sua volta. 

(B) revoltado por não ter perspectivas imediatas. 

(C) desejoso de reverter a ordem das coisas. 

(D) contraditório ante a postura tomada em 

relação aos fatos. 

 

03) A forma verbal transcrita à esquerda que pode 

ser substituída, mantendo-se o seu sentido 

original, pela expressão indicada à direita é: 

 

(A) melhorem" (v. 18) - possam melhorar. 

(B) “percorremos” (v.3) - tínhamos percorrido 

(C) "pedem" (v. 6) - estavam pedindo 

(D) "ocultas" (v. 11) - terias ocultado 

 

04) No texto, 

 

(A) o vocábulo "nenhum" (v. 14) equivale a 

qualquer. 

(B) a palavra "precária" (v. 11) conota debilidade. 

(C) a oração "Calo-me" (v. 17) exprime apatia. 

(D) o termo "talvez" (v. 18) sugere desânimo. 

 

05)  

 

 

 

 

Nesses versos, os termos em negrito são 

identificados respectivamente como 

 

(A) particípio  e  adjetivo. 

(B) substantivo  e adjetivo. 

(C) particípio  e substantivo. 

(D) substantivo e substantivo. 

 

06) Com referência ao texto, é correto afirmar: 

 

(A) Os termos "vão" (v. 3) e "são" (v. 22) têm o 

mesmo valor morfológico. 

(B) A expressão "precária síntese" (v. 11) tem 

função apositiva. 

(C) O termo "acesa" (v. 13) exerce função 

predicativa. 

(D) As expressões "as coisas" (V. 19) e "as coisas" 

(v. 20), possuem função subjetiva. 

07) A frase em que é admissível alteração na 

colocação do pronome átono, podendo ocorrer 

a próclise ou a ênclise é: 

 

(A) “Visito os fatos, não te encontro.”. (v.10). 

(B) “Calo-me, espero, decifro,” (v.17). 

(C) “Onde te ocultas” (v.11). 

(D) “sobe ao ombro para contar-me” (v.15). 

 

08) Sobre a frase “São tão fortes as coisas! 

(v.19), pode-se afirmar. 

 

(A) O nome é núcleo do predicado. 

(B) “tão” é um modificador do verbo. 

(C) “as coisas” funciona como predicativo. 

(D) A oração não tem sujeito. 

 

09) O texto permite considerar correta a 

alternativa: 

 

(A) A forma verbal “perderam” (v.25) expressa 

uma ação atribuída a um ser indeterminado. 

(B) O termo “precária síntese” (v.11) tem valor 

enfático. 

(C) O vocábulo “nenhum” (v.14) se colocado após 

o nome com o qual se relaciona, altera o 

sentido da frase. 

(D) Em “...há tanto tempo” (v.24)  apresenta 

verbo impessoal. 

 

10) Observe as frases a seguir: 

 

I. “As coisas talvez melhorem.” (.v.18)  

“São tão fortes as coisas!” (v.19). 

II. “Mas eu não sou as coisas e me revolto.” 

(v.20). 

 

Em relação ao I, o  fragmento II expressa uma 

ideia de: 

 

(A) Adição 

(B) ressalva 

(C) conclusão 

(D) explicação 

 

11) No texto, a palavra “Miúdas” (v.14) exerce a 

mesma função sintática que a expressão: 

 

(A) “dos homens” (v.16). 

(B) “de empréstimo” (v.14). 

(C) “da lei.” (v.8). 

(D) “enérgicas,” (v.23). 

 

 

 

"Este é tempo de partido, 

tempo de homens partidos" (v. 1 -2) 
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12) Atente para a frase seguinte: 

 

“Mas eu não sou as coisas e me revolto.” (v.20). 

 

Sobre a frase em destaque é correto afirmar: 

 

(A) É um período composto por subordinação. 

(B) O sujeito da primeira oração está oculto. 

(C) A palavra “coisas” completa o verbo. 

(D) O sujeito da segunda oração é elíptico. 

 

13)  

 “Os homens pedem carne” (v.6). 

 “Visito os fatos” (v.10). 

 “perderam o sentido” (v.25). 

 

Nos fragmentos transcritos, os termos em negrito 

podem ser substituídos, respectivamente, por: 

 

(A) lhe / lhes / o. 

(B) na / lhes / no. 

(C) a / os / lhe. 

(D) na / os / no. 

 

AS QUESTÕES 14 E 15 ESTÃO RELACIONADAS 

À TIRINHA ABAIXO 

TEXTO 

 

 

GOUVEIA, Luís Augusto. Fala, menino! 

 

14) Essa tira enfoca: 

 

(A) um pedido de ajuda diante da iminência de 

um problema. 

(B) uma representação hiperbólica do conflito de 

alguns estudantes em face do Vestibular. 

(C) uma crítica indireta aos que se desequilibram 

em decorrência de problemas corriqueiros. 

(D) o sarcasmo de um ser insensível, que ignora o 

compromisso de alguém ser aprovado nos 

exames a que se submete. 

 

 

 

 

 

 

15) Diante da situação apresentada no texto, uma 

possível fala do personagem ouvinte, para 

acalmar o nervosismo do seu interlocutor, 

poderia ser expressa: 

 

(A) pelo adágio: "Muito vento é sinal de pouca 

chuva". 

(B) pelo ditado: "0 pé que não caminha não dá 

topada". 

(C) pelo provérbio: "Depois da tempestade, vem a 

bonança". 

(D) pela máxima: "Quem semeia vento colhe 

tempestade". 

 

QUESTÕES INFORMÁTICA – 16 a 20 

 

 

16) Analise as afirmativas abaixo em relação ao 

sistema de computação: 

 

I- Uma das características marcantes dos 

dispositivos de armazenamento é o endereço 

de acesso a uma determinada parte (ou 

posição) do dispositivo ou da memória. 

II- Os dispositivos de ENTRADA ou SAÍDA servem 

basicamente para permitir que os sistemas de 

computação se comuniquem com o mundo 

exterior, realizando ainda, além da 

interligação, a conversão das linguagens do 

sistema para a linguagem do meio exterior e 

vice-versa. 

III- O componente do sistema de computação 

responsável pelo armazenamento das 

informações introduzidas pelo componente de 

ENTRADA é denominado Unidade Central de 

Processamento (UCP). 
 

(A) É desacertado o que ser afirma no item I. 

(B) É desacertado o que ser afirma no item II. 

(C) É desacertado o que ser afirma no item III. 

(D) Nenhum item está desacertado. 

 

17) São computadores pequenos que permitem os 

acessos de diversos usuários 

simultaneamente. São projetados para 

atender à necessidade das organizações de 

pequeno e médio porte. Este tipo de 

computador precisa ter um bom 

processamento para poder tratar todas as 

informações que recebe dos terminais 

conectados a ele. O tipo de computador 

descrito é: 
 

(A) Computador Midrange. 

(B) Computador Handheld. 

(C) Computador Mainframe. 

(D) Computador de Grande Porte. 
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18) Para o devido funcionamento de um 

computador precisamos de uma entrada de 

dados. Supondo uma situação de um usuário 

que digita um texto através de um teclado 

conforme informações abaixo responda o que 

se pede: 

 

Passo 01 - O usuário digita alguma informação no 

teclado. 

Passo 02 – Uma vez que há alguma entrada de 

informação no computador, a informação será 

enviada para o processador. 

Passo 03 – O processador analisará os dados, 

podendo realizar algum processamento. 

 

Qual a via de comunicação que transmite os dados 

para o processador conforme execução do passo 

02? 

 

(A) O processador. 

(B) O barramento. 

(C) A memória principal. 

(D) A memória secundária. 

 

19) Analise as afirmativas abaixo com relação ao 

Microsoft Excel 2010: 

 

I- Função NÃO inverte o valor lógico do 

argumento. 

II- Função OU retorna FALSO se um dos 

argumentos for FALSO. 

III- Função PROCV procura na primeira linha de 

uma matriz e se move ao longo da coluna 

para retorna o valor de uma célula. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item II é verdadeiro. 

(C) Apenas o item III é verdadeiro. 

(D) Existem dois itens verdadeiros. 

 

20) Analise as afirmativas abaixo com relação aos 

atalhos no Windows 8: 

 

I- O atalho Ctrl+Insert copia o item 

selecionado. 

II- O atalho Ctrl+R renomeia o item selecionado. 

III- O atalho Ctrl+D exclui o item selecionado e 

movê-lo para a Lixeira. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Apenas o item III é falso. 

(D) Nenhum item é falso. 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 a 40 

 

 
21) O artigo 37 da Constituição Federal de 1988 

elenca os princípios inerentes à Administração 
Pública. A função desses princípios é a de dar 
unidade e coerência ao Direito Administrativo, 

controlando as atividades administrativas de 
todos os entes que integram a federação 
brasileira (União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios). Todas as afirmações abaixo sobre 
os princípios básicos da Administração Pública 
estão corretas, EXCETO: 

 
(A) Em Direito Administrativo vigora o princípio da 

publicidade, a situação que permite o sigilo 

dos atos administrativos, é a seguinte: 
quando for imprescindível à segurança da 
Sociedade e do Estado. 

(B) Com relação aos princípios constitucionais da 

Administração Pública é correto afirmar que a 
inobservância ao princípio da 
proporcionalidade, acarreta também a ofensa 
ao princípio da razoabilidade. 

(C) São princípios constitucionais controladores da 
atuação na Administração Pública legalidade, 
impessoalidade, eficiência e conveniência.  

(D) A atuação administrativa não pode contrariar, 
além da lei, a moral, os bons costumes, a 
honestidade, os deveres de boa 
administração, sob pena de ofensa ao 
princípio da moralidade. 

 

22) Os princípios básicos da Administração Pública 
devem ser seguidos à risca pelos agentes 
públicos, não podendo se desviar destes 
princípios sob pena de praticar ato inválido e 
expor-se à responsabilidade disciplinar civil ou 
criminal dependendo do caso. Sobre esses 
princípios assinale a alternativa INCORRETA 

 
(A) A Administração Pública deve obediência ao 

que lhe é prescrita, sendo-lhe vedada 
aplicação retroativa de nova interpretação de 
uma norma administrativa. O disposto é 
estabelecido pelo princípio da razoabilidade 

(B) A emenda constitucional nº 19/98, conhecida 

como emenda da reforma administrativa, 
dispôs sobre os princípios da Administração 

Pública incluindo entre os anteriormente 
constitucionalizados o princípio da eficiência. 

(C) Do princípio da publicidade decorre o direito à 
informação, interesse que o administrado tem 

como garantia jurisdicional. Para garantir esse 
direito o administrado poderá valer-se do 
habeas data 

(D) A Administração Pública tem direito de 
modificar, unilateralmente, relações jurídicas 
estabelecidas, em face da supremacia do 
interesse público sobre o privado. 

 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 10 
  

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

23) A licitação é obrigatória para toda 

Administração Pública e deve seguir vários 

princípios, conforme preconizado no art. 37 

caput e inciso XXI da Constituição Federal: 

Sobre licitação, assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) A licitação destina-se a garantir a observância 

do princípio constitucional da isonomia e a 

selecionar a proposta mais vantajosa para a 

Administração. 

(B) Entre as modalidades de licitação para compra 

de bens e serviços, destacam-se: 

concorrência, tomada de preços, pregão e 

convite. 

(C) Pregão é a modalidade de licitação utilizada 

para aquisição de bens e serviço cujos 

padrões de desempenho possam ser 

objetivamente definidos pelo edital, por meio 

de especificações usados no mercado. 

(D) A lei prevê que nos casos de emergência ou 

calamidade pública a licitação é 

indispensável.  

 

24) Contrato administrativo é todo e qualquer 

ajuste entre órgãos ou entidades da 

Administração Pública e particulares, em que 

há um acordo de vontade para a formação de 

vínculo e a estipulação de obrigações 

recíprocas. Analise as afirmações abaixo sobre 

Contrato Administrativo: 

 

I. O contrato administrativo é consensual, em 

regra, formal, oneroso e realizado intuitu 

personae. 

II. Tanto a Administração Direta como a 

Administração Indireta podem firmar 

contratos com peculiaridades administrativas 

que os sujeitem aos preceitos do Direito 

Público.  

III. O que tipifica e o distingue do contrato 

privado é a participação da Administração 

Pública com supremacia de poder para fixar as 

condições iniciais do ajuste. 

IV. Em conformidade com o privilegio 

administrativo na relação contratual decorre 

para a Administração a faculdade de impor as 

chamadas cláusulas exorbitantes do direito 

comum. 

V.  Contrato Administrativo é o ajuste que a 

Administração Pública, agindo nessa 

qualidade, firma somente, com particular para 

a consecução de objetivos de interesse 

público, nas condições estabelecidas pela 

própria Administração. 

 

Após análise das afirmações acima, podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas II, III e IV estão corretas 

(C) Apenas III, IV e V estão corretas 

(D) Apenas I, III e V estão corretas 

 

25) O contrato administrativo tem todas as 

características abaixo, EXCETO. 

 

(A) Informal 

(B) Oneroso 

(C) Comutativo 

(D) Intuitu personae. 

 

26) Todas as afirmações sobre os contratos 

administrativos estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Equilíbrio financeiro é a relação que as partes 

pactuaram inicialmente entre os encargos do 

contratado e a atribuição da Administração 

para a justa remuneração pela execução do 

objeto do contrato. 

(B) O controle ou fiscalização do contrato compete 

ao contratado, consiste em supervisionar, 

acompanhar, fiscalizar e intervir na execução 

do contrato para garantir o seu fiel 

cumprimento. 

(C) O equilíbrio financeiro objetiva a manutenção 

do equilíbrio econômico inicialmente assumido 

no contrato, na hipótese de sobrevirem fatos 

imprevisíveis, ou previsíveis, porém de 

consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, 

ainda, em caso de força maior ou caso 

fortuito. 

(D) Havendo alteração unilateral do contrato que 

aumente os encargos do contratado, a 

Administração deverá restabelecer, por 

aditamento, o equilíbrio econômico-financeiro 

inicial, mesmo que a alteração atinja somente 

o objeto do contrato. 
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27) Todas as afirmações sobre os contratos 

administrativos estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A exceção de contrato não cumprido – 

exceptio non adimpleti contractus – impede ao 

contratado cessar a execução do objeto 

contratual por inadimplência do Estado. 

(B) O contrato de Direito Privado permite ao 

contratado a paralisação da execução do 

objeto por inadimplência do contratante, fato 

este que o distingue do contrato 

administrativo porque sempre há, no seu 

objeto, um serviço de natureza pública 

outorgada a um terceiro a sua execução. 

(C) Em face do princípio da continuidade dos 

serviços públicos, e para que não haja 

prejuízo à lei permite sua paralisação pelo 

contratado. 

(D) Caso haja prejuízos pela inadimplência do 

Estado, será o contratado indenizado, se 

comprovados. O que não se permite é a 

suspensão da execução dos serviços 

decorrentes de fatos menores e suportados 

pelo contratado. 

 

28) Correspondência Oficial é a comunicação entre 

os órgãos do serviço público ou autárquico, na 

troca de informações de interesse comum ou 

das partes. Sobre essas correspondências 

todas as afirmações abaixo estão corretas, 

EXCETO. 

 

(A) Há apenas dois fechos para todas as 

modalidades de comunicação padrão: um. 

para autoridades superiores, inclusive o 

Presidente da República: Respeitosamente; 

2.para as demais autoridades: 

Atenciosamente. 

(B) O vocativo a ser empregado em comunicações 

dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 

Senhor, seguido do cargo respectivo: 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 

República; Excelentíssimo Senhor Presidente 

do Congresso Nacional. 

(C) Os pronomes de tratamento, embora se 

refiram a segunda pessoa gramatical, levam a 

concordância para a terceira pessoa. Os 

pronomes possessivos também devem 

concordar em 3.ª pessoa. 

(D) O vocativo e o tratamento dentro do corpo da 

correspondência poderá ter, para o Presidente 

da República, abreviatura. 

 

 

 

 

29) Todas as técnicas de secretariar abaixo estão 

corretas, EXCETO. 

 

(A) Não cabe a secretária administrar o próprio 

tempo e o do executivo também. Pois apenas 

o executivo tem o comando sobre o tempo 

administrado  

(B) As atividades de secretariar ultimamente 

estão sendo enfatizados pelo maior poder de 

decisão com que os profissionais que vêm 

atuando nos mais diversos segmentos 

organizacionais.  

(C) A responsabilidade está sendo exigida a cada 

trabalho executado e a participação nas 

tomadas de decisões tem sido um verdadeiro 

desafio na carreira de um agente, que vem 

respondendo satisfatoriamente às 

organizações. 

(D) Além da sua contribuição estratégica, uma das 

ferramentas essenciais no trabalho de um 

agente de na função de secretária é a 

informática que, sem dúvida, proporciona 

inovação no trabalho Executivo/Secretária 

tornando-o mais ágil e eficiente, permitindo, 

assim, que encontrem mais tempo para outras 

atividades. 

 

30) Dentre as muitas funções de secretariar todas 

abaixo estão corretas, EXCETO. 

 

(A) A redação e a gestão de correspondência; 

(B) Ineficiência na comunicação com os demais 

funcionários  

(C) Os trabalhos de tomada de notas e digitação 

(D) Elaboração das atas de reuniões; 

 

31) Analise as funções de secretariar 

normalmente desenvolvidas nas repartições 

 

I. Organizar arquivo dos documentos do 

escritório; 

II. Organização com rapidez e exatidão da 

classificação, do registo e dos arquivos; 

III. Preparação e organização de assembleias, 

reuniões, seminários e convenções; 

IV. Gestão das chamadas telefônicas de entrada e 

de saída. 

 

Após análise das funções acima podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretas. 

(B) Apenas III e IV estão corretas 

(C) Apenas I e II estão corretas 

(D) Apenas II, III e IV estão corretas 
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32) Todas as afirmações abaixo sobre o uso do fax 

estão corretas, EXCETO. 
 

(A) Em princípio, não é necessário acusar a 

recepção, que é feita automaticamente pelo 

fax. 

(B) O fax não deve ser utilizado para substituir as 

cartas.  

(C) Se se tratar de uma correspondência formal 

ou oficial pode-se, quanto muito, enviar por 

fax uma cópia da carta que foi mandada nesse 

dia pelo correio, indicando isso mesmo no 

impresso de cobertura. 

(D) É imprescindível que os faxes devem conter 

mensagens confidenciais ou íntimas. 

 

33) No nosso dia a dia interagimos com as mais 

diferentes pessoas, oriundas dos mais 

diferentes níveis socioculturais, que trazem 

consigo tipos de comportamentos 

diferenciados, consequentes de suas 

experiências de vida. Para um bom trato com 

os colegas de trabalho devemos observar as 

seguintes normas de convivência:  

 

I. Seja cordial e interesse-se sinceramente pelos 

outros  

II. Seja generosa em elogiar, cautelosa em 

criticar.  

III. Saiba considerar os sentimentos dos outros  

IV. Preocupe-se com a opinião dos outros. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 
 

(A) Apenas I, II e III estão corretas 

(B) I, II, III e IV estão corretas. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretas 

(D) Apenas I, III e IV estão corretas 

 

34) Um Arquivista irá atuar separando 

documentos, organizando arquivos, se 

responsabilizando por toda a organização dos 

documentos. Todas as afirmações abaixo 

sobre os arquivos estão corretas, EXCETO. 

 

(A) O objetivo do arquivo é provar e testemunhar.  

(B) Os documentos de arquivo são produzidos 

para atender as finalidades administrativas, 

jurídicas, funcionais e legais. 

(C) No processamento técnico dos acervos 

arquivísticos, incluem-se a identificação, a 

classificação, a catalogação, a avaliação, o 

arranjo e a descrição. 

(D) O crescimento do acervo arquivístico resulta 

da acumulação dos documentos no âmbito da 

instituição 

35) São vantegens e benefícios de arquivos todos 

abaixo, EXCETO. 
 
(A) Sigilo das informações, segurança e 

preservação dos documentos; 
(B) Aumento de custos com a administração e 

manutenção do acervo; 
(C) Eliminação das dificuldades para 

gerenciamento e manutenção dos arquivos; 
(D) Descarte de documentos expirados ou 

desnecessários; 
 
36) A reunião é das melhores ferramentas para se 

chegar a uma decisão. Todas as dicas vindas 

da experiência de profissionais, para que se 
possam tornar as reuniões mais produtivas 
estão corretas, EXCETO. 

 

(A) Identifique o objetivo da reunião. Ao se fazer 
isso, seus participantes passam a vê-la com 
mais importância e o comparecimento é 

maior. 
(B) Os participantes devem saber exatamente que 

informações precisam um do outro. Isto reduz 
o tempo das reuniões, e mais, os participantes 
não perdem tempo juntando informações de 
que ninguém vai precisar. 

(C) As informações úteis para todos podem ser 

jogadas na Intranet da empresa para que 
possam ser lidas antes da reunião. Assim, os 
participantes já podem chegar com sugestões 
a serem discutidas. 

(D) O presidente da reunião não deve seguir uma 
agenda. Pois sendo presidente as 

comunicações não devem ser controladas, 
mas mesmo assim o objetivo vai ser 
cumprido. 

 
37) Existem várias técnicas, ferramentas e 

conhecimentos necessários para o correto 
controle e gestão patrimonial. Assim todas as 

afirmações sobre as Diretrizes da gestão 
patrimonial estão corretas, EXCETO.  

 
(A) É permitido a movimentação ou o 

deslocamento de qualquer bem patrimonial 
desacompanhado da documentação legal. 

(B) Em caso de reparo de bens, o número de 

registro patrimonial deve ser mantido, 
anotando-se, quando necessário, as 

alterações verificadas, para fins de pronta 
identificação do bem. 

(C) Os bens patrimoniais que ingressarem nos 
órgãos ou entidades públicas por empréstimo 

ou cessão, serão cadastrados, terão controle 
especial, mas não receberão registro 
patrimonial. 

(D) Os bens adquiridos com recursos de convênios 
ou contrato que, contiverem período de 
carência, serão cadastrados, terão controle 
especial, mas só receberão o registro 

patrimonial quando encerrado o prazo. 
 



 

                                                                                                                                                          Página 10 de 10 
  

CARGO: AUXILIAR DE BIBLIOTECA  
INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

38) Quanto ao controle de bens públicos temos o 

Interno e o Externo. O controle Interno é o 

conjunto de ações exercido no âmbito do 

órgão público. São tipos de Controles Internos 

todos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Controle do recebimento do material e 

inventários. 

(B) Termos de Custo/Benefício. 

(C) Cadastramento e identificação; 

(D) Termos de responsabilidade e verificações 

periódicas; 

 

39) Termo de Responsabilidade é um documento 

de controle necessário para efetivar a 

transferência da responsabilidade pela guarda 

de um bem de uma unidade para outra. Este 

deve conter: 

 

I. Unidade de localização do bem 

II. Nº de registro patrimonial 

III. Descrição, estado físico, valor. 

IV. As competentes assinaturas 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretos 

(B) I, II, III e IV estão corretos. 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) Apenas I, III e IV estão corretos 

 

40) O controle dos bens públicos pode ser 

conceituado como um conjunto de ações 

sistemáticas, planejadas, de forma a evitar 

que os bens públicos sejam: 

 

(A) Dilapidados; 

(B) Reformados 

(C) Extraviados; 

(D) Empregados em funções fora de sua 

destinação. 

 

 


