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ESTADO DO PIAUÍ 
CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 
 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA CÂMARA 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 SECRETARIA 

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.camarariogrande2016@outlook.com 

A B D 
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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 
 



  

                                                                                                                                                          Página 4 de 10   
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

CÂMARA MUNICIPAL DE RIO GRANDE DO PIAUÍ 

 
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) O Desfragmentador do sistema operacional é um software:  (A) Básico. (B) Utilitário. (C) Aplicativo. (D) Padrão.  17) Analise os itens abaixo com relação à Internet sem fio (Redes Wireless):  I- As redes WPAN são também chamadas de redes sem fio pessoal. Como por exemplo, o Bluetooth e Infravermelho. II- As redes WLAN são também chamadas como rede sem fio metropolitana, como por exemplo, Wimax.  (A) Apenas o item I está correto. (B) Apenas o item II está correto. (C) Os itens I e II estão corretos. (D) Os itens I e II são falsos.  18) Analise os itens abaixo com relação ao HARDWARE:  I- A CPU é composta pela ULA, UC e REG. II- PCI é um barramento unicamente de Entrada. III- O Hard Disk é também chamado de Winchester.  (A) Apenas o item I está correto. (B) Apenas o item III é falso. (C) Apenas os itens I e II são falsos. (D) Todos os itens são falsos.  19) Analise os itens abaixo com relação aos tipos de memória RAM:  I- A memória DRAM é um tipo de memória RAM DINÂMICA. II- A BIOS, o SETUP e o POST são softwares componentes da memória RAM ESTÁTICA. III- A memória SRAM é um tipo de memória RAM ESTÁTICA.  (A) Existem apenas dois itens falsos. (B) Apenas o item II é falso. (C) Apenas o item III é falso. (D) Todos os itens são falsos.  20) O atalho Ctrl+R no Windows 8 tem a função de:  (A) Renomear o item selecionado. (B) Alternar entre aplicativos abertos (exceto aplicativos do desktop). (C) Alternar o layout do teclado quando houver vários layouts de teclado disponíveis. (D) Atualizar a janela ativa 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 a 40 
 

 
21) São considerados princípios básicos aqueles 

enumerados no art. 37 da Constituição 
Federal. Sobre este assunto, todas as 
afirmações abaixo estão corretas, EXCETO: 

 
(A) A Administração tem que exercer a atividade 

administrativa de acordo com os objetivos 
legais. Aqui, podendo ser representado dentre 
outros pelos princípios da legalidade e da 
finalidade. 

(B) O princípio da legalidade explicita a 
subordinação da Administração Pública à lei. 
Tal princípio deriva do controle judicial dos 
atos administrativos. 

(C) De acordo com o princípio da especialidade as 
entidades estatais não podem abandonar, 
alterar ou modificar os objetivos para os quais 
foram constituídas. 

(D) O dever da Administração de justificar seus 
atos, apontando-lhes os fatos e fundamentos 
jurídicos do ato decorre, especificamente, do 
princípio da motivação. 

 
22) A administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 
do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá 
alguns princípios. Sobre estes princípios todas 
as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO. 

 
(A) 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. 

(B) A ideia de que a Administração tem que tratar 
a todos os administrados sem discriminações, 
benéficas ou detrimentosas, é referente ao 
princípio da impessoalidade. 

(C) Pelo princípio do devido processo legal são 
assegurados o contraditório e a ampla defesa 
aos administrados 

(D) 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 

 
 
 
 
 

23) Segundo Reale (1986, p. 60): Princípios são, 
pois verdades ou juízos fundamentais, que 
servem de alicerce ou de garantia de certeza 
a um conjunto de juízos, ordenados em um 
sistema de conceitos relativos à dada porção 
da realidade. Sobre esses princípios assinale a 
alternativa INCORRETA 

 
(A) Se a autoridade competente declara de 

utilidade pública para fins de expropriação 
bem de inimigo político, visando afrontá-lo, 
embora invocando motivo de interesse 
público, caracteriza-se desvio de poder ou de 
finalidade. 

(B) Se o ato administrativo estiver viciado pelo 
desvio de poder, por falta do elemento 
relativo à finalidade de interesse público, 
atingirá o princípio da legalidade. 

(C) O ato administrativo é imposto ao 
administrado, independente da sua anuência, 
pela prerrogativa da Administração da 
exigibilidade. 

(D) A prerrogativa atribuída à Administração 
Pública para invadir materialmente a esfera 
jurídica dos particulares, sem ir previamente 
ao Poder Judiciário é característica da 
imperatividade. 

 
24) Todas as afirmações abaixo sobre licitação 

estão corretas, EXCETO. 
 
(A) Licitação é o procedimento administrativo 

para contratação de serviços ou aquisição de 
produtos pela Administração Pública. Sendo 
regulado pela Lei ordinária nº 8.666/93, visa 
proporcionar a melhor contratação possível 
para o Poder Público, de forma sistemática e 
transparente. 

(B) Licitação é um procedimento administrativo 
destinado à seleção da melhor proposta 
dentre as apresentadas por aqueles que 
desejam contratar com a Administração 
Pública.  

(C) A Licitação é um instrumento que se estriba 
na ideia de competição a ser travada, 
isonomicamente, entre os que preenchem os 
atributos e as aptidões, necessários ao bom 
cumprimento das obrigações que se propõem 
assumir. 

(D) Compete privativamente à União, aos Estados, 
aos Municípios e ao Distrito Federal, legislar 
sobre normas gerais de licitação e 
contratação, em todas as modalidades, para 
as Administrações Públicas diretas, 
autárquicas e fundacionais da União, apenas. 
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25) Os contratos devem estabelecer com clareza e 
precisão as condições para sua execução, 
expressas em cláusulas que definam os 
direitos, obrigações e responsabilidades das 
partes, em conformidade com os termos da 
licitação e da proposta a que se vinculam, 
sobre os Contratos Administrativos, Sobre 
esses assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) São características do Contrato 

Administrativo: presença da Administração 
Pública como poder público; finalidade 
pública; obediência à forma prescrita em lei; 
procedimento legal; natureza de contrato de 
adesão; natureza intuitu personae; e presença 
de clausulas exorbitantes.  

(B) São penalidades aplicáveis ao contratado nos 
contratos administrativos: advertência; multa; 
suspensão temporária de participação em 
licitação e impedimento de contratado com a 
Administração, por prazo não superior a dois 
anos; declaração de inidoneidade para licitar 
ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição até que seja 
promovida a reabilitação, perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade. 

(C) Contrato de empreitada é todo aquele em que 
o particular se obriga a realizar uma obra 

(D) A rescisão unilateral do contrato 
administrativo por parte da Administração 
Pública pode ocorrer nos casos previstos em 
lei, nunca gerando o dever de indenizar. 

 
26) Todas as afirmações sobre os contratos 

administrativos estão corretas, EXCETO. 
 
(A) Os contratos administrativos poderão ser 

alterados unilateralmente, com as devidas 
justificativas da Administração Pública. 

(B) Toda e qualquer alteração unilateral do 
contrato deve conservar o equilíbrio financeiro 
inicial, sob pena de enriquecimento ilícito do 
Estado. 

(C) O contratado fica obrigado a aceitar, nas 
mesmas condições contratuais, os acréscimos 
ou supressões que se fizeram nas obras, 
serviços ou compras, até 25% (vinte e cinco 
por cento) do valor inicial atualizado do 
contrato. 

(D) O contratado fica obrigado a aceitar no caso 
particular de reforma de edifício ou de 
equipamento, até o limite de 80% (oitenta por 
cento) para os seus acréscimos. 

 

27) Todas as afirmações sobre os contratos 
administrativos estão corretas, EXCETO. 

 
(A) Reajustamento de preços é o aumento do 

valor pactuado no contrato e previsto no 
edital de licitação. 

(B) O Reajustamento de preços visa compensar 
perda decorrente da desvalorização da moeda 
ou da elevação dos custos relativos ao objeto. 

(C) O reajustamento de preços decorre de 
hipótese de fatos previsíveis, porém de 
consequências calculáveis, como, por 
exemplo, a desvalorização da moeda ou o 
aumento real dos custos. 

(D) O índice de reajuste de preço deve ser 
previsto no edital e no contrato de licitação, 
sob pena de não alterar esta cláusula até o 
seu término, pois não trata de faculdade da 
Administração e sim de acordo contratual que 
deve ser observado e aplicado quando de sua 
aquisição. 

 
28) Todas as afirmações sobre os contratos administrativos estão corretas, EXCETO.  (A) Poderá a Administração, se prevista no edital de licitação, exigir prestação de garantia nas contratações de obras, serviços e compras. (B) As modalidades de garantias apresentadas pela Lei de Licitação são caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. (C) O contratado é obrigado a optar pela modalidade de títulos da dívida pública (D) Será a garantia prestada pelo contratado restituída após a execução do contrato, e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente.  29) Sobre a linguagem das comunicações oficiais, todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO.  (A) A linguagem da correspondência oficial precisa ser adequada à região em que será veiculada. Para entendimento de todos, precisa respeitar os aspectos linguísticos regionais. (B) As comunicações oficiais escritas devem ser formais, polidas e padronizadas. A polidez consiste no emprego de expressões respeitosas e tratamento apropriado àqueles com os quais nos relacionamos. (C) As comunicações que partem de uma entidade devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão brasileiro. Para tanto, deve-se evitar a linguagem restrita a determinados grupos. (D) Há consenso de que as comunicações escritas devem empregar a norma padrão da língua, em que se observam as regras da gramática formal.  
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30) Segundo o Manual de Redação da Presidência 
da República, a redação padrão é a maneira 
pela qual se redigem atos normativos e 
comunicações. Em qual alternativa há um 
critério que não pode estar presente na 
redação padrão. 

 
(A) Objetividade (impessoalidade) 
(B) Correção gramatical 
(C) Conotação 
(D) Formalidade e Uniformidade 
 
31) Analise as afirmações abaixo sobre as técnicas 

de secretariar que precisam ser observadas e 
realizadas para um bom desenvolvimento do 
trabalho em qualquer repartição: 

 
I. A agente pode atuar como um motivador, 

transmitindo uma imagem positiva da sua 
área de atuação e promovendo o intercâmbio 
entre subordinados e chefias. 

II. A liderança é mais uma das técnicas 
gerenciais. Portanto o agente precisa 
conhecê-la para poder auxiliar seu gerente a 
praticá-la no dia-a-dia 

III. A comunicação é um tributo essencial da 
atividade humana. Dela depende o 
entendimento social, familiar e profissional. O 
êxito da empresa, da gerência, do agente, 
depende essencialmente da habilidade dos 
indivíduos se comunicarem. 

IV. A comunicação deve ser clara, objetiva e 
flexibilizada de acordo com a cultura de cada 
funcionário, pois, para se concretizar uma 
comunicação é necessário que a mensagem 
enviada seja plenamente entendida e recebida 
pelo interessado. 

 Após análise das afirmações acima podemos concluir que:  (A) Apenas I, II e III estão corretas (B) Apenas II, III e IV estão corretas (C) I, II, III e IV estão corretas. (D) Apenas I, III e IV estão corretas  32) Todas as afirmações abaixo sobre o uso do fax estão corretas, EXCETO.  
(A) O fax serve para enviar mensagens informais e urgentes.  
(B) Existem formulários para este tipo de correspondência via fax que pouco variam de empresa para empresa.  
(C) A linguagem deve simplificar-se ao máximo para que a mensagem seja clara e concisa. 
(D) É imprescindível que os faxes devem conter mensagens confidenciais ou íntimas.  

33) Todas as afirmações abaixo sobre o uso do fax 
estão corretas, EXCETO. 

 
(A) Não se deve mandar parabéns ou 

agradecimentos por fax.  
(B) Ao invés de mandar parabéns e 

agradecimentos por fax é preferível fazê-lo 
por telefone.  

(C) É recomendado que se mande convites por 
fax 

(D) Apenas numa emergência, no caso de se ter 
perdido o convite enviado pelo correio, se 
poderá mandar uma cópia por fax. 

 
34) Ante um mesmo estímulo reagimos diferentemente e diante das mesmas circunstâncias, tomamos atitudes que são próprias à nossa personalidade. Para um bom trato com os colegas de trabalho devemos observar as seguintes normas de convivência:   I. Fale com as pessoas  II. Sorria para as pessoas  III. Chame as pessoas pelo nome  IV. Seja amiga e prestativa   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  35)  A Organização de Documentos e Arquivos é um serviço que tem como finalidade principal criar instrumentos de controle e monitoramento do armazenamento e tráfego de documentos nas empresas, por intermédio da implantação de técnicas e metodologias de organização e gerenciamento de arquivos. Sobre esse assunto todas as afirmações abaixo estão corretas, EXCETO.  (A) O processo que, na organização de arquivos correntes, consiste em colocar ou distribuir os documentos numa sequência alfabética, numérica ou alfanumérica é chamada de Arranjo. (B) Ao conjunto de documentos de um arquivo denominamos de acondicionamento  (C) Arquivo é o conjunto de documentos produzidos e recebidos por pessoa física ou jurídica, pública ou privada. Caracterizam-se pela natureza orgânica de sua acumulação, e é conservado por essas pessoas ou por seus sucessores, para fins de prova ou informação. (D) São considerados arquivos especiais àqueles que têm sob sua guarda documentos em diferentes tipos de suportes.   
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36) Arquivo é o conjunto de documentos 
produzidos e/ou recebidos por órgãos públicos 
instituições de caráter público, entidades 
privadas e pessoas físicas em decorrência do 
exercício de suas atividades, qualquer que 
seja o suporte da informação. São vantegens 
e benefícios de arquivos: 

 
I. Organização física adequada; 
II. Sistema de identificação; 
III. Padronização dos métodos de arquivamento; 
IV. Comodidade e agilidade nas consultas aos 

documentos; 
 
Após análise dos itens acima podemos concluir 
que: 
 
(A) Apenas I e II estão corretos 
(B) Apenas I, II e III estão corretos 
(C) Apenas I, III e IV estão corretos 
(D) I, II, III e IV estão corretos. 
 
37) As reuniões estão no topo da lista de coisas 

que mais desperdiçam tempo no trabalho, e 
isso ocorre por serem muitas vezes mal 
preparadas e conduzidas. Todas as dicas 
vindas da experiência de profissionais, para 
que se possam tornar as reuniões mais 
produtivas estão corretas, EXCETO. 

 
(A) Para reuniões menores e com apenas um 

tema, é possível avisar pessoalmente cada um 
dos envolvidos. 

(B) A organização prévia da agenda ajuda os 
participantes a se planejar e a se preparar 
para o debate, trazendo informações 
pesquisadas e ideias. 

(C) O sucesso de uma reunião está diretamente 
ligado ao desempenho do coordenador ao 
mediar às discussões. Afinal, é ele quem 
conduz os participantes até o objetivo (tomar 
uma decisão, apontar caminhos para o futuro 
etc.). 

(D) Antes de tudo, não é necessário designar 
alguém para anotar o desenvolvimento da 
pauta. Pois os registros cada um manterá 
consigo para ajudar a organizar os passos 
após a reunião. 

 
 
 
 
 
 
 

38) Controle patrimonial pode-se dizer que é o 
gerenciamento de todo o patrimônio de um 
empreendimento. Todas as afirmações sobre 
as Diretrizes da gestão patrimonial estão 
corretas, EXCETO. 

 
(A) Qualquer servidor público será responsável 

pelo dano que causar, ou para o qual 
concorrer, a qualquer bem público, que esteja 
ou não sob sua guarda. 

(B) É vedado o uso particular de qualquer bem 
público, salvo o uso autorizado por lei (LOM). 

(C) Todo documento que se referir a qualquer 
bem público tem como critério opcional, 
mencionar o número do seu registro 
patrimonial. 

(D) É vedado o reaproveitamento de um número 
de registro patrimonial dado a um bem, ainda 
que o mesmo tenha sido baixado do acervo 
patrimonial. 

 
39) Bens Públicos são os pertencentes a entes 

estatais, para que sirvam de meios ao 
atendimento imediato ou mediato do interesse 
público. Os bens ao ingressarem no 
patrimônio deverão estar acompanhados dos 
seguintes documentos: 

 
I. Nota fiscal, Fatura e Nota Fiscal/Fatura – 

compra; 
II. Termo de cessão – empréstimo; 
III. Termo de doação/permuta; 
IV. Guia de remessa de material (retorno de 

setores); 
V. Nota de transferência – de um órgão para 

outro, em caráter definitivo. 
 
Após análise dos itens acima podemos concluir 
que: 
 
(A) Apenas I, II e III estão corretos 
(B) Apenas III, IV e V estão corretos 
(C) Apenas I, III, IV e V estão corretos. 
(D) I, II, III, IV e V estão corretos. 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                                                          Página 10 de 10   
CARGO: AUXILIAR DE SECRETARIA INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA 

40) O Registro Patrimonial ou Tombamento 
consiste na atribuição de um número de 
registro patrimonial, sequencial a critério da 
organização. Esse número acompanhará o 
bem por toda sua vida útil, até sua baixa, 
sendo mencionado em todos os documentos 
que se referirem ao bem. Todas abaixo são 
normas para o tombamento do bem, 
EXCETO. 

 
(A) Para efeito de identificação e controle, os 

equipamentos e materiais permanentes 
receberão números sequenciais de registro 
patrimonial. 

(B) O número de registro patrimonial deverá ser 
aposto ao material mediante fixação de 
plaqueta apropriada e, nos casos onde não for 
possível a utilização da plaqueta, através de 
gravação. 

(C) A plaqueta de tombamento não poderá ser 
substituída em hipótese alguma por código de 
barras mesmo que seja gerado pelo Sistema 
Integrado de Suprimentos. 

(D) Para o material bibliográfico, o número de 
registro patrimonial deverá ser aposto 
mediante carimbo, ou código de barras. 

 
 


