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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 

 

 

RECEPCIONISTA 

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 

 

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) 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) Sobre o emprego do vocativo na Redação 

Oficial assinale a alternativa INCORRETA: 

 

(A) O vocativo a ser empregado em comunicações 

dirigidas aos Chefes de Poder é Excelentíssimo 

Senhor, seguido do cargo respectivo. 

(B) As demais autoridades serão tratadas com o 

vocativo Senhor, seguido do cargo respectivo. 

(C) Em comunicações oficiais, está abolido o uso 

do tratamento digníssimo (DD). 

(D) Doutor é forma de tratamento, mesmo sendo 

título acadêmico. Use sempre em todas as 

comunicações. 

 

22) A forma de tratamento, Vossa Excelência deve 

ser usado para as seguintes autoridades, 

EXCETO. 

 

(A) Diretores de Empresas privadas 

(B) Presidente da República 

(C) Deputados Federais e Senadores 

(D) Ministros dos Tribunais Superiores 

 

23) Quando o arquivo de uma entidade passa a 

conviver com o de outras, nas instituições de 

guarda permanente de documentos, recebe o 

nome de: 

 

(A) Fundo 

(B) Série. 

(C) Setor. 

(D) Grupo. 

 

24) Segundo a classificação dos atos 

administrativos usualmente adotados, como 

se denominam aqueles que são praticados 

pela Administração sem usar de sua 

supremacia sobre os seus destinatários? 

 

(A) Atos de império. 

(B) Atos de expediente. 

(C) Atos de gestão. 

(D) Atos discricionários. 

 

 

25) De acordo com a Constituição Federal/88, são 

estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de 

provimento efetivo em virtude de concurso 

público. Assim o servidor público estável só 

perderá o cargo: 

 

(A) Em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado; 

(B) Mediante processo administrativo em que lhe 

seja assegurada ampla defesa; 

(C) Mediante avaliação especial de desempenho 

satisfatória feita por comissão instituída para 

essa finalidade 

(D) Mediante procedimento de avaliação periódica 

de desempenho, na forma de lei 

complementar, assegurada ampla defesa. 

 

26) São requisitos necessários à formação do ato 

administrativo: 

 

(A) Competência, finalidade, forma, motivo e 

objeto. 

(B) Competência, finalidade, motivo, publicidade e 

forma. 

(C) Competência, capacidade, motivo, publicidade 

e objeto. 

(D) Capacidade, finalidade, publicidade, motivo e 

forma. 

 

27) Sobre ética profissional assinale a alternativa 

INCORRETA. 

 

(A) É dever fundamental de o servidor público ter 

consciência de que seu trabalho é regido por 

princípios éticos que podem se materializar na 

adequada prestação dos serviços públicos. 

(B) É vedado ao servidor público dar o seu 

concurso a qualquer instituição que atente 

contra a moral, a honestidade ou a dignidade 

da pessoa humana. 

(C) É vedado ao servidor público exercer atividade 

profissional aética ou ligar o seu nome a 

empreendimentos de cunho duvidoso.  

(D) É dever fundamental de o servidor público 

manter limpo e em perfeita ordem o local de 

trabalho, seguindo os métodos mais 

adequados à sua organização e distribuição. 
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28) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 

que completa os espaços CORRETAMENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Memorando e Decreto 

(B) Aviso e oficio 

(C) O comunicado e o aviso 

(D) O edital e o oficio 

 

29) É a modalidade de comunicação entre 

unidades administrativas de um mesmo 

órgão, que podem estar hierarquicamente em 

mesmo nível ou em nível diferente. Trata-se, 

portanto, de uma forma de comunicação 

eminentemente interna. Esta definição está se 

referindo: 

 

(A) Ao comunicado 

(B) Requerimento 

(C) A portaria 

(D) Ao memorando 

 

30) “É o tributo cuja obrigação tem por fato 

gerador uma situação independente de 

qualquer atividade estatal específica, relativa 

ao contribuinte”. Segundo o artigo 16º do CTN 

– Código Tributário Nacional este é o conceito 

de: 

 

(A) Taxas 

(B) Impostos 

(C) Contribuições, 

(D) Contribuições parafiscais 

 

31) É um tributo “que tem como fato gerador o 

exercício regulador do poder de polícia, ou a 

utilização efetiva e potencial, de serviço 

público específico e divisível”. De acordo com 

o artigo 77º do CTN - Código Tributário 

Nacional este é o conceito de: 

 

(A) Impostos 

(B) Contribuições,  

(C) Taxas 

(D) Contribuições de melhoria 

32) Assinale a alternativa INCORRETA acerca dos 

principais impostos do Brasil abaixo. 

 

(A) Imposto s/Circulação de Mercadorias e 

Serviços (ICMS): incide sobre prestações de 

serviços de transporte interestadual, 

intermunicipal e de comunicação;  

(B) Imposto sobre a Propriedade de Veículos 

Automotores (IPVA): incide sobre os 

proprietários de veículos, devendo ser pago 

anualmente. 

(C) Imposto sobre a Propriedade Predial e 

Territorial Urbana (IPTU): é de competência 

dos municípios e incide sobre a propriedade 

predial e territorial urbana, tendo por fato 

gerador a propriedade. 

(D) Imposto sobre a Renda e Proventos de 

Qualquer Natureza (IOF): incide sobre as 

pessoas físicas e jurídicas que realizarem 

operações de crédito, câmbio e seguro ou 

afins. 

 

33) Podemos citar como taxas no Brasil: 

 

I. Taxa de Emissão de Documentos (níveis 

municipais, estaduais e federais): como por 

exemplo, para emissão de Carta de 

Identidade, CPF e RG. 

II. Taxa de Licenciamento Anual de Veículo – art. 

130 da Lei 9.503/1997: esta taxa é cobrada 

para gerar, anualmente, o novo documento do 

veículo. 

III. Taxas do Registro do Comércio (Juntas 

Comerciais): Taxa cobrada para registro do 

Contrato Social de uma empresa, por 

exemplo. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) I, II e III estão corretas 

(C) Apenas II e III estão corretas 

(D) Apenas I e III estão correta 

_______ e _______ são modalidades de 
comunicação oficiais praticamente idênticas. A única 
diferença entre eles é que o _________ é expedido 
exclusivamente por Ministros de Estado, para 
autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o 
_________ é expedido para e pelas demais 
autoridades. Ambos têm como finalidade o 
tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da 
Administração Pública entre si e, no caso do 
_________, também com particulares. 
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34) Entende-se por protocolo o conjunto de 

operações visando o controle dos documentos 

que ainda tramitam no órgão, de modo a 

assegurar a imediata localização e 

recuperação dos mesmos, garantindo, assim, 

o acesso à informação. O protocolo realiza as 

seguintes atividades: 

 

I. Recebimento e Classificação 

II. Registro - Autuação 

III. Movimentação: Expedição - Distribuição 

IV. Controle da tramitação/movimentação 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas I, II e III estão corretos 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) Apenas I, III e IV estão corretos 

 

35) Aos serviços de protocolo cabe, entre outras 

atividades, 

 

(A) Acondicionar documentos de valor histórico 

(B) Cuidar da tramitação dos documentos 

(C) Armazenar documentos em fase intermediária 

(D) Estabelecer regras de acesso aos documentos 

 

36) É o procedimento no qual o protocolo cadastra 

o documento em um sistema de controle 

(informatizado ou manual), atribuindo ao 

mesmo um número de acompanhamento. 

Esta fase é chamada de: 

 

(A) Recebimento e Classificação 

(B) Registro / Autuação 

(C) Expedição 

(D) Distribuição 

 

37) Os métodos de arquivamento de documentos 

dividem-se em duas classes. São elas: 

 

(A) Direta e indireta 

(B) Básica e padronizada 

(C) Alfabética e numérica 

(D) Dicionário e indexada 

 

 

 

 

38) Um processo de atendimento começa com a 

identificação das necessidades e desejos dos 

clientes e passa por questões importantes 

como a comunicação. Assim ao atender um 

cliente é importante ser 

 

I. Atenção e Gentileza 

II. Competência e Compromisso 

III. Lentidão no atendimento 

IV. Precisão e Sinceridade 

 

Após análise dos itens acima, podemos concluir 

que: 

 

(A) I, II, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas I, II e IV estão corretos 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) Apenas I, III e IV estão corretos 

 

39) Fluxograma é também chamado de FAP – 

Fluxo de Análise de Processos é uma 

ferramenta gráfica que demonstra a sequência 

operacional do desenvolvimento de um 

trabalho, processo informação ou 

comunicação. Este caracteriza: 

 

I. O trabalho que está sendo realizado, 

II. O tempo necessário para a sua realização, 

III. As informações descartadas, 

IV. Quem está realizando o trabalho e como ele 

flui entre os participantes deste processo. 

 

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 II, III e IV estão corretos 

(D) Apenas I, II e IV estão corretos 
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40) A principal função do organograma é apontar 

os sistemas de responsabilidade e autoridade 

da organização. Observe a imagem abaixo e 

assinale a alternativa que classifica o 

organograma CORRETAMENTE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Radial ou solar 

(B) Linear de responsabilidade 

(C) Circular ou setorial 

(D) Estrutural Vertical 

 


