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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 

 

SECRETÁRIO 

DA JUNTA 

MILITAR 

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) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa 

que indica o principio descrito no texto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A)  Legalidade 

(B)  Razoabilidade 

(C)  Impessoalidade 

(D)  Eficiência 

 

22) A que principio se refere o texto abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Finalidade 

(B) Impessoalidade 

(C) Legalidade 

(D) Proporcionalidade 

 

 

 

Este princípio, juntamente com o de controle da 

Administração pelo Poder Judiciário, nasceu 

como Estado de Direito e constitui uma das 

principais garantias de respeito aos direitos 

individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo 

em que os define, estabelece também os limites 

de atuação administrativa que tenha por objeto 

a restrição ao exercício de tais direitos em 

benefício da coletividade. É o princípio básico de 

todo o Direito Público. 

Este princípio está referido na Constituição de 

1988 (art.37, caput), nada mais é que o clássico 

princípio da finalidade, o qual impõe ao 

administrador público que só pratique o ato para 

o seu fim legal. E o fim legal é unicamente 

aquele que a norma de Direito indica expressa 

ou virtualmente como objetivo do ato, de forma 

impessoal. Significa que o administrador deve 

orientar-se por critérios objetivos, não devendo 

fazer distinções fundamentadas em critérios 

pessoais. 
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23) Este princípio, que vem agora inserido no 

artigo 37 da Constituição, exige à ampla 

divulgação dos atos praticados pela 

Administração Pública, ressalvadas as 

hipóteses de sigilo previstas em lei. O 

principio descrito é: 

 

(A) Indisponibilidade 

(B) Finalidade 

(C) Publicidade 

(D) Impessoalidade 

 

24)  A que princípio da administração se refere o 

texto abaixo? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) Legalidade 

(B) Impessoalidade 

(C) Publicidade 

(D) Eficiência 

 

25) Pregão é uma modalidade de licitação do tipo 
menor preço, para aquisição de bens e de 
serviços comuns, qualquer que seja o valor 
estimado, e a disputa são feita por propostas 
e lances sucessivos, em sessão pública, 

presencial ou eletrônica. Assinale a alternativa 
CORRETA sobre o pregão 

 

(A) A lei que institui o Pregão é a Lei n.º 10.520 
de 17 de julho de 2002 modalidade de 
licitação que é aberta para todo o público, 
inclusive via internet. 

(B) As fases do pregão são coincidentes com as 
da modalidade Concorrência 

(C) Diferentemente das demais modalidades de 
licitação, o pregão pode ser aplicado a 
qualquer valor estimado de contratação, de 
forma que constitui alternativa a todas as 

modalidades. 
(D) Outra particularidade do pregão é que ele 

admite como critério de julgamento da 
proposta somente o maior preço. 

26) O pregão compreende uma fase preparatória, 

instituída pelo Art. 3º da Lei 10.520, e uma 
fase externa, que está disciplinada no Art. 4º, 
em seus incisos, que compreende as fases: 

 
I. Edital 
II. Julgamento e classificação  
III. Habilitação do licitante vencedor 

IV. Adjudicação e homologação. 
 
Após análise dos itens 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 
 

27) Em qual fase do pregão ocorre a habilitação 
do vencedor logo após a classificação das 
propostas? 

 
(A) Primeira 
(B) Segunda 
(C) Terceira 
(D) Quarta 
 
28) Contrato Administrativo é o ajuste que a 

Administração, agindo nessa qualidade, firma 
com o particular ou outra entidade 
administrativa para a consecução de objetivos 
de interesse público, nas condições 
estabelecidas pela própria Administração. 
Uma das características dos contratos 

administrativos denomina-se comutatividade, 
segundo a qual o contrato administrativo. 

 
(A) Reveste-se de obrigações recíprocas e 

equivalentes para as partes. 
(B) Deve ser executado pelo próprio contratado. 
(C) É remunerado na forma convencionada. 

(D) Pressupõe anterior licitação. 
 
29) Modalidade de licitação são as formas em que 

o procedimento de seleção se apresenta. 
Acerca da obrigatoriedade e das modalidades 
de licitação todas as afirmações abaixo estão 
corretas, EXCETO. 

 
(A) A tomada de preços é modalidade de licitação 

em que somente poderão participar 
oferecendo propostas às pessoas cadastradas 
no órgão ou entidade licitante antes da 
publicação do edital.  

(B) A existência de uma primeira fase de 
habilitação preliminar é uma das 
características da concorrência pública.  

(C) Em face de situação de emergência ou de 
calamidade pública, a licitação é dispensável.  

(D) Caracteriza situação de inexigibilidade de 
licitação a existência de fornecedor exclusivo 

do produto ou serviço.  
 

Hely Lopes Meirelles fala nesse principio como 

um dos deveres da Administração Pública, 

definindo-o como “o que se impõe a todo 

agente público de realizar suas atribuições com 

presteza, perfeição e rendimento funcional. É o 

mais moderno princípio da função 

administrativa, que já não se contenta em ser 

desempenhada apenas com legalidade, 

exigindo resultados positivos para o serviço 

público e satisfatório atendimento das 

necessidades da comunidade e de seus 

membros”. 
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30) Para que se obtenha o melhor julgamento, 

para que saibamos como será escolhido o 

licitante vencedor, definimos o tipo de 

licitação. A cerca das licitações promovidas 

pelo poder público assinale a alternativa 

CORRETA 

 

(A) O propósito de uma licitação é selecionar as 

melhores propostas para a administração 

pública e não somente uma delas: por isso, o 

resultado da proposta mais vantajosa e eleger 

outra.  

(B) Embora a formalidade seja característica do 

ato administrativo, a licitação pode, 

excepcionalmente, e apenas em algumas 

etapas, prescindir deste atributo.  

(C) Quando há inviabilidade de competição, a 

licitação é inexigível.  

(D) A licitação é procedimento obrigatório para a 

administração pública direta e indireta, não 

sendo necessária para a fundacional, em 

virtude da sua índole privada.  

 

31) Administração Pública é um conceito que 

abrange alguns sentidos distintos. Assinale a 

alternativa CORRETA sobre os conceitos de 

Administração Pública. 

 

(A) Em seu sentido material, a Administração 

Pública manifesta-se exclusivamente no Poder 

Executivo.  

(B) Administração Pública, em seu sentido 

objetivo, não se manifesta no Poder 

Legislativo.  

(C) No sentido orgânico, Administração Pública 

confunde-se com a atividade administrativa.  

(D) A Administração Pública, materialmente, 

expressa uma das funções tripartites do 

Estado.  

 

32) O último ato do procedimento licitatório, pelo 

qual se atribui ao vencedor o objeto licitado, 

denomina-se: 

 

(A) Homologação 

(B) Habilitação 

(C) Adjudicação 

(D) Contratação  

 

33) Cláusulas contratuais são disposições ou 

condições que expressam a vontade dos 

contratantes, formando o corpo do contrato. 

Assim nos contratos administrativos todas 

abaixo são consideradas cláusulas 

exorbitantes, EXCETO. 

 

(A) Plena aplicabilidade da cláusula exceptio non 

adimpleti contractus 

(B) Aplicação unilateral de penalidades ao 

contratado 

(C) Rescisão unilateral do contrato pela 

Administração 

(D) Possibilidade da retomada do objeto pela 

Administração 

 

34) Os documentos de arquivo são criados, 

mantidos e custodiados de acordo com 

procedimentos que podem ser comprovados. 

Esta característica dos arquivos é denominada 

de 

 

(A) Unicidade 

(B) Autenticidade 

(C) Imparcialidade 

(D) Naturalidade 

 

35) Como são chamados os arquivos em curso, ou 

que, mesmo sem movimentação, constituam 

objeto de consultas frequentes? 

 

(A) Intermediários 

(B) Permanentes 

(C) Correntes 

(D) Extensos 

 

36) Com base na análise cuidadosa das atividades 

da instituição, aliadas à observação de como 

os documentos são solicitados ao arquivo, é 

possível definir-se o método principal a ser 

adotado e quais os seus métodos auxiliares. 

Em cada caso pode-se organizar os Arquivos 

em: 
 

I. Ordem Alfabética 

II. Ordem Geográfica 

III. Ordem Numérica 

IV. Ordem Ideográfica (de assunto) 

 

Após análise dos itens acima podemos concluir 

que: 

 

(A) Apenas I, II e III estão corretos 

(B) Apenas III e IV estão corretos 

(C) Apenas II, III e IV estão corretos 

(D) I, II, III e IV estão corretos. 
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37) Todas abaixo são regras básicas de 

comportamento profissional para o trato diário 

como o público externo, EXCETO. 

 

(A) Tratar cuidadosamente os usuários dos 

serviços, aperfeiçoando o processo de 

comunicação e contato com o público. 

(B) Ser cortês, ter urbanidade, disponibilidade e 

atenção, respeitando a capacidade e as 

limitações individuais de todos os usuários do 

serviço público, sem qualquer espécie de 

preconceito.  

(C) Atender a todos os usuários do serviço público 

sem distinção de raça, sexo, nacionalidade, 

cor, idade, religião, cunho político, opção 

sexual e posição social, abstendo-se, dessa 

forma, de causar-lhes dano moral. 

(D) Usar de artifícios para adiar ou dificultar o 

exercício regular de direito por qualquer 

pessoa, causando-lhe dano. 

 

38) Identificação patrimonial é o processo de 

fixação do número de registro patrimonial no 

respectivo bem. Sobre isso analise as 

afirmações abaixo: 

 

I. Bens provenientes de empréstimos ou cessão, 

não receberão registro patrimonial. 

II. Adquiridos por convênio ou contratos, com 

carência, não receberão registro, até o fim da 

carência. 

III. O bem que der entrada para substituir bem 

extraviado, receberá novo registro 

patrimonial. O bem extraviado será baixado. 

 

Após análise das afirmações acima podemos 

concluir que: 

 

(A) Apenas I e II estão corretas 

(B) Apenas III está correta 

(C) Apenas II e III estão corretas 

(D) I, II e III estão corretas 

 

39) O Setor de Patrimônio deve manter controle 

sistemático de autorização para a saída de 

bens do órgão, para facilitar o controle e o 

acompanhamento dos serviços de reparação e 

ou manutenção a serem executados. Assim 

todos abaixo são motivos da baixa 

patrimonial, EXCETO. 

 

(A) Inutilização por uso ou por acidente; 

(B) Extravio 

(C) Uso  

(D) Alienação e contaminação 

 

40) Alienação é a operação que transfere o direito 

de propriedade do material para terceiros, 

após sua desafetação do interesse público 

pelos motivos abaixo, EXCETO. 

 

(A) Doação 

(B) Permuta 

(C) Venda a órgão público 

(D) Compra de terceiros. 

 

 

 


