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CARGO: 

 

AGENTE 
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TURNO: MANHÃ 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA DOCE DO MARANHÃO-MA 

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

 

 

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

01 – Examine se a prova está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem 

dúvidas.  

02 – A prova consistirá de 40 questões com quatro alternativas (A, B, C, D) das quais 

apenas uma é verdadeira. Leia atentamente cada questão e escolha a alternativa, 

marcando sua resposta no cartão resposta, cobrindo levemente todo o espaço 

correspondente à letra a ser assinalada. 

03 – Durante a prova, é vedado o intercâmbio e o empréstimo de qualquer material entre 

os candidatos. 

04 – Não poderão ser utilizados, durante a prova, recursos como: régua, dicionário, boné, 

calculadora, relógio digital, bem como outro material que possa indicar tentativa de 

fraude. 

05 – Esta prova terá duração de 3 horas, com início às 09h e término às 12h. 

NOME DO CANDIDATO(A) 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 
 

SITE: 

WWW.INSTITUTOMACHADODEASSIS.COM.BR 
 

Telefone: 

(86) 3303-3146 
 

E-mail: 

Ima.aguadoce2016@outlook.com 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/


AS QUESTÕES 1 A 10 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO  
 

TEXTO 
 

A vida secreta do desejo 
                                                            Luiz Felipe Pondé 

  

Sempre que toco no tema do amor romântico, muitos leitores se manifestam. Ao 1 

contrário do que parece,  muita gente se sente afetada por essa questão. A primeira pergunta que 2 

me fazem é: "Você crê no amor romântico?". A resposta é sim. Mas, como os medievais, não 3 

creio que seja uma experiência universal e acho que é uma doença encantadora e, por isso mesmo, 4 

perigosa. 5 

Mas volto ao assunto hoje devido a uma questão específica que toquei na minha coluna 6 

de 16 de maio último ("A doença do amor"), em que discutia alguns especialistas no tema do 7 

amor cortês (ou romântico). E acho essa questão muito importante, porque ela incide sobre uma 8 

compreensão errônea comum em nossa época da relação entre desejo e maturidade. 9 

A questão é a seguinte: as pessoas mais maduras tendem a descrer no amor romântico, 10 

enquanto as mais jovens estão mais propensas a viver essa forma de amor? 11 

As explicações comuns para isso seriam a pouca idade e experiência de vida, que 12 

levariam os mais jovens aos delírios amorosos. A favor dessa hipótese está a costumeira 13 

afirmação de que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 anos de idade. Ou que, na Idade Média, 14 

berço da literatura romântica, os homens e mulheres morriam com 30 anos e, portanto, os 15 

personagens da literatura cortês não passavam dos 15 anos de idade de novo. 16 

E aí voltamos ao argumento comum de que só jovem crê nessas coisas porque não 17 

entende a vida como ela é. Mas o erro está na ideia de que, na Idade Média, pessoas de 15 anos 18 

eram "jovens". 19 

"Jovem" é um conceito criado para descrever alguém que não precisa obedecer aos pais 20 

como as crianças devem fazê-lo, mas que, ao mesmo tempo, são livres para fazer o que quiserem, 21 

sem o peso da responsabilidade dos adultos. "Jovem" é uma das primeiras invenções do 22 

enriquecimento do mundo devido a sociedade de mercado. Logo, na Idade Média, não existia 23 

"jovem". 24 

Para entender a literatura de amor cortês, você deve pensar o seguinte: o amor romântico 25 

só podia acometer pessoas que carregavam responsabilidades e interdições. 26 

Portanto, se transferirmos os pressupostos da dramaturgia medieval para hoje, época em 27 

que homens raramente morrem em batalhas e mulheres estão em conventos, o que se revela como 28 

LINGUA PORTUGUESA – QUESTÕES DE 01 A 10 
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o coração do drama são as interdições morais: as vítimas são casadas e carregam 29 

responsabilidades da vida adulta. 30 

Qual é a conclusão então da relação entre idade e amor romântico? A conclusão é de 31 

que um jovem de hoje dificilmente viveria o amor romântico tal como foi descrito na Idade 32 

Média. Mas homens e mulheres adultos, casados, com filhos e responsabilidades profissionais e 33 

sociais, são os verdadeiros candidatos à doença do amor hoje. 34 

Por isso, são os mais maduros que estão a mercê desse flagelo, e não os mais jovens, 35 

que, costumeiramente, não têm quase nenhuma responsabilidade determinante em suas vidas. 36 

O "amor fora de lugar" ocorre como um desejo que não pode se realizar plenamente 37 

devido a uma estrutura moral que lhe precede. A condenação do desejo implica em sua piora 38 

como "pressão", que nunca cessa de se manifestar, corroendo o cotidiano dessa estrutura que lhe 39 

precede. O amor romântico só existe quando os amantes não podem vivê-lo porque para isso 40 

destruiriam a própria vida e de outras pessoas que não mereciam sofrer. 41 

O erro da associação do amor romântico à idade "jovem" é a não percepção, típica de 42 

nossa época, da lógica do desejo em questão. 43 

Perdemos a capacidade de desejar na medida em que declaramos que "é proibido 44 

proibir". Os jovens logo deixarão de desejar. 45 

E, aqui, chegamos a outra incompreensão decorrente dessa: entendemos pouco do amor 46 

romântico porque esvaziamos nossa cultura da noção de conflito entre desejo e virtude como um 47 

dos motores essenciais do drama moral humano. O drama romântico pressupõe o desejo 48 

encantador acompanhado da terrível experiência da culpa. Só os olhos vidrados de culpa 49 

enxergam o combate entre desejo e virtude na alma. 50 

A vida secreta do desejo é esse desespero que, na mesma medida em que encanta, 51 

destrói. 52 

 

Visita ao site em 30/mai/2016: http://www1.folha.uol.com.br/colunas/luizfelipeponde  
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01) Segundo o autor 

 

(A) O amor romântico é uma doença perigosa que 

matou Romeu e Julita. 

(B) O amor romântico só acomete os jovens 

porque estes se iludem com facilidade. 

(C) O amor romântico é um sentimento pessoal 

que independe da idade. 

(D) Para se vivenciar o amor romântico é preciso 

ter idade acima de 15 anos e não passar dos 30 

anos de idade. 

 

02) Segundo o texto, é possível inferir 

 

(A) O amor romântico é uma loucura socialmente 

aceita. 

(B) A experiência da culpa não é totalmente 

negativa, improdutiva e destrutiva, pois 

faculta à pessoa perceber os sentimentos por 

outra perspectiva. 

(C) A ausência da fantasia é pressuposto para a 

existência do amor romântico. 

(D) O sentimento do amor cortês causa culpa e 

remorso que são igualmente destrutivos. 

 

03) A vírgula foi usada pela mesma razão dos dois 

pontos em “A questão é a seguinte: as pessoas 

mais maduras tendem a descrer no amor 

romântico” (L.10). 

 

(A) “E acho essa questão muito importante, 

porque ela incide sobre uma compreensão 

errônea...” (L.8/9). 

(B) “As explicações comuns para isso seriam a 

pouca idade e experiência de vida, que 

levariam os mais jovens aos delírios 

amorosos.” (L.12/13). 

(C) “Logo, na Idade Média, não existia "jovem". 

(L.23/24). 

(D) “...berço da literatura romântica, os homens e 

mulheres morriam com 30 anos” (L.15) 

 

 

 

 

 

04) No texto a expressão 

 

(A) “como os medievais” (L.3) denota 

comparação. 

(B) “só” (L.26) indica isolamento. 

(C) “Logo,” (L.23) marque a ideia de tempo. 

(D) “na mesma medida” (L.51) dá ideia de reforço. 

 

05) A oração “que só jovem crê nessas coisas” 

(L.17) possui o mesmo valor morfossintático 

que a indicada na alternativa: 

 

(A) “que (...) destrói.” (L.51/52). 

(B) “que estão a mercê desse flagelo” (L.35). 

(C) “que Romeu e Julieta teriam no máximo 15 

anos de idade” (L.14). 

(D)  “que parece” (L.2). 

 

06) Possuem o mesmo valor morfológico que a 

expressão “na Idade Média” (L.14/15) as 

palavras 

 

(A) “no tema” (L.1) e “essa” (L.8). 

(B) “Sempre” (L.1) e “hoje” (L.6). 

(C) “mais” (L.10) e “romântica” (L.15). 

(D) “responsabilidades” (L.26) e “do mundo” 

(L.23). 

 

07) A alternativa que contém uma frase que não 

está de acordo com a norma padrão gramatical 

é a 

 

(A) “O drama romântico pressupõe o desejo 

encantador acompanhado da terrível 

experiência da culpa.” (L.48/49). 

(B) “O erro da associação do amor romântico à 

idade "jovem" é a não percepção” (L.42). 

(C) “Mas o erro está na ideia de que, na Idade 

Média, pessoas de 15 anos eram "jovens". 

(L.18/19). 

(D) “A condenação do desejo implica em sua piora 

como "pressão" (L.38/39). 
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08) Assinale a alternativa que apresenta, 

respectivamente, um ditongo decrescente, um 

hiato e um dígrafo. 

 

(A) “primeira” (L.2), “média” (L.14), “minha” 

(L.06). 

(B) “manifestam” (L.1), “criado) (L.20),  “comum” 

(L.17). 

(C) “podia” (L.26), “morais” (L.29),  “pessoas” 

(L.10). 

(D) “medieval” (L.26), “própria” (L.41), 

“carregavam” (L.13).   

 

09) A palavra “homens” (L.28) e “enquanto” (L.11) 

possuem, respectivamente: 

 

(A) 6  e 5 fonemas 

(B) 5 e 6  fonemas 

(C) 6 e 8 fonemas 

(D) 5 e 7 fonemas 

 

10) Possui a mesma função sintática da expressão 

“do enriquecimento” (L.22/23) a da 

alternativa 

 

(A) “do desejo” (L.38). 

(B) “da relação” (L.31) 

(C) “de amor cortês” (L.25). 

(D) “dessa hipótese” (L.13) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11)  Um dos monstros da economia brasileira 

voltou aos holofotes nos últimos meses: a 

inflação – conceito, por vezes, desconhecido 

do grande público brasileiro, principalmente 

dos mais jovens. O que seria inflação? 

 
(A) É um aumento do produto interno bruto 

produzido no país.  

(B) É uma diminuição do índice de preços no 

consumidor.  

(C) É o aumento no nível de preços. Ou seja, é a 

média do crescimento dos preços de um 

conjunto de bens e serviços em um 

determinado período.  

(D) É o aumento pontual e efêmero do índice de 

determinado setor da economia.  

 
12)  A tragédia que manchou o Rio Doce: A lama 

que jorrou da barragem do Fundão em 
Mariana, Minas Gerais, e matou mais de 15 
pessoas era de responsabilidade da 
mineradora ___________. A barragem 
extrapolava de rejeitos de minério de ferro, 
que destruíram povoados inteiros, soterraram 
os peixes e mancharam o mar do Espírito 
Santo. O maior desastre ambiental da história 
do Brasil. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

 
(A) Samarco. 
(B) Vale do Rio Doce. 
(C) BHP-Billiton. 
(D) Ferro Minas. 
 

13)  No ano de 2015, a relação mais conflituosa das 
Américas, enfim, ganhou uma trégua. No dia 
20 de julho, as embaixadas de Havana e 
Washington foram reabertas.  

 
Com esse evento, foi suspenso o embargo histórico 
entre: 
 
(A) EUA e Venezuela. 

(B) EUA e Colômbia. 

(C) EUA e Cuba. 

(D) EUA e México. 

 

ATUALIDADES – QUESTÕES DE 11 A 15 
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14) No ano passado, houve atentados promovidos 

pelo Estado Islâmico especialmente à França, 

que tiveram como marco oficial o atentado ao 

jornal francês Charlie Hebdo, em janeiro. Em 

novembro, novos ataques, que começaram no 

tradicional Bataclan, deixaram mais de 120 

pessoas mortas. O grupo terrorista 

responsável por esses ataques é: 

 

(A) ISIS.  

(B) Al-Qaeda.  

(C) Hamas.  

(D) Hezbollah. 

 

15) A expressão _______________________ começou a 

ganhar força em 2008, mas, conceitualmente, 

as ideias por trás da denominação existem há 

muito mais tempo e se refere, essencialmente, 

à noção de utilizarmos, em qualquer lugar e 

independente de plataforma, as mais variadas 

aplicações por meio da internet com a mesma 

facilidade de tê-las instaladas em 

computadores locais. Assinale a alternativa 

que completa corretamente a lacuna: 

 

(A) Streaming. 

(B) Cloud computing. 

(C) Bluetooth. 

(D) HD Externo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Análise as afirmativas abaixo: 
 
I- O computador eletrônico é um recurso 

formado por duas partes: uma porção física e 
outra porção lógica. 

II- O sistema computacional é formado por 
quatro partes: o hardware, o software, os 
dados e os usuários.  

III- Existem computadores que não requerem 
interação humana, uma vez que esses foram 
programados, instalados e iniciados. 

 
(A) Apenas o item I é falso. 
(B) Apenas o item II é falso. 
(C) Apenas o item III é falso. 
(D) Nenhuma afirmativa é falsa. 
 
17) Com relação às unidades de memória analise 

os itens abaixo: 
 
I- O nibble equivale a um conjunto de 8 bits, 

dessa forma dois bytes (16 bits) é composto 
por dois nibbles. 

II- O “bit de paridade” tem por objetivo efetuar 
certo controle sobre o conteúdo dos demais 
bits. 

 
(A) Apenas a afirmativa I é verdadeira. 
(B) Apenas a afirmativa II é verdadeira. 
(C) As afirmativas I e II são verdadeiras. 
(D) As afirmativas I e II são falsas. 
 
18) Com relação à memória do computador 

analise os itens abaixo: 
 
I- Quando ligamos o computador, carrega-se o 

sistema operacional em sua memória RAM. 
II- Quanto executamos o programa de cálculo, 

está-se carregando-o na memória RAM do 
computador. 

III- Quando se está elaborando a planilha, esta se 
encontra alojada na memória ROM. 

 

(A) Apenas o item I é verdadeiro. 

(B) Apenas o item III é falso. 

(C) Os itens II e III são verdadeiros. 

(D) Todos os itens são verdadeiros. 

 

INFORMÁTICA BÁSICA– QUESTÕES DE 16 A 20 

 



 

                                                                                                                                                          Página 7 de 12 
 

In
st

it
u

to
 M

a
ch

a
d

o
 d

e 
A

ss
is

 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

19) Assinale a correta relação entre os periféricos 

e a sua classe. 

 

1. Leitores de Códigos de Barras 

2. Joystick 

3. Monitores de Vídeo Sensível ao Toque 

4. Modem 

5. Unidades de Discos e Fitas. 

 

(A) 1 – Entrada, 2 – Saída, 3 – Entrada e Saída, 4 – 

Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(B) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada. 

(C) 1 – Entrada, 2 – Entrada, 3 – Entrada e Saída, 4 

– Entrada e Saída, 5 – Entrada e Saída. 

(D) 1 – Entrada e Saída, 2 – Entrada e Saída, 3 – 

Entrada, 4 – Entrada e Saída, 5 – Entrada e 

Saída. 

 

20) Com relação aos atalhos do Microsoft Word 

2010 analise os itens abaixo: 

 

I- O atalho SHIFT + ENTER inseri uma quebra de 

página. 

II- O atalho ALT + CTRL + PONTO inseri 

reticências. 

 

(A) Apenas o item I é falso. 

(B) Apenas o item II é falso. 

(C) Os itens I e II são verdadeiros. 

(D) Os itens I e II são falsos. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
21) Sobre os aspectos gerais da redação oficial, 

julgue os itens a seguir. 

 

(   ) A redação oficial deve caracterizar-se pela 

impessoalidade, uso do padrão culto de 

linguagem, clareza, concisão, formalidade e 

uniformidade. 

(     ) Sendo a moralidade e a eficiência princípios 

fundamentais de toda administração pública, 

claro está que devem igualmente nortear a 

elaboração dos atos e comunicações oficiais. 

(     ) Não se concebe que um ato normativo de 

qualquer natureza seja redigido de forma 

obscura, que dificulte ou impossibilite sua 

compreensão. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 

(B) V,F,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

22) A forma Vossa Magnificência, empregada por 

força da tradição, em comunicações dirigidas 

ao: 

 

(A) Papa 

(B) Presidente da República 

(C) Presidente do Congresso Nacional 

(D) Reitores de Universidade 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS DA ÁREA – 

QUESTÕES DE 21 A 40 
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23) A fiscalização do Município de Água Doce Do 
Maranhão será exercida pelo Poder 
Legislativo Municipal, mediante controle 
externo, e pelos sistemas de controle interno 
do Poder Executivo Municipal, na forma da lei. 
Sobre esta fiscalização, assinale a alternativa 
INCORETA. 
 

(A) O controle externo da Câmara Municipal será 
exercido com o auxílio dos Tribunais de 
Contas dos Estados ou do Município ou dos 
Conselhos ou Tribunais de Contas dos 
Municípios, onde houver.  

(B) O parecer prévio, emitido pelo órgão 
competente sobre as contas que o Prefeito 
deve anualmente prestar, só deixará de 
prevalecer por decisão de maioria simples dos 
membros da Câmara Municipal. 

(C) As contas do Município ficarão, durante 
sessenta dias, anualmente, à disposição de 
qualquer contribuinte, para exame e 
apreciação, o qual poderá questionar-lhes a 
legitimidade, nos termos da lei. 

(D) É vedada a criação de Tribunais, Conselhos ou 
órgãos de Contas Municipais. 

 
24) Conforme o Censo 2010 do IBGE,  o município 

de Água Doce do Maranhão tinha ao todo  

11.590 habitantes. Desta forma, para a 

composição da Câmara Municipal, será 

observado o limite máximo de: 

 

(A) 7 

(B) 9 

(C) 11 

(D) 13 

 

25) Incluem-se entre os bens dos Estados, 

EXCETO: 

 

(A) As águas superficiais ou subterrâneas, 

fluentes, emergentes e em depósito, 

ressalvadas, neste caso, na forma da lei, as 

decorrentes de obras da União. 

(B) As áreas, nas ilhas oceânicas e costeiras, que 

estiverem no seu domínio, excluídas aquelas 

sob domínio da União, Municípios ou terceiros. 

(C) As ilhas fluviais e lacustres não pertencentes à 

União. 

(D) Todas as terras devolutas. 

26)  Sobre as vedações à União, aos Estados, ao 

Distrito Federal e aos Municípios, julgue os 

itens a seguir. 

 

(   ) Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, 

subvencioná-los, embaraçar-lhes o 

funcionamento ou manter com eles ou seus 

representantes relações de dependência ou 

aliança, ressalvada, na forma da lei, a 

colaboração de interesse público. 

(     ) Recusar fé aos documentos públicos. 

( ) Criar distinções entre brasileiros ou 

preferências entre si. 
 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 

(B) V,F,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

27) É da competência do Poder Público, nos 
termos da lei, organizar a seguridade social, 
com base nos seguintes objetivos, EXCETO: 

 

(A) Irredutibilidade do valor dos benefícios. 
(B) Equidade na forma de participação no custeio. 
(C) Diversidade da base de financiamento. 
(D) Caráter democrático e descentralizado da 

gestão administrativa, com a participação da 
comunidade, em especial de trabalhadores, 
empresários e aposentados. 

 
28) As ações e serviços públicos de saúde integram 

uma rede regionalizada e hierarquizada e 
constituem um sistema único. Sobre as 
diretrizes que orientam a organização do 
Sistema Único, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Descentralização, com direção única em cada 
esfera de governo. 

(    ) Atendimento integral, com prioridade para as 
atividades preventivas, sem prejuízo dos 
serviços assistenciais. 

(    ) Participação da comunidade é uma diretriz 
para organização do Sistema Único. 

 
Assinale a alternativa correta. 
 

(A) V,V,V 
(B) V,F,V 
(C) F,V,V 
(D) F,F,V 
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29) São atribuições do Sistema Único de Saúde, 

EXCETO:  

 

(A) Executar as ações de vigilância sanitária e 

epidemiológica, bem como as de saúde do 

trabalhador. 

(B) Ordenar a formação de recursos humanos na 

área de saúde. 

(C) Participar da formulação da política e da 

execução das ações de saneamento básico. 

(D) Incrementar em sua área de atuação o 

desenvolvimento científico e tecnológico. 

 

30) Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, no 

que se refere à previsão e arrecadação da 

receita pública, julgue os itens a seguir. 

 

( ) Constituem requisitos essenciais da 

responsabilidade na gestão fiscal a instituição, 

previsão e efetiva arrecadação de todos os 

tributos da competência constitucional do 

ente da Federação. 

(    ) Reestimativa de receita por parte do Poder 

Legislativo só será admitida se comprovado 

erro ou omissão de ordem técnica ou legal. 

(    ) O montante previsto para as receitas de 

operações de crédito não poderá ser superior 

ao das despesas de capital constantes do 

projeto de lei orçamentária. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 

(B) V,F,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

31)  A despesa total com pessoal que o município 

pode executar, em cada período de apuração e 

em cada ente da Federação, não poderá 

exceder os percentuais da receita corrente 

líquida em: 

 

(A) 40% 

(B) 50% 

(C) 55% 

(D) 60% 

32)  Conforme a Lei de Responsabilidade Fiscal, o 

montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, 

assumidas em virtude de leis, contratos, 

convênios ou tratados e da realização de 

operações de crédito, para amortização em 

prazo superior a doze meses denomina-se: 

 

(A) Dívida pública mobiliária 

(B) Dívida pública consolidada 

(C) Operação de crédito 

(D) Concessão de garantia 

 

33)  A Administração Pública obedecerá, dentre 

outros, aos princípios da legalidade, 

finalidade, motivação, razoabilidade, 

proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, 

contraditório, segurança jurídica, interesse 

público e eficiência. Nos processos 

administrativos serão observados os critérios 

abaixo citados, EXCETO: 

 

(A) Atuação conforme a lei e o Direito. 

(B) Objetividade no atendimento do interesse 

público, vedada a promoção pessoal de 

agentes ou autoridades. 

(C) Garantia dos direitos à comunicação, à 

apresentação de alegações finais, à produção 

de provas e à interposição de recursos, nos 

processos de que possam resultar sanções e 

nas situações de litígio. 

(D) Permissão de cobrança de despesas 

processuais, ressalvadas as previstas em lei. 

 

34)  Terão prioridade na tramitação, em qualquer 

órgão ou instância, os procedimentos 

administrativos em que figure como parte ou 

interessado, EXCETO: 

  

(A) Pessoa com idade igual ou superior a 60 

(sessenta) anos. 

(B) Pessoa portadora de deficiência, física ou 

mental. 

(C) Pessoa portadora de paralisia reversível. 

(D) Pessoa portadora de síndrome de 

imunodeficiência adquirida 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

35)  No que se refere aos prazos previstos na lei 

9784/99, julgue os itens a seguir. 

 

(    ) Os prazos começam a correr a partir da data da 

cientificação oficial, excluindo-se da contagem 

o dia do começo e incluindo-se o do 

vencimento. 

(    ) Os prazos fixados em meses ou anos contam-

se de data a data. Se no mês do vencimento não 

houver o dia equivalente àquele do início do 

prazo, tem-se como termo o último dia do mês. 

(    ) Considera-se prorrogado o prazo até o 

primeiro dia útil seguinte se o vencimento cair 

em dia em que não houver expediente ou este 

for encerrado antes da hora normal. 

 

Assinale a alternativa correta. 

 

(A) V,V,V 

(B) V,F,V 

(C) F,V,V 

(D) F,F,V 

 

36)  O órgão competente perante o qual tramita o 

processo administrativo determinará a 

intimação do interessado para ciência de 

decisão ou a efetivação de diligências. A 

intimação deverá conter os seguintes itens, 

EXCETO: 

 

(A) Identificação do intimado e nome do órgão ou 

entidade administrativa. 

(B) Finalidade da intimação. 

(C) Data, hora e local em que deve comparecer. 

(D) Informação da continuidade do processo 

dependente do seu comparecimento. 

37)  Assinale a alternativa que representa Ato de 

Improbidade Administrativa que Importa 

Enriquecimento Ilícito. 

 

(A) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem 

móvel ou imóvel, ou qualquer outra vantagem 

econômica, direta ou indireta, a título de 

comissão, percentagem, gratificação ou 

presente de quem tenha interesse, direto ou 

indireto, que possa ser atingido ou amparado 

por ação ou omissão decorrente das 

atribuições do agente público. 

(B) Facilitar ou concorrer por qualquer forma 

para a incorporação ao patrimônio particular, 

de pessoa física ou jurídica, de bens, rendas, 

verbas ou valores integrantes do acervo 

patrimonial das entidades públicas. 

(C) Permitir ou concorrer para que pessoa física 

ou jurídica privada utilize bens, rendas, verbas 

ou valores integrantes do acervo patrimonial 

das entidades públicas, sem a observância das 

formalidades legais ou regulamentares 

aplicáveis à espécie. 

(D) Doar à pessoa física ou jurídica bem como ao 

ente despersonalizado, ainda que de fins 

educativos ou assistências, bens, rendas, 

verbas ou valores do patrimônio de qualquer 

das entidades públicas, sem observância das 

formalidades legais e regulamentares 

aplicáveis à espécie. 
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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA DE ÁGUA DOCE - MA 

38)  A fase preparatória do pregão observará o 

seguinte, EXCETO: 

 

(A) A autoridade competente justificará a 

necessidade de contratação e definirá o objeto 

do certame, as exigências de habilitação, os 

critérios de aceitação das propostas, as 

sanções por inadimplemento e as cláusulas do 

contrato, inclusive com fixação dos prazos 

para fornecimento. 

(B) A definição do objeto deverá ser precisa, 

suficiente e clara, vedadas especificações que, 

por excessivas, irrelevantes ou 

desnecessárias, limitem a competição. 

(C) Dos autos do procedimento constarão a 

justificativa das definições referidas e os 

indispensáveis elementos técnicos sobre os 

quais estiverem apoiados, bem como o 

orçamento, elaborado pelo órgão ou entidade 

promotora da licitação, somente dos bens a 

serem licitados. 

(D) A autoridade competente designará, dentre os 

servidores do órgão ou entidade promotora da 

licitação, o pregoeiro e respectiva equipe de 

apoio, cuja atribuição inclui, dentre outras, o 

recebimento das propostas e lances, a análise 

de sua aceitabilidade e sua classificação, bem 

como a habilitação e a adjudicação do objeto 

do certame ao licitante vencedor. 

 

39)  Considerando o Microsoft Word 2010, 

pressionando Ctrl+W: 

 

(A) Alterna para a próxima janela. 

(B) Alterna para a janela anterior. 

(C) Fecha a janela ativa. 

(D) Rearmazena o tamanho da janela ativa após 

maximizá-la. 

 

40)  Considerando o Microsoft Excel 2010, para 

aplicar o contorno às células selecionadas 

deve-se utilizar as teclas de atalho: 

 

(A) CTRL+PgUp 

(B) CTRL+PgDn 

(C) CTRL+SHIFT+( 

(D) CTRL+SHIFT+& 

 
 

 

 

 

 



 


