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OFICIAL ADMINISTRATIVOOFICIAL ADMINISTRATIVOOFICIAL ADMINISTRATIVOOFICIAL ADMINISTRATIVO    
    

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Coloque seu aparelho celular embaixo da carteira e o conserve desligado durante todo o 
transcurso da prova. Em cima da carteira poderão ficar somente a caneta, o caderno de prova, o 
cartão resposta e o cartão de identificação. 

2. A entrega da prova só poderá ocorrer transcorrido o mínimo de 60 minutos do seu inicio. 
3. Os três últimos candidatos, em cada sala, somente poderão se retirar juntos. 
4. Confira se este Caderno de Questões contém 40 (quarenta) questões com o conteúdo distribuído 

conforme o quadro abaixo: 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
5. Verifique se no seu Cartão-Resposta estão impressos o seu nome completo e o cargo para o qual você 

está concorrendo. 
6. Verifique ainda se o caderno de questões que você recebeu é relativo ao cargo a que concorre, e se 

contém 11 páginas, seqüencialmente numeradas. 
7. Assine o seu nome no Cartão-Resposta e nesta capa de Prova.  
8. Para marcar sua resposta no Cartão, preencha totalmente o círculo que compreende a única 

alternativa correta de cada questão. Marque assim: 
9. A marcação em mais de uma alternativa anula a questão; questão rasurada também é anulada. 
10. Use caneta esferográfica preta ou azul, para a marcação das respostas no Cartão-Resposta. 
11. Qualquer tentativa de comunicação entre os candidatos é motivo de anulação da prova de todos os 

candidatos envolvidos. 
12. Não é permitido o uso de lápis, borracha, calculadoras, dicionário ou outro material de apoio. 
13. Esta prova terá a duração de 3:00 h (três horas).. 
14. Ao terminar a prova, devolva para o fiscal o Caderno de Questões, o Cartão-Resposta e assine a lista 

de presença. 
15. O gabarito preliminar será divulgado no dia 16 de junho, no endereço eletrônico www.coned.com.br.  
16. O candidato que desejar cópia da prova que realizou poderá obtê-la, via internet, após a divulgação do 

gabarito, e da mesma forma como retirou seu cartão de confirmação. 
 
 

   ________________________________________     _____________________________                 

             NOME DO CANDIDATO                                             EMPREGO 
 
             

 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA                                       01  a  10 
        

       

MATEMÁTICA                                                        11  a  20 
 

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA                   21  a  30 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                          31  a  40 
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ASSINALE A ÚNICA ALTERNATIVA CORRETA EM CADA QUESTÃO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 

Os Consumidores 
 
 

Quando abriu a porta e acendeu a luz, seu Agenor empalideceu. Cadê a 
televisão? Correu os cômodos: cadê o radinho de pilha, o toca-disco, o gravador? Fora 
assaltado. 

Dona Glória, sua mulher, decepcionada quis gritar, fazer escândalo, mas ante o 
aniquilamento do marido, abateu-se também e pôs-se num choro profundo, solidário. 

Sabia da luta de Agenor para comprar aquelas comodidades, prestação por 
prestação, coisinha por coisinha. Primeiro foi o radinho de pilha, nos primeiros meses de 
casado. Ele ia trabalhar e ela ficava sozinha. Um radinho de pilha poderia ser um modo de 
afastar a solidão. 

Depois se pensou em comprar um toca-disco. E compraram junto discos que 
marcaram o primeiro encontro, o namoro, o noivado. 

Um dia, o primeiro filho aprendendo a falar, compraram um gravador e gravaram 
os primeiros engasgos de Eduardo. Depois do Fernando e do Gutinho. Agora com três anos. 

Quando comprou uma tevê, foi uma festa. Poderiam ver novelas em casa, sem 
ter que importunar os vizinhos. Poderiam ter a companhia de Tarcísio Meira, Glória Menezes. 
Eles fazendo sala, calados, absortos, neutros, nulos. Um dia trocaram a tevê branco e preto 
por uma colorida. O mundo apareceu mais bonito. A mansão do Fragonard, os carrões de 
Magnum, a boca vermelha da Sônia Braga. Até as guerras pareceram cor-de-rosa. 

Agora, sem a tevê, como seria? Ao menos se lhe restasse um som qualquer... 
Seu Agenor tomou as providências. Telefonou para a polícia. A polícia veio, 

anotou. Seu Agenor acalentou uma esperança de recuperar suas horas extras, seu 
afastamento da mulher, dos filhos. Seu Agenor esperou. Um mês, dois, três. Nada. Depois, 
esperou mais não. Aprendera a ficar perto da mulher, dos filhos. Até baralho, de que não 
gostava, aprendeu. Ficou mestre. Aprendeu dominó, xadrez, trilha. E deu de ler. Leu 
Machado de Assis, Drummond, Bandeira. Comprou Ruth Rocha para os meninos, romances 
para a mulher. E na hora da janta, conversavam. E à noite se acariciavam, se falavam, riam. 

Um dia, um vendedor bateu palmas, bateu palmas. 
O pequeno Gutinho foi atender: 
- Pai, é um homem. 
Seu Agenor saiu. Estava de roupão. O homem insistiu. Falou. Propôs. Era um 

vendedor. 
Seu Agenor fez os cálculos. Dava... 
No dia seguinte ouvia-se num radinho de pilha um rock violento, frenético, 

preenchendo o quarto, o banheiro, a sala. Como uma visita. 

Leia, abaixo, a crônica de Luiz Vitor Martinello. As questões de 01 a 10 estão 
baseadas nela. A seguir, obedeça ao comando e responda às questões. 
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O texto aponta, como uma de suas mensagens, 
que 
A) os meios de comunicação de massa são os 

carregadores e os transformadores da 
cultura 

B) para a união familiar, é indispensável que 
existam os meios de comunicação  

C) mesmo sendo muito caros, os aparelhos de 
divulgação dos meios de comunicação não 
podem faltar em nenhum lar 

D) a maneira de comer, de fumar, de dançar, 
de cantar depende exclusivamente dos 
meios de comunicação de massa 

E) saber olhar criticamente as coisas em sua 
volta só depende dos meios de 
comunicação de massa que invadem os 
lares 

 
 
 
 

A presença de um novo radinho de pilha na 
casa de seu Agenor foi comparada a uma visita 
porque ele passou a significar 
A) certa rapidez nas informações que haviam 

sido cortadas 
B) neutralidade na hora das conversas, 

sobretudo na hora da janta 
C) um ser estranho, incômodo, já que 

atrapalharia o que aprenderam a fazer em 
família 

D) profundos momentos de alegria para 
aquela família que vivia tão triste na casa 

E) companhia à Dona Glória para afastá-la da 
solidão 

 
 
 
 

Preposição é a palavra variável que liga dois 
termos entre si, estabelecendo que o segundo 
depende do primeiro. Pode ser classificada em 
essencial e acidental. A palavra sublinhada na 
oração que é uma preposição essencial é 
A) “Quando abriu a porta e acendeu a luz, seu 

Agenor empalideceu” 
B) “O mundo apareceu mais bonito...” 
C) “Ao menos se lhe restasse um som 

qualquer...” 
D) “Até as guerras pareciam cor-de-rosa” 
E) “... mas, ante o aniquilamento do marido, 

abateu-se também.” 
 
 

 
 

Ao dizer que seu Agenor passou a ler Machado 
de Assis, Drummond, Bandeira, e a comprar 
Ruth Rocha para seus filhos e sua mulher, o 
autor empregou uma figura de palavra que se 
chama 
A) pleonasmo, porque apenas se repetiu a 

idéia de escritores e poetas 
B) metonímia, porque os nomes dos poetas e 

escritores foram usados no lugar da obra 
por eles produzida 

C) metáfora, porque simplesmente os nomes 
dos autores e poetas se comparam às 
obras que eles produziram 

D) antonomásia, porque se vê a designação 
de pessoas pela qualidade ou 
circunstâncias que as fizeram notáveis 

E) catacrese, porque há o emprego dos nomes 
dos escritores e poetas muito relacionados 
às suas obras 

 
 
 
 

As palavras, mesmo escritas e pronunciadas de 
maneiras diferentes, podem ter significados 
iguais. Às vezes, ao invés de serem usadas 
palavras, são usadas locuções ou expressões 
com o mesmo significado. Em qual frase, a 
palavra ou expressão grifada corresponde 
exatamente ao que o autor quis dizer? 
A) “Quando comprou uma tevê, foi uma festa.” 

(deram) 
B) “Seu Agenor acalentou uma esperança de 

recuperar suas horas extras, seu 
afastamento da mulher, dos filhos.” (insistiu) 

C) “Poderiam ver novelas em casa, sem ter 
que importunar os vizinhos” (atazanar) 

D) “... mas ante o aniquilamento do marido, 
abateu-se também e pôs-se num choro 
profundo, solidário.” (numa choradeira em 
silênciol) 

E) “...compraram um gravador e gravaram os 
primeiros engasgos de Eduardo” (tentativas 
de pronunciar palavras) 

 
 
 
 

A regência do verbo nesta oração: “Ao menos 
se lhe restasse um som qualquer...” deixa 
transparecer que se trata de uma regência 
A) direta, cujo objeto direto é “um som 

qualquer” 
B) indireta, cujo objeto indireto é “lhe” 

QUESTÃO - 01 

QUESTÃO - 02 

QUESTÃO - 03 

QUESTÃO - 04 

QUESTÃO - 05 

QUESTÃO - 06 
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C) direta e indireta, cujos objetos são “se” 
(direto) e “lhe” (indireto) 

D) direta e indireta, cujos objetos são “um som 
qualquer” (direto) e “ se” (indireto) 

E) intransitiva, uma vez que o verbo não tem 
complemento algum 

 
 
 
 
 

No 6º parágrafo, o autor traça algumas 
características dos personagens diante da 
televisão. Relacione os adjetivos da coluna A 
com suas respectivas significações na coluna B. 
 

Coluna A Coluna B 

1. calados (   ) que não tomam 
partido 

2. absortos (   ) concentrados em 
seus pensamentos   

3. neutros (   ) sem valor algum 
4. nulos (   ) quietos 

 

A sequência corretamente obtida é 
A) 2  1  3  4 
B) 4  3  1  2 
C) 1  3  4  2 
D) 3  2  4  1 
E) 2  4  3  1 
 
 
 
 

As expressões: “prestação por prestação” e 
“coisinha por coisinha”, empregadas na frase 
“Sabia da luta de Agenor para comprar aquelas 
comodidades, prestação por prestação, coisinha 
por coisinha.” Estão empregadas como se 
fossem o advérbio de modo 
A) religiosamente 
B) merecidamente 
C) cuidadosamente 
D) mensalmente 
E) insistentemente 
 
 

 
 

A razão de haver crase em: “E à noite se 
acariciavam, se falavam, riam.” Tem, como 
explicação, tratar-se de um(a) 
A) caso de ser facultado o emprego do artigo 

antes da palavra noite 
B) locução adverbial feminina de tempo 
C) omissão da parte da locução em + a 
D) expressão prepositiva constituída de um 

substantivo feminino 
E) locução adverbial feminina de lugar 

 

 
 
 

A palavra se possui muitas funções 
morfossintáticas. Em qual alternativa, o 
pronome se, presente na oração, exerce a 
função de pronome de reciprocidade? 
A) “...mas ante o aniquilamento do marido, 

abateu-se também e pôs-se num choro 
profundo, solidário.” 

B) ” Depois se pensou em comprar um toca-
disco” 

C) “Ao menos se lhe restasse um som 
qualquer...” 

D) “E à noite se acariciavam, se falavam, 
riam.” 

E) “No dia seguinte ouvia-se num radinho de 
pilha um rock violento, frenético, 
preenchendo o quarto, o banheiro, a sala.” 

 
 
 
  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Sabendo-se que a.b2 = 33 e a2.b.c3 = 729, onde 
a, b, c são números reais, qual o valor do triplo 
do produto a.b.c ? 
A) 36 
B) 34 
C) 27      
D) 243 

E) 39  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA 

QUESTÃO - 11 

QUESTÃO - 07 

QUESTÃO - 08 

QUESTÃO - 09 

QUESTÃO - 10 

FAÇA SUAS CONTAS  
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Na expectativa de ser descoberta uma vacina 
contra a gripe A (suína), o Ministério da Saúde 
lança uma campanha nacional de vacinação 
dos idosos. Pela experiência de outras 
campanhas semelhantes já realizadas, calcula 
que para vacinar x% dessa população, serão 
necessários R( x ) milhões de reais, onde              

                R( x ) = 
x

x

−160

.120
   

Nessas condições, o percentual de idosos que 
poderão ser vacinados com R$ 40.000.000,00 é                                                 
A) 25%   
B) 50% 
C) 36% 
D) 40% 
E) 60% 

 
 
 
Para comemorar seus 70 anos de vida, Dona 
Nazaré convidou seus parentes e amigos para 
um jantar. Compareceram m convidados, sendo 
o número de mulheres igual a quatro vezes o 
número de homens. Um possível valor para m é 
A) 154 
B) 162 
C) 144 
D) 208 
E) 145 

 
 
 
 

Sejam os quadrados Q1 e Q2, com lados 

respectivamente iguais a L1 = 
4

nm +
 e               

L2 = 
4

nm −
, e m > n. A diferença entre as áreas 

de Q1 e Q2 é igual à área de um retângulo de 
lados  
 

A) 
4

m

  e  
4

n

 

B) m+n  e  m-n 
C) m  e  n 

D)  
2

m

 e  
2

n

                  

E)  m2   e   n2  
 
 
 
 

 
 
 

Seja a função F(x) = 9x – 4.3x+1 + 27. Em 
relação aos zeros dessa função exponencial, é 
correto afirmar que 
A) são ambos números primos 
B) a soma deles é igual a 3 
C) a diferença entre eles é igual a 6 
D) o menor é múltiplo de 6 
E) o maior é um quadrado perfeito   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 13 

QUESTÃO - 12 

QUESTÃO - 14 

QUESTÃO - 15 

FAÇA SUAS CONTAS  
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Na figura abaixo, vemos duas secantes a uma 
circunferência, com as medidas de seus 
segmentos dadas por: AT = x, TM = y, SR = m 
e RM = n. 

 
 
Em qual alternativa, a sentença é verdadeira? 
A) (m+n).n = (x+y).y 
B) m.n = x.y 
C) (m+n).m = (x+y).x 
D) (m+n).(m-n) = (x+y).(x-y)              
E) n+y = m+x 
 
 
 
 

 

Se o vértice da parábola dada pela equação       
y = x2 – hx + p+1 é o ponto V (-2, -1), então o 
valor de p – h é 
A) um número impar 
B) é divisor de 3 
C) um número primo  
D) múltiplo de 4 
E) é divisível por 6 

 
 
 
 
 
 
 

Considere as duas retas paralelas abaixo. 
 
a 
 
b 

 
Sobre a reta a tomemos 8 pontos e sobre a reta 
b tomemos 4 pontos. Quantos triângulos 
podem-se formar unindo esses 12 pontos? 
A) 148 
B) 160 
C) 210 
D) 184 
E) 220 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUESTÃO - 16 

QUESTÃO - 17 

QUESTÃO - 18 

FAÇA SUAS CONTAS  
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Um grupo de 20 amigos paraenses fez um 
“bolão”. Cada um contribuiu com R$ 5.000,00 e 
indicou quais as doze cidades brasileiras que 
seriam sede da Copa do Mundo de 2014. Seu 
José ganhou sozinho o valor total arrecadado. 
Aplicou uma parte, à taxa de 5% a.a., durante 6 
meses e o restante a 7% a.a., durante 10 
meses. Ao final, observou que os rendimentos 
tinham sido iguais. Qual o valor da maior parte 
aplicada? 
A) R$ 48.000,00 
B) R$ 69.450,00 
C) R$ 58.540,00 
D) R$ 65.000,00 
E) R$ 70.000,00 

 
 
 
Numa loja, um funcionário inexperiente vendeu 
uma peça de roupa por R$ 120,00, com um 
prejuízo de 20% sobre o preço de custo. O 
preço de custo dessa peça era 
A) menor que R$ 120,00 
B) maior que R$ 240,00 
C) igual a R$ 200,00 
D) menor que  R$ 165,00 e maior que           

R$ 145,00 
E) igual a R$ 165,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Os periféricos são unidades de entrada, saída 
ou entrada e saída de dados, ligadas 
diretamente ao computador, que têm como 
função principal ler, transmitir, receber, gravar e 
imprimir informações enviadas ao computador. 
O mouse é um desses periféricos e sobre ele 
pode-se ter muitas afirmações. Marque V 
(verdadeiro) ou F (falso) nas afirmativas abaixo. 
(   ) Quando se move o mouse sobre uma 

superfície plana, o ponteiro desloca-se no 
vídeo proporcionalmente 

(   ) Em uma configuração padrão, o botão 
esquerdo abre uma lista de opções que 
funciona para exibir menus de atalho, em 
praticamente todas as janelas e aplicativos 
do Windows 

(   ) É possível inverter as funções dos botões 
do mouse (configuração para canhotos) 

(   ) Em uma configuração padrão, quando o 
botão do mouse está configurando para 
“pessoas destras”, ao pressionar o botão 
uma vez (clique simples), sua função será 
de escolher um ícone, ou seja, executar um 
programa ou abrir um programa e quando 
pressionar duas vezes (clique duplo), sua 
função será de seleção 

(   ) Através do painel de controle é possível 
personalizar as configurações do mouse, 
como a configuração de botões, a 
velocidade do clique duplo, os ponteiros do 
mouse e a velocidade da movimentação 
através do ícone mouse 

 

A sequência correta é 
A) V, F, V, F e V 
B) F, V, V, V e F 
C) F, F, V, F e V 
D) V, V, V, F e F 
E) V, F, V, V e V 

 

 
 
 

 

A Unidade Central de Processamento (CPU) é 
considerada o cérebro do computador. Essa 
Unidade é dividida em unidade de controle, 
unidade lógica e aritmética e registradores. A 
função da unidade de controle é 
A) interpretar e executar os dispositivos de 

entrada, guardando resultados 
intermediários 

B) dirigir e coordenar as atividades das demais 
unidades dos sistemas 

QUESTÃO - 20 

QUESTÃO - 19 

FAÇA SUAS CONTAS  

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 

QUESTÃO - 21 

QUESTÃO - 22 
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C) realizar cálculos aritméticos necessários ao 
processamento exigido pelos programas 

D) executar os comandos e instruções dos 
dispositivos de entrada e saída 

E) realizar  a interpretação de toda lógica 
exigida pelos programas  

 

 
 
 

É um gerenciador de arquivos que exibe a 
estrutura hierárquica de arquivos, pastas e 
unidades no computador, capaz de oferecer 
recursos poderosos ao gerenciamento das 
informações contidas nos seus discos.   
 

 
 

A figura acima mostra uma janela do Windows 
Explorer. Dos itens em destaque, é correto 
afirmar que 
A) o sinal (+), do número 1, quer dizer que a 

unidade não possui subpastas 
B) as subpastas do número 3 não estão sendo 

visualizadas 
C) o número 3 quer dizer que a unidade possui 

pastas 
D) o sinal (-), do número 2, quer dizer que a 

unidade possui pastas e estas estão sendo 
visualizadas 

E) o número 2 é subpasta do número 1 
 
 
 
 
 

Nada pode garantir a segurança total de um 
computador. Entretanto, pode-se melhorar a 
segurança dele e diminuir a probabilidade de 
ser infectado.  Uma ação preventiva contra os 
vírus é  
A) acessar somente sites que estiverem com 

cadastro em dia 

B) não abrir nenhum e-mail até que um 
especialista verifique a procedência desse 
e-mail 

C) atualizar o computador periodicamente 
D) abrir arquivos de disquetes somente depois 

de formatado 
E) contratar uma empresa para remover 

permanentemente a possibilidade do 
computador ser infectado 

 
 
 
 
Paulo, ao final do período letivo, fez o 
levantamento dos alunos que ficaram em 
recuperação.  Então, elaborou a seguinte 
planilha:  
 

 
 
Observando a figura, verifica-se que ela foi 
ilustrada graficamente. Esse procedimento foi 
feito da seguinte forma: 

A) selecionando as células (B5 a B7) e (G5 a 
G7), em seguida clicando no menu “inserir” – 
“gráfico” e selecionando colunas 

B) clicando no ícone  e selecionando a 
opção barras 

C) selecionando as duas coluna (B e G), em 
seguida clicando em “formatar” – “gráfico”, 
selecionando colunas 

D) clicando no ícone  e selecionando a 
opção barras 

E) selecionando as linha (B5 e B7) e (G5 e G7), 

em seguida clicando em  
 
 

QUESTÃO - 23 

QUESTÃO - 25 

QUESTÃO - 24 
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É comum em revistas ou jornais aparecer em 
início de matéria, uma letra em destaque. 
Analisando a figura acima, é correto afirmar que 
a letra “E” está  
A) com a fonte aumentada 
B) capitulada 
C) destacada porque foi digitada em outra 

fonte 
D) tabulada 
E) formatada em fonte 20 

 
 
 

 
A palavra SENAC foi inserida de forma 
decorativa no arquivo. Esse recurso é chamado 
A) WordArt 
B) WordPad 
C) PrintArt 
D) Paint 
E) Art 

 
 
 

 
Os efeitos colocados nas palavras “referência”, 
“educação” e “profissional” foram, 
respectivamente: 
A) negrito/ todas maiúsculas/ negrito e 

sublinhado 
B) itálico/ negrito/ todas maiúsculas, negrito e 

sublinhado 

C) negrito e itálico/ negrito/ negrito e 
sublinhado 

D) itálico/ negrito e todas maiúsculas/ negrito e 
sublinhado 

E) negrito e itálico/ negrito e todas maiúsculas/ 
todas maiúsculas, negrito e sublinhado 

 
 
 
 
O software de correio eletrônico surgiu com o 
objetivo de auxiliar a comunicação e a troca de 
informações entre as pessoas. Cada usuário 
desse sistema possui um endereço eletrônico 
conhecido como e-mail. Analise o seguinte e-
mail: 
 
 
 
 
A alternativa que denomina corretamente as 
partes desse e-mail é 
A) luchy81 é o nome do usuário, juntamente 

com o número de acessos 
B) o símbolo @ separa a conta do usuário do 

login de conexão 
C) gmail é o nome do provedor ao qual o 

usuário pertence 
D) com é o tipo de organização e o pais a que 

está vinculado 
E) 81@ é a parte mais importante do 

endereço, pois sem ela não pode haver 
acesso 

 
 
 
 

Browser, programa que permite abrir páginas da 
Internet, localizar informações, efetuar download 
e upload e até mesmo verificar mensagem de 
correios eletrônico, possui uma barra de 
ferramentas que mostra os controles 
necessários para navegar na Web e processar a 
informação nela localizada.  
 

 
 

As ferramentas de navegação, mostradas 
acima, são respectivamente: 
A) voltar, data/hora, avançar e página inicial 
B) voltar/avançar, data/hora, voltar e mídia 
C) atualizar, histórico, avançar e mídia 
D) iniciar, histórico, voltar e página inicial 
E) parar, atualizar, avançar e mídia 

QUESTÃO - 28 

QUESTÃO - 26 

QUESTÃO - 27 

QUESTÃO - 29 

Com base na figura abaixo, responda 
às questões de 26 a 28 

luchy81@gmail.com 

QUESTÃO - 30 
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O trabalhador, ao completar doze meses de 
trabalho consecutivos, tem direito a um período 
de descanso de 30 dias a título de férias 
remuneradas. Entretanto 
A) o trabalhador que tiver mais de 32 faltas 

injustificadas no período aquisitivo não tem 
direito a esse beneficio 

B) o trabalhador que tiver de 6 a 14 faltas 
injustificadas no período aquisitivo terá 
direito apenas a 26 dias corridos 

C) o trabalhador que, no período aquisitivo, 
estiver de licença por motivos de saúde 
(auxílio-doença ou acidente de trabalho) 
por mais de 90 dias, mesmo que em 
períodos diferentes, perde o direito a esse 
benefício 

D) as chamadas férias coletivas poderão ser 
gozadas em dois períodos anuais, desde 
que nenhum deles seja inferior a 15 dias 
corridos 

E) as férias pagas em dobro deverão ter 
incidência de INSS e FGTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

A alternativa que completa corretamente o texto 
é 
A) primeiro 
B) segundo 
C) terceiro 
D) quarto 
E) quinto 

 
 
 
Na ficha ou livro de registro do empregado, 
além da qualificação civil ou profissional do 
trabalhador, deverão ser anotados todos os 
dados relativos a sua admissão no emprego, 
duração e efetividade do trabalho, férias, 
acidentes e demais circunstâncias que 
interessam à proteção do trabalhador. Além 
dessas anotações, o registro deve contar ainda, 
dentre outros, do(a) 
A) termo de opção de vale-transporte  

B) autorização para desconto em folha de 
pagamento 

C) termo de responsabilidade do salário-
família 

D) acordo de compensação de horas de 
trabalho 

E) opção pelo Fundo de Garantia do Tempo 
de Serviço 

 
 
 
A relação trabalhista entre empregador e 
trabalhador pode cessar quando uma das partes 
deixar de cumprir o estipulado no contrato de 
trabalho, motivada tanto por iniciativa do 
empregador quanto pelo trabalhador. Quando 
ocorre falta grave por parte do trabalhador, esse 
é o momento em que pode ser aplicada a 
rescisão de contrato de trabalho por justa 
causa. O art. 482 da CLT estabelece os motivos 
que constituem rescisão de contrato do 
trabalho. Dentre esses motivos, destacam-se 
a(o) 

I. embriaguez habitual ou em serviço 
II. ato de improbidade 

III. desídia no desempenho das respectivas 
funções 

IV. abandono do emprego por 15 dias 
consecutivos, sem justificativa 

V. prática constante de jogos de azar que se 
utilize dinheiro 

 

A quantidade de afirmativas corretas é 
A) 1 
B) 2 
C) 3 
D) 4 
E) 5 

 
 
 
 

Sobre a modalidade leilão, é correto afirmar 
que 
A) nos leilões internacionais, o pagamento das 

parcelas à vista poderá ser feito em até 48 
horas 

B) todo bem a ser leiloado será previamente 
avaliado pela administração para afixar o 
preço mínimo 

C) será cometido unicamente a leiloeiro oficial  
D) os bens arrematados serão pagos à vista 

ou no percentual estabelecido no edital, não 
inferior a 10% 

E) o edital de leilão deve ser amplamente 
divulgado principalmente no município em 
que se realizará 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

QUESTÃO - 31 

QUESTÃO - 33 

QUESTÃO - 32 

O pagamento líquido da Folha de 
Pagamento do mês de referência deve ser 
feito até o ___________ dia útil do mês 
subseqüente ao trabalhado. 

 

Art. 459, parágrafo único, da CLT 

 

QUESTÃO - 34 

QUESTÃO - 35 
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Na modalidade de pregão, é correto afirmar 
que a(o) 
A) publicidade deverá ser feita pelo Diário 

Oficial da União e em jornais, com no 
mínimo 10 (dez) dias úteis de antecedência 

B) edital pode exigir garantia de proposta e 
recibo de aquisição de edital 

C) prazo de validade das propostas será de 90 
(noventa) dias, se outro não estiver fixado 
no edital 

D) licitante que apresentar a proposta com o 
menor preço e aqueles que ofertarem 
preços até 10% (dez por cento) acima, 
poderão fazer novos lances verbais e 
sucessivos, até chegar a um preço 
irredutível 

E) impugnação do recurso tem prazo de 5 
(cinco) dias corridos contados da data final 
do prazo de recurso, havendo a 
necessidade de comunicar se houver a 
interposição de recursos 

 
 
 
Analise: 

 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O exemplo acima é uma modalidade de 
licitação, chamada 
A) concorrência  
B) convite 

C) concurso 
D) leilão 
E) tomada de preço 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O exemplo acima se refere ao ato oficial 
chamada(o) 
A) carta-circular 
B) parecer 
C) exposição de motivos 
D) carta 
E) resolução 

 
 
 
 

Sobre o tipo de redação oficial chamada 
requerimento é correto afirmar que  
A) é o instrumento de comunicação, 

publicamente expedido, que dá 
conhecimento a interessados sobre 
diversos assuntos  

B) é a única forma escrita oficial de 
comunicação pessoal de um subordinado 
com um superior 

C) ao ser indeferido, a sua renovação é feita 
com outro requerimento que recebe o nome 
de recurso 

D) se o recurso for, também, indeferido, faz-se 
um outro requerimento agora à instância 
administrativa superior, com o nome de 
pedido de reconsideração 

E) ao ser representado com várias assinaturas 
recebe o nome de representação 

QUESTÃO - 38 

QUESTÃO - 39 

Belém, 12 de junho de 2009 
 

Exmo. Sr. 
Fernando Pessoa 
Prefeito Municipal 
Prefeitura Municipal de Conedilândia 
00000-00 - Conedilândia 
 

Senhor Prefeito, 
Agradecendo o honroso convite para 

participar da Festa de São João a ser 
realizada nessa cidade, informo a V. Exc. 
que, com pesar, não será possível estar 
presente no importante evento, tendo em 
vista compromissos assumidos anteriormente 
para aquela data. 

 
Atenciosamente, 

______________________ 
CLÁUDIO VASCONCELOS 

Diretor das Lojas Rosa Choque 

QUESTÃO - 37 

Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Urbano e Regional 

 

GOVERNO DO 
ESTADO DO 

PARÁ 
 

_______________ 
N° 003/2009 

 Objeto: contratação de empresa de 
engenharia para a execução dos 
serviços de remanescentes da obra do 
Programa de Gerenciamento Integrado 
de Recursos Sólidos – PGIRS 
(reconstrução da área de triagem e 
armazenamento de resíduos sólidos), 
no Município de Soure – Pará. 
Data de abertura: 03/ 06/ 2009. 
Hora: 09h00. 
Local: auditório da Secretaria de 
Estado e Desenvolvimento Urbano e 
Regional – SEDURB, localizada na Av. 
Senador Lemos, n° 290, bairro do 
Umarizal, na cidade de Belém-PA. 
Edital: disponível no site 
www.sedurb.pa.gov.br a partir do dia 
18/05/09. 
Belém, 15 de maio de 2009. 

 
Marta do Socorro Farias Barriga 
Comissão Permanente de Licitação 

 

QUESTÃO - 36 
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Marque V (verdadeiro) ou F (falso) nas 
afirmativas sobre as formas de tratamento mais 
utilizadas no cotidiano: 
(   ) Vossa Senhoria ou V.Sª é utilizada na 

troca de correspondência entre chefes de 
diferentes hierarquias  

(   ) Vossa Excelência – Sua Excelência – é a 
forma de tratamento mais elevada, e deve 
ser aplicada apenas ao Presidente da 
República 

(   ) Vossa Revm (V. Revma ou V. Revma) – é 
utilizada para monsenhores, cônegos e 
superiores religiosos 

(   ) Vossa Senhoria (V. Sª ou V.Sa) para 
pessoas com quem se tem um certo 
distanciamento respeitoso 

(   ) os possessivos Vosso(s) e Vossa(s) 
podem ser usados com o tratamento vós, 
mas são incompatíveis com as outras 
formas de tratamento. Exemplo: “Fica a 
critério de Vossa Excelência...” 

 
A sequência correta é 
A) F, V, F, F e F 
B) F, F, V, F e F 
C) V, F, F, V e V 
D) F, F, F, V e V 
E) V, F, V, F e F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO - 40 




