
IFET – INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO CIÊNCIA E 
TECNOLOGIA FARROUPILHA

Estado do Rio Grande do Sul

CONCURSO PÚBLICO – 16/08/2009 - Edital 16/2009.
 

 CARGO: ASSISTENTE EM ADMINISTRAÇÃO

                      
    

      
 

            Nº DE INSCRIÇÃO ________________

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir:

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova;

2. O cartão resposta deve ser assinado no verso;

3. A prova terá duração de 3 (três) horas;

4. O candidato só poderá se retirar da sala de aplicação de prova, após 1 (uma) hora do início da mesma;

5. Use caneta esferográfica azul ou preta;

6. Cada questão possui uma resposta correta;

7. Você poderá responder nas folhas de prova, utilizando-as como rascunho se necessário, mas, depois 
deverá assinalar no cartão resposta que acompanha a prova;

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova;

9. A prova conterá trinta questões de múltipla escolha, avaliadas na escala de 00 a 100;

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso será 
anulada a questão;

11. O candidato só poderá levar consigo o caderno de provas, caso permaneça até o horário de encerramento 
das provas;

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho.

     Boa Prova!
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01- Leia o texto a seguir:

No começo era o pé
(Dinah Silveira de Queiroz)

Sim, no começo era o pé. Se está provado, por descobertas arqueológicas, que há sete mil anos estes brasis já 
eram habitados, pensai nestas legiões e legiões de pés que palmilharam nosso território. E pensai nestes passos, primeiro 
sem destinos, machados de pedra abrindo as iniciais picadas na floresta. E nos pés dos que subiam às rochas distantes, já 
feitos pedra também; e nos que se enfeitaram de penas e receberam as primeiras botas dos conquistadores e as primeiras 
sandálias dos pregadores; pés barrentos, nus, ou enrolados de panos dos caminheiros, pés sobre humanos dos bandeirantes 
que alargaram um império, quase sempre arrastando passos e mais passos em chãos desconhecidos, dos marinheiros de 
barcos primitivos e dos que subiram aos mastros das grandes naus. Depois, o Brasil se fez sedentário numa parte de seu 
povo. Houve os pés descalços que carregaram os pés calçados, pelas estradas. A moleza das sinhazinhas de pequeninos pés 
redondos, quase dispensáveis pela falta de exercício. E depois das cadeirinhas, das carruagens, das redes carregadas por 
escravos, as primeiras grandes estradas já com postos de montaria organizados, o pedágio de vinténs estabelecido já no 
século XVIII. Mas além da abertura dos portos, depois da primeira etapa da industrialização, com os navios a vapor, as 
estradas de ferro, o pé de sete milênios de Terra do Brasil ainda faz seu caminho. Há pouco, numa das mais belas rodovias 
(a chamada “Circuito das Águas”), vi comovida, à beira dos largos caminhos cimentados por onde flui novo progresso, 
ainda legiões de pés caboclos: o marido, a mulher, seus baús, suas crianças, uma velha fechando a pequena caravana. 
Inundados pela fumaceira dos grandes caminhões pejados de mantimentos ou de objetos de consumo, esses brasileiros 
recordavam, no mundo do Desenvolvimento, sete mil anos de andanças a pé. Eram vários, que buscavam novos destinos; 
estavam marginalizados física e socialmente na era dos Transportes. Mas, um dia, e eu o creio bem próximo, na escalada 
dos transportes só os estudantes em férias, os escoteiros, conhecerão a aventura de se transportar a pé. As rodovias riscam 
o Brasil de um varejar de progresso que se ramifica e se entrecruza. As estradas de ferro, as rotas dos aviões conduzem 
mais e mais gente, mais e mais riquezas. Por enquanto, porém, ainda podeis dizer: No começo era o pé – e ainda hoje, para 
multidões obscuras de brasileiros não incorporados à realidade cada vez mais esmagadora do progresso nos transportes, 
ainda hoje, humilde, persistente, vadiando pelos confins do Brasil ou caminhando certo para o bem-estar de uma família, 
ainda hoje é o pé.
Assinale a alternativa incorreta de acordo com o texto lido:
a) A forma verbal “pensai” usada pela autora no texto refere-se aos leitores procurando melhor aceitação para suas palavras.
b) A forma plural “brasis” que a autora usa refere-se a imensidade territorial, equivalente a um continente.
c) Com a expressão “já feitos pedra também” a autora fala de pés calejados e insensíveis pelo excesso de caminhadas.
d) “Depois, o Brasil se fez sedentário numa parte de seu povo”. Dessa frase a autora descarrega sua indignação dizendo que uma 
parte do povo brasileiro é forasteiro e preguiçoso.

02- De acordo com o texto faça o relacionamento das colunas e assinale a seqüência correta:
(1) pés descalços   (  ) nobres
(2) pés calçados   (  ) bandeirantes
(3) pés redondos   (  ) escravos
(4) pés sobre humanos  (  ) portugueses
a) 3, 2, 1, 4
b) 3, 4, 1, 2
c) 4, 3, 2, 1
d) 1, 2, 3, 4

03- O texto mostra várias críticas sociais dos tempos remotos de nossa história. Assinale a alternativa incorreta:
a) O pedágio de vinténs no século XVIII.
b) Os pés descalços que carregavam os pés calçados.
c) A moleza das sinhazinhas de pequeninos pés redondos.
d) Legiões de pés caboclos no mundo do desenvolvimento marginalizado, física e socialmente na era do transporte.

04- Leia a oração:
“... pés que palmilharam...”
Se, nesta frase, substituíssemos pés por mãos, que verbos colocaríamos no lugar de palmilharam?
Assinale a alternativa incorreta:
a) apalparam, examinaram.
b) pegaram, sondaram.
c) calçaram, conheceram.
d) tatearam, tocaram.

05- Que adjetivo substituiria a locução adjetiva grifada “...passos... sem destinos” encontrada no texto?
a) fatídicos.
b) errantes.
c) fluentes.
d) destinados.



4

06- Numere as colunas e assinale a seqüência correta de acordo com o antônimo das palavras encontradas no texto:
(1) primitivo   (  ) atraso
(2) sedentário   (  ) moderno
(3) progresso   (  ) andarilho
(4) fluído   (  ) vazio
(5) pejado   (  ) estagnado
a) 4, 2, 5, 1, 3
b) 5, 1, 3, 2, 4
c) 3, 1, 2, 5, 4
d) 2, 3, 5, 1, 4

07- Assinale a alternativa que completa corretamente as lacunas no texto de acordo com o uso da crase:

Texto - O homem
De repente, uma variante trágica.
Aproxima-se __ seca, mas o nosso sertanejo faz exceção __ regra. __ seca não o apavora. É um complemento __ sua 

vida tormentosa. Apesar das dolorosas tradições que conhece através de um sem número de terríveis episódios, alimenta __ 
todo o transe esperanças de uma resistência impossível. 
a) a, à, A, à, a
b) à, à, À, à, à
c) à, a, À, a, à
d) nenhuma das alternativas anteriores

08- Assinale a única oração em que há sujeito indeterminado:
a) Ontem nevou bastante, afirmam os pesquisadores.
b) Todos confirmam que houve só duas aulas.
c) Escreveram certa vez que no Brasil ainda se morre por falta de vacinas.
d) De pé, gritavam o seu nome.

09- Leia as orações abaixo:
I – Na oração “cai a noite” a palavra noite é sujeito de “cai”.
II – O sujeito de “falam” nesta oração Falam tantas besteiras é indeterminado.
III – O sujeito de “vive-se bem” é inexistente.
IV – Não houve discussões na reunião, a palavra “discussões” exerce a função de sujeito.
De acordo com o sujeito das orações, é correto afirmar que:
a) Todas as afirmativas estão incorretas.
b) A primeira e a segunda afirmativas estão corretas.
c) A primeira e a terceira afirmativas estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

10- Considere as orações:
I – Os terrenos são vendidos por aquele homem.
II – O estádio foi tomado pelos torcedores.
III – O bandido se enforcou.
IV – Aquela senhora comprava roupa usada.
Quais são as construções na voz passiva?
a) Apenas I
b) Apenas II, IV
c) Apenas III
d) Apenas I, II, III

11- Assinale a alternativa incorreta de acordo com o tempo dos verbos entre parênteses:
a) Faço saber que o Congresso Nacional e eu sanciono a lei. (presente do indicativo)
b) Que todos sintam o calor de suas palavras. (presente do subjuntivo)
c) Embora o jogo estivesse monótono, a torcida se exaltou muito. (futuro do indicativo)
d) Quando bem mais tarde, sentires o peso de tua consciência, haverás de chorar. (futuro do subjuntivo)

12- Em uma única alternativa ocorre uma oração subordinada substantiva subjetiva. Assinale-a:
a) Já era noite, parecia viável que todos dormissem.
b) Muito valente mesmo são os que podem suportar a solidão.
c) Tudo aconteceu como estava previsto nos astros.
d) As pessoas atingidas baixavam a cabeça, ou corriam a executar as ordens.
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13- Escolha, entre as alternativas, a concordância verbal correta:
Assim que o grupo de atores _______, o grande número de fãs _______ em busca de autógrafos, o que o elenco _______ 
amavelmente.
a) saiu, correu, fez.
b) saíram, correu, fizeram.
c) saiu, correram, fizeram.
d) saíram, correram, fez.

14- Complete as frases abaixo escolhendo a alternativa que completa corretamente as lacunas de acordo com a regência 
verbal e nominal.
I – Todos esperavam ansiosamente sua adesão _____ método.
II – Cuidado com a loura alta, ela é sensível _____ luz excessiva.
III – Ninguém precisava _____ causa do acidente.
IV – O diretor _____ cujo rosto não me lembro era rigoroso.
a) ao, a, a, a
b) de, à, à, de
c) ao, à, a, de
d) nenhuma das alternativas anteriores

15- A razão entre o número de exercícios de matemática resolvidos por Joana em relação a Laura é de 2
5

. Se Joana fez 12 
exercícios, quantos exercícios Laura fez?
a) 30
b) 36
c) 42
d) nenhuma das alternativas anteriores

16- Determine a medida da altura de um triângulo eqüilátero que tem 12 3  cm de lado.

a) 8 3  cm

b) 24 3  cm
c) 18 cm
d) nenhuma das alternativas anteriores

17- Assinale a alternativa correta.

a) o oposto de - 0,36  é – 0,6

b) 0,6  é um número racional 
c) os números de representação decimal infinita e periódica são racionais.
d) na divisão de um número racional por um número inteiro não nulo obtém-se sempre um decimal exato.

18- Assinale o menor número entre os números seguintes:
a) 2,02 

b) 2,0220 25  
c) 2,0220245...
d) nenhuma das alternativas anteriores

19- Uma instituição financeira cobra de seus clientes 8% no mês de 30 dias corridos para saldos negativos em contas especiais. 
Quais os juros que a financeira cobrará para uma conta que ficou negativa em R$ 360,00 por 6 dias?
a) R$ 5,76
b) R$ 10,46
c) R$ 17,28
d) nenhuma das alternativas anteriores

20- Em relação aos conceitos de linguagem de programação, podemos afirmar que: 
I- Algoritmos é uma seqüência infinita de instruções lógicas.
II- Lógica é a seqüência coerente do raciocínio de idéias.
III- Pascal, C e Java são linguagens de programação utilizadas para construir programas.
IV- Pseudocódigo e fluxograma são duas formas de representar um algoritmo.
a) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas
c) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas
d) Apenas as alternativas I e IV estão corretas
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21- Podemos afirmar que são comandos utilizados em construção de algoritmos através de pseudocódigos:
a) Inicio, fim, enquanto, então, se, faça, senão.
b) Inicio, fim, então, senão, faça, porque, quando, repita, enquanto.
c) Enquanto, se, faça, repita, quando, fim, senão.
d) Fim, faça, repita, quando, então, se, como.

22- Assinale a alternativa que apresenta o caminho correto para clicar em “Proteger Documento” no WORD/2003: 
a) clicar em “arquivo”, após em “configurar página”, após “proteger documento”
b) clicar em “exibir”, após em “cabeçalho e rodapé”, após “proteger documento”
c) clicar em “ferramentas”, após em “proteger documento”
d) clicar em “inserir”, após em “símbolo”, após “proteger documento”

23- Sobre Banco de Dados podemos dizer que:
I- Banco de Dados pode ser definido como um sistema computadorizado de armazenamento de registros, cujo objetivo é de 
armazenar informações e permitir ao usuário buscar e atualizar essas informações quando solicitado.
II- A forma mais comum de interação entre um usuário e o banco de dados, dá-se através de sistemas específicos que por sua 
vez acessam o volume de informações geralmente através da linguagem SQL.
III- Uma chave primária é uma coluna ou um grupo de colunas que assegura a unicidade das linhas dentro de uma tabela.
Assinale a alternativa correta:
a) Apenas o item II está correto.
b) Os itens I, II e III estão corretos.
c) Apenas os itens I e II estão corretos.
d) Apenas os itens I e III estão corretos.

24- A camada do modelo OSI que assegura que os pacotes são entregues na seqüência correta, sem perdas e sem erros é:
a) Rede
b) Física
c) Sessão
d) Transporte

25- De acordo com a Constituição Federativa do Brasil de 1988, é correto afirmar, exceto:
a) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no 
País a inviolação do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
b) São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância e a assistência aos desamparados.
c) É direito do trabalhador rural e urbano, além de outros que visem à melhoria de sua condição social o seguro desemprego em 
qualquer situação de demissão.
d) São brasileiros natos, os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço 
da República Federativa do Brasil.

26- De acordo com o Código de Ética do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº. 1.171/94), são alguns 
dos seus principais deveres, exceto:
a) Exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e rendimento, pondo fim ou procurando prioritariamente resolver  situações 
procrastinatórias, com o fim de evitar dano moral ao usuário.
b) Se necessário retardar qualquer prestação de contas, se estiver diante de uma situação emergencial, escolhendo sempre uma opção 
vantajosa para o bem comum.
c) Ter consciência de que seu trabalho é regido por princípios éticos que se materializam na adequada prestação dos serviços 
públicos.
d) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de direito. 

27- Assinale cada afirmativa com V (verdadeira) ou F (falsa).
(  ) De acordo com a Lei nº. 8112/90, além do vencimento poderão ser pagas ao servidor as indenizações, gratificações e 
adicionais.
(  ) É garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical.
(  ) De acordo com a Lei nº. 8666/93, para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos interessados, somente documentação 
relativa a habilitação jurídica e qualificação técnica.
(  ) A prática de racismo constitui crime fiançável e prescritível.
Assinale a alternativa que representa a seqüência correta, de cima para baixo.
a) V-F-V-F.
b) F-V-F-F.
c) F-V-F-V.
d) V-V-F-F.
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28- De acordo com a Lei nº. 8112/90 – que dispõem sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das 
autarquias e das fundações públicas federais – são alguns dos deveres do servidor.
I – exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo.
II – ser leal às instituições a que servir.
III – representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder.
IV – cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente ilegais.
Estão corretas apenas as afirmativas:
a) I e III
b) II e III
c) I, II, III e IV
d) I, II e III

29- Assinale a alternativa correta, considerando a Lei nº 8666/93:
a) São modalidades de licitação: carta-convite, tomada de preço, concurso, pregão e concorrência.
b) São modalidades de licitação: carta-convite, tomada de preço, pregão, referendo e concorrência.
c) São modalidades de licitação: carta, tomada de preço, concurso, referendo e concorrência.
d) Nenhuma das alternativas anteriores.

30- Leia as seguintes afirmativas:
I – O servidor público não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta.
II – A moralidade de Administração Pública não se limita à distinção entre o bem e o mal, devendo ser acrescida da idéia de 
que o fim é sempre o bem comum.
III – O trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como acréscimo ao seu bem 
estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser considerado como seu maior patrimônio.
IV – Toda ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de desmoralização do serviço público, o que 
conduz à ordem nas relações humanas.
De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal (Decreto nº. 1.171/94), 
sobre as regras deontológicas estão corretas apenas as afirmativas:
a) I, II e III
b) I, III e IV
c) II, III e IV
d) I e IV




