
 

São Mateus – MA (Prova de Agente Administrativo) 
1 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA  
DO MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS - MA 
Concurso Público para o Provimento do cargo de 

 
 

AGENTE ADMINISTRATIVO 
 

  LEIA AS INSTRUÇÕES: 

 

1) Você deve receber do fiscal, além deste caderno contendo 40 (quarenta) questões objetivas, um cartão-resposta 

destinado às respostas objetivas da prova; 

2) Verifique se este material está completo e se seus dados pessoais conferem com aqueles constantes do cartão-

resposta. Caso contrário, informe ao fiscal de sala. 

3) O tempo de duração da prova é de 03 (três) horas ininterruptas. Só será permitido ao candidato entregar sua prova 

após 01 (uma) hora do início da mesma, sob pena de ser eliminado do certame.  

4) Ao término da prova, o candidato deverá assinar a lista de presença e o cartão-resposta e entregar ao Fiscal junto com 

o seu caderno de questões.  

5) Será excluído do certame o candidato que não assinar o cartão resposta ou o fizer fora do local indicado, bem como 

aquele que assinar em desconformidade com a assinatura constante no documento oficial de identificação. 

6) Tenha cuidado com o seu cartão-resposta, pois este é personalizado e não será substituído em hipótese alguma. 

7)  No cartão-resposta, a marcação das letras correspondentes às respostas de sua opção, deve ser feita com o 

preenchimento de todo o espaço do campo reservado para tal fim, conforme modelo ex:  

8) Para cada uma das questões são apresentadas cinco alternativas e somente uma responde adequadamente ao quesito 

proposto. A marcação em mais de uma alternativa ou marcações rasuradas anulam a questão. 

9) As Provas Objetivas e os gabaritos serão divulgados no primeiro dia útil após a realização das mesmas, no endereço 

eletrônico www.institutoludus.com.br a partir das 18:00h; 

10) Por motivo de segurança não será permitido ao candidato fazer uso de qualquer tipo de anotações que não seja o 

rascunho integrante desta Prova que será destacado na hora da entrega pelo fiscal. Caso o candidato seja surpreendido 

com qualquer outro tipo de anotações em documentos que não seja o previsto acima, será eliminado do certame. 

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

INSCRIÇÃO: 
 
 
ASSINATURA:_____________________________________________________________________________
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto seguinte 
 
O professor Astrobaldo Ferreira, em palestra no Círculo 
Universitário de Floriano (Piauí), dissertou sobre o fato de 
o homem sempre vivenciar a si mesmo, de, ansioso por 
excelência, ter seus pensamentos como algo separado do 
resto do universo – uma forma de “ilusão de ótica” da 
práxis.  
 
01. No texto, a conjunção como, em destaque, assume o 
mesmo valor semântico observado na alternativa 
 
a) O espetáculo se desenvolveu como foi planejado. 
b) Como o que falaram, não haverá eleições na UEMA. 
c) Aquele é mais alto que este. 
d) Como são menos densos que a água, as cortiças não 
afundam no lago. 
e) A integridade moral do senador foi abalada, ainda que 
ele fosse considerado uma reserva moral. 
 
02. O vocábulo ansioso tem plural metafônico. Assinale, 
dentre as alternativas seguintes, aquela que indica palavra 
que NÃO apresenta a mesma característica que o 
vocábulo ansioso, ao ser posta no plural. 
 

a) rosto  
b) corpo 
c) porto 
d) tijolo 
e) esforço 
 
03.Conforme posto no texto acima, o antônimo do 
vocábulo práxis é indicado na alternativa 
 

a) prática 
b) realidade 
c) realização 
d) teoria 
e) atuação 
 
Leia o texto seguinte: 
Ele, Carlos Fernandes, conhecido por todos como “Bola 
Nossa”, foi um bom cassaco do DNER, foi um homem 
bom, foi um sofredor, foi um telúrico e místico cidadão de 
nossa cidade. Nesta hora é que devemos cotejar o modo 
de vida de um homem bom, como o “Bola Nossa”, com o 
caminho dos homens maus que dominam o mundo.... 
(Trecho de discurso de colega de trabalho de Carlos Fernandes, 
quando do falecimento deste, na cidade de Barão de Grajaú, lá 

pelo ano de 1989). 
 

04. O termo telúrico, em destaque no texto, tem 
associação ou sinonímia com o termo posto na alternativa 
 
a) tedioso 
b) terreno  

c) valente 
d) alegre 
e) feliz 
 
05. O termo cotejar, em destaque no texto, tem associação 
ou sinonímia com o termo posto na alternativa 
 
a) pesar 
b) medir 
c) contar 
d) avaliar 
e) comparar 
 
 
Leia o texto seguinte 
 

Um ano após a posse de José Venâncio, Dário Valério falou 
sobre ele, como seu antecessor no comando da Prefeitura. 
E gostei tanto da fala do Dário, equilibrada, lúcida e original, 
fazendo jus à conduta ilibada de José Venâncio. 
 
06. Os vocábulos Dário e Valério são acentuados por serem 
ambas 
 
a) oxítonas 
b) paroxítonas e que terminam em ditongo crescente. 
c) paroxítonas e que terminam em ditongo decrescente. 
d) paroxítonas 
e) formadoras de hiatos 
 
07. No início do segundo período observa-se a conjunção E, 
em destaque. No texto, a conjunção destacada “E” assume 
um valor 
 
a) adversativo 
b) conclusivo, apenas 
c) explicativo, apenas 
d) aditivo 
e) explicativo e conclusivo  
 
08. No texto, o vocábulo grifado, “ilibada”, só NÃO pode ser 
substituído pelo vocábulo constante na alternativa 
 
a) incorrupta 
b) impoluta 
c) infirmada  
d) correta 
e) íntegra 
 
09. No texto seguinte são postas algumas lacunas que 
necessitam ser preenchidas. Assinale, dentre as alternativas 
seguintes, aquela que contém, na ordem, as palavras que 
completam corretamente o texto. 
 

A .......... da Câmara dos Deputados foi realizada na 

hora prevista. Para garantir privacidade, esta foi 

realizada em uma...........isolada da Câmara. Nesta 

............ foi discutida e votada a .............. de bens que 

os Estados terão de fazer aos seus municípios. 
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a) sessão, secção, sessão, cessão. 
b) seção, secção, cessão, sessão. 
c) cessão, seção, seção, secção. 
d) sessão, seção, sessão, cecsão. 
e) sessão, seção, cessão, secção.  
 
10. Assim falou Carlinhos Cachoeira: Mandei no jogo sem 
que ninguém me perturbasse. 
 
A oração grifada é 
 
a) oração subordinada adverbial proporcional 
b) oração subordinada adverbial temporal 
c) oração subordinada adverbial final 
d) oração subordinada adverbial consecutiva 
e) oração subordinada adverbial modal  

 
 

MATEMÁTICA 
 
 
11. Observe a sequência numérica seguinte 
 

4    7    10    13    16    ...    ...    ... 
 

O décimo termo desta sequencia é 
 
a) 31 
b) 24 
c) 25 
d) 32 
e) 28 
 
 
 
 
 
 
 
12. A metade da metade da raiz quadrada de um número 
diferente de zero é igual ao próprio número. 
A soma de todos os algarismos que formam este número 
real é igual a 
 
a) 7 
b) 8 
c) 6 
d) 9 
e) 5  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

13. Em um sítio, em Pirapemas (MA), há apenas bodes e 
galinhas, todos sem defeitos. Zé Procópio faz a contagem e 
constata que existe um total de 47 cabeças e verifica que o 
número total de pés é igual a 126. Caso Zé Procópio venda 
cada bode a R$125,00 e cada galinha a R$25,00, ao vender 
todos os bichos ele “apura” quanto? 
 
a) R$ 2.125,00 
b) R$ 2.525,00 
c) R$ 2.125,00 
d) R$ 2.775,00 
e) R$ 2.725,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14. No sítio do advogado Astrobaldo Ferreira, em Floriano 
(Piauí), ele pretende fazer uma plantação de limões, 
devendo plantar limão verdadeiro (siciliano) e o tahiti. Ele 

deve utilizar   da área do sítio para plantar os limoeiros, 

sendo que ele quer que  desses limoeiros, sejam de limões 

verdadeiros (siciliano). Sabendo-se que o sítio de Astrobaldo 
Ferreira tem 12.285m² e que cada limoeiro verdadeiro ocupa 
uma área de 15m², quantos limoeiros verdadeiros 
Astrobaldo pode plantar neste terreno de seu sítio? 
 

a) 142 

b) 132 

c) 130 

d) 125 

e) 157 
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15. Alcebíades, diabético e hipertenso, toma 4(quatro) 
medicamentos diariamente, sendo: remédio A de 4h em 
4h; remédio B, de 6h em 6h; remédio C, de 8h em 8h e 
remédio D, de 12h em 12h. Se, hoje, ele toma os quatro 
remédios, simultaneamente, às 8h, quando, e a que horas, 
ele vai tomar novamente os quatro remédios no mesmo 
instante? 
 
a) no mesmo dia, às 24h. 
b) no mesmo dia, às 20h. 
c) no dia seguinte, às 16h. 
d) no dia seguinte, às 12h. 
e) no dia seguinte, às 8h. 
 
 
 
 
 
16. Se, hoje (2012), você dobra a idade de Bastiko, tem-se 
a mesma idade de Malaquias. Em 2016, Bastiko terá 16 
anos. A idade de Malaquias, em 2016, será 
 
a) 48 anos 
b) 50 anos 
c) 56 anos 
d) 52 anos 
e) 54 anos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Astrobaldo Ferreira sai para fazer caminhada com 
Astrobaldozinho. Cada passo de Astrobaldo mede 90cm e 
cada passo de Astrobaldozinho mede 60cm. Eles 
caminham, juntos, e percorrem exatamente os 2,403km. 
Quantos passos Astrobaldozinho deu a mais que 
Astrobaldo em todo o percurso? 
 
a) 1.200 
b) 1.335 
c) 1.410 
d) 1.125 
e) 1.620 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

18. Astrobaldozinho começou fazer o seu dever escolar às 

 e terminou às . Quanto 

tempo, em segundos, Astrobaldozinho gastou para fazer a 

“lição”? 

 
a) 6.021 
b) 7.211 
c) 6.213 
d) 5.413 
e) 7.131 
 
 
 
 
 
19. Para o Vestibular de uma Faculdade de São Luís, 
exame de Literatura, foi recomendada a leitura de dois 
livros, Memória Póstumas de Brás Cubas (Machado de 
Assis) e Memórias Inacabadas (Humberto de Campos). 
Após pesquisa, verificou-se que nenhum dos candidatos 
deixou de ler pelo menos um livro, sendo que 73% dos 
candidatos leram o Livro de Machado de Assis e 65% leram 
o Livro de Humberto de Campos. Qual o percentual de 
candidatos que leram os dois livros? 
 
a) 23% 
b) 19% 
c) 38% 
d) 32% 
e) 16% 
 
 
 
 
 
 
 
20. Dados os números seguintes, aponte aquele que destoa 
dos outros? 
 
a) 67 
b) 126 
c) 189 
d) 378 
e) 133 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS + CONHECIMENTOS 

LOCAIS 
 
21. Modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem 
possuir os requisitos mínimos de qualificação exigidos no 
edital para execução de seu objeto (Lei Nº 8.666/93). 
 
a) Leilão  
b) Concorrência 
c) Convite 
d) Pregão 
e) Concurso 
 
22. Identifique o pronome de tratamento e o respectivo 
vocativo utilizados em correspondências endereçadas ao 
chefe do Poder Executivo Municipal. 
 
a) Vossa Senhoria – Ilustríssimo Senhor. 
b) Vossa Excelência – Ilustríssimo Senhor.  
c) Vossa Excelência – Eminentíssimo Senhor. 
d) Vossa Senhoria – Excelentíssimo Senhor. 
e) Vossa Excelência - Excelentíssimo Senhor. 
 
23. As siglas PR, PA, AM e MT correspondem, 
respectivamente, aos seguintes Estados: 
 

a) Pará, Paraná, Amazonas e Mato Grosso do Sul 
b) Paraná, Paraíba, Amapá e Mato Grosso 
c) Paraíba, Paraná, Amapá e Mato Grosso do Sul 
d) Paraná, Pará, Amazonas e Mato Grosso 
e) Paraíba, Paraná, Amazonas e Mato Grosso 
 
 
24. Modalidade de licitação de que trata a Lei Nº 
10.520/2002, para aquisição de bens e serviços comuns: 
 
a) Pregão 
b) Leilão 
c) Tomada de preços 
d) Convite 
e) Concorrência 
 
25. Considere as características apresentadas abaixo, 
relativas a determinado ato administrativo. 
 
I- Modalidade de comunicação entre unidades 
administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. 
II- Sua característica principal é a agilidade. 
III- Forma de comunicação eminentemente interna. 
 

As características acima se referem a: 
 
a) Ofício. 
b) Certidão 
c) Comunicado 
d) Circular 
e) Memorando 

26. São atos administrativos internos, pelos quais os chefes 
de órgãos, repartições ou serviços, expedem determinações 
gerais ou especiais aos seus subordinados, ou designam 
servidores para funções e cargos secundários. 
 
a) Portarias 
b) Resoluções 
c) Mensagens 
d) Leis complementares 
e) Circulares 
 
27. O Instituto de Previdência e Assistência do Município de 
São Mateus - IPAM se caracteriza como: 
 
a) Sociedade de economia mista 
b) Fundação pública 
c) Autarquia  
d) Empresa pública  
e) Nenhuma das alternativas anteriores 
 
28. Sobre a ATA avalie as proposições abaixo e marque a 
alternativa INCORRETA. 
 
a) É o registro resumido e claro, exato e metódico de fatos, 
ocorrências, resoluções e decisões de assembleias numa 
sessão de corpo deliberativo ou consultivo, conselhos, 
congregações, ou outras entidades semelhantes, de 
pessoas reunidas para determinado fim. 
b) Contem em sua conclusão, protestos de estima e 
consideração ou agradecimentos aos membros de uma 
reunião. 
c) Ata é documento que tem valor jurídico. Por essa razão 
deve ser lavrada de tal maneira que não possam 
introduzir modificações posteriores. 
d) A ATA geralmente é lançada em livro próprio, 
devidamente autenticada, cujas páginas são rubricadas por 
quem redigiu os termos de abertura e de encerramento, o 
que lhe dá cunho oficial. 
e) Na Ata não se fazem parágrafos ou alíneas, escreve-se 
tudo seguidamente, para evitar que, nos espaços em 
branco, se façam acréscimos. 
 
29. De acordo com o prazo de guarda, considera-se 
documento de guarda permanente, EXCETO: 
 
a) Documentos que firmam jurisprudência. 
b) Documentos relativos à administração de pessoal. 
c) Documentos relativos à origem, aos direitos e aos 
objetivos da instituição. 
d) Documentos que reflitam a organização e o 
desenvolvimento da instituição. 
e) Documentos cujos textos tenham sido reproduzidos em 
sua totalidade ou parcialmente e as informações essenciais 
acham-se recapituladas em outros. 
 
30. Das atividades listadas abaixo, qual NÃO se caracteriza 
como um serviço do setor de Protocolo de uma instituição: 
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a) Recebimento de documentos,  
b) Empréstimo de documentos  
c) Registro de documentos, 
d) Controle de tramitação de documentos 
e) Expedição de correspondências 
 
31. Considera-se correspondência toda e qualquer forma 
de comunicação escrita, produzida e destinada a pessoas 
jurídicas ou físicas, e vice-versa, bem como aquela que se 
processa entre órgãos e servidores de uma instituição. 
Quanto ao destino e procedência podemos classificar a 
correspondência em: 
 
a) Pública e privada. 
b) Primária e secundária. 
c) Interna e externa. 
d) Formal e informal. 
e) Geral e específica. 
 
Com base na figura abaixo (MS-EXCEL 2010) responda 
as questões 32 e 33. 
 

 
 
32. Ao aplicar a fórmula =MOD(A1;A4), na célula B1, 
teremos como resultado: 
 
a) 4 
b) 5 
c) 11 
d) 18 
e) 21 
 
 
33. Qual das fórmulas abaixo foi utilizada para obter o 
resultado =29? 
 
a) =MED(A1:A4) 
b) =MDC(A1:A4) 
c) =MÉDIA(A1:A4) 
d) =INT(MÉDIA(A1:A4)) 
e) =MÉDIA.HARMÔNICA(A1:A4) 

 

34. Analise as afirmativas abaixo sobre a Faixa de Opções 
do MS-WORD 2010: 
 

I – A opção -  Símbolo  está localizada na guia 
Inserir. 
 
II – A combinação das teclas Ctrl + =  tem a função de 
Sobrescrito (criar letras pequenas acima da linha do texto); 
 

III – A opção -  Sumário  está localizada na guia 
Referências. 
 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) Apenas a afirmativa I está correta; 
b) Apenas a afirmativa II está correta; 
c) Apenas a afirmativa III está correta; 
d) Apenas as afirmativas II e III estão corretas; 
e) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
 
35. As teclas de atalhos tem a função de auxiliar usuário na 
utilização de programas do Computador. Analise as 
afirmativas abaixo e marque a alternativa que NÃO 
corresponde à função das teclas de atalhos no Internet 
Explorer 9.0: 
 
a) CTRL + D = atalho que adiciona uma página aos favoritos 
b) CTRL + B = salvar a página da Internet 
c) CTRL + E = destaca a barra de endereços 
d) CTRL + F = recurso para localizar palavras chaves 
e) CTRL + J = abre o gerenciador de downloads 
 
36. O Município de São Mateus do Maranhão está numa 
altitude média próxima a 
 
a) 65m 
b) 80m 
c) 45m 
d) 115m 
e) 90m 
 
37. O Município de São Mateus do Maranhão foi criado por 
intermédio de lei sancionada pelo então Governador 
 
a) Matos Carvalho 
b) Newton Belo 
c) Alderico Novais Machado 
d) Sebastião Archer 
e) Eugênio Barros 
 
38. Ao ser criado, o atual Município de São Mateus do 
Maranhão foi desmembrado  
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a) de Bacabal, apenas. 
b) de Coroatá, apenas. 
c) de Codó, Bacabal e Coroatá. 
d) de Coroatá e Bacabal. 
e) de Pirapemas e Bacabal. 
 
39. Atualmente, o Município de São Mateus do Maranhão 
é constituído de quantos distritos? 
 
a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 
e) 1  
 
40. A figura seguinte representa, em desenho próximo, o 
Estado do Maranhão. 
 

 
 
Sabendo-se a posição do Município de São Mateus no 
espaço geográfico do Maranhão, qual dos números postos 
no mapa aponta a localização do Município de São Mateus 
do Maranhão. 
 
a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 




