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

 
 

ASSISTENTE FINANCEIRO 
 

  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. 

 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                    

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

                    

 

 

 

 

 

 

http://www.institutoludus.com.br/


 

São Mateus – MA (Prova de Assistente Financeiro) 
2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Você dispõe de uma série de processos 
administrativos e/ou contábeis que devem ser guardados 
após a tramitação normal, podendo, a qualquer tempo, ser 
instruído novamente. Por razões legais e/ou 
administrativas, estes documentos são transferidos para 
um depósito específico da Prefeitura, onde devem ser 
conservados por algum tempo. Neste caso, esse depósito 
para o qual os documentos devem ser transferidos é 
denominado de 
 
a) corrente 
b) intermediário. 
c) permanente. 
d) secundário. 
e) primário. 
 
22. NÃO é princípio arquivista 
 
a) Princípio da organicidade 
b) Princípio da unicidade 
c) Princípio da irreversibilidade 
d) Princípio do respeito à ordem original 
e) Princípio da proveniência 
 
23. É o princípio fundamental da Arquivologia  
 
a) Princípio da organicidade 
b) Princípio da unicidade 
c) Princípio da irreversibilidade 
d) Princípio da cumulatividade. 
e) Princípio da proveniência. 
 
24. Você dispõe, hoje, de um documento comprobatório da 
folha de pagamento dos empregados (CLT) da Prefeitura 
de São Mateus do Maranhão, referente a abril de 2012. O 
tempo de guarda corrente deste documento deverá expirar 
em 
 
a) 2017 
b) 2019 
c) 2020 
d) 2022 
e) 2027 
 
25. Todo documento tem um ciclo, composto de fases. O 
número total de fases ou idades do ciclo vital dos 
documentos é igual a 
 
a) 3  
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 

 

26. Segundo a Constituição Federal, a Administração 
Pública é norteada por alguns princípios. Assinale, dentre as 
alternativas seguintes, aquela que NÃO indica um princípio 
da Administração Pública expressamente posto na 
Constituição Federal  
 
a) motivação. 
b) impessoalidade. 
c) moralidade. 
d) eficiência. 
e) publicidade. 
 
27. No âmbito do funcionamento e da prática bancária, é 
garantia contratual, acessória, ato pelo qual uma pessoa se 
obriga a pagar a obrigação contraída por outra pessoa, caso 
esta não pague. Trata-se  
 
a) do aval 
b) da caução 
c) da fiança 
d) da hipoteca 
e) da cautela 
 
28. Denomina-se material de consumo aquele que sofre 
desgaste a curto ou médio prazos. No âmbito da 
Administração Pública, material de consumo é aquele que 
tem duração (ou tempo de validade ou de uso) até 
 

a) seis meses 
b) doze meses 
c) dezoito meses 
d) vinte e quatro meses 
e) trinta e seis meses 
 
29. No âmbito da Arquivologia, a ordenação dos assuntos 
pode ser processada de forma numérica. Nesta modalidade, 
além do plano de classificação, deverá ser elaborado um 
índice alfabético remissivo, pois os itens classificados 
receberão números no arquivo e o índice auxilia na rápida 
localização. Um dos métodos utilizados quando a ordenação 
dos assuntos é numérica é o método 
 

a) Duplex 
b) DDC 
c) Alfanumérico 
d) Isonumérico 
e) Hiponumérico 
 
30. Assim como os documentos de papel, os documentos 
digitais, tais como e-mails, arquivos Word, Excel, dentre 
outros, também podem ser conservados por longo tempo, 
desde que sejam geridos dentro das normas técnicas. Desta 
forma, conforme estabelecido pelas normas técnicas 
nacionais, esses documentos digitais devem ser arquivados 
em formato próprio, formato que mantenha a estrutura 
semântica interna dos documentos originais. Os 
documentos devem ser arquivados no padrão 
 
a) PPt 
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b) ODD 
c) MP3 
d) OCR 
e) PDF/A  
 
31. NÃO é uma das atitudes esperadas de um servidor 
público em relação ao cidadão. 
 
a) urbanidade 
b) pontualidade 
c) intimidade 
d) polidez 
e) impessoalidade 
 
32. No que se refere à Comunicação (seja empresarial ou 
não), analise as assertivas seguintes: 
 
I. Emissor – quem emite a mensagem para a outra parte. 
II. Codificação – o processo de transformar o pensamento 
em forma simbólica 
III. Mensagem – o conjunto de símbolos que o emissor 
transmite 
IV. Mídia – os canais de Comunicação através dos quais a 
mensagem passa do emissor ao receptor 
V. Codificação – o processo pelo qual o receptor confere 
significado aos símbolos transmitidos pelo emissor 
VI. Receptor – a parte que recebe a mensagem emitida 
pela outra parte 
VII. Feedback – a parte da resposta do receptor que 
retorna ao emissor  
 
Assinale 
 
a) todas as assertivas acima estão corretas. 
b) se, dentre as assertivas acima, apenas seis são 
corretas. 
c) se, dentre as assertivas acima, apenas cinco são 
corretas. 
d) se, dentre as assertivas acima, apenas quatro são 
corretas. 
e) se, dentre as assertivas acima, apenas três são 
corretas. 
 
33. Conforme as regras de abreviaturas da Língua 
Portuguesa, assinale a alternativa que apresenta 
abreviatura INCORRETA 
 
a) grampola – gramp. 
b) gramática – gram. 
c) ordinal – ord. 
d) lógico – lóg. 
e) construção – const. 
 
34. No âmbito da Gestão de Estoques são aqueles que 
servem para regular diferenças entre as taxas de produção 
do processo produtivo (suprimento) e de demanda de 
mercado. Essas diferenças podem ocorrer por causa das 
incertezas do processo ou da demanda. 

Trata-se do 
 
a) Estoques de produtos acabados 
b) Estoques de Materiais Acabados ou Componentes. 
c) Estoques de Materiais semi-acabados. 
d) Estoques de material semi-acabado ou em 
processamento. 
e) Estoques de matérias-primas. 
 
35. Você deve fazer um Ofício encaminhado a determinado 
vereador do Município de Pirapemas(MA). Neste caso, a 
abreviação do tratamento a ser posto no documento é 
 
a) Ex.mo Sr. 
b) V.Ex.ª 
c) V. Exa. 
d) V.S.ª  
e) Il.mo Sr. 
 
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  

 
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. 
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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 

 
 




