
CARGO: PMA IV

FRASE PARA EXAME GRAFOTÉCNICO (TRANSCREVA NO QUADRO DE SEU CARTÃO DE RESPOSTAS)

“O entusiasmo é a maior força da alma. ”

M10 V
ATENÇÃO: VERIFIQUE SE
CÓDIGO E PROVA DESTE
CADERNO DE QUESTÕES
CONFEREM COM O SEU
CARTÃO DE RESPOSTAS

PROVA

MANHÃ

1. Este contém questões de múltipla escolha, cada uma com 5 opções A, B,C, D e E.

2. Ao receber o material, verifique no seu nome, número de inscrição, data de nascimento,

cargo e prova. Qualquer irregularidade comunique imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas

reclamações posteriores.

3. Leia atentamente cada questão e assinale no a opção que responde corretamente a cada

uma delas. O será o único documento válido para a correção eletrônica. O

preenchimento do e a respectiva assinatura serão de inteira responsabilidade do

candidato. Não haverá substituição do , por erro do candidato.

4. Observe as seguintes recomendações relativas ao :

- A maneira correta de marcação das respostas é cobrir, fortemente, com esferográfica de tinta azul ou preta,

o espaço correspondente à letra a ser assinalada.

- Outras formas de marcação diferentes implicarão a rejeição do .

- Será atribuída nota zero às questões não assinaladas ou com falta de nitidez, ou com marcação de mais de

uma opção, e as emendadas ou rasuradas.

5. O fiscal de sala não está autorizado a alterar qualquer destas instruções. Em caso de dúvida, solicite a presença

do coordenador local.

6. Você só poderá retirar-se definitivamente do recinto de realização da prova após 1 hora contada do seu efetivo

início, .

7. Você só poderá levar este caso permaneça na sala até 1 hora antes do término da prova.

8. Por motivo de segurança, só é permitido fazer anotação durante a prova neste e no

. Qualquer outro tipo de anotação será motivo de eliminação automática do candidato.

9. Após identificado e instalado na sala, você não poderá consultar qualquer material, enquanto aguarda o horário

de início da prova.

10. Os três últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o último candidato entregue o

.

11. Ao terminar a prova, é de sua responsabilidade entregar ao fiscal o . Não esqueça

seus pertences.

12. O será disponibilizado no site www.funcab.org, conforme estabelecido no

Cronograma.
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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:

BOA PROVA!
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Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.

Texto 1:

As redes sociais (Orkut, Facebook e Twitter),
que são cada vez mais utilizadas pela população,
sobretudo a mais jovem, têm se mostrado um
excelente instrumento não só para aproximação das
pessoas, mas também de mobilização e informação
em tempo real.

A campanha de combate à corrupção, que
mobilizou milhares de brasileiros ontem, em
18 estados, por exemplo, foi convocada através das
redes sociais.Aliás, desde a primeira edição, ocorrida
em 7 de setembro, que os organizadores vêm
recorrendo ao mecanismo.

(...)
Agora é o Ministério da Saúde que resolve

adotar medida semelhante no combate à dengue. A
ideia do ministro Alexandre Padilha é recorrer às
redes sociais, como o Twitter, para monitorar a
situação epidemiológica no País.

Com isso, acredita o ministro, será possível
analisar, em tempo real, informações sobre a dengue
em municípios com população acima de 100 mil
habitantes.

Os dados obtidos pela internet funcionarão
como alertas que serão acompanhados pelo sistema
de vigilância em saúde, que verificará possíveis
regiões onde há um indicativo de aumento da
doença.

O ministério está correto em recorrer a todos
os mecanismos disponíveis para monitorar os casos
de incidência da doença. As redes sociais são uma
realidade, com a vantagem de que através delas é
possível acompanhar os acontecimentos em caso
real.

Esta pode ser também uma forma de
estimular os jovens a se envolverem em questões
importantes, como o combate à dengue. Resta saber
se as autoridades terão a rapidez necessária para
responder às demandas surgidas a partir de
denúncias da população.

Dengue e Redes Sociais

(http://jornal.ofluminense.com.br/editorias/editorial/dengue-e-
redes-sociais,13/10/2011)

LÍNGUA PORTUGUESA

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

O texto “Dengue e Redes Sociais” têm como principal
objetivo:

A) divulgar a campanha promovida por jovens no
combate à corrupção que foi divulgada pelas
redes sociais.

B) enumerar as estratégias do governo no sistema
público de saúde utilizando-se das redes sociais
de informação.

C) discutir a atuação das redes sociais na
mobilização de pessoas em questões importantes
como a dengue.

D) comunicar a preocupação do governo no aumento
dos casos de dengue no país em áreas de difícil
acesso.

E) apresentar o papel do Ministério da Saúde no
combate à dengue através do sistema de
vigilância em saúde endêmica.

Questão 01

No trecho “Agora é o Ministério da Saúde que resolve
adotar medida semelhante no combate à dengue.”
(parágrafo 3), a expressão MEDIDA SEMELHANTE
se refere, no texto:

A) ao uso das redes sociais pelo governo para
monitorar a situação epidemiológica no país.

B) às informações disponíveis na internet sobre o
aumento da dengue em grandes centros.

C) à mobilização de jovens de todo o país que vão às
ruas para protestar contra o governo.

D) à contratação de novos agentes na área da saúde
para atuar no combate à dengue.

E) às denúncias da população com respeito à
corrupção que assola o país inteiro.

Questão 02

Em “As redes sociais (Orkut, Facebook e Twitter), que
são cada vez mais utilizadas pela população,
sobretudo a mais jovem, têm se mostrado um
excelente instrumento não só para aproximação das
pessoas, MAS TAMBÉM de mobilização e
informação em tempo real.”, o termo destacado
exprime uma ideia de:

A) conclusão.
B) adição.
C) explicação.
D) oposição.
E) alternância.

Questão 03
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No período “A ideia do ministro Alexandre Padilha é
recorrer às redes sociais, como o Twitter, para
monitorar a situação EPIDEMIOLÓGICA no País.”
(parágrafo 3), o adjetivo em destaque pode ser
substituído, sem prejuízo para o sentido original do
texto, pela expressão:

A) dos profissionais da saúde.
B) da propagação das doenças.
C) dos especialistas em epidemias.
D) do estudo das infecções.
E) das doenças infectocontagiosas.

FUNCAB - Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt

Questão 04

Assinale a alternativa em que as duas palavras são
acentuadas pela mesma regra de acentuação
gráfica.

A) análise / além.
B) contágio / saúde.
C) verificará / será.
D) municípios / através.
E) também / incidência.

Questão 07

As palavras destacadas no período “Com isso,
acredita o ministro, será possível ANALISAR, em
tempo real, informações sobre a dengue em
municípios com POPULAÇÃO acima de 100 mil
habitantes.”, são registradas, respectivamente, com
S e Ç. Assinale a alternativa, cujas palavras também
devem ser registradas com S e Ç, respectivamente.

A) introdu__ão / demi__ão.
B) redu__ão / discu__ão.
C) aver__ão / intromi__ão.
D) expan__ão / concilia__ão.
E) apresenta__ão / conce__ão.

Questão 05

Questão 08

Observe o emprego do acento grave para marcar a
crase no período: “A campanha de combate
À CORRUPÇÃO, que mobilizou milhares de
brasileiros ontem, em 18 estados, por exemplo, foi
convocada através das redes sociais.”. A opção em
que o uso do acento grave indicativo de crase está
correto, de acordo com a norma culta da língua é:

A) Referiu-se À veracidade das informações que
foram transmitidas através das redes sociais.

B) Dirigiu-se À ele, o ministro, para interrogá-lo sobre
o aumento dos casos de dengue.

C) Os agentes de saúde vieram À pé para vistoriar as
casas em regiões de difícil acesso.

D) Comunicaremos À vocês o aumento de número
de casos de dengue.

E) É muito importante À todos nós evitarmos a
proliferação do mosquito da dengue.

Questão 06

Assinale a alternativa em que as palavras destacadas
se classificam como SUBSTANTIVO e ADJETIVO,
respectivamente.

A) “Aliás, desde a PRIMEIRA edição, ocorrida em
7 de setembro, que os ORGANIZADORES vêm
recorrendo ao mecanismo.” (parágrafo 2)

B) “Resta saber se as AUTORIDADES terão a
rapidez NECESSÁRIA para responder às
demandas surgidas a partir de denúncias da
população.” (parágrafo 7)

C) “AGORA é o Ministério da Saúde que resolve
adotar MEDIDA semelhante no combate à
dengue.” (parágrafo 3)

D) “O MINISTÉRIO está correto em recorrer a
TODOS os mecanismos disponíveis para
monitorar os casos de incidência da doença.
(parágrafo 6)

E) “As redes SOCIAIS são uma realidade, com a
VANTAGEM de que através delas é possível
acompanhar os acontecimentos em caso real.”
(parágrafo 6)
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A opção em que o verbo está flexionado no mesmo
modo e tempo que MOBILIZOU no trecho “A
campanha de combate à corrupção, que MOBILIZOU
milhares de brasileiros ontem, em 18 estados, por
exemplo, foi convocada através das redes sociais.”

A) É importante que a população PARTICIPE nas
campanhas contra a dengue.

B) As redes sociais se TRANSFORMARAM em
ferramentas de utilidade pública.

C) Se não HOUVER mobilização de todos no
combate à dengue, a epidemia será enorme.

D) A transmissão do vírus da dengue OCORRE
através da picada do mosquito já infectado.

E) Sem vacina, a dengue CONTINUARÁ sendo um
desafio constante e difícil de ser combatida.

Questão 10

Sobre o período “Os dados obtidos pela internet
funcionarão como alertas que serão acompanhados
pelo sistema de vigilância em saúde, que verificará
possíveis regiões onde há um indicativo de aumento
da doença.”, está correta a afirmação sobre a análise
que se faz:

A) É um período composto por coordenação.
B) Há um pronome relativo introduzindo uma oração

subordinada substantiva.
C) Trata-se de um período misto, por apresentar uma

oração coordenada e três subordinadas.
D) O verbo HAVER assinala a última oração

subordinada do período.
E) Todos os verbos das orações do período estão na

voz passiva analítica.

Questão 11

A palavra COMBATE em “A campanha de COMBATE
à corrupção, que mobilizou milhares de brasileiros
ontem, em 18 estados, por exemplo, foi convocada
através das redes sociais.”, tem o mesmo processo
de formação que a destacada na alternativa:

A) Efetuou a COMPRA de um terreno que estava
infestado de larvas de mosquito da dengue.

B) O governo usará o TWITTER como forma de
comunicação com o povo.

C) Ficou BOQUIABERTO com a quantidade de
larvas de mosquito que encontrou lá.

D) Era preciso conhecer o PORQUÊ de tantos casos
de dengue naquela região.

E) A dengue acabou se transformando em uma
PEDREIRAque precisa ser derrubada.

Questão 12

No trecho “Os dados obtidos pela internet
funcionarão como alertas que serão acompanhados
pelo sistema de vigilância em saúde, que verificará
possíveis regiões onde HÁ um indicativo de aumento
da doença.”, a concordância do verbo HAVER está
correta segundo as regras da norma culta da língua.
Marque a alternativa em que o verbo destacado
também está corretamente empregado quanto às
regras de concordância verbal.

A) ACONTECE, em locais de difícil acesso, muitas
situações em que o morador não atende aos
agentes de saúde.

B) FAZEM mais de vinte anos que a dengue se
instalou no Brasil transformando-se em uma
doença endêmica.

C) Durante o percurso, SURGIU muitos obstáculos
para que os agentes conseguissem atender
àquela comunidade.

D) As redes sociais AUXILIARÃO na campanha
contra a dengue através de informações ao
Ministério da Saúde.

E) Para a erradicação da dengue no Brasil EXISTE
desafios e obstáculos a serem ultrapassados.

Questão 09
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De acordo com a Lei Orgânica do município de
Colatina, constitui instrumento básico da política de
desenvolvimento, devendo contemplar os aspectos
físico-territoriais, econômicos, sociais, ambientais e
administrativos do município:

A) Código de Obras e Edificações.
B) Lei de Diretrizes Orçamentárias.
C) Plano Diretor Urbano.
D) Plano de Desenvolvimento Integrado.
E) Plano Diretor Integrado.

Questão 16

A remuneração dos servidores públicos e dos
agentes políticos será fixada por lei. Nos termos da
Lei Orgânica do Município de Colatina, a
remuneração dos Vereadores, terá como limite
máximo a remuneração percebida pelo:

A) Secretário deAdministração Municipal.
B) Procurador Geral do Município.
C) Prefeito Municipal.
D) Vice-Prefeito Municipal.
E) Presidente da Câmara Municipal.

A Lei Complementar nº 36, de 30 de dezembro de
2005, institui o Plano de Cargos e Vencimentos por
Habilidades e Competências – PCVHC – dos
servidores efetivos que ingressaram no quadro de
pessoal da Administração Direta do Município de
Colatina após a sua promulgação. Quanto à
mencionada Lei, é correto afirmar:

A) Os dispositivos desta Lei não se aplicam aos
servidores da carreira do Magistério, por estarem
submetidos à legislação específica.

B) A Lei entrou em vigor após 120 dias de sua
publicação.

C) A partir da publicação desta Lei, continuaram
sendo admitidos servidores no regime
da Consolidação das Leis do Trabalho.

D) Os dispositivos desta Lei não se aplicam aos
servidores do cargo Profissional Municipal de
Nível Superior, por força de Lei Complementar.

E) Ao servidor que for designado para o exercício da
função de confiança, é vedada gratificação.

Questão 17

Questão 18

Texto 2:

A fala “Eu não tiro férias.” no último quadrinho,
considerando o sentido global da tirinha, significa
que:

A) no Brasil, ainda há pessoas sem direitos
trabalhistas garantidos.

B) a população deve se preocupar com a dengue em
todos os momentos.

C) o personagem Mosquiteiro ficará ausente para
gozar suas férias.

D) a população ainda não tomou consciência sobre
as causas da dengue.

E) as férias devem ser um período para se trabalhar
junto à comunidade.

Questão 14

Observe o segundo quadrinho da tirinha “O
Mosquiteiro”. Na fala “E VOCÊ, CAMPEÃO, ESTÁ
TUDO CERTO?”, a palavra CAMPEÃO está entre
vírgulas, porque:

A) se trata de um aposto explicativo.
B) marca uma inversão de termos.
C) funciona como um vocativo.
D) é um adjunto adverbial.
E) ocorre a omissão de um termo.

Questão 15

Por se tratar de uma tirinha, no texto 2 predomina a
linguagem coloquial. A frase de fechamento do texto,
no último quadrinho, “Mesmo nas férias não esqueça
de combater a dengue!” apresenta um desvio de
norma culta. Assinale a opção em que a frase está
adequada à língua padrão, seguindo as regras de
regência e/ou de concordância.

A) Chegou os agentes de saúde e várias pessoas da
comunidade para combater a dengue.

B) Se precisamos ir para a capital combater a
dengue, iremos logo.

C) Chegamos no local muito tarde e os moradores
não nos receberam.

D) Nas férias, precisamos nos lembrar de cobrir as
caixas d'água.

E) Fazem dois meses que estivemos aqui, e já tem
muitas garrafas vazias largadas!

Questão 13

NOÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL
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Questão 21

No Windows XP, as informações referentes ao uso da
memória, à configuração de perfis e a propriedades
de hardware e dispositivos, encontram-se
disponíveis no(a) (s):

A) opção sistemas.
B) área de transferência.
C) opção contas de usuário.
D) da área de trabalho.
E) opções de energia.

gadgets

A ética profissional se caracteriza por um conjunto de
normas e princípios, que têm por fim orientar as
relações dos profissionais com os membros da
equipe de trabalho, destes com os usuários do
serviço, com as instituições a que servem, dentre
outros. É exemplo de postura ética:

A) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no
âmbito interno de seu serviço, em benefício de
amigos.

B) facilitar a fiscalização dos atos praticados, pela
autoridade competente.

C) exercer as prerrogativas funcionais que lhe sejam
atribuídas, contrariamente aos interesses do
usuário do serviço público.

D) desviar servidor público para atendimento a
interesse particular.

E) apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele
habitualmente.

Questão 19

A Constituição Federal prevê que a investidura em
cargo público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos. No
entanto, o exercício de funções específicas,
independem de concurso público. É cargo/função
cuja investidura independe de concurso público:

A) servidores estatutários.
B) o contrato por prazo indeterminado por interesse

público.
C) a função de confiança.
D) o contrato por prazo indeterminado, de

necessidade excepcional.
E) o cargo em comissão.

Questão 20

INFORMÁTICA BÁSICA

Questão 22

O Word 2003 apresenta um recurso que após

selecionado mostra as marcas de parágrafos e outros

símbolos de formatação inseridos pelo usuário e que

estariam ocultos na apresentação dos documentos

no momento da sua elaboração. Das opções

seguintes, aquela que quando inserida pelo usuário,

NÃO é percebida por este recurso do Word ( ) é:

A) espaços.
B) tabulações.
C) marcas de fim de parágrafo (ENTER).
D) quebras.
E) negrito.

Analise as seguintes sentenças em relação às
ferramentas e aplicativos associados à Internet:

I. O MSN Messenger permite conversa por
microfone e webcam, além da troca de arquivos e
do recurso de compartilhamento de arquivos
entre usuários.

II. O Internet Explorer, o Mozilla Firefox e o
Opera Web Browser são exemplos de
navegadores para acesso à Internet, sendo que o
primeiro se destaca como um produto de maior
utilização pelos usuários por possuir código
aberto.

III. A ferramenta de busca e pesquisa do Google
permite a obtenção de uma definição de uma
palavra por meio da utilização de um recurso
dessa ferramenta como se fosse um dicionário.

São verdadeiras apenas:

A) I.
B) II.
C) III.
D) I e III.
E) II e III.

Questão 23

Dos tipos de gráficos disponíveis no Excel 2003,
aquele que é utilizado para exibir tendências ao longo
do tempo é:

A) radar.
B) linha.
C) pizza.
D) dispersão.
E) área.

Questão 24
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O Manual de Redação da Presidência da república
esclarece que: “Aredação oficial deve caracterizar-se
pela impessoalidade, uso do padrão culto de
linguagem, clareza, concisão, formalidade e
uniformidade. Nas alternativas a seguir, marque o
conjunto que mostra os tipos de documentos que
constituem modelos de redação no padrão ofício.

A) Aviso e Memorando.
B) Carta Comercial e Ofício.
C) Relatório e E-mail.
D) E-mail e Carta Comercial.
E) Ofício e Relatório.

Questão 26

O emprego dos pronomes de tratamento obedece a
uma tradição, podendo ser abreviado em alguns
casos. Marque a alternativa que apresenta
corretamente o pronome e sua respectiva
abreviação.

A) Vossa Excelência - V. Excel.ª
B) Vossa Magnificência - V. Magnif.ª
C) Vossa Santidade - V. Sant.º
D) Vossa Reverendíssima - V. Rev.
E) Vossa Senhoria - V. Senhor.ª

ma

Questão 27

De acordo com o Manual de Redação da Presidência
da República, no envelope, para endereçamento de
comunicações dirigidas à autoridades, algumas
regras devem ser respeitadas. Assinale a que está
endereçada de forma correta .

A) Ao Digníssimo Senhor
Fulano de Tal
Ministro de Estado da Justiça
Rua das Flores, nº 20
70.064-900 – Brasília. DF

B) Ao Digníssimo Senhor
Fulano de Tal
Secretário-Executivo do Ministério dos
Transportes
Rua dos Pinheiros, n° 75
70.064-009 – Brasília. DF

C) Ao Ilustríssimo Senhor
Fulano de Tal
Rua dasAcácias, n° 487
70.064-090 – Brasília. DF

D) Ao Doutor Senhor Vereador
Fulano de Tal
Rua das Violetas, n° 81
70.064-099 – Brasília. DF

E) ASua Excelência o Senhor
Fulano de Tal
Juiz de Direito da 1ª Vara Cível
Rua das Hortênsias, n° 96
70.064-999 – Brasília. DF

Questão 28

São conceitos, ferramentas, técnicas ou dispositivos
relacionados com a segurança da informação:

A) e
B) e
C) e
D) e
E) e

skype, captchas, phishing malware.
shareware, firewall, malware phishing.
firewall, captchas, phishing malware.
freeware, phishing, malware firewall.
phishing, captchas, skype shareware.

Questão 25

Uma Telefonista precisar realizar uma ligação de
longa distância com código de área diferente do local
onde se encontra. Ela deve discar:

A) Apenas o número de telefone.
B) 0 + Código de Seleção de Prestadora + Código da

Localidade + número desejado.
C) Prefixo de chamada internacional (0) + código da

operadora + código do país (1) + código da
cidade/estado (212) + número desejado.

D) 00 + Código de Seleção de Prestadora + Telefone.
E) 00 + Código da Localidade + Telefone.

Questão 29

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
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Em administração de materiais, o termo que designa
qualquer material, matéria-prima ou produto
acabado, que faça parte do estoque é:

A) artigo ou item.
B) unidade.
C) produto.
D) bem.
E) mercadoria.

Questão 32

Por uma organização passam, diariamente, muitos
documentos: tanto os de caráter interno, como os
produzidos pela empresa para circular fora dela. A
essa movimentação de documentos se dá o nome de:

A) tráfego de documentos.
B) controle de documentos.
C) triagem de documentos.
D) distribuição de documentos.
E) geração de documentos.

Questão 33

Na prática administrativa, toda autuação interna
recebe o nome de “processo”. Para melhor
compreender as peculiaridades e consequências dos
processos administrativos, eles são divididos em
quatro modalidades, sendo uma delas o processo de
outorga, ou seja:

A) quando se pleiteia algum direito ou situação
individual perante aAdministração.

B) quando não geram, nem alteram, nem suprimem
direitos dos administrados, da Administração ou
de seus servidores.

C) quando a Administração realiza verificações e
declara situação, direito ou conduta do
administrado ou de servidor, com caráter
vinculante para as partes.

D) quando é promovido pela Administração para a
imposição de penalidade por infração de lei,
regulamento ou contrato.

E) quando é promovido pela Administração para a
apuração e punição de faltas graves dos
servidores públicos.

Questão 34

A organização administrativa de uma instituição
(tanto os órgãos que a compõem como as suas
funções) pode ser representada graficamente. O
gráfico que representa a estrutura formal de uma
instituição denomina-se:

A) fluxograma.
B) diagrama.
C) organograma.
D) funciograma.
E) diagrama de blocos.

Questão 35

Questão 30

Entre os termos utilizados na administração de
materiais, tem-se “estoque empenhado ou
reservado”, cujo significado é:

A) conjunto de mercadorias, materiais ou artigos
existentes fisicamente, à espera de utilização
futura e que permite suprir regularmente os
usuários, sem causar interrupções às unidades
funcionais da organização.

B) estoque que sofre flutuações quanto à
quantidade, volume, peso e custo, em
consequência de entradas e saídas.

C) estoque estático, pois não sofre flutuações de
entradas e saídas.

D) quantidade de determinado item, com utilização
certa, disponível somente para uma aplicação em
unidade funcional específica.

E) quantidade de itens constituída por sobras de
retiradas de estoque.

A Associação de Arquivistas Brasileiros adota a
seguinte definição para arquivo:

Arquivo é o conjunto de documentos naturalmente
acumulados por pessoas ou instituições, em razão
das atividades que desenvolvem ao longo de sua
existência ou funcionamento. A origem do arquivo,
portanto, obedecendo a imperativos de ordem
prática, corresponde à necessidade de constituir e
conservar registros de ações e fatos, a título de prova
e informação.

Tendo em vista esta definição, existem vários tipos de
arquivos. Tudo depende dos objetivos e
competências das entidades que os produzem.
Segundo essas entidades criadoras/mantenedoras,
marque a alternativa que NÃO apresenta uma classe
de arquivos.

A) Públicos.
B) Esportivos.
C) Institucionais.
D) Comerciais.
E) Pessoais.

Questão 31
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Questão 37

Um computador é mais do que um conjunto de
d ispos i t i vos e le t rôn icos rea l izando uma
multiplicidade de tarefas de processamento de
informações. É um sistema, uma combinação de
componentes inter-relacionados que desempenham
as funções básicas do sistema, ou seja, entrada,
processamento, saída, armazenamento e controle.
Em relação a estes componentes, é correto afirmar.

A) Processamento – a unidade central de
processamento (CPU) é o componente principal
de processamento de um sistema de computador,
sendo os circuitos eletrônicos da unidade
lógico-aritmética um dos principais componentes
da CPU.

B) Entrada – inclui monitores de vídeos, impressoras
entre outros, que convertem informações
eletrônicas produzidas pelo sistema de
computador de forma inteligível pelo homem para
apresentação aos usuários finais.

C) Saída – inclui teclado, mouse, tela sensível ao
toque, escâner etc., que convertem dados de
forma eletrônica inteligível pelo homem para
apresentação aos usuários finais.

D) Armazenamento – é o componente de controle de
um sistema de computador. Seus circuitos
interpretam instruções de programas para o
computador e transmitem ordens para outros
sistemas.

E) Controle – ocorre nos dispositivos de
armazenamento secundário, como unidades de
disco, pen drives. Esses dispositivos guardam
dados e instruções de programas necessários ao
processamento.

Na redação oficial, as palavras têm significados
precisos, caracterizadores de ideias ou fatos. Se de
um lado, a ausência de preocupação com a precisão
vocabular pode provocar equívocos ou conflitos, o
uso do código fechado favorece uma comunicação
clara e objetiva. Assim, são adotados princípios para
a redação oficial. Entre os citados um NÃO se inclui.
Identifique-o.

A) Clareza, precisão e sobriedade de linguagem.
B) Utilização de expressões locais ou regionais.
C) Imparcialidade e cortesia.
D) Adoção de formatos padronizados.
E) Concisão na elucidação de um assunto.

Questão 38

Segundo as instruções normativas oficiais, no que se
refere às correspondências oficiais, apenas uma
afirmativa NÃO está correta. Identifique-a.

A) O fecho de uma comunicação oficial para
a u t o r i d a d e s s u p e r i o r e s d e v e s e r
“Respeitosamente”.

B) Somente as comunicações assinadas pelo
Presidente da República não precisam trazer o
nome e o cargo.

C) O vocativo a ser empregado em comunicações
dirigidas aos Chefes de Poder é “Excelentíssimo
Senhor”.

D) O tratamento “Digníssimo” foi abolido para os
ocupantes de cargo público.

E) O tratamento “Vossa Senhoria” é empregado
apenas para particulares.

Questão 39

No endereçamento postal, coloca-se sempre, após o
nome da cidade e entre parênteses, a sigla do
Estado.Asigla do Estado de Pernambuco é:

A) PE
B) PN
C) PB
D) PR
E) PO

Questão 40

O recebimento de materiais é o módulo de um
sistema global, integrado às áreas de contabilidade,
compras e transporte, caracterizado como interface
entre o atendimento do pedido pelo fornecedor e os
estoques físicos e contábeis. O Recebimento
compreende quatro fases. Quais são estas fases na
ordem correta?

A) Entrada de materiais, conferência qualitativa,
conferência quantitativa e regularização.

B) Entrada de materiais, conferência quantitativa,
conferência qualitativa e regularização.

C) Entrada de materiais, regularização, conferência
quantitativa e conferência qualitativa.

D) Entrada de materiais, regularização, conferência
qualitativa e conferência quantitativa.

E) Entrada de materiais, conferência quantitativa,
regularização e conferência qualitativa.

Questão 36




