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Leia com atenção: 

 
1. No Cartão-Resposta, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha com caneta esferográfica (tinta AZUL ou 

PRETA); 

2. O Cartão-Resposta tem, obrigatoriamente, de ser assinado. Esse Cartão-Resposta não poderá ser substituído, portanto, não o rasure nem o 

amasse; 
3. A DURAÇÃO DA PROVA é de 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão-Resposta; 

4. Na prova há 40 questões de múltipla escolha, com cinco opções: A, B, C, D e E; 

5. Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de 

qualquer tipo de aparelho eletrônico (Calculadora, Celulares e etc.); 
6. Só será permitido ao candidato entregar sua prova escrita após 45 (quarenta e cinco) minutos do seu início; 

7. Só será permitido ao Candidato sair portando o Caderno de questões, após decorridos 2:40 (duas horas e quarenta minutos), após o efetivo 

início das provas; 

8. O candidato somente poderá ausentar-se temporariamente da sala de provas, durante sua realização, acompanhado de um fiscal; 
9. Os 03 (três) últimos candidatos em cada sala de prova, somente poderão entregar a respectiva prova e retirarem-se do local simultaneamente, 

após assinarem o lacre dos envelopes dos cartões resposta, juntamente com os fiscais de sala; 

10. Será excluído do Concurso Publico o candidato que descumprir os itens acima. 
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15 QUESTÕES DE PORTUGUÊS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01- Assinale a alternativa correta sobre a tirinha: 

 

A. A personagem Mafalda questiona o fato de que na TV 

há mais programas de vendas do que aqueles dedicados 

à diversão. 

B. A personagem Mafalda se dá conta de que a publicidade 

divulgada pela TV dita regras de consumo e comporta-

mento. 

C. Por ainda ser uma criança, Mafalda não compreende que 

a publicidade é que sustenta seus programas favoritos. 

D. Mafalda não gosta de TV e está mais habituada a assistir 

a produções da internet. 

E. Mafalda é muito precoce, mas por não conhecer o signi-

ficado das palavras, acaba entendendo erradamente a 

função da propaganda para os programas de televisão. 

 

02- É uma conclusão correta sobre o tema da tirinha: 

 

A. Os programas de televisão estão obsoletos após a che-

gada da internet. 

B. A publicidade prejudica os programas de televisão, mas 

são fruto da legislação. 

C. As crianças não devem ser expostas a propagandas de 

produtos não destinados a elas. 

D. Ver televisão sem supervisão faz as crianças se aterem 

mais à publicidade paga do que à mensagem contida nos 

programas. 

E. As pessoas são incentivadas a refletir sobre o que podem 

possuir e não sobre o que são. 

           

Sentia falta de Tebas e, embora a cidade nova abrigasse 

tantas maravilhas, queria voltar pra casa, sentir o vento morno do 

deserto, que sopra sobre a cidade. Sentia falta da orientação 

tranquila de Suten-Anu, que sempre lhe passava firmeza em suas 

decisões. Sentia falta até da hostilidade com a qual havia crescido, 

por lhe ser familiar, o que significava que as pessoas notavam sua 

presença. Mas, mais que tudo, fazia-lhe falta até a ignorância que 

tinha quando ainda em Tebas, sua crença de que alguém como 

Shabaka pudesse sentir-se atraído por ela, pudesse querer dela, 

possivelmente o mesmo que ela ansiava por ele... 

        Entretanto, com o desenrolar dos acontecimentos, pouco 

antes da data de voltar pra casa, o faraó insistiu que ficasse até os 

culpados serem encontrados. 

       Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta. Havia um 

perfume exótico no ar, mas não sabia de onde provinha. 

       Embora tivesse sempre apreciado a solidão, pela primeira vez 

sentiu-se completamente sozinha.  
 

(BURNS, Nataniel. Princesa do Egito – Um Mistério no Antigo Egito. Babelcube 

Inc. 2015) 

 

03- No primeiro parágrafo, a personagem afirma que sente falta 

de momentos de sua vida. Alguns são introduzidos pelo termo 

“até”, que indica que: 

 

A. São momentos que não eram agradáveis, mesmo assim ela 

sentia falta. 

B. São momentos dos quais ela sentiu falta até ir viver em 

Tebas. 

C. São momentos ruins, dos quais ela lembra sem querer. 

D. São momentos de que ela não lembrava até chegar em Te-

bas. 

E. São momentos que outros personagens a levaram a sentir 

falta. 

 

04- Assinale a alternativa correta acerca das palavras, no sentido 

em que elas foram empregadas no texto: 

 

A. “hostilidade” é sinônimo de “amizade”. 

B. “familiar” é sinônimo de “parente”. 

C. “ansiava” é sinônimo de “ignorava”. 

D. “exótico” é antônimo de “comum”. 

E. “apreciado” é antônimo de “querido” 

 

05- São adjetivos da forma como foram empregadas no texto, 

todas as palavras, EXCETO: 

 

A. Nova 

B. Maravilhas 

C. Morno 

D. Tranquila 

E. Familiar 

 

06- Assinale a alternativa correta sobre as relações entre as 

palavras do texto e sua classificação, origem ou variação. 

 

A. “abrigasse” origina-se de “obrigar”. 

B. “sopra” está no sentido conotativo. 

C. “falta” é uma variação do verbo “faltar”. 

D. “crença” é um substantivo. 

E. “provinha” está empregada no grau diminutivo. 

 

07- No trecho: 
 

“Respirou fundo e olhou o jardim à sua volta.” 
 

O emprego do acento grave é: 

 

A. Facultativo por estar diante de pronome possessivo. 

B. Obrigatório por tratar-se de palavra feminina. 

C. Obrigatório por estar diante de pronome possessivo. 

D. Facultativo por supressão do pronome possessivo. 

E. Obrigatório pela regência do substantivo “jardim”. 
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08- A frase inicial do texto: 
 

“Sentia falta de Tebas” 

 

A. “sentia” é substantivo e pede complemento nominal re-

gido de preposição. 

B. “sentia” é verbo e pede objeto indireto. 

C. “falta” é uma forma verbal e pede complemento regido de 

preposição. 

D. “falta” é substantivo e pede complemento nominal regido 

de preposição. 

E. “falta” é forma verbal e pede objeto indireto. 

 

09- No trecho: 
 

“sentir o vento morno do deserto, que sopra sobre a ci-

dade” 
 

Após o verbo destacado há um: 

 

A. Objeto direto 

B. Objeto indireto 

C. Adjunto adverbial 

D. Adjunto adnominal 

E. Objeto direto preposicionado. 

 

10- Sobre a acentuação das palavras, assinale a alternativa correta: 

 

A. “ignorância” é paroxítona terminada em “a”, por isso está 

corretamente acentuada. 

B. “alguém” é uma paroxítona com ditongo crescente. 

C. “até” é um monossílabo átono. 

D. “atraído” é proparoxítona e como todas deve ser acentu-

ada. 

E. “faraó” é acentuada pela regra de acentuação dos hiatos. 

 

 
(GALHARDO, Caco. Chico Bento Pizzaiolo. Blog do Galhardo) 

 

11- Sobre a tirinha assinale a alternativa correta: 

 

A. O balão no primeiro quadrinho revela que quem fala está 

gritando e irritado. 

B. As palavras destacadas em negrito indicam expressivi-

dade na fala dos personagens. 

C. “delivery” está em negrito para obedecer à regra de grafia 

de estrangeirismos em textos da língua portuguesa. 

D. A expressão facial do pizzaiolo não muda ao longo da ti-

rinha. 

E. O dedo em riste no último quadrinho mostra um persona-

gem muito irritado. 

 

 

 

 

12- O que provoca o humor no texto? 

 

A. O pizzaiolo ficar orgulhoso ao usar o termo em inglês e 

não saber que significa o mesmo que em português. 

B. O pizzaiolo responde com uma palavra na língua inglesa 

e se irrita quando perde a venda, pois o cliente não entende 

inglês. 

C. A expressão facial dos personagens quando um não con-

segue entender o outro. 

D. O personagem ter ligado para uma pizzaria estrangeira. 

E. O fato de que o vendedor não fala português nem o cliente 

fala inglês. 

 

                    A importância da flora para o ciclo de vida dos peixes 

é um dos dados já revelados pelo estudo, que vem sendo executado 

também em parceria com o Icmbio e a equipe da Estação 

Ecológica de Taiamã.  Muitas das espécies comerciais, como o 

pacu, a piraputanga, o pacu peva, a sardinha e lambari, além de 

dependerem das frutas das árvores que margeiam os rios para sua 

alimentação, executam um importante papel para a manutenção de 

toda área de mata ciliar do rio Paraguai. “Isso porque esses peixes 

funcionam como dispersores de sementes, e sua preservação está 

associada também a preservação das matas que margeiam os rios 

do Pantanal”, explica Muniz. O desmatamento nas cabeceiras do 

rio Paraguai e o assoreamento foram revelados como as principais 

ameaças aos curso d’agua pantaneiro.     Outra importante etapa 

da pesquisa é a descrição de novas espécies de peixes. Um novo 

bagre pode ter sido encontrado na região. 

 
http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisado

res_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres. Acessado em 

01/09/2019. 

 

13- Assinale a alternativa correta sobre o texto: 

 

A. O assoreamento tem inúmeros benefícios para os peixes, 

mas o agrotóxico lançado nos rios elimina-os todos. 

B. Os estudos não esclarecem sobre a importância da flora 

para a vida dos peixes. 

C. Os principais fatores de ameaça aos peixes na região são 

o assoreamento e o agrotóxico lançados nos rios. 

D. A mata ciliar no Paraguai depende da exportação de pei-

xes comerciais brasileiros para manter-se. 

E. O estudo afirma que um tipo de bagre foi visto na região, 

porém não será mais necessário encontrá-lo. 

 

14- Uma das medidas para evitar a mortandade dos peixes é: 

 

A. Lançar o agrotóxico indicado no Rio Paraguai. 

B. Assorear toda a área. 

C. Encontrar novas espécies de peixes. 

D. Cuidar da manutenção da mata ciliar. 

E. Fazer acordos com o Paraguai. 

 

15- O trecho: 
 

“Um novo bagre pode ter sido encontrado na região.”, traz: 
 

A. Uma certeza 

B. Uma possibilidade 

C. Uma negativa 

D. Uma informação falsa 

E. Um erro de estudo. 

 

http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisadores_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres
http://www.jornaloeste.com.br/noticias/exibir.asp?id=29154&noticia=pesquisadores_encontram_uma_nova_especie_de_bagre_em_caceres
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25 QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

16 - Sendo a ata um documento de correspondência oficial, 

assinale a alternativa correta:  

   

A. A ata é um documento que consiste no resumo fiel dos 

fatos mas não tem valor jurídico.  

B. A ata é a comunicação ao público de assuntos de seu in-

teresse. 

C. O texto apresenta-se em parágrafos separados de cada 

fato, ocorrência ou decisão das sessões, reuniões ou as-

sembleias. 

D. É geralmente lavrada em livro próprio, autenticada e com 

as páginas rubricadas pela mesma autoridade que redige 

os termos de abertura e fechamento. 

E. A ata deve ser assinada exclusivamente pelo presidente e 

secretário.   

 

17- Assinale a alternativa que descreve um alvará:  

 

A. Documento firmado por servidor, declarando um fato 

existente, do qual tem conhecimento, a favor de uma pes-

soa. 

B. É o instrumento pelo qual dirigentes de órgãos e entida-

des da Administração Direta, Indireta e Fundacional de-

claram um fato ou uma situação com base em dispositivo 

legal. 

C. É o documento firmado por autoridade competente, para 

certificar, autorizar ou aprovar atos ou direitos. 

D. É um ato administrativo ou particular que permite ao pre-

tendente realizar atividades ou utilizar determinado bem 

fora das rotinas estabelecidas. 

E. É um acordo de vontades, firmado pelas partes, que tem 

como objetivo criar direitos e obrigações recíprocas.  

 

18- Faz parte da estrutura da AUTORIZAÇÃO, documento de 

correspondência oficial, exceto:  

 

A. Emitente, precedido da palavra DE e seguido de dois 

pontos.  

B. Texto iniciado pelo termo AUTORIZO.  

C. Denominação do ato.  

D. Texto contendo a qualificação da pessoa.  

E. Local e data, por extenso, no canto superior esquerdo da 

página.  

 

19- “É uma declaração feita por escrito, com finalidade de 

comprovar ato ou assentamento constante de processo, livro ou 

documento que se encontre em repartições públicas. Pode ser de 

inteiro teor ou resumidas, porém devem exprimir fielmente o 

conteúdo do original”. O texto acima descreve o documento de 

correspondência oficial: 

 

A. Certidão  

B. Circular 

C. Contrato  

D. Decreto 

E. Deliberação  

 

 

20 - O Decreto nº 9.758, de 11 de abril de 2019, que dispõe sobre 

as formas de tratamento e de endereçamento nas comunicações 

com agentes públicos, proíbe as formas de tratamento abaixo, 

exceto:  

 

A. Vossa Senhoria 

B. Senhor  

C. Doutor 

D. Respeitável  

E. Excelentíssimo  

 

21 - De acordo com o art. 7º da Constituição Federal, são direitos 

dos trabalhadores, exceto: 

   

A. Seguro-desemprego, em caso de desemprego involuntá-

rio. 

B. Fundo de garantia do tempo de serviço. 

C. Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os 

que percebem remuneração variável.  

D. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, 

com duração de cento e oitenta dias. 

E. Igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo 

empregatício permanente e o trabalhador avulso.  

 

22 - De acordo com a Constituição Federal, em relação aos 

servidores públicos, “as fixações dos padrões de vencimento e dos 

demais componentes do sistema remuneratório observará” (art. 

39, § 1º):  

 

I. A natureza e o grau de responsabilidade dos cargos 

componentes de cada carreira.  

II. Os requisitos para a investidura.  

III. As peculiaridades dos cargos. 

 

Considerando V (verdadeiro) e F (falso), está correto:  

 

A. F, V, F.  

B. F, V, V. 

C. V, F, V. 

D. V, V, V. 

E. F, F, V.  

 

23- “Os servidores abrangidos pela previdência de que trata este 

artigo serão aposentados, calculados os  seus proventos a partir de 

valores fixados na forma do §§3º e 17” (art. 40, §1º). De acordo 

com a Constituição Federal, serão aposentados os servidores 

públicos:  

 

I. Por invalidez, sendo os proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição, exceto se decorrente de aci-

dente em serviço, moléstia profissional ou doença 

grave, contagiosa ou incurável. 

II. Compulsoriamente, com proventos proporcionais ao 

tempo de contribuição. 

III. Voluntariamente, desde que cumprido tempo mí-

nimo de dez anos de efetivo exercício no serviço pú-

blico e cinco anos no cargo efetivo em que se dará 

aposentadoria.  
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Estão corretos os itens: 

  

A. Apenas os itens I e II.  

B. Apenas os itens II e III.  

C. Apenas os itens I e III.  

D. Apenas os itens I, II e III. 

E. Apenas o item III.  

 

24- Sobre os Direitos Sociais, de acordo com a Constituição 

Federal, julgue os itens abaixo:  

 

I. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimenta-

ção, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a 

segurança, a previdência social, a proteção à mater-

nidade e à infância e a assistência aos desamparados. 

II. É assegurada a participação dos trabalhadores e em-

pregadores nos colegiados dos órgãos públicos em 

que seus interesses profissionais ou previdenciários 

sejam objeto de discussão e deliberação. 

III. Nas empresas com mais de trezentos empregados, é 

assegurada eleição de um representante destes com 

a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendi-

mento direto com os empregadores.  

 

Estão corretos os itens:  

 

A. Apenas os itens I e II. 

B. Apenas os itens II e III. 

C. Apenas os itens I e III. 

D. Todos os itens estão corretos.  

E. Todos os itens estão incorretos.  

 

25- De acordo com o art. 8º da Constituição Federal, “é livre a 

associação profissional ou sindical, observando o seguinte”: 

 

I. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses 

coletivos ou individuais da categoria, exceto em 

questões administrativas. 

II. É eletiva a participação dos sindicatos nas negocia-

ções coletivas de trabalho.  

III. Ninguém será obrigado a filiar-se ou manter-se fili-

ado a sindicato. 

IV. O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado 

nas organizações sindicais.  

 

Estão corretos os itens: 

  

A. Apenas os itens I, II e III.  

B. Apenas os itens II, III e IV.  

C. Apenas os itens I e II.  

D. Apenas os itens III e IV.  

E. Apenas os itens II e IV.   

 

26- Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público, 

leia os itens abaixo:  

 

I. A remuneração do servidor público é custeada pelos 

tributos pagos direta ou indiretamente por todos, até 

por ele próprio, e por isso exige, como contrapartida, 

que a moralidade administrativa se integre no Di-

reito, como elemento indissociável de sua aplicação 

e de sua finalidade, erigindo-se, como consequência, 

em fator de legalidade.  

II. O trabalho desenvolvido pelo servidor público pe-

rante a comunidade deve ser entendido como acrés-

cimo ao seu próprio bem estar, já que, como cidadão, 

integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode 

ser considerado como seu maior patrimônio.  

III. A função pública deve ser entendida como exercício 

profissional e, portanto, se integra na vida particular 

de cada servidor público. Assim, os fatos e atos ve-

rificados na conduta do dia-a-dia em sua vida pri-

vada poderão acrescentar ou diminuir o seu bom 

conceito na vida funcional.  

IV. Toda ausência injustificada do servidor de seu local 

de trabalho é fator de desmoralização do serviço pú-

blico, o que quase sempre conduz à desordem nas 

relações humanas.  

 

São regras deontológicas do Código de Ética Profissional do 

Servidor Público: 

  

A. Os itens I, II e III.  

B. Os itens II, III e IV.  

C. Os itens I, II e IV.  

D. Os itens I, III e IV.  

E. Os itens I, II, III e IV.  

 

27- De acordo com o Código de Ética Profissional do Servidor 

Público, são deveres fundamentais do servidor público, exceto:   

 

A. Tratar cuidadosamente o usuário dos serviços aperfeiço-

ando o processo de comunicação e contato com o pú-

blico. 

B. Zelar, no exercício do direito de greve, pelas exigências 

específicas da defesa da vida e da segurança coletiva. 

C. Apresentar-se ao trabalho com vestimentas adequadas ao 

exercício da função. 

D. Ter respeito à hierarquia, buscando não representar con-

tra qualquer comprometimento indevido da estrutura em 

que se funda o Poder Estatal. 

E. Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por 

quem de direito.  

 

28- Segundo o Código de Ética Profissional do Servidor Público, 

é vedado ao servidor público, exceto: 

  

A. Prejudicar deliberadamente a reputação de outros servi-

dores ou de cidadãos que deles dependam.  

B. Utilizar os avanços técnicos e científicos ao seu alcance 

ou do seu conhecimento para atendimento do seu mister. 

C. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva enca-

minhar para providências. 

D. Retirar da repartição pública, sem estar legalmente auto-

rizado, qualquer documento, livro ou bem pertencente ao 

patrimônio público. 

E. Desviar servidor público para atendimento a interesse 

particular.  

 

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE MARAGOGI - AL 

CONCURSO PÚBLICO 2019 

MÉDIO – 44 – ASSISTENTE ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. 
Página 5 

29- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

julgue os itens abaixo:  

 

I. Toda criança e adolescente que estiver em programa 

de acolhimento familiar ou institucional terá sua si-

tuação reavaliada, no máximo, a cada 6 (seis) meses.  

II. A permanência da criança e do adolescente em pro-

grama de acolhimento institucional não se prolon-

gará por mais de 18 (dezoito) meses, salvo compro-

vada necessidade que atenda a seu superior inte-

resse, devidamente fundamentada pela autoridade 

judiciária.  

III. Será garantida a convivência da criança e do adoles-

cente com a mãe ou o pai privado de liberdade, por 

meio de visitas periódicas promovidas pelo respon-

sável ou, nas hipóteses de acolhimento institucional, 

pela entidade responsável, independentemente de 

autorização judicial.  

 

Classifique-os em V (verdadeiro) e F (falso) e identifique abaixo 

a alternativa correta:  

 

A. V, V, F.  

B. F, V, V.  

C. F, F, V. 

D. V, F, V. 

E. F, V, F.  

 

30 - O direito à liberdade da criança e do adolescente (de acordo 

com o ECA) compreende os aspectos abaixo, exceto:  

 

A. Ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comu-

nitários, independente de possíveis restrições. 

B. Crença e culto religioso.  

C. Participar da vida política, na forma da lei. 

D. Participar da vida familiar e comunitária, sem discrimi-

nação. 

E. Buscar refúgio, auxílio e orientação.  

 

31- Em relação ao direito à educação, cultura, esporte e lazer, é 

assegurado às crianças e adolescentes, segundo o Estatuto da 

Criança e do Adolescente (ECA), exceto: 

  

A. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recor-

rer às instâncias escolares superiores.  

B. Acesso à escola pública e gratuita próxima de sua resi-

dência.  

C. Atendimento educacional especializado aos portadores 

de deficiência, preferencialmente na rede regular de en-

sino.  

D. Atendimento em creche e pré-escola às crianças de um a 

quatro anos de idade.  

E. Oferta de ensino noturno regular, adequado às condições 

do adolescente trabalhador. 

 

32- De acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 

é incorreto afirmar:  

 

A. A colocação em família substituta será feita apenas me-

diante guarda ou adoção. 

B. Na apreciação do pedido será levado em conta o grau de 

parentesco e a relação de afinidade ou de afetividade. 

C. A colocação em família substituta estrangeira constitui 

medida excepcional, somente admissível na modalidade 

adoção. 

D. Quando se tratar de maior de doze anos, será necessário 

seu consentimento, colhido em audiência. 

E. Não se deferirá colocação em família substituta a pessoa 

que revele, por qualquer modo, incompatibilidade com a 

natureza da medida ou não ofereça ambiente familiar 

adequado.  

 

33 - Sobre a guarda, de acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (ECA), julgue os itens abaixo:  

 

I. A guarda obriga a prestação de assistência material, 

moral e educacional à criança ou adolescente, con-

ferindo a seu detentor o direito de opor-se a tercei-

ros, inclusive os pais.  

II. A guarda confere à criança ou adolescente a condi-

ção de dependente, para todos os fins e efeitos de 

direito, inclusive previdenciários.  

III. A inclusão de criança ou adolescente em programas 

de acolhimento familiar terá preferência a seu aco-

lhimento institucional, observando o caráter tempo-

rário e excepcional da medida.  

 

Estão corretos:  

 

A. Os itens I e II.  

B. Os itens I e III. 

C. Os itens II e III.   

D. Todos os itens estão corretos. 

E. Todos os itens estão incorretos.  

 

34- Sobre o direito à profissionalização e à proteção no trabalho, 

o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), afirma que, exceto:  

 

A. É proibido qualquer trabalho a menor de dezesseis anos 

de idade, salvo na condição de aprendiz. 

B. É considerado aprendizagem a formação técnico-profis-

sional ministrada segundo as diretrizes e bases da legis-

lação de educação em vigor. 

C. Ao adolescente até quatorze anos de idade é assegurada 

bolsa de aprendizagem. 

D. Ao adolescente portador de deficiência é assegurado tra-

balho protegido.  

E. A proteção ao trabalho dos adolescentes é regulada por 

legislação especial.  

 

35- São métodos básicos de arquivamento:  

 

I. Variadex  

II. Numérico  

III. Ideográfico 

IV. Geográfico  

 

Estão corretos os itens:  

 

A. I, II e III. 

B. II, III e IV. 

C. I, II e IV.  

D. I, II, III e IV. 

E. II e III.  
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36- As técnicas de arquivamento correspondem às formas que os 

documentos serão armazenados, objetivando a sua localização 

futura. Sobre os métodos de arquivamento, assinale a alternativa 

incorreta:  

A. O método numérico simples se constitui na atribuição de 

um número a cada correspondente. 

B. O método numérico obedece à ordem de entrada ou re-

gistro. 

C. O método ideológico é aquele em que os documentos são 

ordenados por assunto.  

D. O método variadex é uma variante do método alfabético. 

E. O método numérico cronológico é aquele que trabalha 

com datas.  

 

37-Sobre Ergonomia, avalie as proposições abaixo:  

 

I. A ergonomia é uma disciplina científica que estuda 

as interações entre os seres humanos e outros ele-

mentos ou sistemas.  

II. Ergonomia é o estudo que busca a adaptação do in-

divíduo às características do trabalho. 

III. Ergonomia é o estudo científico da relação entre o 

homem e os seus meios, métodos e espaço de traba-

lho.  

 

São definições de ergonomia:  

 

A. Todas as alternativas estão corretas.  

B. Todas as alternativas estão incorretas.  

C. Somente I e II estão corretas. 

D. Somente I e III estão corretas.  

E. Somente II e III estão corretas.  

 

38- Sobre fluxograma, julgue os itens abaixo: 

  

I. É uma representação gráfica da sequência de ativi-

dades de um processo. 

II. É capaz de mostrar o que é realizado em cada etapa 

do processo, materiais, decisões e pessoas envolvi-

das.  

III. Demonstra os componentes da estrutura organizaci-

onal.  

 

Fazem parte do conceito de FLUXOGRAMA os itens:  

 

A. Apenas os itens I e II. 

B. Apenas os itens II e III. 

C. Apenas os itens I e III.  

D. Todos os itens estão corretos.  

E. Todos os itens estão incorretos.  

 

39- O ORGANOGRAMA é capaz de representar, exceto:  

 

A. A divisão do trabalho. 

B. Os cargos existentes.  

C. O processamento da atividade em etapas.  

D. A quantidade de pessoas por unidade.  

E. Os nomes dos titulares das unidades.  

 

 

40- Existem diversos tipos e modelos gráficos de organograma, 

sobre esses modelos, julgue os itens abaixo: 

 

I. Tem como principal função definir a departamenta-

lização de uma empresa, podendo ser disposta de 

forma vertical ou horizontal. 

II. Tem como principal função mostrar o inter-relacio-

namento entre as várias atividades e os responsáveis 

por cada uma delas. 

III. São elaborados por meio de círculos concêntricos, 

que representam os vários níveis de autoridade a par-

tir do círculo central, onde se localiza a autoridade 

maior.  

 

Os itens acima definem os modelos, respectivamente: 

  

A. Estrutural, Linear de Responsabilidade e Setorial.  

B. Setorial, Linear de Responsabilidades e Estrutural. 

C. Setorial, Radial e Linear de Responsabilidades.  

D. Estrutural, Informativo e Setorial.  

E. Estrutural, Linear de Responsabilidade e Informativo.  

 



 

  

 


