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UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO

CONCURSO PÚBLICO
ATO EDITAL N° 001 DE 07 DE JANEIRO DE 2013

Cód. 002, 006, 013, 015 e 023 - Assistente em Administração

POR UM OUTONO FELIZ

A velhice associada à morte é um paradigma que submerge em meio aos novos padrões comportamentais daqueles que
ultrapassam a idade de 60 anos e, principalmente, frente à evolução da capacidade de cura e de prevenção dos males do
corpo humano.
Até o século 19, somente 4% da população ocidental ultrapassava a barreira dos 65 anos. A velhice é um fenômeno

recente, constatado a partir de meados do século 20; e hoje, chegar aos 70 anos praticando uma rotina igual aos 50 é

fato corriqueiro para grande parte das pessoas que têm acesso à informação e aos recursos da moderna medicina.
A velhice não é mais encarada como uma doença, uma chaga incurável. Com certeza tudo aquilo que associávamos aos
termos idoso e velho deve ser revisado ou esquecido.
Cada vez menos, encontram-se gente do grupo denominada de Terceira Idade com crise de identidade gerada, em geral,

por fatores como a perda dos papéis sociais, da baixa capacidade de socialização e da redução do grupo de amigos.

A realidade dos núcleos familiares brasileiros, a cada ano que passa, contém um número maior de idosos. Hoje, podemos
considerar que o Brasil já é um Pais de meia-idade. Logo mais, em 2025 o Brasil terá a sexta maior população idosa do
planeta.
O ser humano é o único animal a ter consciência de seu tempo de existência, e organiza a sua vida em função desta
realidade. Muitas pessoas, entretanto, não concebiam chegar à idade que chegaram, e o planejamento para uma vida
autânoma e independente após os 65 anos não existiu, o que vem gerando problemas sociais de grande monta.
Um dos pais da psicologia moderna, Carl Jung,afirmou: o outono nos mostra o que a primavera gerou.

È premente que a sociedade e os entes públicos gerem soluções para o outono das atuais gerações, já que a expectativa
de vida, em breve, deve chegar a uma marca centenária.

Carlos A.Balladas

Revista Dia Melhor - Ano IV - Edição 14 - janeiro/fevereiro de 2013.

1. Após a leitura do texto, analise os itens abaixo e assinale a alternativa correta.

• Atualmente, a veihice passa a ser objeto de cuidado e atenção especiais, que eram certamente inexistentes nos

últimos dois séculos.
• A mudança que vem se observando nas relações que a sociedade estabelece com a velhice, não se verifica

apenas pela mudança de valores, mas pelo aumento da esperança de vida, devido ao progresso da medicina

que com todo o seu aparato tecnológico enfrenta as doenças crônicas, favorecendo a longevidade e contribuindo

dessa forma como um dos fatores para o aumento significativo da população idosa.
• Há de fato um limite biológico para quanto tempo as pessoas podem viver, porque certos aspectos do nosso

metabolismo são inevitáveis e acumulam danos moleculares e celulares. Porém, uma vez que se desenvolvam
técnicas de bioengenharia para reparar esses danos, haverá mais tempo de vida para o homem.

• O outono da vida é tempo de colheita e de alegria. De olhar para trás e de ver quanta coisa boa você fez. E por

que não de ainda plantar muita coisa? Afinal, a expectativa de vida está aumentando a cada dia que passa.

A) Apenas três itens estão corretos.

B) Apenas dois itens estão corretos.
C) Apenas um item está correto.
D) Todos os itens estão corretos.
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2. Analise as palavras abaixo e assinale a alternativa correta.

I - Fluido,
il - Caqui.

ill - Analise,
IV - Sai.

A) Apenas as palavras dos itens I e | | podem ser usadas e e sem acento.

B) Apenas a palavra do item Ill pode ser usada a e s_em acento.

C) Todas as palavras podem ser usadas c_om e sem acento.

D) Apenas as palavras do item I e lil podem ser usadas com e s_ern acento.

3. Assinale a alternativa em que todas as palavras são escritas com a letra indicada nos parênteses.

A) ma_aroca - ob_ecado - estilha_o. (9)
B) gui_o - esva_lar - prima_ia. (z)
C) pi_ação - fu_ico - pu_ar. (ch)
D) _eresia - _umidade - _isteria. (h)

4. A divisão silábica das palavras retiradas do texto estão corretas em todas as alternativas, exceto em:

A) so-ci-a-li-za-ção / as-so-ci-á-va-mos.

B) cons-ci-én-cia / sub-mer-ge.

C) pa-ra-di-gma / rea-li-da-de.

D) psi-co-lo-gi-a / ex-pec-ta-ti-va.

5. O substantivo e o adjetivo não se alteram, quando flexionados em gênero, na alternativa:

A) O sultão ladrão.
B) O etiope plebeu.

C) O mártir suicida.
D) O maestro competente.

6. Em meio àquele tumulto, iam terminando o complicado trabalho.

Passando a frase acima para a voz passiva, a locução verbal correta é:

A) ia sendo terminado.
B) foi sendo terminado.
C) foram terminados.
D) foram sendo terminados.

7. Assinale a alternativa em que o acento indicador da crase foi usado incorretamente.

A) Ele não obedecia àquele regulamento.
B) Apresentou-o à nova namorada.
C) Era uma camisa semelhante à que o noivo usava.

D) A reunião vai durar de cinco á seis horas.

8. Faça a concordância nominallverbal escolhendo a palavra correta dos parënteses,

I - Viveram situações tensas. (bastante / bastantes)
II - Hoje temos lições. (menas / menos)
ill - vários eventos no clube. (Organizou-se / Organizaram-se)

IV - aos questionários. (Respondeu-se / Responderam-se)

A) bastantes - menas - Organizou-se - Respondeu-se

B) bastante - menos - Organizou-se - Responderam-se

C) bastantes - menos - Organizaram-se - Respondeu-se

D) bastante - menas - Organizaram-se - Responderam-se

9. A regencia verbal não está correta somente na alternativa:

A) Não me custa lutar por uma boa causa.
B) O Código de Tränsito, que poucos motoristas obedecem, deveria ser mais divulgado.

C) Houve muitos debates entre os concorrentes, antes de tomarem uma decisão.

D) O advogado do casal, primeiramente, inteirou-se dos fatos.
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10. Apressar / Apreçar são palavras que apresentam grafia e pronúncia parecidas, mas de significado distinto
(parönimas); a alternativa que não apresenta parânimos porque uma das formas não existe é:

A) imoralidade / amoralidade.
B) arrear / arriar.

C) descrição / discreção.
D) deletar / dilatar.

11. Um funcionário fez uma tomada de preço de caneta e pacote de suffite. Uma caixa com 100 canetas custava R$
120,00 e uma embalagem com 25 pacotes de sulfite custava R$ 350,00. Ele comprou 50 unidades entre canetas e
pacotes de sulfite e gastou RS 316,00. Sá na compra de sulfite gastou:

A) R$ 280,00.

B) R$ 276,00.

C) R$ 282,00.

D) R$ 302,00.

12. Uma pista de atletismo tem a forma circular e área interior equivaiente a 15.386 m2. Todos os dias uma pessoa dâ 25
voltas completas ao seu redor. Se fizer isso por uma quinzena terá percorrido, pelo menos:
OBS: n = 3,14

A) 168,75 km.
B) 165,85 km.

C) 165,75 km.

D) 164,85 km.

13. A razão entre o valor que possuo no banco em conta corrente e na poupança è de 7 para 3, respectivamente, e o
total dessas duas contas é de R$15906,80,Resolvi aplicar em renda fixa por 2 anos o correspondente à metade do
que possuo em conta corrente. A aplicação é em juros simples à taxa de 0,85% ao mês. Ao final desse periodo terei
nessa aplicação, o montante de:
OBS: Na resposta use duas casas decimais, sem aproximação.

A) RS 6693,12.

B) R$ 13406,25.

C) R$ 13396,25.

D) RS 6703,12.

14. O celular que desejo comprar está em oferta por R$374,40. Para comprá-lo me faltam sabendo-se
que: se eu tivesse o quádruplo da quantia que possuo eu poderia comprá-lo e ainda me sobrariam 88% do que
possuo.

A) RS 264,40

B) R$ 243,40

C) RS 254,40

D) R$ 253,40

15. Um produto veio embalado em uma caixa de papeläo que mede externamente 10 cm x 10 cm x 15 cm. Calcule o
número máximo dessas embaiagens que couberam numa caixa de papelão maior cuja área total é de 21600 cm2.

A) 138.

B) 148.

C) 144.

D) 14.

16. Caicule quantos funcionários trabalham numa repartição, sabendo-se que ao entrevistá-los sobre as atividades que
praticavam nos finais de semana, se iam ao teatro/cinema ou se praticavam algum esporte, constatou-se que:

• 28 praticavam apenas uma dessas atividades.
• 8 praticavam as duas atividades.
• 16 não praticavam esporte.
• 4 não praticavam nenhuma dessas atividades.

Essa empresa tem funcionários.

A) 36
B) 40

C) 38
D) 42
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17. Se ao acaso sortearmos um desses funcionários, a probabilidade de ele, no final de semana ir, apenas, ao
cinema/teatro é de:

A) 2/5.

B) 6/8.

C) 3/10.

D) 4/9.

18 Um assistente administrativo destinou metade de sua jornada de 8 horas, por 4 dias, na organização e atualização do
prontuário dos funcionários de sua empresa e executou, nesse periodo, apenas 2/5 do trabalho todo. Para terminá-lo

destinou duas horas a mais, diariamente, na execução do mesmo. A tarefa toda de organização do prontuário dos
funcionários ficou pronta em:

A) 8 dias.

B) 1Tbdias.

C) 6 dias.

D) 12 dias.

19. Um elevador transporta, no máximo, 500 kg. Calcule o número máximo de pessoas que pesam exatamente 27.5 kg

mais o equivalente a 2/3 do seu peso, que poderão usá-lo, ao mesmo tempo.

A) 5.

B) 7.

C) 8.

D) 6.

20. Reservel RS15756,00 para viajar de férias com minha familia. O valor que gastel com translado, hospedagem e

compras foi inversamente proporcional a 4,3 e 2, respectivamente. Com as compras gastei _ÿ___ . . i ? A 
_ a

do que gastei com hospedagem.

A) RS 2424,00 - menos
B) RS 2424,00 - mais
C) RS 1750,66 - mais
D) RS 1750,66 - menos

Constituicão Federal

21. Analise as afirmações de acordo com as disposições da Constituição Federal e identifique-as como (V) verdadeiras

ou (F) faisas.

( ) as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em
comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condiçöes e percentuais minimos previstos
em lei, destinam-se apenas ás atribuiçöes de direção, chefia e assessoramento.

( ) os acráscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados para fins de
concessão de acrescimos ulteriores.

( ) a administração fazendária e seus servidores fiscais terão, dentro de suas áreas de competência e jurisdição,
precedäncia sobre os demais setores administrativos, na forma da lei.

( ) durante o prazo improrrogável previsto no edital de convocação, ocorrendo novos concursos, aquele

anteriormente aprovado em concurso público de provas ou de provas e titulos, terá sua aprovação convalidada e
constará da classificação geral junto aos novos aprovados para assumir cargo ou emprego na carreira.

A sequência correta é:

A) V-V-V-V.

B) V-F- F-V.

C) F-V-V-V.

D) V-V-V-F.
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Constituicão Federal

22. Estabeleca a relacão entre as colunas, preenchendo os parênteses com o respectivo número. Ao servidor público da
administração direta, autárquica e fundacional, no exercicio de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes
disposições:

Para o mandato: disposicöes:

1 - Eletivo federal, estadual ou ( ) havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de seu
distrital. cargo, emprego ou função, sem prejuizo da remuneração do cargo

eletivo, e, não havendo compatibilidade, será facultado optar pela sua
remuneração.

2 - Prefeito. ( ) ficará afastado de seu cargo, emprego ou funcão.
3 - Vereador. ( ) seu tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto

para promoção por merecimento.
4 - Em qualquer caso que exija ( ) será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar

o afastamento para o pela sua remuneração.
exercicio de mandato eletivo. 

_ 
j

Q preenchimento que estabelece a correspondência correta é:

A) 3-1-4-2.

B) 3-4-2-1.

C) 1-2-4-3.

D) 2-3-1-4.

23. A seguinte definiçäo "todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição.
nomeação, designação, contratação ou quoiquer outra forma de investidura ou vinculo, mandato, cargo, emprego ou
função nas entidades de administração direta, indireta ou hmdacional de qualquer dos Poderes da União, dos
Estados, do Distrito Federal dos Municipios, de Território, de empresa incorporada ao patrimônio público ou de
entidade para cuja criação ou custelo o eráno haja conconido ou concorra com mais de cinquenta por cento do
patrimänio ou da receita anual se refere a:

A) Agente Público.

B) Autoridade Federal,

C) Agente Fiscal Público.
D) Agente Politico.

Decreto n.° 1171/94

24. Consta do decreto que o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade deve ser entendido como
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que, como cidadão, integrante da sociedade, o êxito desse trabalho pode ser
considerado como seu maior patrimônio e que a função pública deve ser tida como exercicio profissional e, portanto.
se integra na vida particular de cada servidor público. Dentre as disposições citadas abaixo sobre ética na
administração pública federal, identifique a incorreta.

A) Salvo os casos de segurança nacional, investigações policiais ou interesse superior do Estado e da
Administração Pública, a serem preservados em processo previamente declarado sigiloso, nos termos da lei, a
publicidade de qualquer ato administrativo constitui requisito de eficácia e moralidade, ensejando sua omissão
comprometimento ético contra o bem comum, imputável a quem a negar.

B) Toda pessoa tem direito à verdade. O servidor só poderá omiti-la ou falseá-la,quando esta for contrária aos
interesses da Administração Pública.

C) A cortesia, a boa vontade, o cuidado e o tempo dedicados ao serviço público caracterizam o esforço pela
disciplina. Tratar mal uma pessoa que paga seus tributos direta ou indiretamente significa causar-lhe dano moral.

D) Deixar o servidor público qualquer pessoa à espera de solução que compete ao setor em que exerça suas
funções, permitindo a formação de longas filas, ou qualquer outra espécie de atraso na prestação do servico,
não caracteriza apenas atitude contra a ética ou ato de desumanidade, mas principalmente grave dano moral
aos usuários dos serviços públicos.
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Lei n.° 8112/90

25. Além do vencimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: indenizações, gratificações

e adicionais. Analise as afirmações.

1 - As indenizações não se incorporam ao vencimento ou provento para qualquer efeito.

2 - As gratificações e os adicionais incorporam-se ao vencimento ou provento, nos casos e condições indicados em
lei.

3 - As vantagens pecuniárias serão computadas e acumuladas, para efeito de concessão de quaisquer outros

acréscimos pecuniários ulteriores.

São afirmações corretas:

A) 1 e 3, apenas.
B) 2 e 3, apenas.
C) 1 e 2, apenas.
D) 1,2e3.

Lei n.° 8112/90 -

26. A ajuda de custo destina-se a compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passar

a ter exercicio em nova sede, com mudança de domicilio em caráter permanente. Sobre essa vantagem é correto

afirmar.

A) E permitido o duplo pagamento de indenização, a qualquer tempo, no caso de o cônjuge ou companheiro que

detenha também a condição de servidor, vier a ter exercicio na mesma sede.

B) À familia do servidor que falecer na nova sede são assegurados ajuda de custo e transporte para a localidade de

origem, dentro do prazo de 1 (um) ano, contado do óbito.

C) Será concedida ajuda de custo ao servidor que se afastar do cargo, ou reassumi-lo, em virtude de mandato

eletivo.

D) não sera concedida ajuda de custo àquele que, não sendo servidor da União, for nomeado para cargo em

comissão com mudança de domicílio.

Lei n.° 8112/90

27. Analise as afirmações sobre as disposições em geral referentes às vantagens constantes na lei.

1 - Nos casos em que o deslocamento da sede constituir exigência permanente do cargo, o servidor não fará jus a
diárias.

2 - A gratificação natalina não será considerada para cálculo de qualquer vantagem pecuniária e, a fração igual ou

superior a 15 (quinze) dias será considerada como mes integral.
3 - O serviço noturno, prestado em horário compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 6 (seis) horas do

dia seguinte, terá o valor-hora acrescido de 25% (vinte e cinco por cento), computando-se cada hora como
cinquenta e dois minutos e trinta segundos.

4 - As férias poderão ser parceladas em até trés etapas, desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse
da administração pública sendo dela descontada qualquer falta ao serviço.

São afirmações corretas:

A) 2, 3 e 4, apenas.

B) 1, 2 e 3, apenas.
C) 1 e 2, apenas.
D) 1,2,3e4.
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Lei n.° 8112/90

28. Em relação à apuração do tempo de serviço, analise as circunstâncias abaixo e preencha os parenteses com:

1 - É contado para todos os efeitos o tempo de serviço público federal.
2 - È contado apenas para efeito de aposentadoria e disponibijidade.

( ) O tempo de serviço relativo a tiro de guerra.
( ) desempenho de mandato eletivo federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, exceto para promoção por

merecimento.
( ) Júri e outros serviços obrigatórios por lei,

( ) A licença à gestante, à adotante e á paternidade.
( ) A licença para tratamento de saúde de pessoal da familia do servidor, com remuneração, que exceder a 30

(trinta) dias em periodo de 12 (doze) meses.
( ) A licença para tratamento da própria saúde, até o limite de vinte e quatro meses, cumulativo ao longo do tempo

de serviço público prestado à União, em cargo de provimento efetivo.

A sequência correta do preenchimento é:

A) 2-1-1-2-2-1.

B) 2-2-1-2-1-2.

C) 1-1-2-1-2-1.

D) 2-1-1-1-2-1.

Lei n.° 8112/90

29. Ao servidor é proibido:

• retirar, sem prévia anuëncia da autoridade competente, qualquer documento ou objeto da repartição.
• recusar fé a documentos públicos.

• opor resistencia injustificada ao andamento de documento e processo ou execução de serviço.
• manter sob sua chefia imediata, em cargo ou função de confiança, cânjuge, companheiro ou parente até o

segundo grau civil.

• utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços ou atividades particulares.
• cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo que ocupa, exceto em situações de emergência e

transitórias.
• valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da dignidade da função pública.

São afirmações corretas e constantes da lei:

A) apenas seis das citadas.
B) apenas cinco das citadas.
C) apenas quatro das citadas.
D) todas as citadas.

Estatuto da Universidade Federal de São Paulo

30. A direção, planejamento, desenvolvimento institucional, administração, avaliação didático-pedagógica e cientifica e
fiscalização económico-financeira da UNIFESP são exercidas pelos órgãos centrais, dentre eles a Reitoria. Analise
as afirmações.

1 - O Reitor e o Vice-Reitor integrantes de chapa única são nomeados pelo Ministro da Educação, escolhidos dentre
os indicados em lista elaborada pelo CONSU (Conselho Universitário) nos termos da legislação própria.

2 - O Reitor será substituido, em suas faltas e impedimentos, pelo Vice-Reitor, que o sucederá, em caso de
vacância, até novo provimento, nos termos da legislação pertinente.

3 - O mandato do Reitor e do Vice-Reitor é de cinco anos.
4 - Em caso de falta, impedimento ou vacância simultänea do Reitor e do Vice-Reitor, responderá pela Reitoria o

Pró-Reitor mais antigo na carreira docente na UNIFESP.
5 - Na hipótese de vacáncia simultânea dos cargos de Reitor e Vice-Reitor, o Pró-Reitor deverá convocar

imediatamente o CONSU, para indicação do Reitor pro tempore que conduzirá o processo de eleição do Reitor e
Vice-Reitor.

São afirmações corretas:

A) 1, 2, 3 e 4, apenas.
B) 2, 3, 4 e 5, apenas.
C) 2, 4 e 5, apenas.
D) 1,2,3,4e5.
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Estatuto da Universidade Federal de São Paulo

31. O Art. 16 do Estatuto lista os departamentos que integram a Reitoria, dentre os quais não se inclui:

A) o Conselho da Administração.

B) as Prá-Reitorias.

C) a Chefia de Gabinete.

D) a Procuradoria Juridica.

Lei n° 9.784/1999

32. Consta da referida lei que o administrado tem direitos perante a Administração, sem prejuizo de outros que ihe sejam
assegurados como o de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tenha a condição de

interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas.

Analise as afirmaçöes abaixo.

1 - São capazes, para fins de processo administrativo, os maiores de dezoito anos, ressalvada previsão especial em

ato normativo próprio.

2 - Os atos do processo devem ser produzidos por escrito. em vernáculo, com a data e o local de sua realização e a
assinatura da autoridade responsável.

3 - A autenticação de documentos exigidos em cópia poderá ser feita pelo órgão administrativo.

4 - O interessado poderá. mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado ou,

ainda, renunciar a direitos disponiveis e havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge a todos

que participem do processo.
5 - A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a

Administração considerar que o interesse público assim o exige.

São afirmações corretas de acordo com as determinações da Lei:

A) 1,2,3,4e5.

B) 2, 3 e 5, apenas.
C) 1, 2, 3 e 5, apenas.
D) 1, 3, 4 e 5, apenas.

33. As gestões: financeira, de recursos humanos e patrimonial também fazem parte da área administrativa de uma

instituição de ensino superior.

1 - A administração financeira, num sentido amplo, é uma ferramenta utilizada para atuar da forma mais eficaz

possível sobre o planejamento financeiro, a análise de investimentos, a entrada e saida dos recursos, visando

sempre o desenvolvimento da instituição.
2 - A gestão de recursos humanos é uma tarefa dificil visto que é trabalhada envolvendo pessoas e, de maneira

geral deve ter como objetivo adequar os projetos de desenvolvimento das pessoas ao projeto de

desenvolvimento da instituição.
3 - A administração patrimonial tem como função o controle que engloba as atividades de recepção, registro,

controle, conservação, e desfazimento dos bens pertencentes à instituição, no que diz respeito aos bens móveis

e imóveis.

São afirmações corretas:

A) 1 e 2, apenas.
B) 1,2e3.

C) 2 e 3, apenas.
D) 1 e 3, apenas,

34. O crescimento da demanda pelo ensino superior, o custo das instituições e o crescente aumento do número delas
impõem à sociedade gastos que não admitem mais ineficiência. Nessa perspectiva a gestão acadêmica passou a ser

considerada essencial para a sobrevivència do setor. Uma boa administração acadêmica deve levar em conta que os
projetos de mudança e modernização institucional envolvem tomadas de decisões, dentre outros aspectos, sobre:

1 - as dificuldades que a universidade enfrenta.
2 - as novas abordagens sobre mudanças que permitem tornar a organização de ensino superior atualizada em seu

tempo.

3 - os impactos das propostas sobre a realidade vivida pela instituição conforme o nivel de amadurecimento da

mesma e a vontade dos indivíduos envolvidos em torná-la bem-sucedida.

Estão coerentes com o enunciado as afirmações:

A) 1 e 2, apenas.

B) 1 e 3, apenas.
C) 2 e 3, apenas.
D) 1,2e3.
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35. Relacione as coiunas abaixo preenchendo os parenteses.

Modalidade de licitação Conceitos

( ) é a modalidade de licitação entre interessados do ramo pertinente ao seu a
objeto, cadastrados ou não, escolhidos e convidados em número minimo de 3
(três) pela unidade administrativa, a qual afixará, em local apropriado, cópia1 - Concorrência
do instrumento convocatório e o estenderá aos demais cadastrados na
correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com
antecedência de até 24 (vinte e quatro) horas da apresentacão das propostas.

( ) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para escolha de
trabalho técnico, científico ou artistico, mediante a instituição de prêmios ou

2 - Tomada de preços. remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital
publicado na imprensa oficial com antecedência minima de 45 (quarenta e
cinco) dias.

( ) é a modalidade de iicitação entre quaisquer interessados para a venda de

| 3 - Convite. ( bens móveis inserviveis para a administração ou de produtos iegalmente
apreendidos ou penhorados, ou para a alienaçao de bens imóveis prevista no
art. 19, a quem oferecer o maior lance, igual ou super or ao valor da avaliação.

( ) é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados que. na fase inicial
4 - Concurso. de habilitação preliminar, comprovem possuir os requisitos minimos de

qualificação exigidos no edital para execução de seu obieto__
( ) é a modalidade de licitação entre interessados devidamente cadastrados ou

5 - Leilão 
que atenderem a todas as condições exigidas para cadastramento até o
terceiro dia anterior å data do recebimento das propostas, observada a
necessária qualificação__

O preenchimento correto se estabelece em:

A) 2-3-5-4-1.

B) 3-4-5-1-2.

C) 4-1-3-2-5.

D) 3-5-4-1-2.

36. \/ocê acessou a "Lixeira" na tela do seu Desktop que utiliza o sistema operacional Microsoft Windows. Clicando com
o botão direito em cima do arquivo que foi excluido são apresentadas as opções abaixo, exceto:

A) Restaurar.
B) Excluir.

C) Copiar.

D) Recortar.

37. Responda a esta questão com base em seus conhecimentos no Microsoft EXCEL OFFICE 2003 ou Superior. O
conteúdo da célula 811, mostrado na tabela abaixo, está corretamente escrito na alternativa:

Planilha de \/endas
I J

A) = SUM(B4: B9)/30 5 BEB 26C 23C 3 360

B) = SOMA(84: B9)/30 6 CCC 0 222 2 24:

C) = SUM($B$4: $BS9))/30 i DDC 710 610 | 607 | 7: 4

D) =MÉDIAA(B4: 89)/30 8 EEL 39 00 | 88 | 108

9 FFF 51 ju | 7.1 | 100
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38. Responda a esta questão com base em seus conhecimentos no Microsoft WORD OFFICE 2003 ou superior, Quando
você acessa a opção Ferramentas/Proteger Documento ficam disponiveis:

A) Restriçöes de endereçamento, restrições de formatação e Restrições de Edição.
B) Restrições de saivamento, Restriçöes de gravação normal (.dot) e Restrições de Edição.
C) Restriçöes de formatação e Restrições de Edição.
D) Restrição de formatação, Restriçöes de Edição e Restriçöes de salvamento normal (,dot).
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39. Responda a esta questão com base nos seus conhecimentos sobre navegadores (Microsoft Internet Explorer ou
Firefox). Na opção de segurança de seu navegador Microsoft internet Explorer está disponivel a opção

A) Filtragem ActiveX.

B) Filtragem Sites Confiáveis.
C) Filtragem Pop-Up.

D) Filtragem de Executáveis.

40. Responda a esta questão com base em seus conhecimentos no Microsoft Outlook. Você precisa salvar um backup

de seus dados de email. Uma forma natural de se executar esta atividade é Exportar um Arquivo. As opções que

você tem neste caso, estão relacionadas abaixo, exceto pela altemativa:

A) arquivo de pasta particular .pst.

B) arquivo Microsoft Word.
C) arquivo Microsoft Excel.
D) arquivo Microsoft Access.
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