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CONCURSO PÚBLICO EDITAL 001/2019  

CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO 

ESTADO DO MATO GROSSO – CORE - MT 

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

   Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                     Número de Documento 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído: 

  
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Verifique se está sentado no local correto, condizente com a sua etiqueta (Nome do candidato e Prova). 

 Confira devidamente o CADERNO DE QUESTÕES; se houver falha, solicite a troca do caderno de questões 
completo ao fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e PROVA. ASSINE no espaço 
indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica transparente, azul ou preta, 
ponta grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do 
CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas calculadoras 
e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 O candidato poderá levar o caderno de questões depois de decorridos 02 (duas ) horas do início da prova. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado.  

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de acompanhar os 
fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, depois de 
concluído. 

 O CANDIDATO, AO TERMINAR A PROVA, DEVERÁ RETIRAR-SE IMEDIATAMENTE DO LOCAL DE 
APLICAÇÃO DE PROVA, NÃO PODENDO PERMANECER NAS DEPENDÊNCIAS DESTE, BEM COMO 
NÃO PODERÁ UTILIZAR OS SANITÁRIOS. 

 O candidato será eliminado sumariamente caso o celular emita qualquer som. 

Destaque aqui 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -             
CONSELHO REGIONAL DOS REPRESENTANTES COMERCIAIS NO ESTADO DO MATO GROSSO – CORE - 
MT– ASSISTENTE  ADMINISTRATIVO 
Marque aqui as suas respostas:  
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 
Leia o texto e responda as questões 1 e 2. 
 
Morte 
 
Sou, em princípio, contra a pena de morte, mas admito 
algumas exceções. Por exemplo: pessoas que contam 
anedotas como se fossem experiências reais vividas por 
elas e só no fim você descobre que é anedota. Estas 
deviam ser fuziladas. 
Todos os outros crimes puníveis com a pena capital, na 
minha opinião, têm a ver, de alguma maneira, com 
telefone. 
Cadeira elétrica para as telefonistas que perguntam: "Da 
onde?" 
Forca para pessoas que estendem o polegar e o dedinho 
ao lado da cabeça quando querem imitar um telefone. 
Curiosamente, uma mímica desenvolvida há pouco. 
Ninguém, misericordiosamente, tinha pensado nela antes, 
embora o telefone, o polegar e o mindinho existam há 
anos. 
Garrote vil para os donos de telefone celular em geral e 
garrote seguido de desmembramento para os donos de 
telefone celular que gostam de falar no meio de multidões 
e fazem questão de que todos saibam que se atrasou para 
a reunião porque o furúnculo infeccionou. 
Claro, a condenação só viria depois de um julgamento, 
mas com o Aristides Junqueira na defesa. 
(L. F. Veríssimo, "Morte", Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 22/12/1994. 
Caderno Opinião, p. 11) 

 
1) O texto lido é uma crônica. Assinale a alternativa em 
que a definição contraria a justificativa inicial: 
a) Porque se ocupa em relatar e expor determinada 
pessoa, objeto, lugar ou acontecimento.  
b) Porque é um tipo de texto narrativo curto, geralmente, 
produzido para meios de comunicação, por exemplo, 
jornais, revistas, etc. 
c) Porque se encarrega de expor um tema ou assunto por 
meio de argumentações.  
d) Porque é um tipo de texto que apresenta uma 
linguagem simples.  
e) Nenhuma das alternativas. 
 
2) „‟Garrote vil  para os donos de telefone celular...” O 
sentido da palavra destacada é: 
a) desprezível. 
b) hediondo. 
c) justo. 
d) virtuoso. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
3) Leia a frase abaixo e complete a lacuna : 
 "__________ chegando os bons leitores que 
_________ a biblioteca – disse a diretora, quando 
_____________ na conversa." 
a) Vêm - valorizam - interveio 
b) Veem - valorizam - interveio 
c) Vêm - valorizem - interviu 
d) Veem – valorizem-interveio 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
4) Leia o texto abaixo e assinale a alternativa que 
denota a função de linguagem predominante e a 
secundária:  

“Lutar com as palavras é a luta mais vã.  
Entanto lutamos mal rompe a manhã”.  
(Carlos Drummond de Andrade)  

a) Função conotativa e função emotiva. 
b) Função emotiva e função poética. 
c) Função conativa e função metalinguística. 
d) Função poética e função metalinguística. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
5) Em “Tempos Modernos”, fez-se o uso de figuras de 
linguagem, assinale a alternativa em que os termos 
destacados têm a classificação corretamente: 
”Hoje o tempo voa, amor 
escorre pelas mãos 
...Vamos viver tudo que há pra viver 
...eu vejo um novo começo de era 
de gente fina, elegante, sincera 
com habilidade para dizer mais sim do que não 
a) Prosopopeia / pleonasmo / gradação / antítese. 
b) Metáfora / pleonasmo / gradação / antítese. 
c) Metáfora / hipérbole / gradação / antítese. 
d) Pleonasmo / metáfora / antítese / gradação. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
6) Quanto à acentuação gráfica a regra que justifica o 
acento em  ânsia é: 
a) Proparoxítona. 
b) Paroxítona terminada em ditomgo crescente. 
c) Oxítona terminada em A. 
d) Proparoxitona terminada em tritongo. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
7) Em cada alternativa há um erro ortográfico. 
EXCETO em: 
a) Caráter, pêssego, cansaço, soçobrar . 
b) Pretenção, essencial, beringela, intenção. 
c) Falange, jiló, monge, gibóia. 
d) Sálario, português, caractéristicas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
8) Assinale a alternativa INCORRETA, considerando 
que em cada palavra há um sinônimo. 
a) descriminar = distinguir, diferenciar; discriminar = 
absolver. 
b) ratificar = corrigir; retificar = confirmar . 
c) imergir = vir à tona; emergir = mergulhar. 
d) caçar = perseguir ; cassar =  anular. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
9) Na tirinha abaixo, há dois exemplos de figura de 
linguagem, identifique-os e assinale a alternativa  
CORRETA: 
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a) Metáfora e pleonasmo. 
b) Metáfora e antítese. 
c) Metonímia e hipérbole. 
d) Metonímia e ironia. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
10)  Em “Havia homens que construíam muros...”  
a) verbo-substantivo - pronome relativo – verbo - 
substantivo. 
b) verbo-substantivo - conjunção integrante – verbo - 
substantivo. 
c) verbo-substantivo - conjunção coordenativa – verbo - 
adjetivo. 
d) verbo-substantivo – pronome relativo - verbo - 
conjunção integrante.  
e) Nenhuma das alternativas. 

 
RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11) Para decidir qual será o lanche de uma escola, o 
diretor entrevistou todos os alunos, perguntando qual 
das frutas eles mais gostavam: maçã, pera, goiaba. 
Sabe-se que cada aluno só votou uma única vez e 
cada um poderia escolher pelo menos uma fruta. O 
resultado foi: 80 votos para maçã; 100 votos para 
pera; 57 votos para goiaba; 15 votos para maçã e 
goiaba; 23 votos para goiaba e pera; 27 votos para 
maçã e pera; 3 votos para os três tipos de fruta. 
Analise as afirmativas. 
I – 22 alunos votaram somente em goiaba. 
II – O total de votos foi 172. 
III – 116 alunos votaram somente em uma das três 
frutas. 
IV – 20 alunos votaram em maçã e pera. 
Sobre os itens acima, está CORRETO o que se afirma 
em: 
a) I, II e IV, apenas.. 
b) I e IV, apenas. 
c) I e III, apenas. 
d) II e III, apenas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
12) Uma nova coleção de roupas está para ser lançada 
no mercado. A coleção A e a coleção B. Para saber 
qual coleção seria lançada primeiro, Rita perguntou à 
522 pessoas qual das coleções que eles mais 
gostavam. Os dados foram que, a terça parte das 
pessoas não quiseram dar respostas. 200 pessoas 
preferem a coleção B e 120 pessoas preferem ambas 
as coleções. Qual foi o total de pessoas que preferem 
a coleção A? 
a) 148 pessoas. 
b) 268 pessoas. 
c) 348 pessoas. 
d) 569 pessoas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
13) Sendo P = {1,3,5,7,9,11}, Q = {3,4,5,6,8,10} e R = 
{2,7,9,15}, determine qual a alternativa que está 
CORRETA: 

a) (    )    *    +. 
b) (    )    *   +. 
c) (   )    *        + 
d)   (    )  *       + 
e) Nenhuma das alternativas. 

 
14) Num jogo de futebol no Maracanã no Rio de 
Janeiro, estiveram presentes entre 200 a 400 pessoas 
para assisti-lo. Sabe-se que os ingressos foram 
vendidos num valor inteiro de reais. O total 
arrecadado foi R$1053,00. É possível afirmar que o 
total de pessoas: 
a) É um número primo. 
b) É um número divisível por 13. 
c) É um número divisível por 12. 
d) É um número divisível por 15. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
15) Observando a sequência abaixo, determine seu 
sexto termo: 
 

5, 13, 29, 61, 125, ... 
a) 253. 
b) 141. 
c) 235. 
d) 169. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
INFORMÁTICA 

 
16) Em um computador, que são compostos por bits e 
podem representar números armazenados na 
memória, estes números podem ter diferentes 
significados, como inteiros ou reais, serem positivos 
ou negativos. Analise as afirmativas e marque 
alternativa CORRETA que corresponde à aritmética 
computacional. 
I- Os números podem ser representados em qualquer 
base. Porém, a base 2 é a mais adequada para os 
computadores porque tratam com somente dois 
valores: 0 e 1. Estes valores são implementados 
facilmente através de circuitos elétricos. 
II- Os computadores manipulam apenas números 
positivos, que são representados em complemento     
a 2. 
III- Numa soma, os bits são somados um a um da 
direita para esquerda, com os carries sendo passados 
para o próximo bit à esquerda. 
IV- Os computadores manipulam palavras, mas muito 
útil, também, manipulam campos de bits dentro de 
uma palavra ou mesmo bits individuais. Assim, as 
arquiteturas de conjuntos de instruções incluem 
instruções para manipulação de bits. 
a) I, IV, apenas. 
b) II, III, apenas. 
c) II, III, IV, apenas. 
d) I, III, IV, apenas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
17) Pensando em Aritmética computacional, supondo 
que temos apenas um bit para ser somado, 
necessitamos de um circuito com duas entradas para 
os operandos, uma saída para a soma resultante, uma 
entrada relativa ao “carry in” e uma saída para o” 
carry out”. A figura abaixo mostra este somador. 
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Sendo assim, podemos especificar as saídas soma e 
“carry” out através de equações lógicas, que podem 
ser implementadas a partir dos blocos de hardware. A 
equação lógica para gerar o “bit carry out” e dada por: 
a) CarryOut = (b.CarryIn) + (a.CarryIn) + (a.b) 
b) CarryOut = (a.CarryIn) + (b.CarryIn) + (b.a) 
c) CarryOut = (b.CarryIn) + (b.CarryIn) + (a.a) 
d) CarryOut= (a.Carryln) + (a.Carryln) + (b.b) 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
18) Seguindo na mesma linha da questão 17, podemos 
entender uma equação lógica que gera o “bit soma”. 
Marque a alternativa que corresponde ao “bit soma”. 
a) Soma = (a . b . CarryIn) + (a . b . CarryIn) + (a . b . 
CarryIn) + (a . b . CarryIn) 
b) Soma = (b . b . CarryIn) + (a . a . CarryIn) + (a . b . 
CarryIn) + (a . b . CarryIn) 
c) Soma = (b . a . CarryIn) + (b . a . CarryIn) + (b . a . 
CarryIn) + (b . a . CarryIn) 
d) Soma = (a . a . CarryIn) + (b . b . CarryIn) + (b . a . 
CarryIn) + (a. a . CarryIn) 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
19) Quantas versões o Windows 10 possui? 
a) 2 
b) 4 
c) 5 
d) 7 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
20) No Windows, podemos utilizar um atalho para abrir 
o iniciar do Windows sem utilizar a tecla “Win”. 
Marque a alternativa CORRETA que corresponde a 
este atalho. 
a) ALT + HOME 
b) CTRL + ALT + HOME 
c) CTRL + ESC 
d) CRT + SHIFT 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21) A respeito dos princípios  gerais de administração 
aplicados ao controle assinale a alternativa CORRETA 
sobre o principio da definição dos padrões : 
a) O controle deve ser baseado em desempenho  e 
qualidade objetivamente colocados e precisamente 
estabelecidos. 
b) O controle deve ser baseado na identificação e 
localização das falhas ou distorções existentes nos planos 
indicando as correções. 
c) O controle deve ser baseado em desvios importantes 
concentrando os esforços de controle  para os desvios . 
d) O controle deve ser baseado em providências para a 
correção dos desvios identificados. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
22) Considerando o orçamento público como 
instrumento de gestão de maior relevância e 
provavelmente o mais antigo da administração 
pública, sendo um instrumento que os governos usam 
para organizar  os seus recursos financeiros. 
Atualmente o orçamento público apresenta múltiplas 
funções. Assinale a alternativa CORRETA sobre 
algumas  as funções do orçamento :  

a) Função Alocativa o governo dirige a utilização dos 
recursos totais da economia, incluindo a oferta de bens 
públicos. Dessa forma, podem ser criados incentivos para 
desenvolver certos setores econômicos em relação a 
outros. 
b) Função Distributiva está relacionada às escolhas 
orçamentárias na busca do pleno emprego dos recursos 
econômicos; da estabilidade de preços; do equilíbrio da 
balança de pagamentos e das taxas de câmbio, com 
vistas ao crescimento econômico em bases sustentáveis. 
c) Função Estabilizadora essa função tem importância 
fundamental para o crescimento equilibrado do país. Por 
intermédio dela, o governo deve combater os 
desequilíbrios regionais e sociais, promovendo o 
desenvolvimento das regiões e classes menos 
favorecidas. 
d) Função Liderar está intimamente associada a planejar, 
determina a melhor combinação de fatores, forças, 
recursos , certificando que os recursos humanos, materiais 
e financeiros trabalham lado a lado. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
23)  Complete a lacunas  a seguir  sobre alguns 
princípios fundamentais da administração pública: 
I - Na ________________ o administrador deve 
trabalhar com bases éticas na administração, 
lembrando que não pode ser limitada na distinção de 
bem ou mal. 
 II- Na _________________ o administrador deve 
trabalhar com bases éticas na administração, 
lembrando que não pode ser limitada na distinção de 
bem ou mal. 
III-Na ___________________  o administrador não pode 
fazer sua própria promoção, tendo em vista seu cargo, 
pois esse atua em nome do interesse público. 
a) eficiência/  moralidade/  legalidade 
b) impessoalidade/ eficiência/ legalidade 
c) legalidade/ eficiência/  moralidade 
d) moralidade/ eficiência/  impessoalidade 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
24) No Brasil foi criado o Departamento Administrativo 
do Serviço Público - DASP, em 1938 com o objetivo  
de : 
a) Influenciar a teoria da administração científica. 
b) Realizar a modernização administrativa. 
c) Preconizar a substituição de métodos empíricos na 
administração. 
d) Atribuir maior operacionalidade às atividades 
administrativas do Estado. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
25)  A  Administração Pública Gerencial (APG) 
constitui um modelo de gestão que consiste, 
fundamentalmente, na busca de incorporação, pela 
área pública, de uma maior racionalidade gerencial. 
Com base na informação acima analise as afirmativas 
abaixo e marque verdadeiro (V) e falso (F) sobre 
algumas características básicas da APG: 
(  ) É orientada para os cidadãos e para a geração de 
resultados. 
(  ) Baseia-se na descentralização e no incentivo à 
criatividade. 
(  ) Estabelecimento de competição entre agências 
estatais e privadas. 
(  ) Utiliza o contrato de gestão como instrumento de 
controle dos gestores públicos. 
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Assinale a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
a) V- F- V- F. 
b) V- V- V- F. 
c) F- V- F –V. 
d) V- V- F- V. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
26) De acordo com a Teoria Neoclássica da 
Administração, são consideradas funções 
administrativas: 
a) Planejamento Estratégico, Tático e Operacional. 
b) Administração, Coordenação, Gerenciamento e 
Direção. 
c) Preço, Praça, Produto e Promoção. 
d) Planejamento, Organização, Direção e Controle. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
27) Qual tipo de planejamento é projetado para o curto 
prazo e para o imediato e que envolve cada tarefa ou 
atividade isoladamente preocupando-se com o 
alcance de metas específicas? 
a) Planejamento Operacional. 
b) Planejamento Estratégico. 
c) Planejamento Administrativo. 
d)  Planejamento Tático. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
28) São características da organização, EXCETO: 
a) Determinar as atividades específicas necessárias ao 
alcance dos objetivos planejados (especialização). 
b) Agrupar as atividades em uma estrutura lógica 
(departamentalização). 
c) Designar as atividades às específicas posições e 
pessoas (cargos e tarefas). 
d) Assegurar que os resultados do que foi planejado e 
dirigido se ajustem tanto quanto possível aos objetivos 
previamente estabelecidos. ( especificação) 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
29) Sobre  eficiência e eficácia analise as afirmativas 
abaixo: 
I- Nem sempre a eficácia e a eficiência andam de mãos 
dadas. Uma empresa pode ser eficiente em suas 
operações e pode não ser eficaz, ou vice-versa. 
II- Há grandes diferenças de conceitos de eficiência e 
eficácia. Eficácia por exemplo você resolve problemas 
e faz corretamente todas as coisas enquanto na 
eficiência você atinge os resultados e faz as coisas 
certas. 
III- Eficácia é uma medida do alcance de resultados, 
enquanto a eficiência é uma medida da utilização dos 
recursos nesse processo. 
Dos itens acima: 
a) Apenas os itens I e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
30) A organização do tipo funcional traz inúmeras 
desvantagens, são elas, EXCETO: 
a) Diluição e consequente perda de autoridade de 
comando. 
b) Separa as funções de planejamento e de controle das 
funções de execução. 
c) Tendência à concorrência entre os especialistas. 

d) Tendência à tensão e conflitos dentro da organização. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
31)Analise as afirmativas abaixo a respeito de 
informática: 
I- Hardware é toda parte física que compõe o sistema 
de processamento de dados: equipamentos e 
suprimentos tais como: CPU, HD, CD, DVD, Pen-
Drivers e Impressoras. 
II- Software é toda parte lógica do sistema de 
processamento de dados. Desde os dados que 
armazenamos no hardware, até os programas de que 
os processam. 
III- Podemos considerar a CPU como o cérebro 
eletrônico do computador. Ele contém os 
componentes eletrônicos capazes de além de 
processar os dados, guardar informações por pouco 
tempo. 
Assinale a alternativa CORRETA: 
a) Apenas os itens I e III estão corretos. 
b) Apenas os itens I e II estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todos os itens estão corretos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
32) Qual  o princípio que obriga a administração a 
observar nas decisões critérios objetivos previamente 
estabelecidos, afastando o subjetivismo na condução 
dos procedimentos de licitação? 
a) Princípio da Legalidade. 
b) Princípio da Moralidade e da Probidade Administrativa. 
c) Princípio da Impessoalidade. 
d) Princípio da Vinculação ao Instrumento Convocatório. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
33) Assinale a alternativa INCORRETA sobre processo 
de licitação: 
a) É função do pregoeiro indicação do perdedor do 
pregão. 
b) É função do pregoeiro o recebimento, exame e decisão 
das impugnações e consultas à licitação, com o apoio do 
setor requisitante do objeto e do responsável pela 
elaboração do edital. 
c) É função do pregoeiro a verificação da conformidade da 
proposta com os requisitos estabelecido no ato 
convocatório. 
d) É função do pregoeiro a coordenação do processo 
licitatório. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
34)Sobre administração pública e gestão pública, 
analise as afirmativas abaixo e  assinale a alternativa 
CORRETA: 
I- A administração pública patrimonial tem o soberano 
como sua figura central e, portanto, o aparelho estatal 
existe para atender às suas necessidades. 
Conhecimentos, competências e habilidades técnicas 
não eram critérios para a escolha dos servidores 
públicos. 
II- A Nova Gestão Pública não representou uma 
tentativa de introdução de modelos, técnicas e 
ferramentas da gestão privada na administração 
pública. 
III- A Nova Gestão Pública (NGP) apresenta 
deficiências e insuficiências, como:  a fragmentação 
da estrutura do governo, a perda da perspectiva 
integrada dos problemas e das políticas do setor 
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público e também a distorção ou redução da dimensão 
estratégica do planejamento público. 
a) Apenas os itens I e II estão corretos. 
b) Apenas os itens I e III estão corretos. 
c) Apenas os itens II e III estão corretos. 
d) Todas as alternativas estão corretas. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
35) Conforme a Norma Brasileira de Descrição 
Arquivística.( NOBRADE)  a área de contextualização 
é: 
a) Onde se registra informação sobre o assunto e a 
organização da unidade de descrição. 
b) Onde se registra informação sobre a proveniência e 
custódia da unidade de descrição. 
c) Onde se registra informação sobre o acesso à unidade 
de descrição. 
d) Onde se registra informação essencial para identificar a 
unidade de descrição. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
36) Analise os contextos abaixo com base na  Norma 
Brasileira de Descrição Arquivística.( NOBRADE)   
[1] Indexação pós-coordenada é a  indexação por 
termos que devem ser combinados no momento da 
busca para filtragem da informação desejada, em geral 
chamados descritores.[2] Indexação pré-coordenada é 
a indexação por termos combinados previamente, em 
geral identificados como cabeçalhos de assunto. 
Assinale a alternativa CORRETA : 
a) Estão corretos os dois contextos. 
b) Está correto somente o primeiro contexto. 
c) Está correto somente  o segundo contexto. 
d) Estão incorretos os dois contextos. 
e) Nenhuma das afirmativas. 
 
37) De acordo com a Lei nº 4.886, de 9 de dezembro de 
1965 e demais alterações.  Art.12. Os Conselhos 
Regionais terão a seguinte composição: Assinale a 
alternativa CORRETA sobre o artigo citado acima: 
a) dois terços (2/3) de seus membros serão constituídos 
pelo Presidente do mais antigo sindicato da classe do 
respectivo Estado e por diretores de sindicatos da classe, 
do mesmo Estado, eleitos estes em assembleia-geral. 
b) dois  terços (2/3) formado de representantes comerciais 
no exercício efetivo da profissão, eleitos em assembleia-
geral realizada no sindicato da classe. 
c) um terço (1/3) de seus membros serão constituídos pelo 
Presidente do sindicato da classe do respectivo Estado e 
por diretores de sindicatos da classe e dois  terços (2/3) 
formado de representantes comerciais no exercício efetivo 
da profissão. 
d) dois  terços (2/3) formado de representantes comerciais 
no exercício efetivo da profissão, eleitos em assembleia-
geral realizada no sindicato da classe e um terço (1/3) de 
seus membros serão constituídos pelo Presidente do 
sindicato da classe do respectivo Estado. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
38) Em conformidade com o Regimento Interno CORE-
MT atualizado. Art.17 Ao Conselho Regional compete 
em especial: Assinale a alternativa que apresenta uma 
competência do artigo citado acima: 
a) excluir os  nomes dos inadimplentes,  naturais ou 
jurídicas do Cadastro da Dívida Ativa. 
b) zelar pela preservação do decoro e autoridade do 
Conselho Regional. 

c) arrecadar ,cobrar e executar as contribuições e 
emolumentos devidos pelas pessoas naturais e jurídicas 
registradas. 
d) organizar o organograma do Conselho Regional. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
39) A respeito das atividades dos arquivos correntes 
sobre protocolo assinale a alternativa CORRETA: 
a) É o conjunto de princípios coordenados entre si com a 
finalidade de definir a forma de consulta do arquivo. 
b) É a informação  feita inicialmente através da consulta a 
um índice e posteriormente no local arquivado. 
c) É um plano preestabelecido de colocação dos 
documentos que visa a facilidade de guarda e pesquisa. 
d) É a denominação atribuída aos setores encarregados 
do recebimento, registro, distribuição e movimentação e 
expedição de documentos. 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
40) Complete a lacuna a seguir sobre os contratos 
administrativos:  
Segundo o ___________________, um contrato será 
administrativo sempre que tiver como fim a realização 
de uma necessidade coletiva, cuja concreção esteja a 
cargo da Administração Pública. 
a) critério da finalidade de interesse público 
b) critério do procedimento 
c) critério do objeto 
d) critério da sujeição 
e) Nenhuma das alternativas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.886-1965?OpenDocument
http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei%204.886-1965?OpenDocument

