
 

 

 

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MUNICIPAL – IPAM 
CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2022 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro de embalagem específica fornecida pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta preta, documento de identificação, lanche e água, se houver. A utilização de 

qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua imediata 

eliminação do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 50 (cinquenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo.  

 

Passagem para outro país 

 

Por Martha Medeiros 
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Também acho uma beleza a Torre Eiffel, o Big Ben e a Fontana de Trevi, mas o que mais 

me encanta na Europa não são as atrações turísticas, e sim o estilo de vida. Lá o transporte 

público é levado a sério, carro não é símbolo de status. Como os prédios antigos não _____ 

garagem, a população procura se locomover de bicicleta, ônibus e metrô, nos casos em que não 

dá para ir a pé. 

As mulheres não são julgadas pelas rugas e estado civil. Envelhecer não é crime e viver 

sozinha é uma opção tão aceitável como qualquer outra. Alguém que chamasse uma mulher 

como “mal-amada” seria empalhado e exibido no Museu de História Nacional. 

A nudez não escandaliza. Nas praias, o topless é considerado uma atitude naturalista, e 

até nos parques o pessoal tira a roupa sem constrangimento, é uma saudação ao sol. A “Pedalada 

Pelada” (manifestação de ciclistas nus pela conscientização no trânsito) é vista com bom humor 

e não espanto. O corpo despido nem sempre está associado ao sexo, desnudar-se em público 

_____ nada de erótico. Está tudo certo, ninguém agride, ninguém reprime. 

O ativismo a favor dos direitos LGBTQIA+ é cotidiano. Até em tapumes de obras vemos 

frases motivacionais em defesa da igualdade. Em casas de espetáculos, há painéis de LED 

reforçando o empoderamento das chamadas minorias. O clima é de atenção plena às questões 

humanistas. Passeata todo dia, toda hora. A rua é um palanque aberto para quem quiser 

protestar contra o aumento do custo de vida, contra a corrupção, contra os ataques ao meio 

ambiente. Faz parte da rotina. 

Livrarias são templos, mesmo as mínimas, especialmente as mínimas. Em muitas delas, 

os proprietários colocam os livros sobre uma mesa na calçada e o pedestre pode escolher um 

título que lhe agrade, deixando a quantia que quiser. Sem falar nos músicos que tocam ao ar 

livre, nos malabaristas, dançarinos, grafiteiros. As cidades são como devem ser: alegres e 

agregadoras. 

As lindas praias do litoral brasileiro atraem muitos turistas, mas até quando viveremos 

atrasados em relação a costumes que não precisam ser exclusividade de países desenvolvidos? 

Todas as nações _____ problemas difíceis de resolver, os nossos são gravíssimos (fome, 

violência), mas eliminar a caretice não é tão complicado, depende de prezar mais a cultura do 

que o dinheiro, mais a educação do que o consumismo. Que Europa é essa que a gente tanto 

admira lá fora que não pode ser reproduzida um pouquinho aqui dentro? Não precisamos dar em 

troca nossa autenticidade, que é preciosa, mas seria um avanço se buscássemos nosso ideal de 

destino exatamente onde estamos. 

 
(Disponível em: Zero Hora, Porto Alegre, 25 e 26 jun. 2022. Caderno Donna, p. 12 – texto adaptado 

especialmente para esta prova). 
 

QUESTÃO 01 – Em relação às informações que a autora menciona relacionadas à Europa, assinale a 

alternativa que NÃO encontra respaldo no texto. 
 

A) Os prédios antigos apresentam uma estrutura sem garagem. 

B) As mulheres não são sentenciadas por avançarem de idade. 

C) É comum ocorrerem manifestações nas ruas. 

D) O que mais fascina a autora são as atrações turísticas. 

E) A população se desloca a pé, mas também de bicicleta, ônibus e metrô. 
 

 

QUESTÃO 02 – A respeito do uso do verbo “ter”, assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 03, 13 e 27. 
  
A) têm – tem – têm 

B) tem – têm – tem 

C) têm – têm – têm 

D) tem – tem – têm 

E) têm – têm – tem 
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QUESTÃO 03 – Os vocábulos “aceitável” (l. 07), “atitude” (l. 09) e “questões” (l. 16) podem ser 

substituídos respectivamente, sem alteração de sentido ou de outras palavras nos trechos nos quais 

se encontram, por: 
 

A) admissível – postura – características 

B) admissível – postura – perguntas 

C) tolerável – comportamento – perguntas 

D) censurável – conduta – interrogações 

E) tolerável – comportamento – características 
 

 

QUESTÃO 04 – Observe o trecho a seguir retirado do texto: 
 

“Lá o transporte público é levado a sério, carro não é símbolo de status”. 
 

Se a palavra “transporte” fosse flexionada no plural, quantas outras palavras precisariam ser 

modificadas para garantir a correta concordância verbo-nominal? 
 

A) 2. 

B) 3. 

C) 4. 

D) 5. 

E) 6. 
 

 

QUESTÃO 05 – Assinale V, se verdadeiras, ou F, se falsas, nas assertivas abaixo relacionadas ao 

trecho “Nas praias, o topless é considerado uma atitude naturalista, e até nos parques o pessoal tira 

a roupa sem constrangimento, é uma saudação ao sol”. 
 

(  ) A expressão “Nas praias” é uma locução adverbial. 

(  ) O vocábulo “naturalista” é um substantivo. 

(  ) O termo “e” é um advérbio. 

(  ) O trecho apresenta duas preposições formadas por contração e uma preposição formada por 

combinação. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) V – V – F – F. 

B) F – F – V – V. 

C) V – F – F – F. 

D) F – V – V – F. 

E) V – F – F – V. 
 

 

QUESTÃO 06 – Assinale a alternativa que apresenta um adjetivo. 
 

A) “As mulheres não são julgadas pelas rugas e estado civil” (l. 06). 

B) “(...) depende de prezar mais a cultura do que o dinheiro, (...)” (l. 28-29). 

C) “Não precisamos dar em troca nossa autenticidade, (...)” (l. 30-31). 

D) “(...) a população procura se locomover de bicicleta, ônibus e metrô, (...)” (l. 04). 

E) “Também acho uma beleza a Torre Eiffel, (...)” (l. 01). 
 

 

QUESTÃO 07 – No tocante às classes gramaticais, assinale a alternativa correta. 
 

A) Em “Lá o transporte público é levado a sério, (...)” (l. 02-03), o termo em destaque é um artigo 

definido. 

B) Em “Está tudo certo, ninguém agride, ninguém reprime” (l. 13), a palavra destacada é um 

pronome pessoal. 

C) Em “Em muitas delas, os proprietários colocam os livros sobre uma mesa (...)” (l. 20-21), o 

vocábulo destacado é um advérbio de intensidade. 

D) Em “(...) mas eliminar a caretice não é tão complicado, (...)” (l. 28), o termo em destaque é uma 

conjunção coordenativa aditiva. 

E) Em “(...) a população procura se locomover de bicicleta, ônibus e metrô (...)” (l. 04), a expressão 

em destaque é uma locução adverbial de meio. 
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QUESTÃO 08 – O vocábulo “mas” (l. 01) pode ser substituído, sem alteração de sentido ou de outras 

palavras nas frases, por: 
 

A) logo. 

B) contudo. 

C) por isso. 

D) porque. 

E) portanto. 
 

 

QUESTÃO 09 – O fragmento “Também acho uma beleza a Torre Eiffel, o Big Ben e a Fontana de 

Trevi, mas o que mais me encanta na Europa não são as atrações turísticas, (...)” (l. 01-02) apresenta 

quantas orações? 
 

A) Uma. 

B) Duas. 

C) Três. 

D) Quatro. 

E) Cinco. 
 

 

QUESTÃO 10 – No trecho “Alguém que chamasse uma mulher como ‘mal-amada’ (...)”, localizado 

nas linhas 07-08 do texto, o termo destacado recebeu hífen em sua grafia. Em vista disso, assinale a 

alternativa que apresenta palavra que também deve ser grafada com hífen conforme o Acordo 

Ortográfico vigente. 
 

A) mal-nascido. 

B) mal-mandado. 

C) mal-habituado.  

D) mal-criado. 

E) mal-falante. 
 

LEGISLAÇÃO 
 

QUESTÃO 11 – Com base nas disposições do Art. 105 da Lei Orgânica do Município de Caxias do Sul, 

analise os seguintes atos administrativos de competência do Prefeito Municipal e assinale D, para os 

atos administrativos a serem expedidos através de decreto numerado em ordem cronológica, ou P, 

para os atos administrativos a serem expedidos através de portaria. 
 

(  ) Aprovação de regulamentos ou de regimento. 

(  ) Lotação e relotação nos quadros de pessoal. 

(  ) Abertura de sindicância e processos administrativos, aplicação de penalidades e demais atos 

individuais de efeitos internos. 

(  ) Fixação e alteração de preços. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) D – P – P – D. 

B) P – D – D – P.   

C) D – P – D – P.   

D) P – D – P – D.   

E) D – D – D – P.  
 

 

QUESTÃO 12 – De acordo com os conceitos observados para efeito do Regime de Previdência 

Complementar no âmbito do Município de Caxias do Sul, o servidor público titular de cargo efetivo 

que aderir ao plano de benefícios denomina-se: 
 

A) Assistido. 

B) Contribuinte. 

C) Participante. 

D) Patrocinador. 

E) Beneficiário. 
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QUESTÃO 13 – O Art. 122 do Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município 

de Caxias do Sul estabelece que o servidor estável, ao completar 15 (quinze) e 25 (vinte e cinco) anos 

de serviço público prestados à Administração Direta, Indireta e Fundacional do Município de Caxias do 

Sul, bem como a Câmara de Vereadores, contado na forma do referido Estatuto, passará a perceber, 

respectivamente, gratificação adicional, não cumulativa, de ____________________ ou 

______________________, sobre o vencimento, excluídos deste os avanços trienais.  

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do trecho acima. 

 

A) 15% (quinze porcento) – 30% (trinta porcento) 

B) 17% (dezessete porcento) – 30% (trinta porcento) 

C) 18% (dezoito porcento) – 35% (trinta e cinco porcento) 

D) 19% (dezenove porcento) – 35% (trinta e cinco porcento) 

E) 20% (vinte porcento) – 35% (trinta e cinco porcento) 

 

 

QUESTÃO 14 – Segundo o Art. 182 do Estatuto do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do 

Município de Caxias do Sul, quantos dias consecutivos o servidor poderá faltar ao serviço, sem 

qualquer prejuízo, em razão de casamento? 

 

A) 08 (oito). 

B) 09 (nove). 

C) 10 (dez). 

D) 14 (quatorze). 

E) 15 (quinze). 

 

 

QUESTÃO 15 – De acordo com os conceitos e definições para efeito da Lei Federal nº 8.666/1993, 

toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente              

denomina-se: 

 

A) Alienação. 

B) Compra. 

C) Obra. 

D) Serviço. 

E) Avaliação. 

 

 

QUESTÃO 16 – Com base nas disposições da Constituição Federal, vigente no Brasil, relativas aos 

direitos políticos, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se corretas ou I, se incorretas. 

 

(  ) O alistamento eleitoral e o voto são facultativos para os maiores de setenta anos. 

(  ) Entre as condições de elegibilidade está a idade mínima de trinta anos para o cargo de Senador. 

(  ) Os estrangeiros não podem se alistar como eleitores. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – C – I. 

B) I – C – I.  

C) C – C – C.   

D) I – I – C.   

E) C – I – C. 
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INFORMÁTICA 
 

Para responder às questões 17, 18 e 20, considere o LibreOffice 7.3.4. 
 

QUESTÃO 17 – Analise a imagem abaixo de um documento criado no LibreOffice Writer. 
 

 
 

Com base no que está sendo apresentado na imagem acima, assinale a funcionalidade que NÃO está 

sendo utilizada. 
 

A) Anotação. 

B) Marca d’Água. 

C) Exibir Grade. 

D) Caracteres Especiais. 

E) Marcas de Formatação.  
 

 

QUESTÃO 18 – No LibreOffice Calc, o botão representado pela imagem        tem como funcionalidade: 
 

 

 

QUESTÃO 19 – No Mozilla Firefox, na barra de navegação, ao mostrar uma estrela na cor azul 

significa que o site: 
 

A) É seguro. 

B) Foi analisado pelo AntiSpam. 

C) Foi salvo naquela aba. 

D) Foi adicionado aos Favoritos. 

E) Está sendo pesquisado em uma janela privativa. 

A) Ordenar. 

B) Autofiltro. 

C) Moldar Texto. 

D) Localizar e Substituir. 

E) Selecionar Função. 
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QUESTÃO 20 – No LibreOffice Calc, podemos afirmar que é possível: 
 

I. Alterar a cor da borda. 

II. Fixar Linhas e Colunas. 

III. Inserir Anotações. 
 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) I, II e III. 
 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

QUESTÃO 21 – Qual o número natural cujo dobro do seu quadrado adicionado ao seu quádruplo é 

igual a setenta?  
 

A) 8. 

B) 7. 

C) 6. 

D) 5. 

E) 4. 
 

 

QUESTÃO 22 – A quinta parte da fração 9/20 também pode ser representada por: 
 

A) 0,009. 

B) 0,09. 

C) 1,8. 

D) 3,6. 

E) 9. 
 

 

QUESTÃO 23 – Um determinado remédio de uso controlado é adquirido por R$ 120,00 e será vendido 

com um lucro de 15% sobre o preço de compra acrescido com 10% de imposto. Nessas condições, o 

preço de venda desse remédio, deve ser de: 
 

A) R$ 145,00.  

B) R$ 150,00.  

C) R$ 151,80.  

D) R$ 153,40.  

E) R$ 158,60.  
 

 

QUESTÃO 24 – Um retângulo tem a medida da base igual ao triplo da medida da altura. Suponha 

que a medida da base diminuiu em 6 cm e a medida da altura aumentou em 4 cm, obtendo-se, assim, 

um aumento de 12 cm2 na área do retângulo inicial. Qual é a área do retângulo inicial?  
 

A) 124 cm2. 

B) 120 cm2. 

C) 116 cm2. 

D) 110 cm2. 

E) 108 cm2. 
 

 

QUESTÃO 25 – Suponha que os símbolos proposicionais P e Q representem proposições simples de 

valor lógico, respectivamente, verdadeiro e falso. Considere os conectivos da negação (~), conjunção 

(^), disjunção (v) e condicional () nas fórmulas (~P^Q), (P~Q) e (~(PvQ) ~P). Assinale a 

alternativa que apresenta, na sequência correta, o valor lógico das fórmulas.  
 

A) Falso, verdadeiro e verdadeiro. 

B) Falso, verdadeiro e falso. 

C) Falso, falso e verdadeiro. 

D) Verdadeiro, falso e verdadeiro. 

E) Verdadeiro, falso e falso. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 26 – Com base nas disposições da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 

Responsabilidade Fiscal (LRF), na verificação do atendimento dos limites estabelecidos do Art. 19, 

relativos à despesa total com pessoal, não serão computadas, entre outras, as despesas com inativos 

e pensionistas, ainda que pagas por intermédio de unidade gestora única ou fundo previsto na 

Constituição Federal vigente no Brasil, quanto à parcela custeada por recursos provenientes: 

 

I. Da arrecadação de contribuições dos segurados. 

II. Da compensação financeira de que trata a Constituição Federal do Brasil, relativas à contagem 

recíproca do tempo de contribuição entre o Regime Geral de Previdência Social e os regimes 

próprios de previdência social. 

III. De transferências destinadas a promover o equilíbrio atuarial do regime de previdência, na forma 

definida pelo órgão do Poder Executivo federal responsável pela orientação, pela supervisão e 

pelo acompanhamento dos regimes próprios de previdência social dos servidores públicos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 27 – Quintana (2011) define que os princípios orçamentários regem a elaboração, 

execução, avaliação e controle do orçamento público, aplicáveis em todos os poderes e níveis de 

governo (federal, estadual, distrital e municipal). O princípio que determina que todas as receitas e 

despesas constarão na Lei Orçamentária Anual (LOA) pelos seus totais, vedadas quaisquer deduções, 

e que está previsto na Lei Federal nº 4.320/1964, denomina-se: 

 

A) Unidade ou totalidade. 

B) Anualidade ou periodicidade. 

C) Orçamento bruto. 

D) Exclusividade. 

E) Exatidão. 

 

 

QUESTÃO 28 – Com base nas disposições da Lei Federal nº 12.527/2011, que regula o acesso às 

informações, analise as seguintes assertivas, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Primariedade é a qualidade da informação não modificada, inclusive quanto à origem, trânsito e 

destino. 

(  ) A informação em poder dos órgãos e entidades públicas, classificadas como ultrassecreta, tem 

prazo máximo de restrição de acesso à informação, a partir da data de sua produção, de 25 anos.  

(  ) O Presidente e o Vice-Presidente da República, entre outras, são autoridades competentes para a 

classificação, no grau de ultrassecreta, do sigilo de informações no âmbito da administração 

pública federal. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) C – I – I. 

B) I – C – I.  

C) C – I – C.   

D) I – C – C.  

E) C – C – I. 
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QUESTÃO 29 – O Art. 1º da Lei Federal nº 10.520/2002 estabelece que, para aquisição de bens e 

serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de ____________, que será regida 

pela referida Lei. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) consulta 

B) pregão 

C) concurso 

D) leilão 

E) credenciamento 

 

 

QUESTÃO 30 – Segundo Dias (2012), o equipamento de metal no formato de uma grande caixa, que 

serve para o transporte de diversos materiais, fazendo assim uma unitização de cargas, que, ao 

estarem acondicionados no seu interior, não sofrem danos durante o percurso, nem em caso de 

transbordo para outros modais, denomina-se: 

 

A) Contêiner. 

B) Raque.  

C) Gaiola. 

D) Truck. 

E) Tara. 

 

 

QUESTÃO 31 – Para Dias (2012), a necessidade de um sistema de classificação é primordial para 

qualquer departamento de materiais, pois sem ele não podem existir um controle eficiente dos 

estoques, procedimentos de armazenagem adequados e uma operacionalização do almoxarifado de 

maneira correta. Segundo o autor, os sistemas de codificação mais comumente usados são: 

 

I. Ideográfico. 

II. Alfanumérico. 

III. Decimal. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 32 – Em Chiavenato (2005), entre os principais tipos de equipamentos de movimentação 

de materiais estão os veículos industriais. São os equipamentos mais versáteis e não têm limites fixos 

de movimentação. Sendo assim, assinale os equipamentos que NÃO são classificados como veículos 

industriais. 

 

A) Esteiras. 

B) Carretas. 

C) Carrinhos. 

D) Empilhadeiras. 

E) Tratores. 
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QUESTÃO 33 – Com base no Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística (2005), relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2, associando o termo à respectiva definição. 

 

Coluna 1 

1. Apostila. 

2. Acessibilidade. 

3. Armazenamento de dados. 

4. Emenda. 

 

Coluna 2 

(  ) Adendo, supressão, aglutinação, substituição ou modificação feita em documento.  

(  ) Condição ou possibilidade de acesso a serviços de referência, informação, documentação e 

comunicação. 

(  ) Nota ou aditamento feito oficialmente em documento. 

(  ) Guarda de documentos e informações em meio eletrônico. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) 4 – 1 – 2 – 3.  

B) 1 – 2 – 3 – 4. 

C) 4 – 2 – 1 – 3. 

D) 1 – 3 – 4 – 2.  

E) 3 – 1 – 4 – 2. 

 

 

QUESTÃO 34 – Em Medeiros e Hernandes (2010), no arquivamento por nome de empresas ou razões 

sociais, existem também algumas regras básicas. Nesse sentido, analise as assertivas abaixo: 

 

I. A ordem de arquivamento é normal, direta, mesmo quando a razão social se inicia por nome de 

pessoa. Ex.: Instituto de Previdência e Assistência Municipal – IPAM, arquiva-se: Instituto de 

Previdência e Assistência Municipal – IPAM. 

II. Quando o nome começar com números, o arquivamento deve desprezar o número, que será 

colocado no fim entre parênteses. Ex.: 4 Azes Games e Jogos Ltda., arquiva-se: Azes Games e 

Jogos Ltda. (4). 

III. Quando o nome começar por artigo, o arquivamento deve desprezar o artigo, que será colocado 

no fim entre parênteses. Ex.: A Pequena Sereia Presentes Ltda., arquiva-se: Pequena Sereia 

Presentes Ltda. (A). 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I.  

B) Apenas II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 35 – Para Medeiros e Hernandes (2010), uma pesquisa pode ser realizada por meio de 

experiência laboratorial (pesquisa de campo) ou de documentos, ou de bibliografia. Na pesquisa 

documental, os documentos são todos os materiais escritos que irão integrar o conjunto de 

informações necessárias à pesquisa. Existem três tipos de documentos: primários, secundários e 

terciários. Para os autores, são documentos primários, EXCETO: 

 

A) Livros. 

B) Jornais. 

C) Periódicos. 

D) Artigos. 

E) Traduções. 
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QUESTÃO 36 – Em Castiglioni (2013), o inventário físico refere-se à contagem de materiais de um 

determinado grupo ou mesmo todos os itens em estoque para confronto com a contabilidade. Segundo 

o autor, é possível classificar os inventários, quanto à amplitude, da seguinte forma: 

 

I. Geral: inventário que considera todos os itens integrantes do estoque, armazenados em um certo 

tempo. 

II. Parcial: quando se procede à contagem de determinados itens em estoque. 

III. Específico: é a execução do inventário para um item específico de material, o qual é realizado 

sempre que se constatarem divergências físico-contábeis que determinem a necessidade de 

contagem física do item para proceder aos devidos acertos. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 37 – Com base em Batista (2012), analise as seguintes assertivas, relativas a conceitos 

de tecnologia da informação, assinalando C, se corretas, ou I, se incorretas. 

 

(  ) Login: é o ato de introduzir o nome de usuário (username) e senha (password) para ter acesso 

aos recursos disponíveis em uma rede. 

(  ) Driver: diz respeito ao dispositivo utilizado para ler e/ou gravar dados em unidades de disco 

magnético ou óptico. 

(  ) Download: processo de transferência de arquivos de um computador remoto para o seu por meio 

da internet ou qualquer tipo de rede. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) I – C – I.  

B) C – I – I. 

C) C – I – C.   

D) I – C – C.  

E) C – C – I. 

 

 

QUESTÃO 38 – Para Chiavenato (2020), em toda organização existe uma balança dinâmica de forças 

positivas que apoiam e suportam a mudança e de outras forças negativas que restringem e impedem 

a mudança. Segundo o autor, são forças negativas de oposição e resistência no processo de mudança 

organizacional, EXCETO: 

 

A) Cultura organizacional conservadora. 

B) Dificuldade de aprender novas tecnologias. 

C) Velhos hábitos e costumes da organização. 

D) Oportunidades do mercado. 

E) Pouco contato com clientes. 

 

 

QUESTÃO 39 – Para Chiavenato (2020), as pessoas se perguntam quando a comunicação não é 

eficiente ou eficaz: “o que significa isso ou o que isso quer dizer? ”. Segundo o autor, os dois elementos 

básicos do processo de comunicação estão nas duas pontas do processo. Quais são esses elementos? 

 

A) A fonte e o destinatário. 

B) A fonte e o ruído. 

C) O transmissor e o receptor. 

D) O canal e o destinatário. 

E) O transmissor e o ruído. 
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QUESTÃO 40 – Cada uma das seis variáveis que envolvem a Administração – tarefas, estrutura, 

pessoas, ambiente, tecnologia e competitividade – provocou a seu tempo uma diferente teoria 

administrativa, marcando um passo no gradativo desenvolvimento da Teoria Geral da Administração 

– TGA. Sendo assim, com base em Chiavenato (2021), analise as seguintes assertivas e relacione a 

Coluna 1 à Coluna 2, associando a variável à respectiva Teoria administrativa. 
 

Coluna 1 

1. Tarefas. 

2. Estrutura.  

3. Pessoas. 

4. Ambiente. 

5. Tecnologia. 
 

Coluna 2 

(  ) Administração Científica. 

(  ) Clássica. 

(  ) Relações humanas. 

(  ) Comportamental. 

(  ) Matemática e tecnologia. 

(  ) Neoclássica. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) 2 – 1 – 5 – 4 – 2 – 3.   

B) 1 – 2 – 4 – 5 – 3 – 2.  

C) 2 – 2 – 1 – 3 – 4 – 5. 

D) 1 – 2 – 3 – 3 – 5 – 4.   

E) 3 – 1 – 4 – 2 – 4 – 5.  
 

 

QUESTÃO 41 – Com base em Chiavenato (2021), analise as seguintes assertivas, relativas aos 

elementos da Administração que constituem o chamado processo administrativo, assinalando C, se 

corretas, ou I, se incorretas. 
 

(  ) Organizar: constituir o duplo organismo material e social da empresa. 

(  ) Treinar: consiste em analisar e coordenar as ações consideradas prioritárias e necessárias para 

implementação de aprendizagem. 

(  ) Comandar: dirigir e orientar o pessoal. 

(  ) Pesquisar: conduzir pesquisas, visando a melhoria na organização. 

(  ) Coordenar: ligar, unir, harmonizar todos os atos e os esforços coletivos. 
 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 
 

A) I – C – C – C – I.  

B) C – I – I – C – I. 

C) C – C – C – I – C.   

D) C – I – C – I – C.  

E) I – C – I – C – C. 
 

 

QUESTÃO 42 – Meirelles (2018) define que um dos princípios básicos da administração pública, que 

está expressamente previsto no Art. 37 da Constituição Federal vigente, é o princípio da 

_______________, que exige que a atividade administrativa seja exercida com presteza, perfeição e 

rendimento funcional. É o mais moderno princípio da função administrativa, que já não se contenta 

em ser desempenhada apenas com legalidade, exigindo resultados positivos para o serviço público e 

satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 
 

A) eficiência 

B) proporcionalidade 

C) impessoalidade 

D) publicidade 

E) motivação 
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QUESTÃO 43 – Para Rossi (2019), os agentes públicos serão dotados de poderes instrumentais 

adequados à realização de tarefas administrativas e, também, de deveres administrativos consistentes 

num poder-dever de agir. Segundo a autora, o instrumento de que dispõe o Executivo para distribuir 

e escalonar as funções de seus órgãos, ordenar e rever a atuação de seus agentes, estabelecendo a 

relação de subordinação entre os servidores de seu quadro de pessoal, denomina-se poder: 

 

A) Hierárquico.  

B) Vinculado ou regrado. 

C) Discricionário. 

D) Disciplinar. 

E) De polícia.  

 

 

QUESTÃO 44 – Existem organizações para fornecer todos os tipos de produtos e serviços. Elas podem 

ser classificadas de muitas maneiras: por tamanho, por natureza jurídica, por área de atuação e por 

outros critérios. Para Maximiano (2017), segundo o setor da economia em que atuam, as organizações 

podem ser classificadas em três tipos principais: 

  

I. Governo. 

II. Empresas. 

III. Sociedade de economia mista. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 45 – De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República (2018), analise as 

alternativas que seguem, relativas ao uso de siglas e acrônimos em atos normativos, e assinale a 

INCORRETA. 

 

A) Caixa Econômica Federal – CEF. 

B) Tribunais Regionais Eleitorais – TRE’s. 

C) Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. 

D) Organização dos Países Exportadores de Petróleo – Opep. 

E) Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq. 
 

 

QUESTÃO 46 – Com base no Manual de Redação da Presidência da República, analise as seguintes 

assertivas, relativas às normas e recomendações sobre digitação qualitativa: 

 

I. Emprega-se itálico em: títulos de publicações (livros, revistas, jornais, periódicos, etc.) ou títulos 

de congressos, conferências, slogans, lemas sem o uso de aspas (com inicial maiúscula em todas 

as palavras, exceto nas de ligação). Ex.: Congresso Brasileiro de Cardiologia 2022. 

II. Emprega-se itálico em: palavras e nas expressões em latim ou em outras línguas estrangeiras 

não incorporadas ao uso comum na língua portuguesa ou não aportuguesadas. Ex.: Ex officio, e-

mail, print. 

III. Emprego de negrito e sublinhado: usa-se o negrito para o realce de palavras e trechos. Ex.: 

Assunto: Debates sobre o Plano Nacional da Pessoa com Deficiência. Deve-se evitar o uso de 

sublinhado para realçar palavras e trechos em comunicações oficiais.  

 

Quais estão corretas? 
 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 47 – A figura abaixo representa parte da Resolução nº 001/2022 do Conselho Deliberativo 

do FAPS e do Conselho Gestor do IPAM SAÚDE, que, segundo Rossi (2019), pertence à categoria dos 

atos administrativos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

A) Enunciativos. 

B) Ordinatórios. 

C) Negociais. 

D) Normativos. 

E) Sancionatórios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 001, de 03 de fevereiro de 2022. 

Publicado no Diário Oficial do Município nº 2888 de 04/02/22. 

 

Dispõe sobre a forma de rateio 

das despesas inerentes ao 

Instituto de Previdência e 

Assistência Municipal – IPAM-

Saúde e ao Fundo de 

Aposentadoria e Pensão do 

Servidor – IPAM-FAPS. 

 

O Conselho Deliberativo do FAPS e o Conselho 

Gestor do IPAM-SAÚDE, no uso das atribuições conferidas pelas Leis 

Complementares nº 241 de 30 de junho de 2005 e nº 298 de 20 de dezembro 

de 2007, considerando a necessidade de regulamentar e atualizar a forma de 

rateio das despesas inerentes ao IPAM Saúde e ao FAPS: 

 

 

RESOLVEM: 

 

Art. 1º Fica definida a forma de rateio das despesas do Instituto de Previdência 

e Assistência Municipal – IPAM Saúde e Fundo de Aposentadoria e Pensão do 

Servidor – FAPS, conforme o constante nesta Resolução. Art. 2º O rateio das 

despesas obedecerá a critérios de utilização dos bens e serviços e/ou centro de 

custo alocado, conforme disposições que seguem: 

 

(...) 

 

Art. 5º No Anexo I segue a repartição das despesas consoantes a presente 

Resolução. 

 

Art. 6º Revogadas as disposições em contrário, em especial a Resolução de nº 
004, de 16 de novembro de 2015. 

 

Art. 7º Esta resolução entra em vigor a partir de 1º de fevereiro de 2022. 

 

Presidente do Conselho 

Deliberativo do FAPS 

Presidente do Conselho 

Gestor IPAM-SAÚDE 

 

 

 

 

(...) 
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QUESTÃO 48 – De acordo com os conceitos estabelecidos no Art. 4º da Lei Complementar                            

nº 241/2015, que dispõe sobre a organização da previdência social dos servidores públicos do 

município de Caxias do Sul, o salário de contribuição abrange o valor da remuneração correspondente 

ao mês de trabalho e da gratificação natalina, do servidor ativo, inativo e pensionista, excluídas as 

seguintes parcelas, entre outras: 

 

I. Adicional do terço constitucional de férias. 

II. Adicional pelo tempo de serviço. 

III. Auxílio por diferença de caixa. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas II.  

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 
QUESTÃO 49 – O inciso I do Art. 42 da Lei Complementar nº 241/2005, que dispõe sobre a 

organização da previdência social dos servidores públicos do município de Caxias do Sul, estabelece 

que o produto da arrecadação referente às contribuições dos servidores para a manutenção do regime 

próprio de previdência social, de caráter contributivo e solidário, na razão de 

______________________ incidente sobre: 

 

 A totalidade da base de contribuição dos cargos efetivos ativos; 

 A parcela dos proventos de aposentadorias e pensões que superem o limite máximo estabelecido 

para os benefícios do regime geral de previdência social; 

 As parcelas de proventos de aposentadoria e de pensão que superem o dobro do limite máximo 

estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da 

Constituição Federal, quando o beneficiário, na forma da lei, for portador de doença incapacitante. 

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) 15% (quinze porcento) 

B) 14% (quatorze porcento) 

C) 13% (treze porcento) 

D) 12% (doze porcento) 

E) 11% (onze porcento) 

 

 
QUESTÃO 50 – Segundo as disposições do Art. 14 da Lei Complementar nº 298/2007, que dispõe 

sobre o plano de saúde e assistência aos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul – IPAM-

SAÚDE, os benefícios assegurados pelo IPAM SAÚDE consistem em assistência, EXCETO: 

 

A) Médica. 

B) Odontológica. 

C) Farmacêutica. 

D) Preventiva à saúde. 

E) Funerária familiar. 


