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LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
 

1. Este Caderno de Questões é composto por 30 (trinta) questões e não deve ser folheado antes da autorização do Fiscal.  
2. Observe se o Cargo especificado no Caderno de Questões é o correspondente ao cargo para o qual você fez a inscrição.  
3. Utilize Caneta Esferográfica Transparente com tinta azul ou preta na marcação da Folha de Respostas. 
4. Ao receber a Folha de Respostas, realize a conferência de seus dados e quaisquer divergências comunique o fiscal. 
5. Leia atentamente cada questão da prova objetiva e preencha na Folha de Respostas a única alternativa que a responda 

corretamente.  
6. A Folha de Respostas não pode ser dobrada, amassada, rasurada ou conter qualquer marcação fora dos campos destinados. 
7. Você dispõe de 03 (três) horas para fazer a prova, incluindo a marcação da Folha de Respostas. 
8. Após devidamente identificado e acomodado na sala designada para a realização da prova, o candidato somente poderá ausentar-

se da sala 60 (sessenta) minutos após o início da prova e, em caso de ausência temporária em que o candidato ainda não tiver 
terminado a sua prova, deverá fazê-lo acompanhado de um Fiscal. Excepcionalmente, nos casos de alteração psicológica e/ou 
fisiológica temporária e necessidade extrema, em que o candidato necessite ausentar-se da sala antes dos 60 (sessenta) minutos 
após o início da prova, poderá fazê-lo, desde que acompanhado de um Fiscal. 

9. Após o término da prova, entregue ao Fiscal a FOLHA DE RESPOSTAS devidamente assinada. 
10. Somente será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES se o candidato permanecer na sala, até os últimos 60 (sessenta) 

minutos que antecedem o encerramento da prova objetiva. 
11. SERÁ ELIMINADO do Concurso Público o candidato que: 
a) Deixar o local de realização da prova objetiva sem a devida autorização. 
b) Tratar com falta de urbanidade os examinadores, auxiliares, fiscais ou autoridades presentes. 
c) Proceder de forma a tumultuar a realização da prova objetiva. 
d) Estabelecer comunicação com outros candidatos ou com pessoas estranhas, por quaisquer meios, e usar de meios ilícitos para 

obter vantagens para si ou para outros. 
e) For surpreendido portando ou manuseando qualquer aparelho eletrônico como máquinas calculadoras, MP3, MP4, telefone celular, 

tablets, notebook, gravador, máquina fotográfica, controle de alarme de carro e/ou qualquer aparelho similar; relógio de qualquer 
espécie, que emita ruídos e/ou sons, livros, anotações, réguas de cálculo, dicionários, códigos e/ou legislação, impressos que não 
estejam expressamente permitidos ou qualquer outro material de consulta, carteira de bolso, óculos escuros ou quaisquer 
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., mesmo que devidamente acondicionado no envelope de guarda de 
pertences, nas dependências do estabelecimento durante a aplicação da prova objetiva. 

12. Os 03 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala juntos, após o fechamento e assinatura do envelope de retorno. 
13. Está disponível abaixo um gabarito para ser preenchido e destacado. Este poderá ser levado pelo candidato. 
 

 

 
 

 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

GABARITO 
 

Concurso Público da Prefeitura do Município de Ubiratã - Estado do Paraná 
http://www.fundacaofafipa.org.br/concurso 

 
Divisão da prova: Língua Portuguesa: 01 a 05; Matemática: 06 a 09; Conhecimentos Gerais: 10 a 12; Informática: 13 a 15 e 
Conhecimentos Específicos: 16 a 30. 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

QUESTÃO 01 
 
Leia o texto “De quem são os meninos de rua”, de Marina Colasanti, e responda ao que segue.  

 
            Eu, na rua, com pressa, e o menino segurou no meu braço, falou qualquer coisa que não entendi. Fui logo dizendo 
que não tinha, certa de que ele estava pedindo dinheiro. Não estava. Queria saber a hora. 
            Talvez não fosse um Menino De Família, mas também não era um Menino De Rua. É assim que a gente divide. Menino 
De Família é aquele bem-vestido com tênis da moda e camiseta de marca, que usa relógio e a mãe dá outro se o dele for 
roubado por um Menino De Rua. Menino De Rua é aquele que quando a gente passa perto segura a bolsa com força porque 
pensa que ele é pivete, trombadinha, ladrão. 
            Ouvindo essas expressões tem-se a impressão de que as coisas se passam muito naturalmente, uns nascendo De 
Família, outros nascendo De Rua. Como se a rua, e não uma família, não um pai e uma mãe, ou mesmo apenas uma mãe 
os tivesse gerado, sendo eles filhos diretos dos paralelepípedos e das calçadas, diferentes, portanto, das outras crianças, 
e excluídos das preocupações que temos com elas. É por isso, talvez, que, se vemos uma criança bem-vestida chorando 
sozinha num shopping center ou num supermercado, logo nos cercamos protetores, perguntando se está perdida, ou 
precisando de alguma coisa. Mas se vemos uma criança maltrapilha chorando num sinal com uma caixa de chicletes na 
mão, engrenamos a primeira no carro e nos afastamos pensando vagamente no seu abandono. 
            Na verdade, não existem meninos De rua. Existem meninos Na rua. E toda vez que um menino está Na rua é porque 
alguém o botou lá. Os meninos não vão sozinhos aos lugares. Assim como são postos no mundo, durante muitos anos 
também são postos onde quer que estejam. Resta ver quem os põe na rua. E por quê. 
            No Brasil temos 36 milhões de crianças carentes. Na China existem 35 milhões de crianças superprotegidas. São 
filhos únicos resultantes da campanha Cada Casal um Filho, criada pelo governo em 1979 para evitar o crescimento 
populacional. O filho único, por receber afeto “em demasia”,     torna-se  egoísta, preguiçoso, dependente, e seu rendimento 
é inferior ao de uma criança com irmãos. Para contornar o problema, já existem na China 30 mil escolas especiais. Mas os 
educadores admitem que “ainda não foram desenvolvidos métodos eficazes para eliminar as deficiências dos filhos 
únicos”. 
            O Brasil está mais adiantado. Nossos educadores sabem perfeitamente o que seria necessário para eliminar as 
deficiências das crianças carentes. Mas aqui também os “métodos ainda não foram desenvolvidos”. 
            Quando eu era criança, ouvi contar muitas vezes a história de João e Maria, dois irmãos filhos de pobres lenhadores, 
em cuja casa a fome chegou a um ponto em que, não havendo mais comida nenhuma, foram levados pelo pai ao bosque, 
e ali abandonados. Não creio que os 7 milhões de crianças brasileiras abandonadas conheçam a história de João e Maria. 
Se conhecessem talvez nem vissem a semelhança. Pois João e Maria tinham uma casa de verdade, um casal de pais, 
roupas e sapatos. João e Maria tinham começado a vida como Meninos De Família, e pelas mãos do pai foram levados ao 
abandono. 
            Quem leva nossas crianças ao abandono? Quando dizemos “crianças abandonadas” subentendemos que foram 
abandonadas pela família, pelos pais. E, embora penalizados, circunscrevemos o problema ao âmbito familiar, de uma 
família gigantesca e generalizada, à qual não pertencemos e com a qual não queremos nos meter. Apaziguamos assim 
nossa consciência, enquanto tratamos, isso sim, de cuidar amorosamente de nossos próprios filhos, aqueles que “nos 
pertencem”. 
            Mas, embora uma criança possa ser abandonada pelos pais, ou duas ou dez crianças possam ser abandonadas pela 
família, 7 milhões de crianças só podem ser abandonadas pela coletividade.   Até recentemente, tínhamos o direito de 
atribuir esse abandono ao governo, e responsabilizá-lo. Mas, em tempos de Nova República, quando queremos que os 
cidadãos sejam o governo, já não podemos apenas passar adiante a responsabilidade. 
            A hora chegou, portanto, de irmos ao bosque, buscar as crianças brasileiras que ali foram deixadas. 
 

(COLASSANTI, Marina. A casa das palavras. São Paulo: Ática, 2002.) 
 

Analise as proposições sobre o texto e, em seguida, assinale a alternativa CORRETA: 
 

I. O uso da primeira pessoa ao longo do texto o faz perder a credibilidade, pois é um texto argumentativo. 
 

II. A comparação que a autora faz com a história “João e Maria” não é válida, pois os personagens da história foram 
abandonados no bosque, enquanto as outras crianças das quais ela fala foram abandonadas nas ruas. 
 

III. O uso de números, por expressar certeza e precisão, atribui credibilidade ao texto. 
 

(A) Nenhuma das proposições está correta. 
(B) Apenas a proposição I está correta. 
(C) Apenas a proposição II está correta. 
(D) Apenas a proposição III está correta. 

 

QUESTÃO 02 
 
Analise a campanha a seguir: 
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Disponível em: /www.facebook.com/PrefeitoVirgemdaLapa/photos/a.694634937377635/1086950831479375/?typeeater.Acesso 

em:23/12/2018. 

 
Sobre a tipologia textual da campanha acima, pode-se afirmar que: 
 

(A) É uma narração, pois apresenta ações envolvendo personagens (no caso, os moradores). 

(B) É uma descrição, pois apresenta uma enumeração que faz o interlocutor criar uma imagem do que está sendo descrito. 

(C) É um texto dissertativo, pois o autor defende uma opinião e tenta comprová-la por meio de argumentos. 

(D) É um texto explicativo injuntivo, pois orienta e instrui o interlocutor sobre procedimentos de um determinado assunto. 
 

QUESTÃO 03 
 
Analise a charge abaixo e responda ao que segue. 
 

 
Disponível em: http://www.ivancabral.com/2011/03/charge-do-dia-bloco.html. Acesso em:23/12/2018. 
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Assinale a alternativa CORRETA sobre o uso das vírgulas: 
 

(A) As vírgulas isolam apostos. 

(B) As vírgulas isolam vocativos. 

(C) As vírgulas separam termos com o mesmo valor semântico. 

(D) As vírgulas separam orações independentes. 

 

QUESTÃO 04 
 
Leia o conto “Para que ninguém a quisesse”, de Marina Colasanti, e responda ao que segue: 
 

Porque os homens olhavam demais para a sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de 
se pintar. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção, e ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, jogasse fora 
os sapatos de saltos altos. Dos armários tirou as roupas de seda, da gaveta tirou todas as jóias. E vendo que, ainda assim, 
um ou outro olhar viril se acendia à passagem dela, pegou a tesoura e tosquiou-lhe os longos cabelos. 

Agora podia viver descansado. Ninguém a olhava duas vezes, homem nenhum se interessava por ela. Esquiva 
como um gato, não mais atravessava praças. E evitava sair.Tão esquiva se fez, que ele foi deixando de ocupar-se dela, 
permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e as sombras. 

Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher. Mas do desejo inflamado 
que tivera por ela.Então lhe trouxe um batom. No outro dia um corte de seda. À noite tirou do bolso uma rosa de cetim para 
enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. 

Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas, nem pensava mais em lhe agradar. Largou o tecido em uma 
gaveta, esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. 
  
(COLASANTI, Marina. “Para que ninguém a quisesse”. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986. P. 111-2.) 

 
O conto aborda e critica: 
 

(A) A submissão e a fraqueza das mulheres. 
(B) O amor avassalador, as provas e loucuras que fazem os apaixonados. 
(C) O machismo, o relacionamento abusivo e possessivo. 
(D) O término de relacionamentos e fim do amor. 

 

QUESTÃO 05 
 
Analise a charge abaixo e assinale a alternativa que responde CORRETAMENTE à pergunta do salva-vidas, levando em 
conta as regras de acentuação de palavras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: www.professordiegodelpasso.wordpress.com/2016/03/06/regras-de-acentuacao-grafica/. Acesso em: 
23/12/2018. 

 
(A) Sem acento, pois trata-se de uma palavra paroxítona com ditongo aberto. 
(B) Com acento, pois trata-se de uma palavra paroxítona com ditongo aberto. 
(C) Sem acento, pois trata-se de uma palavra oxítona com ditongo aberto. 
(D) Com acento, pois trata-se de uma palavra oxítona com ditongo aberto. 
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MATEMÁTICA 
 

QUESTÃO 06 
 
Uma pessoa foi a uma loja que estava oferecendo um desconto para compras com o pagamento à vista, e comprou um 
celular. Sabe-se que se essa pessoa comprar o aparelho de celular e pagar à vista, ele irá custar uma quantia de R$ 1078,00, 
e se ela optar por fazer o pagamento parcelado, o aparelho irá custar um valor total de R$ 1400,00.Com base nessas 
informações, podemos afirmar que a porcentagem de desconto que essa loja está oferecendo para pagamentos feitos à 
vista é de: 
 

(A) 18%. 
(B) 23%. 
(C) 26%. 
(D) 28%. 

 

QUESTÃO 07 
 
Adriana fez uma compra em uma loja e deu como entrada uma parte em dinheiro e parcelou o restante em 24 prestações 
de mesmo valor. Sabe-se que devido ao parcelamento do restante dessa dívida será cobrado de Adriana uma taxa de juros 
simples de 3,2% ao mês e que ela irá pagar de juros um valor total de R$ 2496,00. De acordo com essas informações, 
podemos afirmar que o valor total da compra que Adriana fez é de: 
 

(A) R$ 2530,00. 
(B) R$ 2980,00. 
(C) R$ 3250,00. 
(D) R$ 3470,00. 

 

QUESTÃO 08 
 
Em uma fábrica de antenas de TV são produzidas por 27 funcionários que trabalham no mesmo ritmo uma quantidade de 
1620 antenas por dia. Sabe-se que devido ao aumento na demanda a fábrica contratou mais alguns funcionários e passou 
a produzir 2340 antenas por dia. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa a quantidade de 
funcionários que essa fábrica contratou para conseguir atender à demanda. 
 

(A) 12 funcionários. 
(B) 16 funcionários. 
(C) 26 funcionários. 
(D) 38 funcionários. 

 

QUESTÃO 09 
 
Os operadores de empilhadeiras de uma empresa receberam uma ordem para guardar em um depósito uma certa 
quantidade de paletes contendo latas de cerveja e conseguiram guardar em duas horas de trabalho 2/5 da quantidade total 
de paletes que precisavam ser guardados. Sabe-se que eles trabalharam por mais duas horas e guardaram no depósito 
mais 3/7 da quantidade total de paletes que devem ser guardados e que, para terminar o serviço, ficou faltando guardar 156 
paletes. Com base nessas informações, assinale a alternativa que representa a quantidade total de paletes que eles devem 
guardar no depósito. 
 

(A) 760 paletes. 
(B) 820 paletes. 
(C) 880 paletes. 
(D) 910 paletes. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

QUESTÃO 10 
 
São Limites Geográficos de Ubiratã: 
 

(A) Juranda, Rancho Alegre do Oeste, Nova Aurora, Cobélia, Anahy, Iguatu, Braganey, Quarto Centenário e Campina da 
Lagoa. 
 

(B) Rancho Alegre d’Oeste, Maringá, Campo Mourão, Altônia, Alto Piquiri e Bandeirantes do Oeste. 
 

(C) Nova Cantu, Formosa do Oeste, Corbélia, Mamborê e Palotina. 
 

(D) Juranda, Nova Aurora, Pinhaõzinho, São João, Água verde, Yolanda, Capão Bonito e Ubiraciaba. 
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QUESTÃO 11 
 
Ao conhecimento e à valorização de características étnicas e culturais dos diferentes grupos sociais que convivem no 
território brasileiro, às desigualdades socioeconômicas e à crítica às relações sociais discriminatórias e excludentes que 
permeiam a sociedade brasileira (Vigna e Muniz, 2010). Este conceito faz parte da temática: 
 

(A) Inclusão Sóciogeográfica. 
(B) Desigualdade Socioeconômica. 
(C) Pluralidade Cultural. 
(D) Políticas Públicas. 

 

QUESTÃO 12 
 
Cientistas de diversos países e de diferentes grupos de pesquisas no mundo explicam que a catástrofe de sábado, dia 
22/12/2018, foi provocada por uma erupção moderada do vulcão Anak Krakatoa. Esta erupção gerou uma avalanche 
submarina de parte do vulcão e com isso o deslocamento de grandes massas de água ocasionando um Tsunami. O balanço 
inicial registrou uma tragédia de 430 mortos, 1495 feridos e 159 desaparecidos. Este fato ocorreu em que país? 
 

(A) Japão. 
(B) Filipinas. 
(C) Tailândia. 
(D) Indonésia. 

 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 13 
 
Com o desenvolvimento da tecnologia, viu-se a necessidade de novos hardwares que acompanhassem esse avanço. 
Atualmente, uma nova versão de disco rígido baseada em memória flash, ganha destaque no mercado da informática 
graças à sua velocidade bastante superior ao HD convencional.  Qual é esse novo componente que o enunciado se refere? 

 

(A) SGP. 
(B) SDD. 
(C) SSD. 
(D) SHG. 

 

QUESTÃO 14 
 

No sistema operacional Windows 7 em sua versão 64bits, caso o usuário deseje excluir permanentemente um arquivo sem 
o enviar para lixeira, ele deve utilizar a combinação respectivas das teclas:  
 

(A) Selecionar o arquivo e pressionar respectivamente as teclas DEL+X 
(B) Selecionar o arquivo e pressionar respectivamente as teclas ALT + DEL 
(C) Selecionar o arquivo e pressionar respectivamente CTRL+X 
(D) Selecionar o arquivo e pressionar respectivamente SHIFT+DEL 

 

QUESTÃO 15 
 

Assinale a alternativa que refere exatamente aos protocolos IMAP; SMTP e POP3:  
 

(A) São protocolos responsáveis pela comunicação entre dois computadores. 
(B) São protocolos responsáveis pelo acesso seguro à páginas de internet. 
(C) São responsáveis pelo envio e recebimento de correios eletrônicos. 
(D) São responsáveis pelo acesso ao servidor de dados de uma rede. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 16 
 

As organizações formais são compostas por um conjunto de encargos funcionais e hierárquicos, orientadas para o objetivo 
da organização.  Os tipos tradicionais de organizações formais podem ser divididos em estruturas:  linear, estrutura de 
linha, estrutura funcional e estrutura matricial. Assinale a alternativa CORRETA que descreva o que é uma estrutura 
funcional:  
 

(A) Tem uma hierarquização piramidal, deixando claro o escalonamento hierárquico, possui centralização excessiva. 
 

(B) Nesse modelo estrutural, há dificuldade para definir atribuições já que a responsabilidade é compartilhada por vários 
colaboradores, evita-se a sobreposição de recursos, porém traz a economicidade. 
 

(C) Nesse modelo, fundamentado na teoria de supervisão funcional de Taylor, valoriza-se a especialização, estimula-se o 
trabalho em equipe e controle dividido. 
 

(D) Nesse modelo, as unidades relacionam-se diretamente com os objetivos vitais da empresa, não possui uma autoridade 
linear, porém exige um alto poder de tomada de decisão.  
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QUESTÃO 17 
 
O teórico e professor James A. F. Stoner define a Estrutura Organizacional como o conjunto ordenado de 
responsabilidades, autoridades, comunicações e decisões das unidades organizacionais de uma empresa. Como se chama 
o gráfico que apresenta a estrutura formal de uma empresa? 
 

(A) Fluxograma.  
(B) Gráfico de Kepler. 
(C) Matriz orientada. 
(D) Organograma.  

 

QUESTÃO 18 
 
Uma das principais preocupações da gestão de qualidade é a melhoria contínua aplicada aos processos da organização. 
O modelo administrativo do processo de melhoria contínua foi originado em uma montadora automobilística japonesa. 
Esse processo estabelece que todos os colaboradores devem participar da melhoria contínua, desde gestores até 
auxiliares, identificando e sugerindo ideias que possam trazer economia e produtividade à organização. Qual nome se dá 
a este processo de melhoria contínua originado no Japão? 
 

(A) Kaizen. 
(B) 5S. 
(C) Just in Time. 
(D) Kanban. 

 

QUESTÃO 19 
 
O processo administrativo possui quatro funções básicas que estabelecem metodologias com foco nos objetivos da 
organização. São elas:  Planejamento, Organização, Direção e Controle. Assinale a alternativa cuja descrição NÃO 
corresponde à fase do planejamento dentro do processo administrativo:   
 

(A) Esta fase compreende a designação de tarefas, de autoridades de cada setor e respectiva responsabilidade. 
 

(B) É a fase mais ampla do processo administrativo, que visa estabelecer objetivos a longo prazo. 
 

(C) Para definição desta etapa devem ser avaliados os ambientes internos e externos da organização, as tendências e 
ameaças do mercado. 
 

(D) Nesta fase são estabelecidas as metas, objetivo, políticas e missão.  
 

QUESTÃO 20 
 
A gestão de processos busca aumentar a produtividade de um ciclo, seja ele na produção de um produto ou prestação de 
um serviço. Para facilitar a gestão, podemos classificar os processos por níveis e por tipos. Observando as classificações 
abaixo, qual delas NÃO corresponde a uma classificação de processos?   
 

(A) Processos de apoio. 
(B) Processos subutilizados.  
(C) Macroprocessos. 
(D) Processos finalísticos. 

 

QUESTÃO 21 
 
Para o desenvolvimento das pessoas dentro de uma organização devem ser aplicadas ações orientadas para o futuro do 
profissional e da educação como um todo, buscando trabalhar no individuo não apenas a capacidade profissional, mas 
também, melhorias na sua personalidade, postura, entre outros. São utilizadas várias estratégias para o desenvolvimento 
de pessoas dentro de uma organização. Observe as estratégias abaixo:  
 

I. Os jogos de empresa são técnicas de desenvolvimento que envolvem a participação de equipes que simulam 
situações reais ou fictícias que poderiam acontecer na organização. Nessa estratégia, o colaborador é 
incentivado a buscar soluções sobre novos pontos de vista.  
 

II. Coaching é uma estratégia que vem se popularizando nas organizações, seu objetivo é orientar o colaborador 
para seu desenvolvimento profissional. 
 

III. A Rotação de Cargos consiste na movimentação do pessoal entre diferentes cargos na organização, essa 
estratégia busca expandir as competências dos colaboradores a partir de novas experiências.  

 

Assinale a alternativa CORRETA:  
 

(A) Apenas I e II estão corretas.  
(B) Apenas I e III estão corretas.  
(C) Apenas II e III estão corretas. 
(D) Todas estão corretas. 
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QUESTÃO 22 
 
A comunicação corporativa é dividida entre comunicação corporativa interna e externa. No âmbito interno temos todas 
aquelas ações destinadas à comunicação entre empresa e seus colaboradores, seu objetivo é a formação de uma 
comunidade em torno da marca. Observando as ferramentas abaixo, assinale a alternativa que contenha APENAS 
ferramentas utilizadas na comunicação interna com os colaboradores de uma organização:    
 

(A) Relações públicas, catálogo de produtos, propaganda. 
(B) Anúncios de TV, newsletter, outdoor, relações públicas.  
(C) Reuniões, entrevistas, newsletter, intranet. 
(D) Entrevistas, extranet, reuniões, jornal.  

 

QUESTÃO 23 
 
Dentro de uma organização, por vezes o trabalho em equipe gera conflitos de várias naturezas e cabe aos gestores a 
administração eficaz destes conflitos. Na empresa THERMO S.A. há duas equipes de produção que estão passando por um 
conflito de rivalidade entre equipes, os gestores decidiram tomar algumas atitudes para a administração desse problema. 
Observando abaixo as atitudes dos gestores, assinale a alternativa INCORRETA para se gerir esse conflito:   
 

(A) Promover confraternizações para aproximar as equipes. 
(B) Transferir um funcionário de cada equipe para outra objetivando minar os problemas. 
(C) Incluir em reuniões de alinhamento e treinamento os membros de ambas equipes. 
(D) Compartilhar conhecimentos entre equipes, pedir que as equipes compartilhem informações sobre a rotina do trabalho 

que possam auxiliar no desempenho da outra equipe e vice-versa. 
 

QUESTÃO 24 
 
Uma organização pode optar por tipos de equipe específicos, alguns deles tem como objetivo o desempenho de 
determinado projeto ou até a tomada de uma grande decisão. Com isso, podemos citar como tipos de equipe:  

 
I. Equipes multifuncionais. 

II. Equipes autogeridas. 
III. Equipes virtuais. 
IV. Equipes de alta gerência. 

 

Observe as descrições abaixo:  
 

A. São equipes constituídas pelos executivos de uma organização, geralmente fazem a tomada de grandes decisões 
em colaboração, incluindo os membros da alta gerência. 
 

B. Equipe formada por trabalhadores de diferentes especialidades que se reúnem para realização de uma 
determinada tarefa ou projeto que necessite de profissionais com aptidões diferentes. 
 

C. São grupos de trabalhos em que seus membros possuem a atribuição de realizar várias tarefas atribuídas 
anteriormente a um gestor. 
 

D. São equipes que muitas vezes não estão reunidas fisicamente e desempenham suas tarefas através de softwares 
e computadores.  

 
Assinale a alternativa CORRETA, que contenha o tipo de equipe e sua respectiva descrição.  
 

(A) I – A, II – B, IIl – D, IV – C.  
(B) I – C, II – D, IIl – B, IV – A.  
(C) I – D, II – A, IIl – C, IV – B. 
(D) I – B, II – C, III – D, IV – A.  

 

QUESTÃO 25 
 
Uma das ferramentas de grande auxílio para a organização do ambiente de trabalho é o programa 5S. Originado no Japão, 
o 5S, se espalhou pelo mundo disseminando práticas de organização, economia e gestão de tempo nas empresas. 
Analisando as assertivas abaixo, qual delas NÃO é uma prática do 5S? 

 
(A) Utilização de etiquetas em pastas e caixas organizadoras para facilitar o manuseio e organização de itens de trabalho. 

  
(B) Troca de copos descartáveis por copos de vidro para redução de custo e lixo. 

 
(C) Aplicar o senso de ordenação e sempre deixar materiais em seu devido lugar, primando pela organização do ambiente e 

facilidade de acesso ao material. 
 

(D) Apropriar um local para estoque de produtos com pouca ou nula utilização para aproveitamento futuro deste material. 
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QUESTÃO 26 
 
O aumento da concorrência e consequentemente o maior grau de exigência do cliente tem incentivado as organizações a 
investir e qualificar melhor seus colaboradores para que prestem um atendimento de qualidade. Nas assertivas abaixo, 
observamos alguns pontos essenciais para atingir a qualidade no atendimento ao público, entretanto há um ponto errado, 
assinale qual alternativa está INCORRETA:  
 

(A) Identificar as necessidades do cliente. 
(B) Transmitir aos outros uma atitude positiva no atendimento, ser cordial, atento e objetivo. 
(C) Prestar um atendimento padrão para todo o público para que não crie distinções entre os clientes. 
(D) Medir a satisfação do cliente para identificar os pontos positivos, negativos e as melhorias necessárias.  

 

QUESTÃO 27 
 
A Constituição Federal de 1988 e a Lei nº 4.320/1964 trazem as definições dos princípios orçamentários básicos para a 
elaboração, execução e controle do orçamento público, em todas suas esferas. Um desses princípios dita que cada ente 
da federação (união, estado ou munícipio) deve possuir apenas um orçamento, estruturado de maneira uniforme. Como é 
denominado esse princípio?  
 

(A) Princípio orçamentário da Anuidade.  
(B) Princípio orçamentário da Unidade. 
(C) Princípio orçamentário da Universalidade. 
(D) Princípio orçamentário do Equilíbrio. 

 

QUESTÃO 28 
 
Na administração financeira, o capital de giro é denominado como aporte necessário para que empresas e organizações 
consigam realizar suas operações da empresa. A empresa Banoffi é uma confeitaria de pequeno porte na cidade de Ubiratã. 
Observando a lista abaixo de despesas dessa empresa, assinale a alternativa que corresponda a uma despesa que NÃO é 
caracterizada como uma despesa mensal paga com o capital de giro:  
 

(A) Pagamento de salários dos funcionários.  
(B) Maquinário para panificação.  
(C) Compra de material de escritório.  
(D) Impostos municipais. 

 

QUESTÃO 29 
 
Oswaldo é servidor da Prefeitura de Ubiratã, no setor contábil. Nesta manhã, ele recebeu um arquivo no qual ele deve unir 
outros dois processos provisoriamente para o estudo do arquivo contábil: 
 
Essa ação arquivista é conhecida como:  
 

(A) Apensação. 
(B) Anexação. 
(C) Juntada de provas.  
(D) Tramitação de processos.  

 

QUESTÃO 30 
 
Para a gestão documental eficaz, os arquivos são classificados de acordo com suas caraterísticas. Tomando como base a 
classificação referente ao grau de sigilo do documento, analise a situação a seguir: Um determinado documento está 
arquivado na Prefeitura de Ubiratã, este documento não requer um alto grau de segurança, entretanto só pode ser de 
conhecimento para servidores autorizados, seu grau de sigilo é de 10 (dez) anos. Podemos classificar este documento 
como:  
 

(A) Confidencial. 
(B) Reservado. 
(C) Ostensivo. 
(D) Sigiloso. 
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