
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA TIMBOTEUA 
 

CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 29 de novembro de 2015 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

AUXILIAR DE SECRETARIA 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e cartão-resposta. Caso contrário comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO-RESPOSTA, destinado à marcação das 
respostas das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 10 de Português, 05 de 
Matemática, 05 de Informática e 10 de Conhecimento Específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) 
horas, tendo seu início às 8:00h e término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do 
CARTÃO-RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de 
sala, a fim de que o fiscal registre no formulário de Correção de Dados a devida correção. 
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado 
no seu documento de identificação. 
 

8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois 
lápis não será considerado. 
 

9. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO-RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço correspondente à 
letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO-RESPOSTA. 
 

10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o 
processamento de suas respostas. 
 

12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso 
termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Nova Timboteua o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2015/PMNT do referido concurso. 

 
Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

_____________________________________________ 
Assinatura 
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PORTUGUÊS 
 

COM BASE NA LEITURA DOS TEXTOS ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA  
QUE COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 1 A 10. 

 
Texto 1 – Questões 1 a 4 
 

Uma floresta gigantesca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em:<http://cienciahoje.uol.com.br/especiais/a-amazonia-em-debate/uma-floresta-gigantesca> 
Acesso em 24 set. 2015 

 
 
1. O texto atende à função referencial da linguagem, porquanto o autor procura 
(A) informar os leitores acerca da situação da Amazônia 
(B) persuadir os leitores a lutar pela preservação da Amazônia. 
(C) tecer considerações subjetivas sobre a importância da Amazônia. 
(D) revelar um ponto de vista pessoal em relação à situação da floresta amazônica. 
 
2. O enunciado em que não há referência à extensão da Amazônia é 
(A) “representa a vigésima parte de toda a superfície continental da Terra” (l. 2). 
(B) “A Amazônia, maior floresta do mundo, se espalha por seis países da América Latina” (l. 1 e 2). 
(C) “Nos últimos 25 anos, já foi derrubada uma área equivalente a mais de duas vezes o estado de São 

Paulo” (l. 11 e 12). 
(D) “O grande desafio é conseguir equilibrar a exploração de recursos, o avanço econômico da região e 

a conservação de suas riquezas naturais” (l. 8 e 9). 
 
3. O pronome “se” tem valor reflexivo em 
(A) “enquanto se debate o que fazer” (l. 10). 
(B) “quando se discute o desenvolvimento do Brasil” (l. 7 e 8). 
(C) “Ali, concentra-se a maior biodiversidade do planeta” (l. 2 e 3). 
(D) “A Amazônia, maior floresta do mundo, se espalha por seis países da América Latina” (l. 1 e 2). 
 
4. O vocábulo “ali” (l. 2) é um advérbio e significa, em geral, naquele lugar. No texto refere-se a 
(A) “Terra” (l. 2). 
(B) “Amazônia” (l. 1). 
(C) “América Latina” (l. 1 e 2). 
(D) “superfície continental” (l. 2). 
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A Amazônia, maior floresta do mundo, se espalha por seis países da América 
Latina e representa a vigésima parte de toda a superfície continental da Terra. Ali, 
concentra-se a maior biodiversidade do planeta. Seu principal rio, o Amazonas, lança no 
Oceano Atlântico de 15 a 20% de toda a água despejada por rios em mares em todo o 
mundo.  

O aproveitamento da Amazônia é foco de polêmica entre pesquisadores, 
ecologistas e representantes do poder público quando se discute o desenvolvimento do 
Brasil. O grande desafio é conseguir equilibrar a exploração de recursos, o avanço 
econômico da região e a conservação de suas riquezas naturais – o chamado 
desenvolvimento sustentável. No entanto, enquanto se debate o que fazer, a floresta 
continua a ser devastada. "Nos últimos 25 anos, já foi derrubada uma área equivalente a 
mais de duas vezes o estado de São Paulo", diz Aziz Ab'Sáber, geógrafo da Universidade 
de São Paulo (USP) e autor do livro Amazônia - do discurso à praxis.  
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Texto 2 – Questões 5 a 7 
 

"Solução para o clima não está na cidade, mas no campo" 
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Eu acho que sim, tem esperança. E a esperança está na conscientização. Mas só 
vamos conseguir a partir do momento em que toda a população do planeta tiver essa 
consciência. É muito fácil pressionar os governos, quando na verdade nós não impedimos 
o consumo da destruição da floresta. É preciso haver uma pressão dos consumidores. 
Todos os projetos de pecuária, de plantação de soja e de outros produtos agrícolas, que 
hoje estão realmente destruindo a Amazônia, esses produtos têm que ser boicotados, as 
pessoas têm que ter essa consciência. E países com grande volume financeiro têm que 
investir na Amazônia dando às populações ribeirinhas uma condição de vida digna. Existe, 
sim, uma esperança, mas eu acho que é necessário um trabalho político sério que vá 
nessa direção de conscientização, participação e integração de todos. Estamos indo em 
direção a um aquecimento global acelerado, e o sequestro de carbono que essas árvores 
da Amazônia exercem no planeta é essencial. 

 

Disponível em:<http://www.cartacapital.com.br/sustentabilidade/solucao-para-o-clima-nao-esta-na-
cidade-mas-no-campo-5746.html> 

Acesso em 24 set. 2015 
 
 
5. O texto acima é a resposta de Sebastião Salgado a uma pergunta que lhe foi feita em entrevista 
publicada na revista Carta Capital. A pergunta que encadeia, de forma mais adequada e coerente, com 
essa resposta é 
(A) A Amazônia está sob constante ameaça. O que, ultimamente, tem provocado a destruição da 

Amazônia? 
(B) Sabemos que a Amazônia está sob constante ameaça. Qual é o impacto da destruição da 

Amazônia para o planeta? 
(C) Apesar de a questão ambiental estar cada vez mais em pauta, a Amazônia continua sob constante 

ameaça. Em sua opinião, ainda há esperança? 
(D) Apesar de a questão ambiental estar cada vez mais em pauta, a Amazônia continua sob constante 

ameaça. Que medidas devem ser tomadas em relação à destruição da Amazônia? 
 
6. Sebastião Salgado não sugere medida de proteção à Amazônia em 
(A) “É preciso haver uma pressão dos consumidores” (l. 4). 
(B) “esses produtos têm que ser boicotados, as pessoas têm que ter essa consciência” (l. 6 e 7). 
(C) “é necessário um trabalho político sério que vá nessa direção de conscientização” (l. 9 e 10). 
(D) “o sequestro de carbono que essas árvores da Amazônia exercem no planeta é essencial” (l. 11 e 

12). 
 
7. O sentido do verbo “ter” está corretamente indicado em 
(A) “Eu acho que sim, tem esperança” (l. 1) → tornar patente (algo), demonstrar. 
(B) “esses produtos têm que ser boicotados” (l. 6) → tomar consciência de, sentir. 
(C) “E países (...) têm que investir na Amazônia” (l. 7 e 8) → ter obrigação ou dever de. 
(D) “as pessoas têm que ter essa consciência” (l. 6 e 7) → dizer respeito a, relacionar-se com. 
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Texto 3 – Questões 8 a 10 
 

Florestas que acabam 
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Ontem a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura abriu 
o 14º Congresso Florestal Mundial (...) na África do Sul. Como sempre, divulgou seu 
relatório atualizando o diagnóstico sobre a situação da cobertura vegetal do planeta. 

O estudo associa uma má notícia – a área florestal da Terra continua a diminuir – 
a uma boa nova: esse desaparecimento foi feito a um ritmo duas vezes mais lento nos 
últimos 25 anos. Segundo o documento, a superfície florestal diminuiu 3,1% neste último 
quarto de século: passou de 4,128 bilhões para 3,999 bilhões de hectares em todo o 
mundo, com a perda de 129 milhões de hectares. 

O ritmo das mudanças reduziu em mais de 50% entre 1990 e 2015. A taxa anual 
de perda líquida de florestas – que inclui a plantação de novas florestas – baixou de 
0,18% nos anos 1990 para 0,08% nos últimos cinco anos. Para nossa infelicidade, nesse 
período o Brasil foi o país que mais perdeu florestas: 984 mil hectares, liderando a 
América do Sul, o continente líder nessa destruição (com perda de 2,8 milhões de 
hectares), seguido pela África (dois milhões). (...) 

A União Internacional de Organizações de Pesquisa Florestal estima que 1,2 
bilhão de pessoas dependam das florestas para sua subsistência, incluindo cerca de 60 
milhões de indígenas, que são quase inteiramente dependentes delas. 

A perda, portanto, é grave, mas não se reflete na atenção requerida pela questão. 
Lendo-se o que a imprensa mundial publicou a respeito, verifica-se que quase todos os 
veículos de comunicação se limitaram a reproduzir o press release da FAO, sem ler a 
íntegra do documento que engendrou as notícias, incompletas, deficientes e escritas sem 
um vivo interesse pelo problema. 

 

Disponível em:<https://lucioflaviopinto.wordpress.com/2015/09/08/florestas-que-acabam/> 
      Acesso em 24 set. 2015 

 
 
8. O mais recente diagnóstico da situação da cobertura vegetal do planeta, divulgado durante o 14º 
Congresso Florestal Mundial, trouxe uma avaliação ao mesmo tempo negativa e positiva porque o (a) 
(A) cobertura vegetal do planeta não parou de diminuir, mas o ritmo do desmatamento das florestas 

desacelerou. 
(B) número de pessoas que depende das florestas aumentou, entretanto a superfície florestal manteve-

se  igual em todo o mundo. 
(C) Brasil foi o país que mais perdeu florestas, todavia a superfície florestal diminuiu apenas 3,1% 

neste último quarto de século. 
(D) ritmo das mudanças se reduziu em mais de 50% entre 1990 e 2015 e a taxa anual de perda líquida 

de florestas  baixou de 0,18% nos anos 1990 para 0,08% nos últimos cinco anos. 
 
9. O termo grifado está corretamente interpretado em 
(A) “a uma boa nova” → recente (l. 5). 
(B) “O estudo associa uma má notícia” → incorreta (l. 4). 
(C) “A taxa anual de perda líquida de florestas” → fluida (l. 9 e 10). 
(D) “quase inteiramente dependentes delas” → na sua totalidade (l. 17). 
 
10. No trecho “Lendo-se o que a imprensa mundial publicou a respeito, verifica-se que quase todos os 
veículos de comunicação se limitaram a reproduzir o press release da FAO...” (l. 19 e 20), a oração 
grifada expressa uma relação de ordem 
(A) causal. 
(B) aditiva. 
(C) temporal. 
(D) concessiva. 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Segundo o IBGE (disponível em http://www.ibge.gov.br
Brutos, do município de Nova Timboteua, do estado do Pará e do Brasil se apresentam conforme o 
quadro abaixo, que deve ser considerado nas duas questões a seguir.
 

Variável 

Agropecuária 

Indústria 

Serviços 

 
11. Os dados do quadro nos permite afirmar que a 
(A) Agropecuária é a que mais contribui em Nova Timboteua.
(B) Serviços é a que mais contribui no município, no estado e no país.
(C) Indústria é a que mais contribui no Pará.
(D) Indústria é a que mais contribui em Nova Timboteua.
 
12. Em termos percentuais, em Nova Timboteua, os Serviços representam
(A) menos de 30% do PIB municipal.
(B) entre 30% e 40% do PIB municipal.
(C) entre 40% e 50% do PIB municipal.
(D) mais de 75% do PIB municipal.
 
13. A área de uma sala retangular, cujo perímetro mede 36 me
triplo da largura, é igual a 
(A) 72,55 m2. 
(B) 64,25 m2. 
(C) 60,75 m2. 
(D) 58,85 m2. 
 
14. O gráfico abaixo apresenta as idades dos candidatos em um concurso público. Por questão do 
reduzido espaço, o percentual dos 144 candidatos com 
na mais estreita faixa central superior. A quantidade de candidatos com mais de 50 anos é igual a
 

 
(A) 2.016. 
(B) 2.376. 
(C) 1.368. 
(D) 1.296. 
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MATEMÁTICA 

http://www.ibge.gov.br, acesso em 05/10/2015), os Produtos Internos 
Brutos, do município de Nova Timboteua, do estado do Pará e do Brasil se apresentam conforme o 

r considerado nas duas questões a seguir. 

Nova Timboteua Pará Brasil 

 8.615 3.157.179 105.163.000

5.722 11.695.676 539.315.998

45.518 20.439.321 1.197.774.001

Os dados do quadro nos permite afirmar que a variável 
Agropecuária é a que mais contribui em Nova Timboteua. 
Serviços é a que mais contribui no município, no estado e no país. 
Indústria é a que mais contribui no Pará. 
Indústria é a que mais contribui em Nova Timboteua. 

Em termos percentuais, em Nova Timboteua, os Serviços representam 
menos de 30% do PIB municipal. 
entre 30% e 40% do PIB municipal. 
entre 40% e 50% do PIB municipal. 
mais de 75% do PIB municipal. 

A área de uma sala retangular, cujo perímetro mede 36 metros e cuja medida do comprimento é o 

O gráfico abaixo apresenta as idades dos candidatos em um concurso público. Por questão do 
reduzido espaço, o percentual dos 144 candidatos com menos de 21 anos de idade não foi apresentado 
na mais estreita faixa central superior. A quantidade de candidatos com mais de 50 anos é igual a

 

, acesso em 05/10/2015), os Produtos Internos 
Brutos, do município de Nova Timboteua, do estado do Pará e do Brasil se apresentam conforme o 

 

105.163.000 

539.315.998 

1.197.774.001 

tros e cuja medida do comprimento é o 

O gráfico abaixo apresenta as idades dos candidatos em um concurso público. Por questão do 
menos de 21 anos de idade não foi apresentado 

na mais estreita faixa central superior. A quantidade de candidatos com mais de 50 anos é igual a 
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15. Américo, Barbosa, Castro e Dias são quatro amigos que possuem suas economias aplicadas em 
Cadernetas de Poupança. O maior dos saldos é o da Caderneta de Castro, que tem R$ 13.125,43, e as 
outras têm: R$ 12.948,57, R$ 10.821,38 e R$ 8.654,92. A Caderneta de Américo tem menos do que a 
de Barbosa, que tem menos de R$ 11.000,00. Podemos afirmar que o saldo da Caderneta de Poupança 
de 
(A) Dias é de R$ 12.948,57. 
(B) Américo é de R$ 10.821,38. 
(C) Barbosa é de R$ 8.654,92. 
(D) Dias é menor do que o de Américo. 
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INFORMÁTICA 
 
16. O SNAP é uma novidade do Windows 7, para redimensionamento das janelas do desktop, que 
permite organizar janelas com a utilização do teclado ou do mouse. Para maximizar uma janela que foi 
selecionada no desktop do Windows 7, o usuário precisa pressionar as teclas <Windows> + 
(A) <  ↓  >. 
(B) < ← >. 
(C) <  ↑  >. 
(D) < → >. 
 
17. Cerca de nove caracteres não podem ser utilizados em nomes de arquivos e pastas no sistema de 
arquivos do Windows 7. Observe os nomes de arquivos abaixo: 
 

Item Nome de Arquivo 
01 curso/de_geogr@fia?.docx 
02 ch@ve*de%venda.xlsx 
03 m@rtelo<de>ouro.pptx 

 

Quantos caracteres inválidos estão presentes nos nomes de arquivos dos itens 01, 02 e 03, 
respectivamente: 
(A) 2 ; 1 ; 2. 
(B) 3 ; 3 ; 3. 
(C) 1 ; 1 ; 0. 
(D) 4 ; 2 ; 1. 
 
18. Considere as fórmulas das células A1, B1 e C1, respectivamente, numa planilha eletrônica editada 
no Microsoft Office Excel 2010: 
 

Célula Conteúdo 
A1 =B1 + C1 * D1 
B1 =C1 * D1 
C1 =MÁXIMO(10;D1;6) 
D1 =5 

 

Ao inserir o número 5 na célula D1, os resultados visualizados nas células A1 e B1 serão, 
respectivamente, 
(A) 80 e 20. 
(B) 100 e 50. 
(C) 60 e 30. 
(D) 120 e 60. 
 
19. Um website ou uma aplicação combinando o conteúdo de mais de uma fonte, como, por exemplo, 
imagens de satélites, mapas e relógios, num experimento integrado, é um 
(A)  Wikis. 
(B)  Blog. 
(C)  Mashup. 
(D)  IRC. 
 
20. No Microsoft Outlook 2010, a operação “Responder a todos” permite o envio de uma mensagem 
para diversos destinatários na internet. Esta operação acrescenta automaticamente, no campo 
“Assunto:” da mensagem que será enviada, a expressão 
(A) “Ex:”. 
(B) “Rt:”. 
(C) “As:”. 
(D) “Re:”. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 
 
21. De acordo com a Lei 6932/2009, que dispõe sobre a simplificação do atendimento público prestado 
ao cidadão, uma das diretrizes a serem adotadas pelos órgãos nas relações entre si e com o cidadão é 
a 
(A) adoção de procedimentos rigorosos e complexos na expedição de atestados, certidões e 

documentos comprobatórios. 
(B) ampliação das formalidades e exigências com custo econômico ou social superior ao risco 

envolvido. 
(C) aplicação de soluções tradicionais que evitem a simplificação de processos e procedimentos de 

atendimento. 
(D) articulação entre estados, Distrito Federal, municípios e outros poderes para a integração, 

racionalização e disponibilização de serviços prestados ao cidadão. 
 
22. Além dos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a 
administração pública dos municípios obedecerá, também, ao seguinte: 
(A) os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis somente aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei. 
(B) a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de 

provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 
na forma prevista em lei, inclusive para cargo em comissão. 

(C) 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, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e 
assessoramento. 

(D) só é garantido ao servidor público civil o direito à livre associação sindical caso seja concursado e o 
direito de greve só poderá ser exercido em períodos de interstício regulamentar. 

 
23. Quanto aos tipos de atividade da administração pública, aquele que estabelece restrições aos 
interesses individuais para assegurar o interesse coletivo se caracteriza como 
(A) Serviço Público. 
(B) Polícia Administrativa. 
(C) Fomento ao desenvolvimento. 
(D) Intervenção Administrativa. 
 
24. Nos termos da Constituição Federal, compete privativamente ao _______________ dispor, 
mediante decreto, sobre a organização e o funcionamento da administração federal, quando 
_______________ aumento de despesa nem criação ou extinção de _______________ públicos nem a 
extinção de funções ou _______________ públicos, quando vagos. 
 

Os termos que completam respectivamente as lacunas do enunciado são 
(A) Presidente da República, não implicar, órgãos, cargos. 
(B) Ministro do Planejamento, implicar, órgãos, cargos. 
(C) Congresso Nacional, não implicar, cargos, órgãos. 
(D) Senado Federal, implicar, cargos, órgãos. 
 
25. Um comportamento essencial para a melhoria de processos é 
(A) permitir que os processos fluam espontaneamente, mas registrando seus limites. 
(B) ignorar os problemas ocorrentes, registrando apenas os aspectos positivos. 
(C) implementar permanentemente ações corretivas, preventivas e de melhoria. 
(D) evitar estabelecer anteriormente metas, objetivos e procedimentos operacionais. 
 
26. Uma das causas da ocorrência de falhas no desenvolvimento de processos e projetos é a(o) 
(A) expectativa realista. 
(B) planejamento eficiente. 
(C) controle de desempenho. 
(D) baixa motivação da equipe. 
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27. Quanto à organização e ao arquivamento de documentos, para garantir longa vida útil ao acervo, se 
faz necessário ______________ a sua ______________ e isso requer o conhecimento básico das 
condições de ______________, exposição e ______________ da documentação. 
 

Os termos que completam respectivamente as lacunas do enunciado são 
(A) garantir, degeneração, acumulação, disposição. 
(B) Evitar, preservação, aquisição, guarda. 
(C) Prevenir, deterioração, armazenamento, segurança. 
(D) Impedir, utilização, manipulação, descarte. 
 
28. Um fator que pode vir a fragilizar ou danificar um determinado acervo é guardá-lo em um ambiente 
com 
(A) temperatura equilibrada. 
(B) baixa umidade. 
(C) poluição controlada. 
(D) agentes biodeterioradores. 
 
29. Uma das características fundamentais da redação oficial é que 
(A) deve sempre permitir uma única interpretação e ser estritamente impessoal e uniforme, exigindo o 

uso de certo nível de linguagem. 
(B) seja redigida de forma complexa e com linguagem apropriada a um texto legal, característico dos 

altos escalões dos poderes do Estado. 
(C) seja necessariamente diversa, já que não há um único comunicador e os cidadãos não podem ser 

tratados de forma homogênea. 
(D) seja necessariamente infensa à evolução da língua, já que sua finalidade básica é comunicar com 

flexibilidade e leveza. 
 
30. Um documento no “Padrão Ofício” deve, necessariamente, utilizar a fonte 
(A) Arial Narrow. 
(B) Times New Roman. 
(C) Century Gothic. 
(D) Courier New. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


