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PROVA DIRETOR DE SECRETARIA
CONHECIMENTOS BÁSICOS
- PORTUGUESQUESTÃO 01
As pessoas não se comunicam apenas por
palavras, mas também por elementos não
verbais.
São os elementos não verbais da
comunicação:
I.
II.
III.
IV.

Os movimentos faciais e corporais.
As cores, o desenho e a escrita.
A dança, os sons e os gestos.
Os olhares e a entoação.

Estão corretas somente:
a)
I, II e III
b)
I e III
c)
II e IV
d)
I, III e IV

os tipos de variações e associe aos casos:
1.Variações diafásicas
2. Variações diatópicas
3.Variações diastráticas
a.. Representam as variações que se
estabelecem em função do contexto
comunicativo, ou seja, a ocasião é que determina
a maneira como nos dirigimos ao nosso
interlocutor, se deve ser formal ou informal.
b.. São as variações ocorridas em razão das
diferenças regionais, como, por exemplo, a
palavra “abóbora”, que pode adquirir acepções
semânticas (relacionadas ao significado) em
algumas regiões que se divergem umas das
outras, como
omo é o caso de “jerimum”, por

QUESTÃO 02

exemplo.

Estamos inseridos em uma sociedade dinâmica,

c.. São aquelas variações que ocorrem em virtude

a qual se transforma com o passar do tempo e

da convivência entre os grupos sociais. Como

acaba transformando o modo pelo qual as

exemplo

pessoas estabelecem seus relacionamentos

advogados, dos surfistas, da classe médica, entre

interpessoais. Um bom exemplo de tais

outras.

mudanças é a linguagem dos internautas, que em

A associação correta é:
a)
1-a, 2-b, 3-c
b)
1-c, 2-b, 3-a
c)
1-b, 2-c, 3-a
d)
1-a, 2-c, 3-b

meio a tantas abreviações e neologismos termina
por criar um universo específico, no qual somente
os interlocutores são capazes de decifrar o

podemos

citar

a

linguagem

dos

vocabulário por eles utilizado.
QUESTÃO 03

Partindo dessa prerrogativa, ocupemo--nos em
discorrer acerca dos tipos de variações que as
línguas apresentam,, os quais dependem de
fatores específicos, tais como condição social,
faixa etária, diferenças existentes entre uma
região e outra, enfim...
Assim sendo, constatemos algumas elucidações
e casos representativos de tais variações. Analise

Nas frases abaixo apenas uma é exemplo de
Metáfora, assinale-a:
a)
b)
c)
igreja
d)

Ela chorou rios de lágrimas.
Tempo é dinheiro.
Faltei com a verdade ao dizer que fui à
É ferida que dói e não se sente;
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QUESTÃO 04
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cima do senhor e derrubá-lo
derrubá – é insensatez matar

Hipérbole é uma figura de linguagem. Analise as
frases abaixo e assinale a que não corresponde
uma hipérbole.

dois numa só queda.

Rios te correrão dos olhos, se chorares (...)”
a) “Rios
(Olavo Bilac);

d) Parem! Parem! – gritou Galdalf, saltando na

Queria querer gritar setecentas mil vezes
b) “Queria
Como são lindos, como são lindos os burgueses”
burgueses
(Caetano Veloso);

Parem com esta loucura! (J. R. R. Tolkien, O

c) “Estou morrendo de sono”;

(J. R. R. Tolkien, O

senhor dos anéis, As duas torres, p. 637.)

direção da escada de pedra diante da porta. –
senhor dos anéis, O retorno do rei, p. 901.)

QUESTÃO 07

d) “De repente do riso fez-se
se o pranto”.
QUESTÃO 05
Assinale a alternativa incorreta quanto aos
parônimos:

Dadas as palavras:
1. ab-di-ca-ção
2. bis-a-vô
3. in-ter-ve-io
4. flui-do
Constatamos que a separação silábica está
correta:

a) cumprimento e descumprimento
b) degradar e degredar;
c) infligir e infringir;
d) autuar e atuar;

a) apenas nas palavras nº 1 e 3
b) apenas nas palavras nº 1 e 4
c) apenas nas palavras nº 2 e 3
d) em todas as palavras

QUESTÃO 06
Apenas uma frase representa o tipo textual
descritivo, assinale-a:
a) A luz crescia; e as altas colunas e as figuras
esculpidas ao longo do caminho passavam
lentamente como fantasmas cinzentos. (J. R. R.
Tolkien, O senhor dos anéis, O retorno do rei, p.
901.)

QUESTÃO 08
Assinale a série em que uma das palavras não
está acentuada corretamente:
a) Tatuí, fluido
b) armazém, tênis
c) geléia, caráter
d) vírus, decaído
QUESTÃO 09

b) Essa é a corneta que Boromir sempre
carregava! – exclamou Pippin. (J. R. R. Tolkien,
O senhor dos anéis, O retorno do rei, p. 797.)
c) – Não mudei de ideia. É apenas bom senso:
que

vá

primeiro

aquele

que

tem

mais

probabilidade de escorregar. Não quero cair em

Assinale abaixo a única opção na qual a frase
está incorreta conforme o uso da crase.
a) Foi à Itália sozinha.
b) Perguntou a senha àquela moça.
c) A medida que o professor falava, a turma
dormia.
d) Saímos à tarde, para irmos às compras.
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QUESTÃO 10
Sobre os gêneros
proposições abaixo:

discursivos,

analise

QUESTÃO 12

as

I.
Gêneros discursivos são apenas cinco, a
saber: narrativos, argumentativos, expositivos,
descritivos e injuntivos.
Sequências de textos com determinadas
II.
características linguísticas, determinadas por
aspectos lexicais, sintáticos, relações lógicas etc.
III.
São textos nas formas que encontramos
em nosso cotidiano, definidos por sua
composição usual, suas funções comunicativas,
estilo etc.
IV.
Quando você fala de um gênero
discursivo estará falando de uma carta, de uma
entrevista, de uma aula expositiva, de um chat
etc.
Estão corretas apenas:
a)
II, III e IV apenas
b)
I, III e IV apenas
c)
I e II apenas
d)
III e IV apenas

Jandira faz parte de um grupo de 10 funcionários
de um supermercado cuja média das idades é 30
anos. Se Jandira for excluída do grupo, a média
das idades dos funcionários restantes passa a
ser 27 anos. Assim sendo, a idade de Jandira,
em anos, é
a) 47.
b) 42.
c) 57.
d) 52.

QUESTÃO 13
1
Na equação de 2º grau 4x² - 36 = 0, o resultado
correto é:
a)
S= ± 3

{ }

S=

c)

S = 0; 3

d)

S= {− 3;3}

{

CONHECIMENTOS BÁSICOS
- MATEMÁTICAQUESTÃO 11
Considere que os símbolos e representem
operações sobre ⊕ ⊗ o conjunto dos números
racionais, definidas pelas fórmulas a ⊗ b = a + b
-1 e a ⊗ b = a + b - a x b , em que a e b são
números racionais, e os símbolos +, ! e ×
representam as operações comuns de adição e
de multiplicação, respectivamente. Considere,
ainda, que as operações ⊕ e ⊗ determinam uma
estrutura de corpo⊕ ⊗ sobre o conjunto dos
números
racionais.
Com
base
nessas
informações, julgue os itens a seguir.
O elemento simétrico do número 3 em relação à
operação ⊕ é:
a)
b)
c)
d)

O número –1.
O número −1/2.
O número 0.
O número 1.

{}

b)

}

QUESTÃO 14
1
O quadrado de um número aumentado de 25 é
igual a dez vezes esse número. Esse número é.
a)
b)
c)
d)

3
5
7
6
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QUESTÃO 15
A área e o perímetro da figura abaixo
correspondem à resposta:
10cm
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pagamento, se incluir o gasto com subsídio de
seus Vereadores.
QUESTÃO 17
A Constituição da República Federativa do
Brasil, em seu artigo 29,
trata sobre os
Municípios, e determina, entre outras coisas,
que:

12cm
a)
b)
c)
d)

5cm

12cm

A= 45 cm ² e P= 39 cm
A= 49 cm ² e P= 32 cm
A= 55 cm ² e P= 39 cm
A= 45 cm ² e P= 32 cm

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 16
Em relação as despesas do Poder Legislativo
Municipal, podemos afirmar que:
a) A Câmara Municipal não gastará mais de
setenta por cento de sua receita com folha de
pagamento, incluindo o gasto com subsídio de
seus Vereadores.
b) O total de despesa com a remuneração dos
Vereadores não poderá ultrapassar o
montante de 7% (sete por cento) da receita do
município.
c) O total da despesa do Poder Legislativo
Municipal, incluídos os subsídios dos
Vereadores e excluídos os gastos com
inativos, não poderá ultrapassar 7% (sete por
cento) para Municípios com população de até
100.000 (cem mil) habitantes, relativos ao
somatório
ório da receita corrente líquida, receita
tributária e das transferências previstas,
efetivamente realizado no exercício anterior.
d) A Câmara Municipal poderá gastar mais de
setenta por cento de sua receita com folha de

a) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subsequente, observado o
que dispõe a Constituição Federal, a
Constituição Estadual, a Lei Orgânica e no
Regime Jurídico.
b) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais no início da
legislatura
islatura para vigorar até o término, observado
o que dispõe a Constituição Federal, e critérios
estabelecidos na Lei Orgânica e nas leis
ordinárias do município.
c) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura
latura para a subsequente, observado o
que dispõe a Constituição Federal e Estadual,
critérios estabelecidos na Lei Orgânica e no
Plano de Carreira.
d) O subsídio dos Vereadores será fixado pelas
respectivas Câmaras Municipais em cada
legislatura para a subsequente,
ubsequente, observado o
que dispõe a Constituição Federal, os limites
máximos elencados e critérios estabelecidos na
respectiva Lei Orgânica.

QUESTÃO 18
A Lei Complementar 101, de 04 de maio de
2000, estabelece que
despesa total com
pessoal é:
a) A soma dos gastos do ente da Federação
com os ativos, os inativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, encarregados de
funções, tarefas ou empregos, civis, militares e
de membros de Poder, tais como vencimentos e
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vantagens, fixas e variáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como cargos sociais e
contribuições recolhidas pelo ente às entidades
de previdência.
b) A substituição dos gastos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, com quaisquer
espécies
remuneratórias,
tais
como
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis,
subsídios,,
proventos
da
aposentadoria,
reformas e pensões, inclusive adicionais,
gratificações, horas extras e vantagens
pessoais de qualquer natureza, bem como
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo
ente às entidades de previdência.
c) O somatório dos gastos
astos do ente da
Federação com os ativos, os inativos e os
pensionistas, relativos a mandatos eletivos,
cargos, funções ou empregos, civis, militares e
de membros de Poder, com quaisquer espécies
remuneratórias, tais como vencimentos e
vantagens, fixas e variáveis,
ariáveis, subsídios,
proventos da aposentadoria, reformas e
pensões, inclusive adicionais, gratificações,
horas extras e vantagens pessoais de qualquer
natureza, bem como encargos sociais e
contribuições recolhidas pelo ente às entidades
de previdência.
d)) A divisão dos gastos do ente da Federação
com os inativos, os ativos e os pensionistas,
relativos a mandatos eletivos, cargos, funções
ou empregos, civis, militares e de membros de
Poder, com quaisquer espécies remuneratórias,
tais como vencimentos e vantagens,
tagens, fixas e
variáveis,
subsídios,
proventos
da
aposentadoria, reformas e pensões, inclusive
adicionais, gratificações, horas extras e
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem
como encargos sociais e contribuições
recolhidas pelo ente às entidades de
d
previdência.
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QUESTÃO 19
No que tange as normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal,
a lei Complementar 101, de 04 de maio de 2000,
e suas disposições, obrigam:
a) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios com mais de 25.000 (vinte e cinco mil)
habitantes.
b) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios com mais de 100.000 (cem mil)
habitantes.
c) A União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios.
d) Os Estados, Brasília, as Cidades Satélites e os
Municípios.

QUESTÃO 20
Em relação a Lei Federal 12.527, de 18 de
novembro de 2011, que dispõe sobre acesso a
informação, podemos afirmar que:
a)
Para obter a informação desejada, o
requerente deverá se identificar e fundamentar
fundamenta a
necessidade do acesso a informação sigilosa.
b) O requerente solicite a informação desejada,
sem
necessidade
de
identificação,
fundamentando a necessidade do acesso
imediato.
c) A informação seja prestada desde que respeite
o princípio da razoabilidade
dade quanto a motivação,
e que o requerimento contenha a identificação do
requerente e especifique a finalidade que dará às
informações colhidas.
d) A informação seja prestada sem necessidade
de motivação, bastando que o requerimento
contenha a identificação do requerente e
especifique a demanda.
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QUESTÃO 21
O acesso a informações públicas, disciplinado
pela Lei Federal 12.527, de 18 de novembro de
2011, determina que o serviço será assegurado
mediante:
a) Criação de serviço de informações ao
cidadão, nos órgãos e entidades do poder
público, em local com condições apropriadas
para: atender e orientar o público quanto ao
acesso a informações, informar sobre a
tramitação de documentos nas suas respectivas
unidades,
protocolizar
documentos
e
requerimentos
erimentos de acesso a informações e a
realização de audiências ou consultas públicas,
incentivo à participação popular ou a outras
formas de divulgação.
b) Criação das Salas de informações ao
cidadão, nos órgãos e entidades do poder
público do Estado e doss Municípios, em local
com condições apropriadas para: atender e
orientar o público quanto ao acesso a
informações, informar sobre a tramitação de
documentos nas suas respectivas unidades,
protocolizar documentos e requerimentos de
acesso a informações e a realização de
audiências ou consultas públicas, incentivo à
participação popular ou a outras formas de
divulgação.
d) Mediante reversão das informações sigilosas
em públicas, nos órgãos e entidades do poder
público, em local com condições apropriadas
para:
ra: atender e orientar o público quanto ao
acesso a informações, informar sobre a
tramitação de documentos nas suas respectivas
unidades,
protocolizar
documentos
e
requerimentos de acesso a informações e a
realização de audiências ou consultas públicas,
incentivo
centivo à participação popular ou a outras
formas de divulgação.
e) A criação de sub secretarias e contratação
através de processos seletivos, para busca de
informações ao cidadão, nos órgãos e entidades
do poder público do Distrito Federal, Estados e
Municípios,
icípios, em local com condições apropriadas
para: atender e orientar o público quanto ao
acesso a informações, informar sobre a
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tramitação de documentos nas suas respectivas
unidades,
protocolizar
documentos
e
requerimentos de acesso a informações, desde
que
ue as taxas referentes ao serviço de
informações estejam devidamente recolhidas na
tesouraria do órgão ou entidade, em
conformidade com os dispositivos legais da
presente Lei.

QUESTÃO 22
Em relação a Técnica Legislativa, podemos
afirmar que as leis estruturam se em:
a) quatro partes básicas: parte preliminar, parte
normativa, parte justificativa e parte final.
b) três partes básicas: parte preliminar, parte
normativa e parte final.
c) parte justificativa,
ificativa, parte regulamentadora e
parte de vigência.
d) parte justificativa, parte regulamentadora, parte
de vigência e parte final.
QUESTÃO 23
O Regimento Interno da Câmara Municipal de
Severínia, dispõe sobre as atribuições do
Presidente, Vice, Vereadores
Veread
e Servidores da
Casa, afirma que “representar a Câmara em juízo
juí
ou fora dele”, cabe à:
a) Ao Presidente e Mesa Diretora
b) Ao Procurador
Legislativos

Jurídico

e

Assessores

c) Ao Presidente
d) Exclusivamente à Procuradoria Jurídica da
Casa.
QUESTÃO 24
Conforme dispõe o Regimento Interno da Câmara
Municipal de Severínia,
são Comissões
Permanentes:
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a) Justiça e Redação e de Finanças e Orçamento
b) Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e
Especiais de inquérito
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QUESTÃO 28
No

MS

Word,

a

utilização

da

função

representada pelo Ícone
provoca:

ças e Orçamento,
c) Justiça e Redação, Finanças
Especiais de inquérito e Obras, Serviços Públicos
e Assuntos Gerais
d) Justiça e Redação, Finanças e Orçamento e
Obras, Serviços Públicos e Assuntos Gerais

a) A remoção da cor de fundo de um trecho do
texto
b) A aplicação imediata do “Estilo Normal” a um
trecho do texto

QUESTÃO 25

c) A aplicação da formatação de um trecho de
texto a outro trecho

É de competência concorrentemente da União,
Estados e Distrito Federal,
al, legislar sobre:

d) Uma ação semelhante à de uma borracha que
apaga textos e desenhos.

a) Direito Agrários.
b) Direito Financeiro.
c) Direito Marítimo.
d) Direito Aeronáutico

CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 26
O termo WAN para rede de computadores é a
abreviação de:
a)
b)
c)
d)

World Area Network
Wide Area Network
Wide Access Network
World Access Network
QUESTÃO 27

Em uma máquina com sistema operacional
Windows XP, versão em português, a
execução do atalho no teclado ctrl + ESC tem
o seguinte significado:
a) Acionar o menu Iniciar
b) Selecionar Conteúdo
c) Esvaziar Lixeira
d) Abrir o Internet Explorer

QUESTÃO 29
Para que os procedimentos de backup e
restore sejam efetivos na manutenção da
disponibilidade dos serviços de processamento
de dados das organizações, algumas diretrizes
básicas devem ser seguidas, EXCETO a de:
a) Realizar periodicamente testes de restauração
a fim de garantir a qualidade dos backups.
back
b) Realizar testes periódicos nas mídias que
armazenam os backups para assegurar que elas
estejam em perfeito estado de conservação.
c) Manter os backups próximos aos dados
originais para que os serviços possam ser
restaurados rapidamente.
d) Manter uma inventário atualizado das mídias
que armazenam os backups, pois o tempo de uso
pode comprometer a integridade dos dados
armazenados.
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QUESTÃO 30
No Windows XP, o Windows Explorer possui
sua interface dividida em duas partes. São
elas:
a) Barra
arra de status e área de notificação.
b) Painel de conteúdo e bibliotecas.
c) Bibliotecas e painel de navegação.
d) Painel
ainel de navegação e painel de conteúdo.
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