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CADERNO DE PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA 

NIVEL MÉDIO 

 

CARGO: RECEPCIONISTA 
 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1- AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE PROVAS. 

2- APÓS A AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA, CONFIRA, COM A MÁXIMA 
ATENÇÃO, OBSERVANDO SE HÁ ALGUM DEFEITO (DE ENCADERNAÇÃO OU DE 
IMPRESSÃO) QUE POSSA DIFICULTAR A SUA COMPREENSÃO. 

3- A PROVA É COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) QUESTÕES OBJETIVAS. 

4- A PROVA DEVERÁ SER FEITA, OBRIGATORIAMENTE, COM CANETA ESFEROGRÁFICA 
(TINTA AZUL OU PRETA). 

5- A INTERPRETAÇÃO DOS ENUNCIADOS FAZ PARTE DA AFERIÇÃO DE 
CONHECIMENTOS. NÃO CABEM, PORTANTO, ESCLARECIMENTOS. 

6- O CANDIDATO DEVERÁ DEVOLVER AO FISCAL O CARTÃO RESPOSTA, AO 
TÉRMINO DE SUA PROVA 

   

CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

DUTRA-MA 

ARÉA DESTACAVÉL PARA O CANDIDATO (OPCIONAL) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
          

 



Página 2 de 8 
 

  



Página 3 de 8 
 

LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a alternativa em que não há erro 
gramatical. 

a) O terreno da casa tem trinta metros de 
cumprimento.  

b) A legislação brasileira pune o ato de 
descriminar.  

c) Todos os anos tem o período de defeso do 
camarão.  

d) O patrão justificou a demissão alegando que o 
empregado seria muito desidioso. 

 
2) Assinale a alternativa que contém um conjunto 

de palavras homófonas:  

a) Cedo (advérbio) e cedo (forma do verbo ceder).  
b) Manga (fruta) e manga (parte da camisa).  
c) Esperto e experto.  
d) Colher (verbo) e colher (instrumento para 

comer). 
3) Assinale a alternativa que traz palavras 

sinônimas: 

a) Rígido e condescendente.  
b) Desdém e apreço.  
c) Baço e fosco.  
d) Profusão e falta. 
 
4) Qual das palavras abaixo teve sua grafia 

modificada recentemente por conta de acordo 
ortográfico a entrar em vigência no Brasil? 

a) Ideia.  
b) Trás.    
c) Mídia.  
d) Também.  
 

5) Assinale a opção que contém erro de 
concordância: 

a) Mais de um aluno não compareceram à aula.  
b) Vivam os campeões!   
c) Os Estados Unidos continuam sendo a maior 

potência do basquete nas Olímpiadas.    
d) Santos fica no litoral paulistano. 
 

6) Na frase “Costumava ler Camões”, temos a 
presença da figura de linguagem conhecida 
como: 

a) Perífrase.  
b) Metonímia.   
c) Catacrese.   
d) Hipérbole. 
 

7) Assinale a alternativa que contém um exemplo 
de sujeito simples. 

a) Não consigo relaxar em casa.  
b) Criticaram-nos na reunião de ontem.  
c) Alguém escondeu minha farda.  
d) Nevou como nunca. 
 

8) Assinale a opção em que o vocábulo NÃO tem 
o mesmo processo de formação da palavra 
“envernizado”.  

a) Aterrar.  
b) Infelizmente.   
c) Descampado.  
d) Emudecer. 
 

9) “Senti a fúria crescer na minha barriga”. 
Podemos afirmar corretamente que o termo 
destacado apresenta um: 

a) Dígrafo.  
b) Hiato.  
c) Encontro vocálico.   
d) Ditongo.  
 

10) Marque a alternativa correta: 

a) Terras tem 6 letras e 6 fonemas.  
b) Guerra tem 6 letras e 4 fonemas.  
c) Humanos tem 7 letras e 7 fonemas.   
d) Balança tem 7 letras e 7 fonemas. 
 

11) Assinale a alternativa em que deveria haver o 
sinal de crase:  

a) Andou a cavalo pelos campos.  
b) Iremos a uma missa muito cedo no Domingo.  
c) Ontem jantei um bacalhau a Gomes de Sá.   
d) Depois da pandemia, nunca mais foi a festas. 
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Para as questões 12 a 15, tome como referência o 
texto a seguir: 

Primeiro levaram os negros 
Mas não me importei com isso 

Eu não era negro 
Em seguida levaram alguns operários 

Mas não me importei com isso 
Eu também não era operário 

Depois prenderam os miseráveis 
Mas não me importei com isso 
Porque eu não sou miserável 

Depois agarraram uns desempregados 
Mas como tenho meu emprego 

Também não me importei 
Agora estão me levando 

Mas já é tarde. 
Como eu não me importei com ninguém 

Ninguém se importa comigo. 
(Bertolt Brecht) 

 

12) Da leitura do texto, podemos afirmar 
corretamente que: 

a) A tolerância a comportamentos extremistas é 
sempre recompensada. 

b) A ofensa a direitos individuais de um grupo em 
específico deve ser vista como uma ofensa aos 
direitos individuais de todos. 

c) É necessário se importar com os outros para 
manter nossos empregos. 

d) O texto incentiva a luta em prol de movimentos 
totalitários e higienistas.  

 

13) A perseguição apresentada no texto tem como 
alvo: 

a) Preferencialmente, um grupo escolhido pelo 
gênero. 

b) Inicialmente, um grupo escolhido pela cor da 
pele. 

c) Unicamente, grupos de baixo poder aquisitivo. 
d) Parcialmente, grupos escolhidos por ideologias 

políticas.  
 

14) Agora estão me levando/Mas já é tarde /Como 
eu não me importei com ninguém/Ninguém se 
importa comigo. As ações descritas por meio 
destes termos destacados podem ser 
classificadas quanto ao tempo em que 
descrevem: 

a) Gerúndio, presente e pretérito.  
b) Gerúndio, pretérito e presente.   
c) Presente, pretérito e presente.   
d) Pretérito, pretérito e gerúndio. 
 

15) Acerca das lições trazidas pelo texto, podemos 
inferir que: 

a) A principal lição trazida pelo texto está 
notadamente inserida no tempo em que foi 
escrita e refere-se a questões já superadas na 
atualidade. 

b) A principal lição trazida pelo texto não tem 
nenhuma relação com o tempo em que foi 
escrita e refere-se exclusivamente a ações 
passadas. 

c) A principal lição trazida pelo texto é atemporal, 
mesmo que tenha sido escrito em um tempo 
passado. 

d) A principal lição do texto faz sentido somente 
no tempo em que o mesmo foi escrito. 

 

INFORMÁTICA 

16) No Microsoft Office Word 2017, em qual guia 
se encontra as opções relacionadas à 
configurações do parágrafo? 

a) Inserir  
b) Layout  
c) Design  
d) Exibir  
 

17) Para armazenar quatro arquivos de 200.000.000 
bytes, um pen drive deveria ter, no mínimo: 

a) 1 MB  
b) 1 GB  
c) 1 TB 
d) 1 KB 
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18) Para “Obter dados externos” no Microsoft 
Office Excel 2017, devemos clicar na guia? 

a) Fórmulas  
b) Dados   
c) Inserir  
d) Layout da Página 
 

19) O Word é o melhor e mais utilizado programa 
do Microsoft Office para escrever um 
documento. Muito completo e com diversas 
funções de formatação, trabalhar com o Word 
facilita muito se você precisa redigir um texto. 
Para agilizar ainda mais na composição dos 
seus documentos, há importantes atalhos no 
programa. Assinale a alternativa que NÃO 
contém uma correspondência exata entre o 
atalho e seu comando respectivo (considerar 
Word 2017): 

a) CTRL + B: formata o texto para negrito. 
b) CTRL + I: formata o texto para itálico.  
c) CTRL + M: insere parágrafo.  
d) CTRL + J: formata o parágrafo para justificado. 
 

20) Para pesquisar uma frase em específico no 
Google, para obter um resultado mais preciso, 
devemos: 

a) Transcrever a frase. 
b) Colocar a frase entre aspas. 
c) Colocar a frase entre parênteses. 
d) Colocar apenas uma palavra chave. 
 

CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

21)  De acordo com Chiavenato (2010), o 
relacionamento interpessoal é uma variável do 
sistema de administração participativo, que 
representa o comportamento humano que gera o 
trabalho em equipe, confiança e participação das 
pessoas. O que é imprescindível para manter um 
bom relacionamento no ambiente profissional? 
 

a) As pessoas atuam isoladamente, não por meio de 
interações com outras pessoas para poderem 
alcançar seus objetivos. 

b) Lidar com as diferenças causa 
incompatibilidade, desentendimentos, 
problemas, que não precisam ser solucionados a 
partir do bom relacionamento e diálogo entre os 
colaboradores. 

c) As relações interpessoais desenvolvem-se em 
decorrência do processo de segregação. 

d) A comunicação é uma ferramenta muito 
poderosa para o comando, tanto que é 
considerada uma das competências essenciais 
para o êxito profissional. Nos relacionamentos 
humanos tem seu valor potencializado. 
 

22) É importante direcionar um olhar para as 
relações interpessoais no trabalho, pois estas 
relações podem interferir nos resultados e no 
sucesso no órgão Público Municipal. Neste 
ponto de vista, um ambiente de trabalho 
satisfatório torna-se indispensável, na medida 
em que: 
 

a) Auxilia para a motivação dos servidores em 
relação à organização, pois são as pessoas que 
movem os negócios, dessa forma se obtém 
ótimos resultados para empresa, por isso é 
importante investir nas relações humanas. 

b) Motiva a competitividade entre os servidores 
para que eles se sintam pressionados a fazer um 
bom atendimento ao público, ligado aos serviços 
oferecidos aos colaboradores/ usuários. 

c) Aumenta a carga horária para que os 
funcionários consigam dar conta de toda a 
demanda que chega durante o expediente de 
trabalho ou até após este. 

d) Auxilia para a motivação dos servidores em 
relação ao individualismo, pela necessidade que 
as organizações públicas têm em incentivar seus 
servidores na realização de suas tarefas de forma 
produtiva. 
 

23) É o ato de estabelecer pensamentos entre 
pessoas, sendo a base para toda integração 
humana, uma atividade dinâmica e contínua de 
troca de experiências, instruções e informações 
com o objetivo de informar e influenciar as 
atitudes e pensamentos. 
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a) Dança 
b) Comunicação 
c) Alusão 
d) Recepcionar 

 
24) Comunicação Organizacional é o processo em 

que a organização e sua liderança planejam e 
executam a comunicação dos valores, metas e 
resultados esperados ou atingidos pela empresa 
ocorrendo, inclusive, no serviço público. A 
comunicação pode ser: 
 

a) Interna, Externa, Ascendente, Descendente, 
Formal, Informal, Lateral, Interativa. 

b) Interna, Externa, Ascendente, Descendente, 
Formal, Informal e interativa. 

c) Interna, Externa, Ascendente, Descendente, 
Formal, Informal, Lateral, Interativa, Massa. 

d) Externa, apenas. 
 

25) Qualquer comunicação que flua de 
trabalhadores para gerentes, supervisores para 
gerentes, gerentes para diretores, e assim por 
diante, pode ser categorizada como 
comunicação: 
 

a) Descendente 
b) Ascendente 
c) Externa 
d) Interna 

 
26) A comunicação externa caracteriza-se por: 

 
a) Abordando pessoas de fora da organização, 

como os clientes, possíveis clientes, 
concorrentes, fornecedores, público, imprensa, 
mídia e autoridades. 

b) Ocorre dentro da organização ou grupo, entre 
dois ou mais indivíduos, entre grupos distintos 
de funcionários e entre empregadores e 
trabalhadores. 

c) Qualquer comunicação que flua de 
trabalhadores para gerentes, supervisores para 
gerentes, gerentes para diretores, e assim por 
diante. 

d) Comunicação organizacional que move-se do 
topo para a base, ou seja, no CEO ou Presidente 

para baixo, ou seja, é a comunicação que flui 
pela cadeia de comando: ordens, diretivas, 
estratégias, informações gerais, políticas, etc. 
 

27) Conforme o Regulamento Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos, nas licitações e 
contratações que envolvam recursos 
provenientes de empréstimo ou doação oriundos 
de agência oficial de cooperação estrangeira ou 
de organismo financeiro de que o Brasil seja 
parte, podem ser admitidas: 
 

a) Condições peculiares à seleção e à contratação 
constantes de normas e procedimentos das 
agências ou dos organismos, apenas. 

b) Condições decorrentes de acordos 
internacionais aprovados pelo Congresso 
Nacional e ratificados pelo Presidente da 
República, apenas. 

c) Os órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário 
da União, dos Estados e do Distrito Federal e os 
órgãos do Poder Legislativo dos Municípios, 
quando no desempenho de função 
administrativa. 

d) Condições decorrentes de acordos 
internacionais aprovados pelo Congresso 
Nacional e ratificados pelo Presidente da 
República e condições peculiares à seleção e à 
contratação constantes de normas e 
procedimentos das agências ou dos organismos. 
 

28) Qual a modalidade de licitação utilizada para 
alienação de bens imóveis ou de bens móveis 
inservíveis ou legalmente apreendidos a quem 
oferecer o maior lance: 
 

a) Pregão 
b) Diálogo Competitivo 
c) Leilão 
d) Concorrência 

 

29) Segundo a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
o conceito de agente público dotado de poder de 
decisão, cabe na definição de: 
 

a) Autoridade 
b) Licitante 
c) Contratado 
d) Contratante 



Página 7 de 8 
 

30) Segundo a Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, 
o conceito de indivíduo que, em virtude de 
eleição, nomeação, designação, contratação ou 
qualquer outra forma de investidura ou vínculo, 
exerce mandato, cargo, emprego ou função em 
pessoa jurídica integrante da Administração 
Pública, cabe na definição de: 
 

a) Agente 
b) Autoridade 
c) Agente Público 
d) Contratante 

 
31) O acesso à informação de que trata a Lei nº 

12.527/2011 compreende, entre outros, os 
direitos de obter: 
 

a) Orientação sobre os procedimentos para a 
consecução de acesso, bem como sobre o local 
onde poderá ser encontrada ou obtida a 
informação almejada. 

b) Informação pertinente à administração do 
patrimônio individual de cada cidadão, 
utilização de recursos públicos, licitação, 
contratos administrativos. 

c) Informação secundária, parcial, autêntica e 
atualizada. 

d) Informação produzida ou custodiada por pessoa 
física ou entidade privada decorrente de 
qualquer vínculo com seus órgãos ou entidades, 
exceto quando esse vínculo já tenha cessado. 
 

32) Os órgãos de gestão direta integrantes dos três 
poderes e entidades de gestão indireta são 
regulamentados pela Lei 12.527/2011 de acesso 
à informação. A regulamentação do direito de 
acesso à informação prevista na referida lei 
compreende o acesso à informação que:  
 

a) Põe em risco a segurança de instituições ou de 
altas autoridades nacionais ou estrangeiras e 
seus familiares. 

b) Prejudica ou causa risco a planos ou operações 
estratégicos das Forças Armadas. 

c) Põe em risco a defesa e a soberania nacionais ou 
a integridade do território nacional. 

d) É o resultado de inspeções, auditorias, 
prestações e tomadas de contas realizadas pelos 
órgãos de controle interno e externo, incluindo 
prestações de contas relativas a exercícios 
anteriores. 
 

33) Gestão documental, trata-se: 
 

a) Conjunto de documentos utilizados dentro de 
um determinado setor que ficam guardados no 
arquivo em caso de pesquisa futura.  

b) Conjunto de normas, procedimentos e métodos 
de trabalho que permitem a tramitação, 
produção, avaliação, uso e arquivamento de 
documentos oficiais. 

c) Conjunto de normas e procedimentos ligados 
aos documentos com ordens governamentais. 

d) Conjunto de arquivos que precisam ser 
descartados após 5 anos de arquivados.  
 

34) Quais as principais funções da Gestão 
Documental? 
 

a) Fornecer evidências, condução transparente das 
atividades e controle de informações. 

b) Fornecer evidências das atividades e controle de 
informações. 

c) Fornecer evidências e controle de informações. 
d) Fornecer controle de informações, apenas. 

 
35) Segundo o princípio arquivístico da 

Proveniência: 
 

a) Os arquivos devem ser organizados de acordo 
com as atividades exercidas pela instituição, 
fixando a identidade do documento ao seu 
produtor ou ao profissional responsável pela 
produção, acumulação ou guarda dos 
documentos. 

b) Os conjuntos documentais são um reflexo do 
que representam as relações administrativas 
orgânicas. 

c) Os documentos de arquivo são caracterizados 
pela propriedade de conservar um caráter único. 

d) O arquivo possui três características em sua 
formação, como ser progressivo, natural e 
orgânico. 



Página 8 de 8 
 

36) Segundo o princípio arquivístico da 
Indivisibilidade ou Integridade: 
 

a) O arquivo possui três características em sua 
formação, como ser progressivo, natural e 
orgânico. 

b) Os conjuntos documentais são um reflexo do 
que representam as relações administrativas 
orgânicas. 

c) Destruição não autorizada ou qualquer forma de 
dispersão indevida devem ser evitados, de 
acordo com o princípio de integridade, que 
defende que os fundos de arquivo devem ser 
preservados. 

d) Os arquivos devem ser organizados de acordo 
com as atividades exercidas pela instituição, 
fixando a identidade do documento ao seu 
produtor ou ao profissional responsável pela 
produção, acumulação ou guarda dos 
documentos. 
 

37) O Regimento Interna da Câmara Municipal de 
Presidente Dutra estipula que se for comprovada 
a impossibilidade de acesso à sede da Câmara ou 
outra causa que impeça sua utilização, a sessões: 
 

a) Serão suspensas até que se comprove nova 
possibilidade de acesso. 

b) Poderão ser realizadas em outro local, por 
decisão do Presidente. 

c) Não poderão ser realizadas até que a Câmara 
volte a funcionar adequadamente. 

d) Poderão ser realizadas normalmente dentro da 
Câmara. 
 

38) Sobre a Eleição da Mesa da Câmara Municipal, 
é correto afirmar: 
 

a) 90 dias após a posse dos presentes na Sessão 
Solene de Instalação Legislativa, os Vereadores 
continuarão reunidos, e havendo maioria 
relativa dos membros da Câmara, elegerão os 
componentes da Mesa. 

b) 15 dias após a posse dos presentes na Sessão 
Solene de Instalação Legislativa, os Vereadores 
continuarão reunidos, e havendo maioria 
absoluta dos membros da Câmara, elegerão os 
componentes da Mesa. 

c) Um mês após a posse dos presentes na Sessão 
Solene de Instalação Legislativa, os Vereadores 
continuarão reunidos, e havendo maioria 
relativa dos membros da Câmara, elegerão os 
componentes da Mesa. 

d) Imediatamente após a posse dos presentes na 
Sessão Solene de Instalação Legislativa, os 
Vereadores continuarão reunidos, e havendo 
maioria absoluta dos membros da Câmara, 
elegerão os componentes da Mesa. 
 

39) Ainda sobre a Eleição da Mesa na Câmara 
Municipal e de acordo com Projeto de resolução 
nº 004/2018: 
 

a) A apresentação das chapas que disputarão a 
eleição da Mesa, deverão ser apresentadas na 
Prefeitura, até 5 (cinco) horas antes da data de 
sua realização. 

b) A apresentação das chapas que disputarão a 
eleição da Mesa, deverão ser apresentadas na 
Secretaria da Câmara, até 2 (duas) horas antes 
da data de sua realização. 

c) A apresentação das chapas que disputarão a 
eleição da Mesa, deverão ser apresentadas na 
Secretaria da Câmara, até 5 (cinco) horas antes 
da data de sua realização. 

d) A apresentação das chapas que disputarão a 
eleição da Mesa, deverão ser apresentadas na 
Prefeitura, até 2 (duas) horas antes da data de sua 
realização. 
 

40) João é vereador na cidade de Presidente Dutra – 
MA, ele assinou 2 (dois) Termos de 
Consentimento para concorrer em chapas 
distintas, sendo a Chapa A e no dia seguinte se 
protocolou na Chapa B, concorrendo ao mesmo 
cargo em ambas as chapas. Neste caso: 
 

a) João só poderia participar das duas chapas se 
estivesse concorrendo a cargos distintos. 

b) João está desclassificado, pois não será apto a 
concorrer em hipótese alguma por ter agido de 
má-fé ao se candidatar as duas vagas. 

c) João será considerado apto a concorrer à eleição 
somente pela chapa que tenha sido protocolada 
primeiramente, no caso, a chapa A. 

d) João poderá sim concorrer ás duas chapas se 
hipótese alguma de exceção. 


