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e mesmo terminando suas atividades, o candidato somente poderá deixar o local de prova 

depois de decorrido o prazo de 1h (uma hora) do início das provas. 

qualquer espécie de consulta, uso de aparelhos e/ou meios de comunicação.

O candidato deverá se reportar, quando necessário, somente ao fiscal de sala. 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no
candidato deverá usar apenas caneta esferográfica de tinta preta 

transparente, preenchendo todo o círculo correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

será disponibilizado no site www.amigapublica.com.br/concursos
o gabarito preliminar. 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento.
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ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 

objetivas e preencher o Cartão de 
somente poderá deixar o local de prova 

meios de comunicação. 

 

ste apenas uma resposta correta que deverá ser marcada no Cartão de Resposta 
tinta preta e fabricada em material 

correspondente, conforme orientação contida no cartão de 

amigapublica.com.br/concursos durante o período 

O candidato deverá assinar este Caderno de Provas no momento de seu recebimento. 
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USO EXCLUSIVO DO FISCAL  
 

Um pingo de cola aqui �       Somente. 
 

CANHOTO DO CARTÃO DE RESPOSTAS 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 
 
Leia o texto a seguir e responda às questões de 001 a 005. 

O caso 
 

 “Recebi do Klube de Ortografia Fonétika uma cartinha 
muito interessante, com a Proposta de Ortografia Fonêmika, 
cuja regra básica é Kada letra só tem um son, e vise-versa. 
 Para análise de meus leitores, transcrevo a seguir um 
trecho da Krônica: vantajens da ortografia fonétika: 
 A gente agora não konfunde o ‘G’ (Ge) kon o ‘J’ (jê). 
{...} 
 A agora maior respeito entre as letras, não invadindo 
umas o terreno das outras, numa verdadeira polítika de boa 
vizinhansa. Isto, sem ezajero, fasilita bastante a aprendizajen. 
 Modernamente pasou-se a eskrever tal komo se fala, e 
vise-versa. A konsekuênsia natural disto: os índises de 
analfabetismo tem kaído verticalmente. As kriansas estão 
aprendendo kon muito mais fasilidade e dá gosto ver komo elas 
eskrevem bem koco gente grande. 
 Gostaria de saber a opinião de meus leitores a respeito 
desta proposta, pois tenho algumas dúvidas: 
 1ª - Será que o brasileiro escreve mal por culpa das atuais 
regras de ortografia? 
 2ª – Será que a ortografia fonética realmente facilitaria o 
ensino da Língua Portuguesa? 
 3ª – Será que o alto índice de analfabetismo é 
consequência das regras gramaticais da Língua Portuguesa? 
 4ª – Se a regra é ‘escrever como se fala’ como ficariam 
as vogais? 
 5ª – Um desafio especial para os defensores da ortografia 
fonétika. O certo seria: a) pepino; b) pepinu; c) pipino; d) 
pipinu; e) pépinu.  

Aguardo respostas.” 
DUARTE. Sérgio Nogueira. Língua viva III – Uma análise simples e bem-

humorada da linguagem do brasileiro. 
 

Questão 001 
O autor conclui o texto fazendo diversas perguntas. Em vista 
disso, se você tivesse que respondê-las, qual seria a justificativa 
para as duas primeiras questões? 

a) A ortografia é a representação das palavras nos textos 
escritos, portanto se deve escrever como se fala pra que 
todos compreendam o que está escrito; 

b) A ortografia fonétika não facilitaria o ensino da Língua 
Portuguesa porque haveria várias formas de se escrever 
um mesmo vocábulo devido às variações regionais e 
socioculturais;  

c) Toda fala deve ser levada para a escrita, a fim de 
facilitar o entendimento da palavra no texto; 

d) Não há necessidade de se conhecer as regras de 
ortografia, e sim a estrutura linguística de uma língua; 

e) Para se escrever bem é necessário ter conhecimento de 
todas as regras de ortografia e dominar toda a 
gramática normativa. 
 

Questão 002 
Segundo texto, qual a opinião do autor com relação às causas 
do alto índice de analfabetismo no Brasil? 

a) Os altos índices de analfabetismo se dão devido à falta 
de conhecimento das regras gramaticais de Língua 
Portuguesa; 

b) Os altos índices de analfabetismo acontecem porque 
as pessoas não conhecem as regras da ortografia 
fonétika; 

c) Os altos índices de analfabetismo são devidos aos 
fatores socioeconômicos e de políticas que garantam o 
direito à educação;  

d) Os altos índices de analfabetismo estão presentes por 
que as pessoas não têm interesse em estudar; 

e) Os altos índices de analfabetismo existem porque as 
escolas não ensinam de forma corretamente para que 
todos aprendam. 
 

Questão 003 
O autor através da coluna que escreveu critica o sistema 
ortográfico fonético por meio da grafia da palavra ‘pepino’. Em 
razão disso, qual a crítica apresentada por ele? 

a) O sistema não leva em consideração as variações de 
pronúncia das vogais, e sim os fonemas consonantais;  

b) O sistema convencional de representação das palavras 
não permite o reconhecimento das palavras pelos 
leitores; 

c) As variantes geográficas e socioculturais presentes na 
fala servem de base para a construção da palavra; 

d) O sistema leva em consideração as variações de 
pronúncia das vogais, e não os fonemas consonantais; 

e) A ortografia fonética propõe ‘escrever como se fala’ 
apenas as vogais (abertas, fechadas e nasais). 
 

Questão 004 
A palavra “bastante” presente no 4º parágrafo, de acordo com a 
gramática normativa, deve ser classificada morfologicamente 
como: 

a) Substantivo b) Adjetivo c) Numeral 
d) Advérbio  e) Preposição  

Senhor(a) candidato(a), este é seu caderno de provas objetivas  para o Concurso Público 001/2012 da FUNDO MUNICIPAL 
DE SAÚDE DE JAPOATÃ  -  SERGIPE. Verifique se este caderno contém um total de 30 questões, numeradas de 1 a 30 (1 a 
20 - Conhecimentos Básicos; 21 a 30 - Conhecimentos Específicos), caso constate alguma falha, solicite imediatamente ao 

fiscal de sala que tome as providências cabíveis. Não serão aceitas reclamações posteriores. 

 

Para os cargos que contenham itens que avaliam conhecimentos na área de informática, salvo quando expressamente 

contrário, considere que todos os programas mencionados estão em configuração padrão e em língua portuguesa, que o 

mouse está configurado para pessoas destras e que clicar significa clique simples e clique duplo corresponde a cliques 

com o botão esquerdo do mouse. Quanto às novas regras da língua portuguesa, os textos podem está adaptados, mas nas 

questões não serão cobrados tais conhecimentos. 
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Questão 005 
A quarta pergunta feita pelo autor inicia com o uso do “Se”. 
Sintaticamente, qual a função dele na oração? 

a) Apassivador 
b) Índice de indeterminação 
c) Pronome  
d) Conjunção integrante 
e) Condicional  

 
Analise o texto a seguir e responda às questões de 006 a 010. 

Aids assola a Rússia 
 
 Doenças podem derrubar impérios. Atenas deixou de ser 
uma polêmica depois que, enfraquecida por uma epidemia, 
perdeu a Guerra do Peloponeso. A peste bubônica ajudou a 
encerrar a forma de civilização que ficou conhecida na história 
como Idade Média. Agora, a aids ameaça causar mais estragos a 
Rússia do que a Revolução Comunista, a Segunda Guerra 
Mundial ou a derrocada da URSS. 
 E ninguém na Rússia parece estar prestando a devida 
atenção. {...}  

O governo russo sequer sabe ao certo quantos são os 
doentes. Oficialmente, há cerca de 250 mil infectados por HIV 
no país. Mais de 80% deles diagnosticados nos últimos três 
anos, o que já faria da Rússia o país em que a epidemia se 
alastra com maior rapidez, perdendo apenas para a vizinha 
Ucrânia. 

Mas ninguém acredita nesses números.  Especialistas 
internacionais calculam que o número real de portadores do 
vírus da aids deve estar entre 1,5 milhão e 2 milhões. Mais de 
1% da população do país. Só para efeito de comparação, o 
Brasil tem 600 mil infectados, ou 0,3% da população. {...} 
                                                           CAVALLARI, 
Marcelo Musa. Época, 2004.(adaptado) 
 
Questão 006 
Julgue as assertivas. 

I. O recurso utilizado pelo autor no texto para a construção 
do desenvolvimento trata-se de provas concretas. 

II. O uso dos colchetes no texto indica a supressão de uma 
parte do conteúdo, deixando apenas o que interessa. 

III. A argumentação de provas concretas só deve ser utilizada 
em temas subjetivos, por compreender o campo das 
estatísticas, resultantes de pesquisas. 

 
a) I e II estão corretas  
b) Somente I está correta 
c) Somente II está correta 
d) Somente III está correta 
e) II e III estão corretas 

 
Questão 007 
Com relação à tipologia textual, podemos afirmar que se trata 
de: 

a) Narração 
b) Dissertação  
c) Descrição 
d) Reportagem 
e) Notícia 

Questão 008 
Na frase: “Mas ninguém acredita nesses números”. A 
conjunção que inicia a oração dá ideia de: 

a) Concessão 
b) Finalização 
c) Oposição  
d) Causalidade 
e) Consecução 

 
Questão 009 
Em se tratando de acentuação, assinale o item que todas 
seguem mesma regra. 

a) Ninguém, polêmica, país 
b) Rússia, só, história 
c) Há, impérios, Média 
d) Vírus, número, Ucrânia 
e) Bubônica, polêmica, últimos  

 
Questão 010 
O item que apresenta o uso da crase corretamente é: 

a) “estar prestando à devida atenção”; 
b) “em que à epidemia se alastra”; 
c) “perdeu à Guerra do Peloponeso”; 
d) “causar mais estragos à Rússia;  
e) “encerrar à forma de civilização”. 

 
Questão 011 
Das frases abaixo, assinale a que apresenta a palavra “que” 
como conjunção integrante. 

a) Ele tem um quê de tristeza nos olhos; 
b) Temos que fazer a lição; 
c) Que linda é esta menina!; 
d) Ele é que fez a prova; 
e) Vamos logo, que é muito tarde.  

 
Questão 012 
Quanto à concordância nominal, assinale o item 
INCORRETO. 

a) Este homem e esta mulher são maravilhosos; 
b) As pessoas falam por si só;  
c) Ninguém reclamou, salvo a moça da direita; 
d) Estudou com afinco as línguas inglesa e francesa; 
e) Estados Unidos é um país maravilhoso. 

 
Questão 013 
 “Os verbos vir e ver merecem muito carinho. Quem deseja 
falar corretamente pode passar por alguns apertos. Ou 
erramos ou nos engasgamos. Recentemente, a gerente de uma 
loja esbravejava pelo telefone. Falava tão alto que todos 
puderam ouvir. “Se ela não vim, vai ser demitida. “E se tu vê 
ela por aí pode avisar”. Nota-se que a gerente cometeu um 
erro de concordância ao conjugar o verbo “vir e “ver”. 
Assinale a alternativa correta em relação à concordância 
verbal. 

a) Vir, vir 
b) Vires, vê-la 
c) Vier, vi 
d) Vir, ver 
e) Vier, vê-la 
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Com base no texto abaixo responda as questões 014 e 015 
Texto 

 
A eleição presidencial de 2010 contou com a participação de 9 
(nove) candidatos. Destes, apenas 3 (três) se destacaram. A 
atual Presidenta teve chances reais de vencer já no primeiro 
turno. Porém, o escândalo envolvendo a ministra chefe da Casa 
Civil e o crescimento da candidata do PV, arrastaram a eleição 
para o segundo turno. 
 
Questão 014 
Quem foi a Chefe da Casa Civil envolvida no escândalo citado? 

a) Eunice Guerra b) Marta Suplicy 
c) Marina Lima d) Dilma Rousseff 
e) Roseana Sarney  

 
Questão 015 
Quais os candidatos que disputaram o segundo turno? 

a) Dilma Rousseff e Marina Lima  
b) Dilma Rousseff e Marina Silva 
c) Dilma Rousseff e José Serra 
d) Dilma Rousseff e Eymael 
e) Dilma Rousseff e Plínio de Arruda Sampaio 

 
Questão 016 
Sobre a Região Nordeste, é correto afirmar que: 

I. É formada por nove estados; 
II. Fornece migrantes para as demais regiões; 
III. Distinguem-se as seguintes regiões geoeconômicas: Zona 

da Mata, Agreste, Sertão e Meio-Norte. 
 

a) Apenas o item I está correto 
b) Apenas o item II está correto 
c) Apenas o item III está correto 
d) Todos estão corretos 
e) Nenhum está correto 

 
Questão 017 
No final da década de 80, a agricultura do município de Japoatã 
ganhou destaque quando passou a ser cultivada em grande 
escala e irrigada a partir da implantação do Platô de Neópolis. 
Hoje, as plantações irrigadas, que ainda representam um bom 
peso na economia do município, estão sendo, aos poucos, 
substituída pela monocultura, que é a plantação de: 
 

a) Coco verde b) Cana de açúcar 
c) Mandioca d) Laranja 
e) Grama  
 

Questão 018 
Quanto a o município de Japoatã, é correto afirmar que: 

I. Tem aproximadamente 14 mil habitantes 
II. Possui uma área de aproximadamente 400 Km2 
III. O município é banhado com afluentes perenes do Rio São 

Francisco 
IV. Está situado a aproximadamente 100 Km de distância da capital 
A quantidade de itens corretos é: 
 
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3 e) 4 

Questão 019 
Há duvida quanto à fundação de Japoatã, que foi habitada 
anteriormente por índios. De acordo com a Enciclopédia dos 
Municípios Brasileiros, a versão mais provável é que tenha 
sido fundada pelos franciscanos, sob a inspiração de um frei,  e 
que teriam construído uma capela e um convento em 1572. 
O citado Frei chamava-se: 

a) Frei Caneca 
b) Antônio Santana Jaboatão 
c) Pero Vaz de Caminha 
d) Luciano Cabral Duarte 
e) Álvares Sotero 

 
Questão 020 
O município de Japoatã foi criado pela Lei Estadual nº 554 do 
ano de: 
a) 1954 b) 1955 c) 1956 d) 1957 e) 1958 
 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
Questão 021 
São duas as formas mais adequadas de organizar a logística de 
um almoxarifado público municipal. Qual das formas atende 
pela sigla PEPS? 

a) Primeiro que entra, primeiro que sai; 
b) Último que sai, primeiro que entra; 
c) Último que entra, último que sai; 
d) Último que entra, primeiro que sai; 
e) Primeiro que sai, último que entra. 

 
Questão 022 
A Amiga Pública é uma empresa pioneira no desenvolvimento 
de sistema de logística para controle de almoxarifado no 
Estado de Sergipe. Considerando que o controle de 
almoxarifado é um sistema complexo, julgue os itens a seguir, 
assinalando-os VERDADEIROS ou FALSOS, e escolha, em 
seguida, a alternativa que apresenta todos os julgados na 
sequência correta. V = Verdadeiro / F = Falso. 

I. Através de sistema informatizado de controle de 
almoxarifado é possível a rápida realização de consulta de 
saldo de um determinado produto, bem como a maior 
celeridade na conferência do estoque. (_) 

II. Não há qualquer possibilidade de controlar os produtos 
por lote e data de validade, devendo todos serem 
estocados e distribuídos de forma aleatória, em especial 
quando se tratar de medicamentos. (_) 

III. Segundo a resolução n.º 160/1992 do TCE/SE, o controle 
de movimentação de materiais deverá ser processado 
através de formulários próprios, dentre os quais está a 
Ficha de Prateleira. (_) 
a) F, F, V 
b) V, F, V 
c) V, V, V 
d) F, F, F 
e) F, V, F 

.    
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Questão 023 
Dentre as opções abaixo, escolha aquela que apresenta uma 
sequência exclusivamente de navegadores de internet: 

a) Windows Explorer, Mozilla, Avast, Firefox 
b) Youtube, Facebook, Twitter, Orkut 
c) Safari, Google Chrome, Firefox, Internet Explorer 
d) Windows, DOS, OS2, Linux 
e) IBM, Microsoft, ACER, DELL 

   
Questão 024 
Segundo as normas de Redação Oficial da Presidência da 
República 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/ManualRedPR2a
Ed.PDF>, são partes do documento no Padrão Ofício, exceto: 

a) Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão 
que o expede; 

b) Data e hora em que foi assinado, por extenso, com 
alinhamento à esquerda; 

c) Assunto: resumo do teor do documento; 
d) Destinatário: o nome e o cargo da pessoa a quem é 

dirigida a comunicação; 
e) Assinatura do autor da comunicação. 

   
Questão 025 
De acordo com as normas de Redação Oficial da Presidência da 
República 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/manual/ManualRedPR2a
Ed.PDF>, os documentos do Padrão Ofício devem obedecer à 
determinada forma de apresentação. Julgue os itens a seguir, 
assinalando-os VERDADEIROS ou FALSOS, e escolha, em 
seguida, a alternativa que apresenta todos os julgados na 
sequência correta. V = Verdadeiro / F = Falso. 
 

I. Deve ser utilizada fonte do tipo Times New Roman de 
corpo 12 no texto em geral, 11 nas citações, e 10 nas notas 
de rodapé. (_) 

II. É obrigatório constar, a partir da segunda página, o 
número da página. (_) 

III. Todos os tipos de documentos do Padrão Ofício devem ser 
impressos em papel de tamanho A-4, ou seja, 29,7 x 21,0 
cm. (_) 

a) F, F, V b) V, V, F c) V, V, V 
d) F, F, F e) F, V, F  

.    
Questão 026 
Qual a melhor definição de memorando? 

a) O memorando é a modalidade de comunicação entre 
unidades administrativas de um mesmo órgão, que 
podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em 
níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de 
comunicação eminentemente interna; 

b) O memorando é a modalidade de comunicação oficial 
expedida exclusivamente por Ministros de Estado, para 
autoridades de mesma hierarquia; 

c) O memorando é o instrumento de comunicação oficial 
entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente as 
mensagens SMS enviadas pelo Chefe do Poder 
Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre fato 
da Administração Pública; 

d) O memorando é uma forma de comunicação 
dispendiosa aos cofres públicos e tecnologicamente 
superada, devendo-se restringir o seu uso apenas 
àquelas situações em que não seja possível o uso de 
correio eletrônico ou fax e que a urgência justifique 
sua utilização, observando-se, também, que em razão 
de seu custo elevado, esta forma de comunicação deve 
pautar-se pela concisão; 

e) O memorando é uma forma de comunicação que está 
sendo menos usada devido ao desenvolvimento da 
Internet. É utilizado para a transmissão de mensagens 
urgentes e para o envio antecipado de documentos, de 
cujo conhecimento há premência, quando não há 
condições de envio do documento por meio 
eletrônico. Quando necessário o original, ele segue 
posteriormente pela via e na forma de praxe. 

   
Questão 027 
De acordo com as disposições da Lei n.º 4.320/64 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320compilado.ht
m>, julgue os itens a seguir, assinalando-os VERDADEIROS 
ou FALSOS, e escolha, em seguida, a alternativa que apresenta 
todos os julgados na sequência correta. V = Verdadeiro / F = 
Falso. 

I. A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e 
despesa de forma a evidenciar a política econômica 
financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os princípios de unidade, universalidade e 
anualidade. (_) 

II. A receita classificar-se-á nas seguintes categorias 
econômicas: Receitas Correntes e Receitas de Capital. (_) 

III. São Transferências de Capital as dotações para 
investimentos ou inversões financeiras que outras pessoas 
de direito público ou privado devam realizar, 
independentemente de contraprestação direta em bens ou 
serviços, constituindo essas transferências auxílios ou 
contribuições, segundo derivem diretamente da Lei de 
Orçamento ou de lei especialmente anterior, bem como as 
dotações para amortização da dívida pública. (_) 

 
a) F, F, V b) V, V, F c) V, V, V 
d) F, F, F e) F, V, F  
    
Questão 028 
São Receitas Correntes, exceto: 

a) Receita tributária 
b) Receita de contribuições 
c) Receita patrimonial 
d) Receita da conversão, em espécie, de bens e direitos 
e) Receita de serviços 

 
Questão 029 
São Receitas de Capital, exceto: 

a) Receita de Operações de Crédito 
b) Receita de Alienação de Bens 
c) Receita industrial 
d) Receita de Amortização de Empréstimos 
e) Receita de Transferências de Capital 
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Questão 030 
De acordo com as disposições da Lei n.º 8.666/93 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666compilado.ht
m>, julgue os itens a seguir, assinalando-os VERDADEIROS 
ou FALSOS, e escolha, em seguida, a alternativa que apresenta 
todos os julgados na sequência correta. V = Verdadeiro / F = 
Falso. 
 

I. Os tipos de licitação "melhor técnica" ou "técnica e preço" 
serão utilizados exclusivamente para serviços de natureza 
predominantemente intelectual, em especial na elaboração 
de projetos, cálculos, fiscalização, supervisão e 
gerenciamento e de engenharia consultiva em geral e, em 
particular, para a elaboração de estudos técnicos 
preliminares e projetos básicos e executivos, com as 
ressalvas legais. (_) 

II. Para contratação de bens e serviços de informática, a 
administração observará o disposto no art. 3º da Lei n.º 
8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os 
fatores especificados em seu parágrafo 2º e adotando, 
obrigatoriamente, o tipo de licitação "técnica e preço", 
permitido o emprego de outro tipo de licitação nos casos 
indicados em decreto do Poder Executivo. (_) 

III. Não é tipificado como crime o ato de frustrar ou fraudar, 
mediante ajuste, combinação ou qualquer outro 
expediente, o caráter competitivo do procedimento 
licitatório, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação. 
(_) 

 
a) F, F, V 
b) V, V, F 
c) V, V, V 
d) F, F, F 
e) F, V, F   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


