PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO PARA CONTRATOS TEMPORÁRIOS
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS
EDITAL Nº 002/2018/GAB/SMOP

CARGOS DE NÍVEL MÉDIO
Duração: 2h
Leia atentamente as instruções abaixo:
01 Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este Caderno, com 20 (vinte) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição
abaixo:
LÍNGUA
PORTUGUESA

RACIOCÍNIO LÓGICO
MATEMÁTICA

NOÇÕES
DE INFORMÁTICA

GESTÃO
ORGANIZACIONAL

LEGISLAÇÃO

01 a 05

06 a 10

11 a 13

14 a 16

17 a 20

b) Um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas.
02 Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e número de inscrição conferem com os que
aparecem no Cartão de Respostas. Caso contrário, notifique imediatamente o fiscal.
03 Após a conferência, o candidato deverá assinar no espaço próprio do Cartão de Respostas, com caneta
esferográfica de tinta na cor azul ou preta.
04 No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra correspondente ao
número da questão e preenchendo todo o espaço interno, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou
preta, de forma contínua e densa.
Exemplo:

A

B

C

D

05 Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras
(A, B, C e D), mas só uma responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa.
A marcação em mais de uma alternativa anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.
06 Somente depois de decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas o candidato poderá entregar seu Caderno
de Questões (Prova), seu Cartão de Respostas e retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da
sala de prova, descumprindo o aqui disposto, deverá assinar o Termo de Ocorrência declarando sua desistência
do Concurso, que será lavrado pelo Coordenador do Local.
07 Ao candidato NÃO será permitido levar seu Caderno de Questões ou copiar os seus assinalamentos
(Gabarito). Será disponibilizado um exemplar (modelo) da prova no endereço eletrônico www.selecon.org.br,
na data estabelecida no cronograma do concurso (anexo 1 do edital), bem como o gabarito preliminar oficial.
08 Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar seu Cartão de Respostas. Os rascunhos e as marcações
assinaladas no Caderno de Questões não serão levados em consideração.
09 Os 3 (três) últimos candidatos permanecerão sentados até que todos concluam a prova ou que termine o seu
tempo de duração, devendo assinar a ata de sala e retirar-se juntos.
10 Ao término da prova, entregue ao fiscal o CARTÃO DE RESPOSTAS E O CADERNO DE QUESTÕES.
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LÍNGUA PORTUGUESA
A pouco conhecida luta de Einstein
contra o racismo
Quando falamos de Albert Einstein, é comum pensarmos automaticamente em conceitos como a teoria da relatividade. Mas pouco se fala sobre sua paixão pelos direitos humanos e suas manifestações contra o racismo e
a segregação. Para ele, a inteligência humana pode ficar
cega quando infectada pelo racismo histórico.
Em um discurso feito na Licoln University, na
Pensilvânia, durante o ano de 1946, quando foi receber
uma nomeação honorária, o cientista soltou, em meio a
seu discurso sobre física, que o racismo é uma doença
das pessoas brancas. A frase teve grande sentido não só
pela mensagem, mas também pelo local onde foi pronunciada, já que a universidade foi a primeira a conceder graduação para afro-americanos.
Einstein publicou no mesmo ano um artigo em que
aborda a questão racial dentro dos Estados Unidos, país
que na época ainda vivia sob a política da segregação.
Para ele, a nação apresentava um notório traço democrático e um grande respeito pela dignidade humana. Com
o grande porém de que estes eram unicamente limitados
aos cidadãos brancos estadunidenses.
Para o físico, as opiniões racistas eram resultado de
comportamentos e emoções absorvidos pelas pessoas
quando crianças. As atitudes decorrentes disso são tanto
causas como efeitos da exploração econômica realizada
e de padrões que emergem de circunstâncias históricas
distintas.
Como exemplo, Einstein cita os gregos antigos, que
utilizavam seus presos de guerra como escravos. Até
mesmo Aristóteles, um dos maiores filósofos da época,
foi vítima da influência sociocultural em que estava incluso e acreditava piamente que os escravos eram criaturas
inferiores justamente alienados de sua liberdade.
O cientista rebate aqueles que poderiam contestar suas
críticas. Para ele, um visitante maduro de outro país é
muitas vezes mais capaz de ter um olhar agudo para o
peculiar e característico podendo trazer insight úteis para
as pessoas daquela nação.
Para consertar a situação, uma tarefa difícil, mas não
impossível, para o cientista, era preciso coragem para dar
um bom exemplo e não acomodar-se ao ver as crianças
cederem às influências racistas presentes em uma nação.
Júlio Viana
(Disponível em: https://revistagalileu.globo.com/Ciencia/noticia/
2017/01/pouco-conhecida-luta-de-einstein-contra-o-racismo.html)
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1. De acordo com o texto, Einstein considerava o racismo
um fenômeno fundamentado em:
A)
B)
C)
D)

frustrações baseadas em convívio pessoal
ideias assimiladas de autores clássicos
traços genéticos da espécie humana
comportamentos adquiridos na sociedade

2. Segundo o texto, o físico sustentava que a superação
do racismo deveria passar pelo seguinte comportamento:
A)
B)
C)
D)

exposição das crianças a bons exemplos
aceitação das formas de segregação
isolamento dos casos mais graves
controle do acesso de estrangeiros

3. Mas pouco se fala sobre sua paixão pelos direitos
humanos (1º parágrafo). No trecho, a palavra se marca
a indeterminação do sujeito gramatical, com a função de:
A)
B)
C)
D)

restringir um elogio pessoal
denunciar um equívoco político
propor uma alternativa midiática
anunciar uma ausência generalizada

4. Considerando a progressão do texto, o segundo
parágrafo apresenta, em relação ao primeiro, a função de:
A)
B)
C)
D)

contrapor uma experiência
identificar uma causa
exemplificar uma ideia
comparar uma versão

5. Na frase Com o grande porém de que estes eram

unicamente limitados aos cidadãos brancos
estadunidenses (3º parágrafo), a palavra porém encontrase na posição de:
A)
B)
C)
D)

verbo
adjetivo
advérbio
substantivo

RACIOCÍNIO LÓGICO / MATEMÁTICA

6. Admita que o tempo médio de uma certa maratona
seja de 4,05 h. Esse tempo corresponde, em minutos, ao
seguinte valor:
A)
B)
C)
D)

243
245
270
300
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7. Um terreno que tem a forma de um quadrado ABCD

foi dividido em 3 partes retangulares que possuem áreas
iguais. A figura abaixo representa esse terreno já dividido:

Considerando-se a medida
terreno ABCD será igual a:
A)
B)
C)
D)

= 6 m, a área, em m2, do

36
144
216
324

8. O número N da casa de Pedro é formado por dois

NOÇÕES DE INFORMÁTICA

11. Um funcionário da SMOP da Prefetura Municipal de
Cuiabá, após terminar a digitação de um texto no Word
2016 BR, levou o cursor do mouse para o início desse
texto por meio da execução de um atalho de teclado e,
em seguida, pressionou uma tecla de função, para verificar
a ortografia e gramática no documento.
O atalho e a tecla de função utilizados são,
respectivamente:
A)
B)
C)
D)

Ctrl + Home / F3
Altl + Home / F3
Altl + Home / F7
Ctrl + Home / F7

12. Observe a planilha abaixo, criada no Excel do pacote
MSOffice 2016 BR.

algarismos diferentes, x e y, sendo x > y. Se invertermos
a ordem desses algarismos, obteremos o número P. Se N
 P é um número compreendido entre 56 e 69, pode-se
afirmar corretamente que a diferença (x  y) vale:
A)
B)
C)
D)

5
6
7
8

9. Uma caixa contém 5 bolas verdes, 7 bolas brancas, 3

bolas pretas, 6 bolas azuis, 2 bolas vermelhas e 10 bolas
amarelas. Com os olhos vendados, uma criança deverá
retirar uma bola de cada vez. O número mínimo de retiradas
que essa criança deverá fazer para garantir que sejam
retiradas duas bolas de uma mesma cor é igual a:
A)
B)
C)
D)

6
7
33
34

(I) Foi inserida uma expressão em D7 usando a função
MAIOR para determinar o maior número entre todos
mostrados nas células A7, A8, A9, A10 e A11.
(II) Foi inserida a expressão =SOMA(A7;A11) em D9.

10. Admita que a

operação entre os números reais
a e b seja definida da seguinte maneira:
a

b = (a +1) x (b + 2). O valor de (3

A)
B)
C)
D)

160
165
170
175

Na planilha, foram realizados os procedimentos listados
a seguir.

4)

5 é igual a:

(III) Foi inserida a expressão =MÉDIA(A7:A11) em D11.
Nessas condições, a expressão inserida em D7 e os
valores mostrados em D9 e D11 são, respectivamente:
A)
B)
C)
D)

=MAIOR(A7:A11;1), 34 e 19
=MAIOR(A7:A11;1), 95 e 17
=MAIOR(A7:A11), 95 e 19
=MAIOR(A7:A11), 34 e 17
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13. Nos sistemas operacionais Windows XP e 7 BR, o
atalho de teclado Alt + Tab é utilizado com a finalidade de
abrir uma janela de diálogo na tela do monitor com o
seguinte objetivo:

A) baixar o aplicativo Adobe Reader para possibilitar a
leitura de arquivos em formato PDF
B) desinstalar um aplicativo do sistema por meio de uma
opção do Painel de Controle
C) acessar um aplicativo entre os que estão sendo
executados em regime concorrente
D) executar a atualização do sistema operacional por meio
do utilitário Windows Update

GESTÃO ORGANIZACIONAL

14. O planejamento que se refere ao topo da organização,
está relacionado ao longo prazo e é de uso único, é o do
tipo:
A)
B)
C)
D)

tático
operacional
básico
estratégico

15. A influência interpessoal exercida através do
processo de comunicação e que visa atingir um ou diversos
objetivos da organização, refere-se ao conceito de:
A)
B)
C)
D)

motivação
poder
liderança
autoridade

16. O modelo de grade gerencial foi desenvolvido por
Blake & Mouton e identifica cinco estilos de liderança,
numa visão bidimensional, baseada na preocupação com
as pessoas e preocupação com a produção. Assim, o
administrador que consegue de sua equipe um
desempenho organizacional adequado através do
balanceamento da necessidade de fazer o trabalho com a
manutenção do moral das pessoas em um nível satisfatório,
tem sua ação, de acordo com Blake e Mouton, identificada
no no estilo:
A)
B)
C)
D)
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5.5
1.1
9.9
9.1

LEGISLAÇÃO

17. Sandra está em período de estágio probatório para

adquirir a estabilidade no cargo de Técnica em
Enfermagem, de nível médio do município de Cuiabá. Nos
termos da Lei Complementar nº 93/2003 de Cuiabá, para
avaliação de desempenho do servidor estável, deve ser
constituída comissão especial de avaliação de
desempenho composta por, no mínimo:
A)
B)
C)
D)

dois servidores estáveis
três servidores estáveis
quatro servidores estáveis
cinco servidores estáveis

18. A servidora X é acometida de doença que limita as

suas atividades. Nesse caso, nos termos da Lei
Complementar nº 93/2003 do município de Cuiabá, após
inspeção médica, o servidor será investido em cargo
público de atribuições e responsabilidades compatíveis
com a superveniente limitação de sua capacidade física
ou mental. Trata-se do instituto da:
A)
B)
C)
D)

reabilitação
reavaliação
revisão
readaptação

19. Obedecidos os parâmetros impostos pela Lei

Complementar nº 93/2003 do município de Cuiabá, o
deslocamento de cargo do servidor de provimento efetivo,
ocupado ou vago no âmbito do quadro geral de pessoal,
para outro órgão ou entidade do mesmo Poder, com prévia
apreciação da Secretaria Municipal de Administração ou
órgão correlato, é denominado:
A)
B)
C)
D)

desalojamento
realocação
redistribuição
indicação

20.

De acordo com a Lei Complementar nº 93/2003, a
remuneração e os proventos não serão objeto de arresto,
seqüestro ou penhora, exceto nos casos determinados
judicialmente de prestação decorrente de:
A)
B)
C)
D)

créditos
empréstimos
garantias
alimentos
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