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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 
  

Cargo: Assistente Administrativo 
 
 
 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO 
Você recebeu do fiscal o seguinte material: 
 
 

a) Este caderno, com o enunciado das 40(quarenta) questões, sem repetição ou falha, 
com a seguinte distribuição: 

 
 
 

Português 
Questões 

01 a 07 

Matemática 
Questões 08 a 12 

Conhecimentos 
Gerais 

Questões 13 a 20 

Conhecimentos 
Específicos 

Questões 21 a 40 
 

b) FOLHA DE RESPOSTAS destinada às marcações das respostas das questões 
objetivas formuladas na prova. 

c) Tenha muito cuidado com a FOLHA DE RESPOSTAS, para não dobrar, amassar 
ou manchar. A FOLHA DE RESPOSTAS só será substituída, se, quando no ato da 
entrega ao candidato já esteja danificada.  

d) Verifique se este material está em ordem, caso contrário solicite imediatamente ao 
fiscal sua substituição, pois não serão aceitas reclamações posteriores. 

e) Na FOLHA DE RESPOSTA a marcação das letras correspondentes às respostas 
certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta preta ou azul. O espaço 
correspondente à letra certa deverá ser totalmente preenchido. Ex; 

 

1º ..a.. b c d 
 

f) Para cada uma das questões objetivas são apresentadas 04(quatro) opções de 
respostas classificadas com as letras (a), (b), (c) e (d); só uma das opções contém a 
resposta certa; portanto, você deve marcar apenas uma resposta; a marcação em 
mais de uma opção anula a questão, mesmo que uma das respostas esteja correta. 

g) Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que: 

a) Se utilizar, durante a realização das provas de máquinas ou relógio de calcular, 
rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou fontes de consulta de 
qualquer espécie. 

b) Se recusar a entregar o CADERNO DE QUESTÕES e FOLHA DE RESPOSTA, 
quando terminar o tempo estabelecido. 

c) Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou a FOLHA DE RESPOSTA. 

OBS.O candidato só poderá se ausentar do recinto das provas após 01(uma) 
hora contada, do efetivo início das mesmas. Por motivo de segurança, o 
candidato não poderá levar o CADERNO DE QUESTÕES.  

h) Reserve os 30(trinta) minutos finais para marcar sua FOLHA DE RESPOSTA. Os 
rascunhos e as marcações realizadas no CADERNO DE QUESTÕES NÃO SERÃO 
LEVADAS EM CONTA. 

i) Quando terminar, entregue ao Fiscal o CADERNO DE QUESTÕES, A FOLHA DE 
RESPOSTAS e assine a LISTA DE PRESENÇA. 

j) O tempo disponível para estas provas de questões objetivas É DE 04(QUATRO) 
HORAS, incluindo o tempo de MARCAÇÃO DA FOLHA DE RESPOSTAS. 

k) As questões e os Gabaritos serão divulgados no 2º dia útil após a realização 
das Provas no site: www.camacari.ba.gov.br e no mural da Secretaria da 
Administração – SECAD, da Prefeitura Municipal de Camaçari. 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 
20 de maio de 2012 
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ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 
  

 

PROVA  DE PORTUGUÊS 

PELES DE SAPOS 
Em 1970 e 1971, houve, no Nordeste brasileiro, uma 

enorme procura por sapos, que eram caçados para que suas 
peles  fossem exportadas para os Estados Unidos. Lá elas  eram 
usadas  para  fazer  bolsas,  cintos  e  sapatos.  Isso  levou a uma 

5    drástica diminuição da população de sapos  nessa região.                                     
 
O sapo se alimenta de vários insetos, principalmente          

mariposas, grilos e besouros. É um animal voraz, isto é, comilão. 
Quando adulto chega a comer trezentos besouros por dia. Sem os 
sapos,  seus  inimigos  naturais,  as mariposas,  os besouros e  os 

10   grilos, proliferam de maneira assustadora. 

Esses insetos invadiram as cidades. Mariposas e besouros 
concentram-se em torno dos postes de iluminação pública e 
também entraram nas casas, causando grandes transtornos. Os 
grilos, com seu cricri, não deixavam as pessoas dormirem. 

15   Em maio de 1972, na cidade de Iati, em Pernambuco, a 
população, em uma espécie de mutirão, varreu ruas e calçadas, 
amontoando principalmente besouros, e também mariposas e 
grilos mortos, para serem levados por caminhões de lixo. Em 
apenas três dias encheram-se mais de oitenta caminhões com  

20   esses bichos! 

O governo proibiu a caça de sapos e passou a fiscalizar a 
exportação de suas peles. 

Ruth de Gouvêa Duarte (Com adaptações) – Aquino Renato 
Interpretação de textos / Renato Aquino – 4ª edição. Niterói, RJ:Ed. 
Impetus, 2004. 

 
1. O título do texto, Peles de Sapos, representa:  
 

a. A razão de ter aumentado o número de grilos e mariposas. 
b. A causa da extinção definitiva dos sapos. 
c. O motivo da invasão dos insetos nas cidades. 
d. O objeto econômico dos exportadores. 
 

2. “O sapo se alimenta de vários insetos, principalmente mariposas, grilos e 
besouros.”; o emprego de principalmente nesse fragmento do texto indica que o 
sapo: 

 
a. Só come mariposas, grilos e besouros. 
b. Não come mariposas, grilos e besouros. 
c. Também come outros insetos. 
d. Só come insetos nordestinos. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO - SECAD 
 3. Assinale a frase em que o vocabulário destacado tem seu antônimo corretamente 

indicado. 
 

a.  “... uma enorme procura por sapos...” – imensa.  
b.  “... para que suas peles fossem exportadas...” – compradas. 
c.  “... seus inimigos naturais...” – adversários. 
d.  “Quando adulto chega a comer...” – filhote. 

 
4. O governo proibiu a caça de sapos. (l. 21). Ao invertermos a referida frase para: 

A caça de sapos foi proibida pelo governo, passamos a frase para:  
 

a. Voz passiva 
b. Voz explicativa 
c. Voz reflexiva 
d. Voz ativa 

5. ...os besouros e os grilos, proliferam de maneira assustadora.  (l.9 e 10). O verbo 
proliferam está conjugado na terceira pessoa do plural do modo: 

 
a. Indicativo  
b. Subjuntivo 
c. Imperativo   
d. Forma nominal 

 
6. ...que eram caçados... (l. 2), a palavra que, refere – se ao antecedente sapo e 

exerce a função de: 
 

a. Partícula expletiva ou de realce  
b. Preposição 
c. Pronome relativo 
d. Interjeição 

7. ... O sapo se alimenta de vários insetos (l. 6) a palavra se representa: 
a. Um advérbio 
b. Um pronome 
c. Um verbo 
d. Uma preposição. 

PROVA  DE MATEMÁTICA 

8.  Sejam as expressões (0,5 + 0,7):0,3 ; (4 + 0,5):(1 – 0,5) ;  (8 - 0,8):(3 . 0,4)         
e (6 - 1,2):(0,1 + 0,4) podemos afirmar que o resultado de cada uma delas, 
respectivamente, é: 
 

a. 3; 9; 6; 7,2; 
b. 7,2; 9,6; 6,6; 3; 
c. 6,6; 6,9; 7,2; 3.   
d. 4; 9; 6; 9,6. 

 



 

 

 4 

ESTADO DA BAHIA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMAÇARI 
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 9. Das 14 toneladas diárias da coleta seletiva de lixo, 37% são de alumínio. Com o 

quilo de alumínio ao preço de R$ 0,70 é apurado no final de um dia, o seguinte 
valor: 

 
a. R$ 3.626,00 
b. R$ 2.394,00 
c. R$ 5.362,00 
d. R$ 4.497,00 

 
10.  Determine um número real “a” para que as expressões: 

  (3a + 6 ):8 e (2a + 10):6 sejam iguais 
  

a. 24  
b. 22 
c. 44 
d. 32 

 
11. De uma dívida de R$ 500,00, já foram pagos R$ 300,00. A fração da dívida que 

ainda resta pagar é: 
 

a. 3/5 
b. 5/2 
c. 2/5  
d. 5/3 

 
12. Dada a igualdade, 19 = 3 . 5 + 4 podemos obter uma divisão: 
 

a. Resto 4 e divisor 19 
b.  Resto 4 e divisor 5 
c.  Resto 4 e divisor 3 
d.  Resto 3 e divisor 5. 

 
PROVA  DE CONHECIMENTOS GERAIS 

 
13.  É possível afirmar:   
                                                                                                

a. Firewall é um dispositivo de uma rede de computadores que tem por objetivo 
aplicar uma política de segurança a um determinado ponto da rede. 

b. Firewall é um software ou hardware que verifica informações vindas da 
Internet ou de uma outra rede. 

c. As opções (a) e (b) estão corretas.  
d. As opções (a) e (b) estão erradas. 

 
14. Em relação às tabelas no Word podemos afirmar que é possível: 
                                                                                                                                                                

a.  A conversão de um texto em tabela, mas  não de tabela em texto. 
b. Inserir apenas linhas em uma tabela existente. 
c. Inserir somente colunas à direita, em uma tabela já existente. 
d. A conversão de um texto em tabela e de uma tabela em texto. 
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 15.  Em relação à segurança da informação, qual é a arquitetura cujo objetivo é 

promover a disponibilidade de recursos para recuperação de dados? 
 

a. Restauração. 
b. Disposição. 
c. Backup. 
d. Armazenamento. 

 
16.  Qual é a unidade mais simples de um computador para armazenar uma 

informação? 
 

a. O bit 
b. O byte 
c. O binário 
d. A ROM 

 
17.  Com relação aos Poderes Públicos Municipais de Camaçari podemos afirmar: 
 

a. Somente o Executivo e o Legislativo são poderes municipais. 
b. O Legislativo é o mais importante dos poderes municipais porque elabora as 

leis. 
c. Embora não se constitua um poder, o Judiciário é importante porque faz 

cumprir as leis. 
d. Nenhuma das opções está correta. 

 
18.   É correta a afirmação acerca do Município de Camaçari: 
 

a. Faz parte da RMS – Região Metropolitana de Salvador e fica a 42 km de 
distância, da capital do Estado da Bahia. 

b. Limita-se ao norte com o Município de Lauro de Freitas e ao Sul com o 
Oceano Atlântico. 

c. Limitando-se a leste com o Município de Dias d’Ávila e a oeste com o 
Município de Simões Filho. 

d. Sua principal atividade econômica é o turismo e a pecuária. 
 

19.  Antes de eleito para governar o Estado da Bahia, Jaques Wagner exerceu no 
governo de Lula, os cargos de: 

 
 
 

a. Ministro do Trabalho e posteriormente Ministro da Fazenda. 
b. Ministro das Relações Institucionais e posteriormente Ministro da Casa Civil. 
c. Ministro do Trabalho e posteriormente Ministro das Relações Institucionais. 
d. Ministro das Relações Institucionais e posteriormente Ministro da Fazenda. 

 
 
 

20.  Sabe-se que, de todos os Países considerados emergentes no cenário 
econômico mundial contemporâneo, um deles apresenta excepcionais taxas 
anuais de crescimento e mercado consumidor em expansão, até mesmo por 
tratar-se da maior população do planeta. De que País estamos falando? 

a. Brasil 
b. China 
c. Índia  
d. Indonésia 
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
 

21. No Art. 143, Das Responsabilidades, o servidor responde administrativa, civil e 
penalmente pelo exercício irregular de suas atribuições. Sobre o Capítulo IV Das 
Responsabilidades, assinale a alternativa que contém a seqüência correta das 
afirmações (verdadeiro – V; falso – F). 

 
I. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao   

servidor, nessa qualidade. 
 
 

II. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato ou a sua autoria. 

 
 

III. Tratando-se de danos causados a terceiros responderá o servidor perante a 
Fazenda Pública. 

 

IV.A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, doloso ou culposo que 
resulte ou não em prejuízo ao erário ou a terceiros. 

V. As sanções civis, penais e administrativas não são cumulativas. 
 

 a.   F – F – V – V – V 
 b.   V – V – V- F - F 
c.   V – V – F – F - V 
d.   V – F – F – F – V 

 
22. O provimento dos cargos far-se-á por ato da autoridade competente de cada 

poder, do dirigente de autarquia ou da fundação pública. Em se tratando de 
cargo de carreira, o provimento será sempre na classe inicial. De acordo com 
Art. 9º, Das Disposições Gerais da Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998. São 
formas de provimento de cargo público: 

 
a.   Recondução e referência 
b. Nomeação e lotação 
c. Reintegração e recondução 
d. Readaptação e classe 

 
23. Sobre vencimento e remuneração de que trata a Lei nº 407 de 30 de Agosto de 

1998, marque a alternativa correta. 
 

a. Vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com 
valor fixado em lei. 

 
 

b. Não serão permitidos descontos em folha de pagamento que onerem mais de 
trinta por cento dos vencimentos do servidor. 

 
 

c. Remuneração é a retribuição pecuniária pelo exercício do cargo público, com 
valor fixado em lei. 

 
 

d. A falta poderá ser justificada mediante requerimento do interessado, 
apresentado, no prazo máximo de 36 horas. 
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24. A movimentação do servidor, com o respectivo cargo, para outro órgão ou 
entidade do mesmo Poder, de acordo com o interesse da administração refere-
se a: 

 
a.  Readaptação. 
b.  Promoção.  
c.  Relotação.  
d.  Recondução. 

 
25. De acordo com a Lei nº 407 de 30 de agosto de 1998, “Exercício” é o efetivo 

desempenho das atribuições do cargo. Assinale a opção de resposta que não 
está correta: 

 
a. Qualquer servidor poderá ter exercício em repartição diferente daquele em que 

estiver lotado sem prévia autorização dos responsáveis pelas áreas 
envolvidas. 

 
 

b. Será exonerado o servidor empossado que não entrar em exercício no prazo 
de 30 (trinta) dias, a contar da data da posse. 

 
 

c. O início, a suspensão, a interrupção e o reinicio do exercício serão registrados 
no assentamento individual do servidor, que apresentará ao órgão 
competente os elementos necessários para a anotação. 

 
 

d. Compete ao dirigente do órgão ou entidade para onde for designado o 
servidor, dar-lhe exercício. 
 

26. Entre os itens abaixo, não é função do arquivo: 
 

a. Organizar os documentos. 
b. Classificar os documentos. 
c. Doar os documentos. 
d. Preservar os documentos. 

 
27. A primeira atividade na gestão de documentos correntes é o protocolo. Nesta 

atividade é utilizado um instrumento de trabalho para classificar todo e qualquer 
documento produzido ou recebido por um órgão no exercício de suas funções e 
atividades. Este instrumento é chamado de: 

 
a. Código de recebimento. 
b. Código de protocolo. 
c. Código de classificação. 
d. Código de registro. 

 
28. Sobre os arquivos públicos é correto afirmar, exceto: 
 

a. A cessação de atividades de instituições públicas e de caráter público implica 
o recolhimento de sua documentação à instituição arquivística pública ou a 
sua transferência à instituição sucessora. 
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b. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse 
particular ou de interesse coletivo ou geral, contidas em documentos de 
arquivos, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade. 

 
 
 

c. São os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, no exercício de 
suas atividades, por órgãos públicos de âmbito federal, estadual, do Distrito 
Federal e municipal em decorrência de suas funções administrativas, 
legislativas e judiciárias. 

 
 
 

d. São os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de 
caráter privado, por entidades privadas encarregadas da gestão de serviços 
públicos no exercício de suas atividades. 

 
29.  A gestão de documentos arquivísticos é um procedimento comum na vida das 

empresas públicas e privadas. Por que as empresas necessitam investir em 
arquivos? 

 
a. Os arquivos podem ajudar os gestores a tomar decisões sobre os 

investimentos da empresa. 
 
 

b. Os arquivos são fundamentais para tomada de decisões, recuperação de 
informações e preservação da memória institucional. 

 
 

c . Apenas a questão b está correta. 
 
 

d.  As questões a e b estão corretas.  
 

30.  Ciclo vital dos documentos compreende as fases pelas quais um documento ou 
um conjunto destes passam dentro de uma organização, desde a sua criação 
até a sua destinação final. Estas fases são dividas em: primária, intermediária e 
permanente. Considere as afirmações abaixo: 

 
I.   O arquivo primário caracteriza-se por estar vinculado aos objetivos imediatos 

para os quais foram produzidos ou recebidos em virtude das atividades 
pertinentes. 

 
 

II.  São exemplos de documentos de arquivo permanente, os processos em 
andamento dentro de um órgão público, os memorandos e as circulares. 

 
 

III,. Arquivo intermediário trata-se do conjunto de documentos oriundos do 
arquivo corrente, que estão com baixa freqüência de uso, aguardando sua 
destinação final. 

 
 

IV.    Regulamento e tratado assinado entre países são exemplos de 
documentos que podem compor o acervo de um arquivo primário. 

 
Sobre as afirmações, marque a opção de resposta certa: 
 

a. I e IV, apenas. 
b. I e III, apenas. 
c. III, apenas. 
d. III e IV, apenas. 
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 31. Analise as seguintes afirmativas: o arquivo corrente ou de primeira idade possui 

características que se diferenciam das características dos arquivos intermediário 
e permanente porque é constituído de documentos em curso ou consultados 
freqüentemente, conservados nos escritórios, nas repartições ou dependências 
próximas de fácil acesso. É correto concluir que: 

 
a. As duas afirmativas são verdadeiras e a segunda justifica a primeira  
b  A primeira afirmativa é falsa e a segunda verdadeira  

 c.   A primeira afirmativa é verdadeira e a segunda falsa 
 d.   As duas afirmativas são falsas 

 
32. A Lei Federal n° 8666/93 estabelece que as compras, sempre que possível, 

deverão: 
 
 
 

a. Ser processadas através de sistema de registro de preços, que deverá ser 
realizado por meio de licitação na modalidade de tomada de preços, do tipo 
menor preço. 

b. Atender ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as 
condições de manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas.  

 

c. Balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 
Administração Pública, e caso tenham sido processadas pelo sistema de 
registro de preços o prazo de validade será por dois anos. 

 

d. Ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessárias para aproveitar as 
peculiaridades do mercado, visando alcançar o menor preço, mesmo com 
prejuízo da quantidade do material. 
 

33. No âmbito do processo de licitação, o licitante somente pode desistir da 
proposta, sem necessidade de justificativas, até a conclusão da seguinte fase: 

 
 

a. Adjudicação.  
b. Classificação. 
c. Julgamento. 
d. Habilitação. 

 
34. A desclassificação do licitante, motivada pelo não atendimento às exigências 

constantes no instrumento convocatório do certame, está diretamente 
relacionada com o princípio da: 

 
 
 

a. Economicidade. 
b. Competitividade. 
c. Vinculação ao edital. 
d. Igualdade entre os licitantes. 

 
35. Conforme previsão expressa na Lei nº 8.666/93, a licitação destina-se à 

observância do princípio constitucional da isonomia e, em relação à 
Administração Pública, a selecionar a proposta que lhe: 

 
 

a. Seja mais vantajosa. 
b. Seja mais conveniente. 
c. Proporcione melhor preço. 
d. Ofereça melhores condições. 
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 36. Sobre orçamento público é correto afirmar, exceto: 

 
 
 

a. A gestão de uma instituição, independentemente de sua natureza jurídica, 
tem no seu orçamento um instrumento capaz de orientar as decisões que 
devem ser tomadas no sentido de alcançar os objetivos pretendidos, através 
da materialização das ações pensadas e programadas para um período 
determinado, no caso, quatro anos. 

 
 

b. A elaboração do orçamento permite identificar previamente os recursos 
disponíveis e mobilizáveis, que serão aplicados segundo as prioridades 
estabelecidas em função da política implementada pelo governante. 

 
 

c. O orçamento tem-se constituído no mais importante instrumento de gestão 
dos recursos públicos. 

 
 

d. É no Orçamento que o cidadão identifica a destinação dos recursos que o 
governo recolhe sob a forma de impostos. Nenhuma despesa pública pode 
ser realizada sem estar fixada no Orçamento. 
 

37. O controle da execução orçamentária, incluído nas disposições gerais da Lei n.º 
4.320/64, que estabelece a contabilidade pública, compreenderá: 

 
 
 

I.  O cumprimento do programa de trabalho expresso em termos monetários e em 
termos de realização de obras e prestação de serviços. 
 
 

II.  A fidelidade funcional dos agentes da administração, responsáveis por bens e 
valores públicos; 
 
 

III.  A verificação de que a legalidade dos atos de execução orçamentária será 
prévia, concomitante e subseqüente. 
 
 

IV.  Legalidade dos atos de que resultem a arrecadação da receita ou a 
realização da despesa, o nascimento ou a extinção de direitos e obrigações. 

 
Estão corretas: 
 
a. I, II e IV, apenas. 
b. I, III e IV, apenas. 
c. I, II e III, apenas. 
d. I, II, III e IV.  

 
38. O instrumento de gestão pública que estima as receitas que o governo espera 

arrecadar durante o ano e fixa os gastos a serem realizados com tais recursos, 
denomina-se Lei:  

 
 
 

a. Do Plano Plurianual – PPA. 
b. De Diretrizes Orçamentárias – LDO. 
c. Da Responsabilidade Fiscal – LRF. 
d. Orçamentária Anual – LOA. 

 
 
 
 

39. Os materiais de consumo requeridos e usados com maior freqüência deverão ser 
estocados: 

 
 

a. Junto aos materiais de pouco uso 
b. Na parte mais alta das estantes 
c. Em lugar de fácil acesso 
d. Em lugar de difícil acesso 
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40. O documento utilizado para retirada de material do almoxarifado é denominado: 
 

a. Relatório técnico de inspeção  
b. Ficha de controle de estoque 
c. Requisição de material 
d. Ficha de assinatura credenciada. 
 
 

  BOA PROVA! 


