PROCESSO SELETIVO

PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE FUNCIONÁRIOS DA
ORG. SOCIAL HOSPITAL DE CÂNCER DE PERNAMBUCO - HCP GESTÃO
15 de dezembro de 2019

ASSISTENTE DE PATRIMÔNIO
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

NOME DO CANDIDATO

ASSINATURA DO CANDIDATO

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
01. Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a) Este caderno com 25 (vinte e cinco) questões de prova, sem repetição ou falha;
b) O cartão de respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.
02. Verifique se este material está em ordem, preencha os espaços destinados ao seu nome, número de inscrição e cargo e assine no
local especificado.
03. No cartão respostas, a marcação das letras correspondentes às respostas certas deve ser feita com caneta esferográfica de tinta
preta ou azul.
04. Tenha muito cuidado com o cartão de respostas, pois o mesmo não poderá ser substituído.
05. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 4 (quatro) alternativas classificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Somente uma corresponde adequadamente ao quesito proposto. Você só deve assinalar uma resposta. A marcação de mais de uma
alternativa anula a questão. Mesmo que uma das respostas esteja correta.
06. Será eliminado do Processo Seletivo o candidato que:
a) Não apresentar o documento de identidade exigido pelo Regulamento do Processo Seletivo;
b) Ausentar-se da sala de provas antes do tempo mínimo de 60 (sessenta) minutos;
c) Ausentar-se da sala de provas, no tempo permitido, sem o acompanhamento do fiscal;
d) For surpreendido em comunicação com outro candidato ou terceiros, verbalmente, por escrito ou por qualquer outro meio de
comunicação, sobre a prova que estiver sendo realizada, ou utilizando-se de máquinas calculadoras e/ou similares, livros,
anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta, inclusive códigos e/ou legislação;
e) Durante a realização das provas, for surpreendido portando aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, walkman,
agenda eletrônica, notebook, palmtop, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, controle de alarme de
carro, pendrive, tablet, smartphone, mp3 player e similares, bem como relógio de qualquer espécie, óculos escuros ou quaisquer
acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro, etc. e, ainda, lápis, lapiseira/grafite e/ou borracha, recipiente ou
embalagem, tais como garrafas de água, suco, refrigerante e embalagens de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolates)
que não sejam fabricadas em material transparente ou que estejam com o rótulo;
f) Estiver portando, durante as provas, qualquer tipo de equipamento eletrônico de comunicação (ver item e) ou manter o
equipamento ligado, mesmo que este esteja acomodado conforme previsto no Regulamento do Processo Seletivo (5.12.2 Os
g)
h)
i)
j)
k)

pertences pessoais dos candidatos serão acomodados em local a ser indicado pelos fiscais, onde deverão ficar durante todo o
período de permanência dos candidatos no local de prova);

Lançar mão de meios ilícitos para executar as provas;
Não devolver o Cartão de Respostas e o Caderno de Questões;
Fizer anotação de informações relativas às suas respostas em qualquer outro meio que não o fornecido pelo PRÓ-MUNICÍPIO;
For flagrado descumprindo, durante a realização das provas, o disposto no item 5.11 do Regulamento;
Perturbar, de qualquer modo, a ordem dos trabalhos ou agir com descortesia para com qualquer dos examinadores, executores,
fiscais e seus auxiliares ou autoridades presentes nos locais de provas;
l) Recusar-se a ser submetido ao detector de metal.
07. 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 conta.
08. Ao terminar, entregue ao fiscal o caderno de questões e a folha de respostas e assine a folha de presença.
09. O tempo disponível para esta prova de questões objetivas é de 4 (quatro) horas.
10. Não esquecer de assinar o caderno de questões.

PREENCHA COM AS SUAS MARCAÇÕES ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA ACIMA
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LÍNGUA PORTUGUESA
O texto servirá de base para as questões 01 e 02:
O tempo: Feroz amigo
É uma das esquisitices do nosso tempo que na época em que mais tempo vivemos haja tanta dificuldade em relação
ao que se convencionou chamar velhice. Palavras significam emoções e conceitos, portanto também preconceitos. Por isso,
quero falar de minha implicância com a implicância que temos com os vocábulos – e a realidade – velho, velhice.
E, como gosto de historinhas, algumas, como estas, reais, lembro um episódio com Tônia Carrero, ainda uma linda
mulher aos oitenta anos. E certa vez alguém lhe perguntou: “Tônia, chegando aos oitenta, como você lida com a velhice?”.
Todos gelaram, mas ela, em pé no meio da sala, possivelmente com um cálice de champanhe na mão, respondeu sem
hesitar: “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”.
E todos acharam maravilhosa aquela presença de espírito, e aquele pensamento. Naturalmente, nem ela, nem
ninguém gostaria de envelhecer com as doenças, perdas e fragilidades que tantas vezes nos acompanham quando o
número de anos cresce assustadoramente. Mas que, pelo menos, não sejamos velhos chatos e sombrios, eternamente
reclamando de tudo e de todos.
Quando não pudermos mais realizar negócios, viajar a países distantes ou dar caminhadas, poderemos ainda exercer
afetos, agregar pessoas, ler bons livros, observar a humanidade que nos cerca, eventualmente lhe dar abrigo e colo. Para
isso, não é necessário ser jovem, belo, com carnes firmes e pele de seda… ou ágil, mas ainda lúcido.
Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia: o nosso, e dos que amamos. E, em momentos de dor indizível,
redobrar sem espalhafato, com delicadeza, o amor de que somos capazes.
Fonte: https://www.50emais.com.br/lya-luft-o-tempo-feroz-amigo/

QUESTÃO 01
É correto afirmar sobre o texto:
A) A autora concebe a velhice de forma pessimista, mostrando que nada mais resta aos que estão vivenciando esta fase
da existência;
B) Pelas características presentes no texto, o gênero textual a qual pertence é o conto;
C) No último parágrafo do texto há o predomínio da narração;
D) No termo “eventualmente lhe dar abrigo e colo”, o termo destacado retoma, no texto, a palavra “humanidade”.
QUESTÃO 02
Analise as afirmativas acerca de alguns aspectos linguísticos do texto, julgando-as certas (C) ou erradas (E):
( ) “nem ela, nem ninguém”. Os termos destacados são conjunções coordenativas aditivas;
( ) “Ora, eu acho ótimo. Porque a alternativa seria a morte”. As aspas, no texto, foram usadas para indicar a fala de
alguém;
( ) “Viver deveria ser poder celebrar sempre mais um dia”. O verbo destacado está no futuro do presente do indicativo;
( ) “dor indizível” significa uma dor que pode ser declarada.
A sequência correta, de cima para baixo é:
A) C, E, C, E;
B) C, C, E, E;
C) E, C, E, C;
D) E, C, E, E.
QUESTÃO 03
Leia as frases de Machado de Assis e marque a opção em que há um período composto por subordinação:
A) “Não tive filhos, não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria.”;
B) “A vida sem luta é mar morto no centro do organismo universal.”;
C) “A vida é cheia de obrigações que a gente cumpre por mais vontade que tenha de infringir deslavadamente.”;
D) “Creia em si, mas não duvide sempre dos outros.”.
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QUESTÃO 04
Leia o texto:
Educação! Educação!

Sonho com Dona Teteca, minha implacável professora de Português. Ela aparece, brandindo um exemplar do JB
com a segunda parte do artigo Educação! Educação!
Passa-me um sabão danado. (...)
– Seu analfabeto! Não foi isso que te ensinei! Não podes errar a concordância!
Assustado, leio um texto meu que o JB publicou no domingo passado:
“Um dos romances que mais marcou minha adolescência...”
Sinto um frio na espinha e balbucio:
– Desculpe, Dona Teteca... Eu me distraí. (...)
Conformado, pego uma resma de papel e começo a escrever, pensando: “Poxa, logo num texto sobre educação!”.
Acordo, sobressaltado e ofegante. Perdão, leitores.

Fonte: UTZERI, Fritz. Jornal do Brasil. Rio de Janeiro, 27 jul. 2003.

Analise as afirmativas sobre a Gramática textual:
I.

“Um dos romances que mais marcou minha adolescência.”. Esta é a frase pela qual a professora chamou o narrador
de analfabeto, pois o mesmo teria cometido um erro de concordância;
II. “Passa-me um sabão danado.” No lugar de ênclise, nesta frase, seria correto usar a próclise;
III. “Não foi isso que te ensinei!” A regência do verbo ensinar está correta, pois segundo a Gramática Normativa, no sentido
de "dar instrução a, transmitir conhecimento a" ele é um verbo transitivo direto e indireto;
IV. “Um dos romances que mais marcou minha adolescência...” O termo destacado é um pronome relativo.
São corretas somente as afirmativas:
A) I, II e IV;
B) II e III;
C) I, III e IV;
D) I e III.
QUESTÃO 05
Sobre a Redação Oficial é correto afirmar:
A) Aviso, Ofício e memorando são expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela forma;
B) A Redação Oficial exige clareza, formalidade e tratamento, correta diagramação do texto, não exigindo, contudo,
uniformidade nos documentos;
C) Para tratar assuntos oficiais pelo órgão da administração pública entre si e também com particulares é usado o
Memorando;
D) O vocativo utilizado quando o documento é dirigido ao governador do Estado é “Digníssimo Governador”.
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RACIOCÍNIO LÓGICO MATEMÁTICO
QUESTÃO 06
A soma de 3 números consecutivos é igual a 120. O menor
deles é:

QUESTÃO 10
Em uma pesquisa sobre a preferência de sabores em
determinado dia 100 clientes foram selecionados para
responder sobre a preferência de sabores. Sabe-se que:

A) 37;
B) 39;
C) 40;
D) 41.

I. 70 gostam de sorvete de chocolate;
II. 40 gostam de sorvete de baunilha;
III. 30 gostam de ambos os sorvetes.

QUESTÃO 07
Observe a sequência:

Quantos clientes não gostam de nenhum dos dois sabores
(chocolate e baunilha)?

6/a, 18/e, 54/i, 162/m, I/II.

A) 10;
B) 20;
C) 30;
D) 40.

Para que a sequência lógica permaneça correta então o I
e o II devem ser substituídos, respectivamente, por:
A) 324,
B) 486,
C) 482,
D) 496,

r;
q;
o;
p.

QUESTÃO 08
Observe a proposição:

Faz sol, então Danilo vai à praia.
Sobre a proposição pode-se afirmar que:
A) É chamada de condicional e sua negativa é: “Faz sol e
Danilo não vai à praia.”
B) É chamada de disjuntiva e sua negativa é: “Faz sol e
Danilo não vai à praia.”
C) É chamada de condicional e a sua negativa é: “Não faz
sol e Danilo não vai à praia.”
D) É chamada conjuntiva e sua negação é: “Não faz sol e
Danilo não vai à praia”
QUESTÃO 09
32 jogadores de golf participam de um campeonato. Sabese que o mesmo é eliminatório, ou seja, o participante que
perde uma única vez sai da competição prosseguindo
aquele que ganha. Sabendo que só poderá ocorrer vitória
ou derrota em cada uma das partidas. Marque a
alternativa correta sobre o número de partidas necessárias
para haver um campeão do campeonato.
A) 20;
B) 22;
C) 31;
D) 62;
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
QUESTÃO 11
Um dos grandes benefícios e motivo de grande procura
dos concursos públicos é a estabilidade. A Constituição
Federal prevê as condições necessárias para que o
servidor público adquira esse direito. Acerca deste tema,
marque a opção CORRETA:

QUESTÃO 14
O atendimento ao público é fundamental tanto nas
organizações públicas quanto nas privadas. Ao ser bem
atendido, o cidadão terá uma boa imagem do órgão. Sobre
o tema marque a opção CORRETA.
A) O servidor deve ser claro e utilizar linguagem simples
ao fornecer informações sobre quais serviços o órgão
presta, quais documentos são exigidos, horário de
atendimento etc.;
B) O servidor público deve ser sensível às necessidades do
cidadão no momento do atendimento, contudo não é
obrigatório demonstrar empatia na comunicação;
C) A apresentação pessoal do servidor público é
irrelevante, portanto, não afeta a qualidade no
atendimento ao público;
D) O servidor não pode chamar o cliente pelo nome,
devendo evitar ações de personalização, uma vez que
essas atitudes podem ser consideradas invasivas.

A) São estáveis após dois anos de efetivo exercício;
B) O servidor público poderá perder o cargo mediante
procedimento de avaliação periódica de desempenho,
na forma de lei complementar, independente de ampla
defesa;
C) Como condição para a aquisição da estabilidade, é
facultativa a avaliação especial de desempenho por
comissão instituída para essa finalidade;
D) Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o
servidor estável ficará em disponibilidade, com
remuneração proporcional ao tempo de serviço, até seu
adequado aproveitamento em outro cargo.
QUESTÃO 12
A Constituição Federal trata das disposições gerais da
administração pública. Acerca do tema, marque a
alternativa CORRETA:

QUESTÃO 15
No editor de texto Microsoft Word, quando uma palavra
está sublinhada ondulada e vermelha, significa que a
palavra sublinhada está com um erro. Marque a opção
CORRETA:

A) De acordo com a Constituição Federal é vedado ao
servidor público ter tatuagens;
B) É vedado ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical;
C) O prazo de validade do concurso público será de até
quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período;
D) Um servidor não pode ocupar dois cargos públicos
remunerados, exceto quando houver compatibilidade
de horários, como por exemplo a de dois cargos de
professor.

A) A palavra fica sublinhada pois apresenta um erro de
ortografia;
B) A palavra apresenta um erro de gramática;
C) Quando isso ocorrer, o usuário deverá excluir a palavra;
D) Isso não decorre de erro, mas simplesmente porque a
palavra está em maiúscula.
QUESTÃO 16
Quando um usuário envia um e-mail para outro usuário, o
servidor utiliza protocolos de envio e recebimento. Marque
a opção que indica CORRETAMENTE quais os protocolos
corretos usados pelo servidor eletrônico de e-mail:

QUESTÃO 13
Bens públicos são todos os bens que pertencem à União,
Estados, Distrito Federal e Municípios. Acerca da gestão
dos bens públicos, marque a opção CORRETA:

A) POP3 e DNS;
B) IMAP e HTTP;
C) POP3 e IMAP;
D) DNS e POP3.

A) Em relação à destinação, os bens públicos de uso
especial são os destinados ao uso de todos, como os
mares, ruas, estradas etc.;
B) A regra é de não se alienar um bem público, contudo
tal regra não é absoluta;
C) Quando a um bem público é atribuída uma destinação
específica, ocorre o fenômeno da desafetação;
D) A afetação ocorre quando um bem público muda a sua
destinação específica.
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QUESTÃO 17
A Lei Complementar nº 101/2000 estabelece normas de
finanças públicas voltadas para a responsabilidade na
gestão fiscal. De acordo com esta Lei, marque a opção
CORRETA:

QUESTÃO 19
A Lei complementar 101 estabelece as normas de finanças
públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.
Marque a alternativa CORRETA que indica os requisitos
essenciais da responsabilidade na gestão fiscal:

A) A Lei não prevê limites em relação a renúncia de receita,
cabendo ao gestor identificar no caso concreto quais
limites devem ser estabelecidos;
B) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva
arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação;
C) A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação
planejada e transparente, sendo desnecessária as ações
em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas públicas;
D) Entende-se como despesa total com pessoal, o
somatório de gastos com servidores ativos e inativos,
exceto os pensionistas.

A) De acordo com a lei complementar 101, somente são
requisitos previsão e instituição de todos os tributos da
competência do ente da federação, não sendo
necessária uma efetiva arrecadação, uma vez que isso
não depende do ente para que ocorra;
B) São requisitos a instituição e a efetiva arrecadação, não
sendo a previsão de tais tributos, obrigação do ente
federativo;
C) São requisitos a efetiva arrecadação e a previsão, não
sendo responsabilidade do ente a instituição dos
tributos;
D) Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva
arrecadação de todos os tributos da competência
constitucional do ente da Federação.

QUESTÃO 18
Vigilância Patrimonial é a atividade exercida com a
finalidade de garantir a segurança física das pessoas e a
integridade do patrimônio público. Acerca da Vigilância
Patrimonial, marque a opção CORRETA:

QUESTÃO 20
A arquivologia é a ciência que estuda os arquivos. De
acordo o tema, marque a opção CORRETA:
A) Microfilmagem é o armazenamento, em disco óptico, de
documento de forma a permitir sua visualização em
terminal de alta resolução, ou ainda a sua impressão;
B) Suporte é o material no qual as informações são
registradas e temos como exemplo pendrive, DVD, CD,
microfilmes, entre outros;
C) Acondicionamento é o total de documentos guardados
em um arquivo;
D) Acervo é o suporte ou embalagem cuja função é
proteger o documento.

A) Uma das missões da Vigilância Patrimonial é atuar
sistemática, preventiva e permanentemente para
proteger a integridade do patrimônio e a incolumidade
física das pessoas;
B) Como se trata de segurança de patrimônio, a atividade
pode ser desenvolvida além dos limites que a legislação
brasileira estabelece, de acordo com as necessidades de
cada caso;
C) A Vigilância Patrimonial deve ser praticada de forma a
proporcionar o estímulo ao cometimento de atos
antissociais;
D) Uma desvantagem da Vigilância Patrimonial é a
impossibilidade de oferecer uma análise de risco e da
vulnerabilidade dos usuários.

QUESTÃO 21
Marque a opção que representa as atribuições dos
Arquivistas:
A) É atribuição somente o planejamento;
B) É atribuição o planejamento, a organização bem como
a direção de serviços de arquivo;
C) É atribuição somente o planejamento e a organização
dos serviços de arquivo;
D) É atribuição somente o planejamento e a orientação.
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QUESTÃO 22
Atendimento ao público corresponde ao ato de cuidar, de
prestar atenção às pessoas e requer de quem pratica,
muita responsabilidade e respeito. Com base no tema,
marque V para verdadeiro e F para falso:

QUESTÃO 25
João é assistente patrimonial de uma determinada
prefeitura. Auxiliando na classificação, identificação e
inventário de bens patrimoniais. Caso ocorra a perda ou
extravio de um bem da prefeitura, João poderá ser
responsabilizado. Acerca da responsabilidade de João
marque a alternativa CORRETA:

Para poder atender bem ao público é necessário:
(
(
(
(

) Estar sempre desatento;
) Utilizar gírias;
) Conhecer o que deseja o atendido;
) Utilizar linguagem clara durante a fala.

A) Como João é servido público, será responsabilizado pela
perda
ou
extravio
de
todos
os
bens,
independentemente do material estar sobre sua
responsabilidade;
B) Mesmo que não ocorra um dano patrimonial, João
poderá ser responsabilizado;
C) É atribuição específica da controladoria o arrolamento e
a escrituração de todos os bens de um órgão público,
como João é assistente de patrimônio e não faz parte
da controladoria, não responderá por perda ou extravio;
D) É atribuição especifica do administrador patrimonial o
arrolamento e a escrituração de todos os bens de um
órgão público, sejam eles móveis ou imóveis, ou seja,
João como assistente patrimonial, poderá ser chamado
e ter responsabilidade sobre todos os bens que lhe são
confiados.

A sequência correta, de cima para baixa, é:
A) F, F, V, V;
B) F, F, F, V;
C) F, V, F, V;
D) V, V, F, F.
QUESTÃO 23
Os arquivos podem ser classificados quando ao seu uso,
estrutura organizacional, extensão e natureza do
documento. Acerca da classificação dos tipos de arquivo,
marque a opção CORRETA:
A) Os arquivos intermediários são aqueles utilizados com
frequência pelos órgãos produtores, assim como sua
consulta;
B) Os arquivos correntes são documentos cujo uso é pouco
frequente e que, por isso, são destinados a um depósito
de armazenamento temporário até que seja dada sua
destinação final;
C) Os arquivos permanentes são documentos cuja guarda
é definitiva em função de seu valor;
D) Os arquivos setoriais são as unidades que controlam os
documentos originados pelos setores.
QUESTÃO 24
A gestão documental é o conjunto de medidas que buscam
racionalizar e tornar eficientes os processos de criação,
avaliação, uso e arquivamento dos documentos. Acerca do
tema, marque a opção CORRETA:
A) No arquivamento vertical os documentos estão
dispostos uns atrás dos outros, de forma a permitir
consulta rápida;
B) Um documento de valor administrativo é também
chamado de secundário, se refere à possibilidade de uso
daquele documento para fins diversos do funcional,
quando passa então a ser considerado como fonte de
pesquisa;
C) Um documento de valor histórico é também chamado
de primário ou funcional, indica o valor que o
documento apresenta para o funcionamento da
instituição, o valor pelo qual ele foi criado;
D) No arquivamento horizontal os documentos estão
dispostos uns atrás dos outros, de forma a permitir
consulta rápida.
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