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PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTÃO 
CONCURSO PÚBLICO 01/2015

C andidato ;_____________________________________________  Inscrição:

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO:

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
normas que regem este Concurso Público.

1. Verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite ao fiscal da sala a sua substituição.

2. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A. B, C, D, E, sendo apenas 1 
(uma) a resposta correta.

3. O candidato só poderá retirar-se do recinto da prova após 1 (urna) hora e 30 (trinta) minutos do início da mesma. Em 
nenhuma hipótese será permitido levar o Caderno de Provas,

4. Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdo das questões será dada pelo fiscal, pois são parte integrante 
da prova.

5. No Caderno de Provas o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. Você deve assinar o cartão-resposta,

6. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Provas para levar consigo as suas respostas.

----- (CARTÃO RESPOSTA RASCUNHO)------
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LÍNGUA PORTUGUESA Questão 4. Analise as frases abaixo:

Texto 1
O caracol

Oi, eu sou o caracol. E sta .....que carrego nas costas
é na verdade meu esqueleto. Eu sou bem vagaroso. 
Consigo caminhar só cinco metros por hora. Eu sou 
herbívoro, ou seja, como só vegetais. Gosto muito
de verduras como..... alface, couve e frutas macias.
Quando estou caminhando deixo uma
listinha brilhante, este caminho .......  que fica por
......  eu passo sei've para lubrificar o chão
e ajudar no meu deslocamento.
Eu não tenho audição. Utilizo o tato e o olfato para 
........e conseguir minha comida.

Questão 1. A opção que preenche corretamente as 
lacunas do Texto 1 são:

(A) Concha -  a -  viscoso -  onde -  me orientar.
(B) Concha -  o -  viscozo -  aonde — orientar-me.
(C) Conxa -  a -  viscozo -  onde -  me orientar.
(D) Conxa — o -  viscoso — aonde -  orientar-me.
(E) Concha -  o -  viscoso -  aonde -  orientar-me.

Questão 2. Podemos compreender que o Texto 1:

(A) Está escrito em primeira pessoa do singular e é 
um texto do tipo dissertativo com marcas de 
discurso indireto.
(B) Está escrito em modo impessoal, é uma narração 
e apresenta uma personificação do animal para o 
humano (o caracol é quem fala).
(C) E um texto informativo, pois informa o modo de 
viver de um animal. Também é um texto escrito de 
forma denotativa.
(D) Está escrito em primeira pessoa. E um texto do 
tipo narrativo e também expositivo. Possui marcas 
conotativas.
(E) E um texto opinativo, escrito em primeira pessoa 
e do tipo fábula, pois o narrador é um animal e não 
um ser humano.

Questão 3. Na frase “Consigo caminhar só cinco 
metros por hora”, o sujeito é:

(A) Simples.
(B) Oculto.
(C) Inexistente.
(D) Verbal (verbo conseguir).
(E) Desinencial.

I. “Quando estou caminhando deixo uma 
listinha brilhante”.
II. “Elu sou bem vagaroso”.
III. “Consigo caminhar só cinco metros por hora.”

A alternativa correta é:

(A) Na frase I encontramos uma foima verbal no 
gerúndio e um diminutivo na forma analítica. Na 
frase II a palavra “vagaroso” é classificada como um 
adjetivo.
(B) Na frase I o sujeito é oculto. Na frase III o verbo 
“caminhar” é transitivo direto.
(C) Na frase II existe um verbo de ligação, e “bem 
vagaroso” é o predicativo do sujeito. Na frase III, 
“caminhar” classifica-se como infinitivo impessoal.
(D) Em todas as frases cima, o sujeito é classificado 
como simples.
(E) Na frase I, poderíamos colocar uma vírgula logo 
após “caminhando” sem alterar o sentido da frase. 
Essa vírgula seria opcional. Na frase II, poderíamos 
substituir “bem vagaroso” por “lento”.

Questão 5. Relacione as colunas.

I. Pronome relativo.
II. Verbo intransitivo.
III. Partícula apassivadora.
IV. índice de indeterminação do sujeito.

( ) Era-se mais feliz no passado.
( ) O jogo que decidirá o campeonato será no 
domingo.
( ) Construiu-se um posto de saúde.
( ) Ele morreu.

A alternativa que preenche os parênteses de forma 
correta é:

(A) IV -  I -  III -  II.
(B) I I I - I - I V - I I .
(C) II - 1 -  III -  IV.
(D) I -  III -  IV -  II.
(E) IV — III -  II — I.
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Texto 2

Questão 6. De acordo com o Texto 2:

(A) O autor da tirinha fez uso da metáfora para 
denunciar a boa cultura musical brasileira,
(B) Percebemos marcas da linguagem informal e da 
figura de linguagem ironia.
(C) A tirinha pretende levar para o público leitor 
uma informação nova a respeito de uma música 
famosa.
(D) Percebemos que o autor fez uso de uma 
linguagem técnica, utilizada para refletir a sua 
opinião pessoal a respeito de uma música.
(E) Através das expressões dos personagens, 
podemos entender que, enquanto um está animado, 
cantando e dançando, o outro está indiferente pelo 
que está acontecendo, sem demonstrar reações.

Questão 7. Qual das alternativas abaixo apresenta 
um verbo de ligação?

(A) Do avião, o enorme rio parecia uma selva.
(B) O professor concordou com os argumentos dos 
alunos.
(C) O garoto imaginava aventuras.
(D) A escola não oferece vagas.
(E) O menino chorou.

Questão 8. Levando em consideração a norma culta 
da língua portuguesa, qual frase está totalmente 
correta?

(A) Yende-se casas.
(B) Os óculos da menina é de aumento.
(C) Não gosto de fofocas. Não quero saber o que 
sicrano falou de fulano.
(D) Fui à Porto Alegre passar minhas férias.
(E) Abre você o livro por favor na página cinco.

Questão 9. Analise a tirinha abaixo.

Agora, marque a opção que esteja de acordo.

(A) O atendente da loja entendeu que a consumidora 
gostaria de receber uma rasteira, ou seja, uma 
maneira de fazer alguém cair. Essa interpretação fica 
evidente pelo termo “rasteirinha”.
(B) O autor da tirinha fez uso do humor para 
detalhar o modo de falar das pessoas. A tirinha 
colocou em evidência o modo formal da língua 
portuguesa.
(C) A tirinha, um discurso indireto, faz relação entre 
um certo tipo de calçado feminino e o nome que 
esse calçado recebe.



(D) Poderíamos perfeitamente afirmar que o autor 
da tirinha quis fazer uma crítica ao modo de falar 
das pessoas. Essa crítica é dada pela palavra 
“rasteirinha” e a ação que o atendente da loja de 
calçados faz: derrubar a senhora.
(E) Existe uma mensagem maior através da leitura 
dessa tirinha: nós, falantes da língua portuguesa, não 
sabemos manter uma boa expressão oral.

Questão 10. A palavra “rasteirinha” é um 
diminutivo da palavra “rasteira”, que é:

(A) Um hiato.
(B) Um ditongo nasal.
(C) Substantivo abstrato.
(D) Uma palavra tritonga.
(E) Um adjetivo.

MATEMÁTICA

Questão 11. Qual a soma das raízes da equação x2- 
5x+6=0?

(A) 5.
(B) 8.
(C) 10.
(D) 12.
(E) 14.

Questão 12. A expressão 5x(3+4) é igual a:

(A) 5 + 20.
(B) 15+4.
(C) 15+20.
(D) 15+30.
(E) 15-2.

Questão 13. Qual das afirmações abaixo é 
incorreta?

(A) 4,5= 4,50.
(B) 3,02 = 3,2.
(C) 7,100= 7,1.
(D) 9,03= 9,030.
(E) 2, 5=2,5

Questão 14. O conjunto dos números naturais 
maiores que 7 é um conjunto:

(A) Vazio.
(B) Unitário.
(C) Finito.
(D) Infinito.
(E) Sem sucessor.

Questão 15. Numa multiplicação de dois números, 
o produto é igual ao primeiro fator, logo podemos 
concluir que o segundo fator é:

(A) 0.
(B) 1.
(C) 2.
(D) 3.
(E) 4.

LEGISLAÇÃO

Questão 16. De acordo com a Constituição Federal 
Brasileira, o direito ao seguro-desemprego, em caso 
de desemprego involuntário, é um direito:

(A) Social.
(B) Fundamental.
(C) De planejamento familiar.
(D) Político.
(E) Essencial.

Questão 17. De acordo com a Constituição Federal, 
analise a expressão abaixo e assinale a opção 
coneta:

“A lei assegurará aos autores de inventos industriais 
privilégio temporário para sua utilização, (Primeira 
parte) bem como proteção às criações industriais, à 
propriedade das marcas, aos nomes de empresas e a 
outros signos distintivos, tendo em vista o interesse 
social e o desenvolvimento tecnológico e econômico 
do País. (Segunda parte)

(A) Somente a primeira parte está correta.
(B) Somente a segunda parte está correta.
(C) Está totalmente coneta.
(D) Está totalmente errada.
(E) A primeira parte está errada a segunda parte está 
correta.

Questão 18. De acordo com a Constituição Federal, 
alei penal:

(A) Nunca retroagirá.
(B) Sempre retroagirá.
(C) Não retroagirá, salvo se beneficiar o réu.
(D) Retroagirá até 5 anos.
(E) Retroagirá a partir de 15 anos.
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Questão 19. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, quem, por eleição direta, compõe a 
chefia do Poder Executivo?

(A) Prefeito e Vereador.
(B) Vereadores.
(C) Vice-Prefeito e Vereadores.
(D) Somente o Vice-Prefeito.
(E) Prefeito e Vice-Prefeito.

Questão 20. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, é competência privativa do Município:

(A) Desapropriar, somente por necessidade, nos 
casos previstos em leis.
(B) Desapropriar, somente por utilidade pública, nos 
casos previstos em leis.
(C) Desapropriar, somente por interesse social, nos 
casos previstos em leis.
(D) Decretar suas leis, expedir decretos e atos 
relativos aos assuntos de seu peculiar interesse.
(E) Submeter ao Poder Judiciário do município os 
quadros e o regime jurídico de seus servidores.

Questão 21. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, analise a expressão abaixo e assinale a 
opção correta:

“Ao município é vedado instituir tributos, (Primeira 
parte) sobre o patrimônio, a renda ou os serviços 
dos Partidos Políticos e de instituições de educação 
ou de assistência social, observados os requisitos da
Lei. (Segunda parte) ”.

(A) Somente a primeira parte está correta.
(B) Somente a segunda parte está correta.
(C) Está total mente correta.
(D) Está totalmente errada.
(E) A primeira parte está errada a segunda parte está 
cometa.

Questão 22. De acordo com a Lei Orgânica do 
Município, assinale a alternativa correta:

(A) Cabe ao Prefeito a administração dos bens 
municipais e suas decisões impendem de 
fiscalização.
(B) Cabe ao Prefeito a administração dos bens 
municipais, respeitada a competência da Câmara 
quanto àqueles utilizados em seus serviços.
(C) Cabe ao Prefeito a administração dos bens 
municipais, respeitada a competência da Câmara 
quanto a todos os bens do Município.

(D) Cabe à Câmara a administração de todos os bens 
municipais.
(E) Cabe aos Vereadores a administração de todos 
os bens municipais, respeitada a competência da 
Câmara quanto àqueles utilizados em seus serviços.

Questão 23. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais, assinale a alternativa correta:

(A) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à 
ordem de classificação obtida pelos candidatos e ao 
prazo de validade do concurso público.
(B) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à 
ordem de classificação obtida pelos candidatos e ao 
prazo de 2 anos.
(C) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à 
ordem de classificação obtida pelos candidatos e ao 
prazo de 3 anos.
(D) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à 
ordem de classificação obtida pelos candidatos e ao 
prazo de 5 anos.
(E) A nomeação em caráter efetivo obedecerá à 
ordem de classificação obtida pelos candidatos e ao 
prazo de 6 anos.

Questão 24. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais, o servidor não poderá 
permanecer em licença da mesma espécie por 
período superior a:

(A) 12 meses.
(B) 13 meses.
(C) 15 meses.
(D) 20 meses.
(E) 24 meses.

Questão 25. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Municipais, a posse dar-se-á em um 
detenninado prazo que será contado da data de 
publicação do ato de nomeação, podendo, a pedido, 
ser prorrogado por igual período. Qual dos prazos 
abaixo tomará sem efeito a nomeação, contados da 
maneira mencionada anteriormente?

(A) 10 dias.
(B) 12 dias.
(C) 14 dias.
(D) 15 dias.
(E) 16 dias.



ATUALIDADES/ CONHECIMENTOS GERAIS

Questão 26. A origem do nome da cidade de Portão 
se deu por qual dos fatos a seguir?

(A) Foi construído um portão na entrada da cidade 
por ordem do governo imperial.
(B) Existia um portão grande na Estância Velha que 
se avistava logo ao chegar à localidade.
(C) Havia um portão grande que era avistado de 
longe pelos viajantes que chegavam ao local.
(D) Foi construído um grande portão que serviria 
para isolar e impedir que o gado criado na Estância 
Velha escapasse pelo arroio em direção à localidade 
de Rincão do Cascalho.
(E) O município foi batizado com nome de Portão 
em homenagem à Estância Nova que possuía um 
grande portão.

Questão 27. A qual bacia hidrográfica pertencem os 
arroios que banham o município de Portão?

(A) Bacia Hidrográfica do Rio Ibicuí.
(B) Bacia Hidrográfica do Rio Quaraí.
(C) Bacia Hidrográfica do rio Ijuí.
(D) Bacia Hidrográfica do rio Passo Fundo.
(E) Bacia Hidrográfica do Rio dos Sinos

Questão 28. Como se chama a maior investigação 
sobre corrupção conduzida até hoje no país, que 
começou investigando uma rede de doleiros que 
atuavam em vários Estados e descobriu a existência 
de um vasto esquema de corrupção na Petrobrás?

(A) Operação Mala Preta.
(B) Operação Aguas Profundas.
(C) Operação 13 de maio.
(D) Operação Lava Jato.
(E) Operação Jaguatirica.

Questão 29. Leia o excerto abaixo:

“O país enfrenta, desde março de 2011, uma guerra 
civil que já deixou pelo menos 130 mil mortos, destruiu 
a infraestrutura do país e gerou uma crise humanitária 
regional. Quase três anos depois, as partes envolvidas e 
a comunidade internacional tentam fazer estabelecer 
em conjunto os termos para paz. Uma segunda 
conferência de paz, chamada Genebra II, foi realizada 
em janeiro/2014 na Suíça. Entretanto, após mais de 
uma semana de negociações, houve poucos avanços. O 
contestado de Bashar al-Assad, da minoria étnico-

religiosa alauíta, enfrenta uma rebelião armada que 
tenta derrubá-lo do poder”.

Refere-se ao país:

(A) França.
(B) Síria.
(C) Rússia.
(D) Iraque.
(E) Emirados Árabes.

Questão 30. O Ministério da Saúde (BRASIL, 
2016) confirmou recentemente a relação entre o
vírus Zika e ___________. As investigações sobre o
tema devem continuar para esclarecer questões 
como a transmissão desse agente, a sua atuação no 
organismo humano, a infecção do feto e período de 
maior vulnerabilidade para a gestante. Em análise 
inicial, o risco está associado aos primeiros três 
meses de gravidez.

Preenche adequadamente a lacuna no fragmento 
acima:

(A) O surto de microcefalia na região Nordeste.
(B) O surto de encefalopatia na região Sul.
(C) A febre chikungunya na região Sudeste.
(D) A dengue hemorrágica na região Norte.
(E) A macrocefalia na região Sul.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

Questão 31. Autarquias são pessoas jurídicas de 
direito público criadas por lei, para o desempenho de 
serviço público descentralizado. Com relação à essas 
entidades, assinale a alternativa incorreta:

(A) O patrimônio inicial das autarquias é formado 
com a transferência de bens móveis e imóveis da 
entidade matriz, que se incorporam ao patrimônio da 
nova pessoa jurídica.
(B) Os bens e as rendas das autarquias são 
considerados patrimônio público.
(C) O orçamento das autarquias é idêntico ao das 
entidades estatais.
(D) Os contratos das autarquias não estão sujeitos a 
licitação.
(E) As autarquias nascem com os privilégios 
administrativos da entidade que as instituiu.
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Questão 32. Com relação ao princípio da 
publicidade, assinale a afirmativa correta:

(A) A divulgação oficial é condição de eficácia dos 
atos gerais e de efeitos externos produzidos pela 
Administração, bem como daqueles que onerem ou 
possam onerar o patrimônio público.
(B) Todos têm direito a receber dos órgãos públicos 
informações de seu interesse particular, ou de 
interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no 
prazo da lei.
(C) Os órgãos públicos podem negar a divulgação 
de informação, quando o sigilo destas informações 
for imprescindível para a segurança da sociedade ou 
do Estado.
(D) Os atos da Administração Pública Municipal 
serão considerados oficialmente divulgados quando 
publicados no Diário Oficial do município ou 
afixados na sede da Prefeitura ou da Câmara de 
Vereadores.
(E) Todas as respostas acima estão corretas.

Questão 33. A Emenda Constitucional n°19/1998 
introduziu o princípio da eficiência na 
Administração Pública, na tentativa de garantir uma 
maior qualidade no serviço prestado. Tal princípio 
possui um outro princípio implícito, que busca a 
obtenção de um máximo de resultados com um 
mínimo de recursos. Nesta perspectiva, marque a 
alternativa que contém este princípio:

(A) Princípio da Economicidade.
(B) Princípio da Isonomia.
(C) Princípio da Hierarquia.
(D) Princípio da Motivação.
(E) Princípio da Razoabilidade.

Questão 34. Sempre que os atos praticados por um 
agente público ofender a moral, os costumes, as 
regras da boa administração, a Justiça, a equidade 
e/ou a ideia de honestidade, estará ferindo um dos 
princípios que servem de pressuposto de validade de 
todo ato da Administração. Assinale a afirmativa 
que contém o nome deste princípio:

(A) Princípio da Autoexecutoriedade.
(B) Princípio da Supremacia do Interesse Público.
(C) Princípio da Probidade Administrativa.
(D) Princípio da Autotutela.
(E) Princípio da Hierarquia.

Questão 35. Contrato de Gestão é um instrumento 
firmado entre o Poder Público e organizações 
sociais, com vistas à formação de parceria entre as 
partes para fomento e execução de atividades 
relacionadas às áreas de ensino, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico, proteção e 
preservação do meio ambiente, cultura e saúde. Com 
relação a este documento, pode-se afirmar que:

(A) Trata-se de um processo licitatório para 
contratação de um serviço prestado pela organização 
social.
(B) Deve conter especificidades do programa de 
trabalho proposto pela organização, as metas a 
serem atingidas e os respectivos prazos de execução, 
e a previsão dos critérios de avaliação de 
desempenho a serem utilizados.
(C) Deve ser desenvolvido em conjunto com os 
servidores públicos, pois trata-se de uma ferramenta 
de desenho de processos organizacionais internos.
(D) Deve ser desenvolvido em conjunto com os 
servidores públicos, pois trata-se da instauração de 
um plano de cargos e salários em uma organização 
da Administração Pública.
(E) Trata-se de uma forma bastante comum de 
concessão de serviços públicos ao setor privado.

Questão 36. Com relação aos atos administrativos, 
a prerrogativa pela qual a Administração Pública 
pode atuar sozinha inclusive mediante coação, 
conforme o caso, sem a necessidade do 
consentimento do Poder Judiciário, é chamada de:

(A) Presunção de Legitimidade.
(B) Princípio da Autotutela.
(C) Princípio da Hierarquia.
(D) Autoexecutoriedade.
(E) Razoabilidade.

Questão 37. Com relação à invalidação dos atos 
administrativos; é a modalidade de supressão de um 
ato administrativo legítimo, legal e eficaz, mas que 
não mais atende ao interesse público.

(A) Anulação.
(B) Cassação.
(C) Revogação.
(D) Retificação.
(E) Roboração.
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Questão 38. Com relação aos atos administrativos, 
assinale a alternativa que contém o conceito de atos 
discricionários:

(A) São aqueles para os quais a lei estabelece os 
requisitos e condições de sua realização.
(B) São aqueles que se formam da vontade de mais 
de um órgão administrativo.
(C) São aqueles que são resultados da vontade única 
de um órgão, mas que depende da verificação por 
parte de outro para se tornar exequível.
(D) São aqueles que alcançam os administrados, os 
contratantes e, em certos casos, os próprios 
servidores e, somente entram em vigor depois de 
divulgados pelo órgão oficial.
(E) São atos que a Administração pode praticar com 
liberdade de escolha de seu conteúdo, de seu 
destinatário, de sua conveniência, de sua 
oportunidade e do modo de sua realização.

Questão 39. A Lei 8.666/93 estabelece normas 
gerais sobre licitações e contratos administrativos. 
Esta lei deve ser cumprida por todos os órgãos da 
administração direta e também por alguns da 
administração indireta. Assinale a alternativa que 
cita exemplos de alguns desses órgãos da 
administração indireta:

(A) Autarquias, fundações públicas, empresas
públicas, prefeituras e sociedades de economia 
mista.
(B) Autarquias, fundações públicas e privadas, 
empresas públicas e privadas, fundos especiais e 
sociedades de economia mista.
(C) Autarquias, fundações públicas, prefeituras, 
secretarias administrativas, câmaras de vereadores e 
sociedades de economia mista.
(D) Autarquias, fundações públicas, empresas
públicas, fundos especiais e sociedades de economia 
mista.
(E) Autarquias, fundações privadas, empresas
públicas, órgãos do governo estadual, fundos 
especiais e sociedades de economia mista.

Questão 40. A utilização de um processo licitatório 
pressupõe que exista uma possibilidade de 
competição. Os casos em que não há viabilidade de 
competição correspondem às hipóteses de 
inexigibilidade da licitação. Neste contexto, julgue 
os itens abaixo:

I. A licitação não é exigida para aquisição de 
materiais, equipamentos ou gêneros que só possam 
ser fornecidos por produtor, empresa ou

representante comercial exclusivo, vedada a 
preferência de marca, devendo a comprovação de 
exclusividade ser feita através de atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio local, pelo 
Sindicato ou pelas entidades equivalentes.
II. Não é exigida licitação para a contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente 
ou através de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião 
pública.
III. É vedada a inexigibilidade para serviços de 
publicidade e divulgação.
IV. A licitação não é exigida para a contratação de 
serviços técnicos taxativos, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória 
especialização.

Está(ão) correta(s):

(A) Somente a I.
(B) Somente a II.
(C) AII e a IV.
(D) Todas estão corretas.
(E) Somente a IV.
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Servidores do Município do Portão, no que tange 
aos vencimentos e remunerações dos servidores; 
julgue os itens a seguir:

I. Em caso de consignações em folha de pagamento, 
o servidor será obrigado a repor as importâncias 
devidas em casos de exoneração ou demissão, 
podendo parcelar estes valores.
II. Será concedido ao servidor, até o dia vinte do 
mês, a título de adiantamento quinzenal, 50,00% 
(cinquenta por cento) do seu vencimento básico.
III. A remuneração mensal do servidor, será paga até 
o dia 05 (cinco) do mês subsequente.
IV. O maior vencimento atribuído a cargo público 
não poderá ser superior a quinze vezes o valor do 
menor padrão de vencimentos.

Está(ão) correta(s):

(A) Somente a II.
(B) Somente a I.
(C) I e a III.
(D) I, II e III.
(E) III e a IV.



Questão 42. A correspondência oficial se reveste de 
certas formalidades que são peculiares ao meio. 
Uma das características da redação oficial diz 
respeito às normas e princípios do idioma utilizado, 
pois há a necessidade de um padrão de linguagem 
que sirva de instrumento geral de comunicação entre 
os membros de uma mesma sociedade. Tal 
característica da redação oficial é chamada de:

(A) Concisão.
(B) Coesão.
(C) Polidez.
(D) Correção.
(E) Harmonia.

Questão 43. Edital é um documento com a 
finalidade de tornar público um fato, aviso ou 
ordem. Normalmente é afixado em lugares públicos, 
de fácil acesso à comunidade, bem como publicado 
em jornais de ampla circulação e internet. São partes 
de um edital:

(A) Timbre, título, ementa, texto, assinatura e visto.
(B) Timbre, ementa, texto, assinatura, visto e 
parecer.
(C) Título, ementa, texto, endereçamento e visto.
(D) Timbre, título, índice, texto, assinatura e visto.

* (E) Título, ementa, sumário, texto, assinatura e 
visto.

Questão 44. É um documento escrito em que uma 
autoridade, por solicitação de outra ou por interesse 
próprio, expõe o seu entendimento a respeito de 
determinado assunto, fato ou situação, após 
criteriosa análise. E amplamente utilizado no meio 
jurídico, sendo que o jurista, embasado em razões 
doutrinárias, conclui por uma solução que deve ser 
aplicada ao caso. Assinale a alternativa que contém 
o nome deste documento:

(A) Solicitação.
(B) Requerimento.
(C) Ofício.
(D) Parecer.
(E) Declaração.

Questão 45. Assinale o vocativo a ser utilizado nas 
correspondências dirigidas aos Chefes de Poder, 
seguido do respectivo cargo:

(A) Meritíssimo.
(B) Vossa Eminência.

(C) Excelentíssimo Senhor.
(D) Vossa Magnificência.
(E) Vossa Reverendíssima.

Questão 46. Após um período aquisitivo de doze 
meses, o servidor público terá direito a gozar de um 
período de férias de 30 dias corridos, salvo na 
hipótese do servidor ter faltado ao trabalho 
injustificadamente dentro do período aquisitivo. Na 
hipótese de o servidor ter faltado 14 dias de trabalho 
sem justificativa, quantos dias de férias este servidor 
terá direito?

(A) 12 dias corridos.
(B) 15 dias corridos.
(C) 16 dias corridos.
(D) 18 dias corridos.
(E) 30 dias corridos.

Questão 47. De acordo com o Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município de Portão, é não é 
permitido aos servidores:

(A) Guardar sigilo sobre assuntos da repartição.
(B) Manter sob sua chefia imediata, cônjuge, 
companheiro ou parente até segundo grau civil, 
ainda que decorrente de nomeação por concurso 
público.
(C) Frequentar cursos e treinamentos com fins de 
especialização.
(D) Expedir certidões requeridas para defesa de 
direito ou esclarecimento de situações de interesse 
pessoal.
(E) A representação contra ilegalidade ou abuso de 
poder.

Questão 48. No caso de um servidor da 
Administração Pública que cause dano a terceiros, 
no exercício de suas atribuições, o servidor estará 
submetido ao regime de responsabilidade civil:

(A) Subjetiva, e a repartição a que o servidor 
pertence estará sujeita ao regime da responsabilidade 
civil objetiva.
(B) Objetiva, tanto para o funcionário quanto para a 
repartição a que pertence.
(C) Subjetiva, tanto para o funcionário quanto para a 
repartição a que pertence.
(D) Objetiva ou subjetiva, de acordo com o serviço 
prestado pela repartição, valendo a mesma regra 
para a definição do regime da responsabilidade civil 
da repartição.
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(E) Objetiva, enquanto a repartição a que pertence, 
estará sujeita ao regime da responsabilidade civil 
subjetiva.

Questão 49. No ambiente de trabalho existem 
alguns fatores que podem interferir nas 
características psicofisiológicas do trabalhador, 
causando desconforto ou afetando sua saúde. São 
alguns exemplos: levantamento de peso, ritmo 
excessivo de trabalho, monotonia, tarefas 
excessivamente repetitivas e postura inadequada de 
trabalho. A esses exemplos damos o nome de:

(A) Riscos ergonômicos.
(B) Riscos biológicos.
(C) Riscos químicos.
(D) Riscos físicos.
(E) Riscos acidentais.

Questão 50. Suponha que, ao exercer seu trabalho 
como agente administrativo do município de Portão, 
lhe seja solicitado a elaboração de uma comunicação 
escrita endereçada ao(à) Secretário(a) de Agricultura 
do Município. Qual o vocativo a ser empregado, 
antes do respectivo cargo desta autoridade?

| (A) Senhor(a). .
(B) Meritíssimo(a).
(C) Excelentíssimo(a).
(D) Ilustríssimo(a).
(E) Vossa senhoria.
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