
 

 

CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUNDÁ-PA  

EDITAL 001/2016 

 

CADERNO DE QUESTÕES 
AUX. SERVIÇOS GERAIS, AUX. SERVIÇOS URBANOS E AUX. ADMNISTRATIVO 

NÍVEL FUNDAMENTAL COMPLETO 
 

 

NÚMERO DE INSCRIÇÃO:  

NOME DO CANDIDATO: __________________________________________ 

 

 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 QUESTÕES 
de múltipla escolha (objetivas) correspondentes ao cargo 
concorrente do candidato; 
2. Cada questão de múltipla escolha apresenta CINCO 
alternativas identificadas com as letras A, B, C, D e E sendo 
apenas uma correta; 
3. Confira se o seu CADERNO DE QUESTÕES contém a 
quantidade de questões descritas no item 1 e se o cargo e 
nível para os quais você foi inscrito estão corretos. Caso 
esteja incompleto ou apresente qualquer defeito comunique 
imediatamente ao fiscal de sala; 
4. Observe, na FOLHA DE RESPOSTA, se seus dados 
estão registrados corretamente. Caso haja alguma 
divergência, comunique ao fiscal de sala; 
5. ATENÇÃO: após conferência, assine seu nome no 
espaço próprio da FOLHA DE RESPOSTA E CADERNO DE 
QUESTÕES; 
6. É obrigatório o uso de caneta esferográfica feita em 
material transparente de tinta PRETA; 

7. Não é permitido, no momento da prova, o candidato 
permanecer com aparelhos eletrônicos (calculadora, telefone 
celular, tablet etc.), óculos escuros, protetor auricular, boné 
e/ou relógio. 
8. O (a) candidato (a) só poderá se ausentar do local de 
prova depois de transcorrido o tempo de 1(uma) hora do 
início da prova. Vale ressaltar que só poderá levar o 
CADERNO DE QUESTÕES, após 2(duas) horas do início da 
prova; 
9. O tempo disponível para a prova é de 03 (três) horas; 
10. Quando terminar sua prova, entregue ao fiscal de sala a 
FOLHA DE RESPOSTAS e o CADERNO DE QUESTÕES 
(caso não tenha decorrido o tempo de 2 horas do início da 
prova); 
11. Será eliminado do concurso e terá sua prova anulada o 
candidato (a) que: NÃO ASSINAR A LISTA DE PRESENÇA 
e/ou a FOLHA DE RESPOSTAS. 
12. Os três últimos candidatos, ao terminar a prova, só 
poderão sair juntos. 

 

 

BOA PROVA! 

 

  

DESTAQUE AQUI 

 

  

 

 

 

 

 

01  06  11  16  21  26  31  36  

02  07  12  17  22  27  32  37  

03  08  13  18  23  28  33  38  

04  09  14  19  24  29  34  39  

05  10  15  20  25  30  35  40  
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Questões de 01 a 10 

 

Texto para as questões de 01 a 08 

 
O PADEIRO 

Rubem Braga 

Levanto cedo, faço minhas abluções, ponho a 

chaleira no fogo para fazer café e abro a porta do 

apartamento - mas não encontro o pão costumeiro. No 

mesmo instante me lembro de ter lido alguma coisa nos 

jornais da véspera sobre a "greve do pão dormido". De 

resto não é bem uma greve, é um lock-out, greve dos 

patrões, que suspenderam o trabalho noturno; acham que 

obrigando o povo a tomar seu café da manhã com pão 

dormido conseguirão não sei bem o que do governo. 

Está bem. Tomo o meu café com pão dormido, 

que não é tão ruim assim. E enquanto tomo café vou me 

lembrando de um homem modesto que conheci 

antigamente. Quando vinha deixar o pão à porta do 

apartamento ele apertava a campainha, mas, para não 

incomodar os moradores, avisava gritando: 

- Não é ninguém, é o padeiro! 

Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? 

“Então você não é ninguém?” 

Ele abriu um sorriso largo. Explicou que 

aprendera aquilo de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera 

bater a campainha de uma casa e ser atendido por uma 

empregada ou outra pessoa qualquer, e ouvir uma voz 

que vinha lá de dentro perguntando quem era; e ouvir a 

pessoa que o atendera dizer para dentro: "não é ninguém, 

não senhora, é o padeiro". Assim ficara sabendo que não 

era ninguém... 

Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se 

despediu ainda sorrindo. Eu não quis detê-lo para explicar 

que estava falando com um colega, ainda que menos 

importante. Naquele tempo eu também, como os 

padeiros, fazia o trabalho noturno. Era pela madrugada 

que deixava a redação de jornal, quase sempre depois de 

uma passagem pela oficina − e muitas vezes saía já 

levando na mão um dos primeiros exemplares rodados, o 

jornal ainda quentinho da máquina, como pão saído do 

forno. 

Ah, eu era rapaz, eu era rapaz naquele tempo! E 

às vezes me julgava importante porque no jornal que 

levava para casa, além de reportagens ou notas que eu 

escrevera sem assinar, ia uma crônica ou artigo com o 

meu nome. O jornal e o pão estariam bem cedinho na 

porta de cada lar; e dentro do meu coração eu recebi a 

lição de humildade daquele homem entre todos útil e entre 

todos alegre; "não é ninguém, é o padeiro!" 

E assobiava pelas escadas. 
Disponível em <www.pensador.uol.com.br>. Acesso em 11 Out. 2016. 

 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 01     
O texto “O padeiro” é corretamente classificado como o 

gênero textual 

 

(A) conto. 

(B) crônica. 

(C) fábula. 

(D) novela. 

(E) diário pessoal. 

 
QUESTÃO 02     

O objetivo do narrador ao contar sua história é: 

 

(A) Denunciar o desgastante trabalho noturno a que são 

submetidos tanto padeiros quanto jornalistas. 

(B) Menosprezar a profissão de padeiro, já que a sua 

tarefa é insignificante para sociedade. 

(C) Desvalorizar a profissão de jornalista, visto que 

socialmente é tão insignificante como a do padeiro. 

(D) Mostrar que é melhor ser jornalista do que padeiro, já 

que ninguém nota a existência deste último. 

(E) Trazer ao leitor a lição de que jamais se deve deixar 

envaidecer pelo trabalho realizado. 

QUESTÃO 03     
No trecho “Eu não quis detê-lo para explicar que estava 

falando com um colega, ainda que menos importante.”, o 

narrador revela 

 

(A) desprezo. 
(B) ironia. 
(C) humildade. 
(D) soberba. 
(E) compaixão. 
 
QUESTÃO 04     
A correta análise sintática da oração “Ele abriu um sorriso 

largo” revela a presença de  

 

(A) um predicado nominal. 

(B) um objeto indireto em ‘um sorriso largo’. 

(C) um adjunto adverbial em ‘largo’. 

(D) adjuntos adnominais em ‘um’ e ‘largo’. 

(E) de sujeito indeterminado em ‘ele’. 

 
QUESTÃO 05    
O emprego da crase em “Quando vinha deixar o pão à 
porta do apartamento [...]” justifica-se pela 
 
(A) mesma regra em “Cedi a vez à minha prima.” 
(B) presença de uma locução adverbial feminina. 
(C) presença de um nome próprio feminino. 
(D) mesma explicação presente em ‘à moda de’. 
(E) mesma regra presente em “Vou à Inglaterra”.  
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QUESTÃO 06 
No trecho “Naquele tempo eu também, como os padeiros, 
fazia o trabalho noturno.”, o uso das vírgulas indica 
 

(A) a intercalação de um vocativo. 
(B) o destacamento de um adjunto adverbial. 
(C) o isolamento de uma explicação. 
(D) a omissão de uma palavra. 
(E) o isolamento de uma oração adjetiva. 

 
QUESTÃO 07 
No trecho “e muitas vezes saía já levando na mão um dos 

primeiros exemplares rodados, o jornal ainda quentinho 

da máquina, como pão saído do forno.”, a figura de 

linguagem presente é: 

(A) metonímia 

(B) perífrase 

(C) hipérbole 

(D) antítese 

(E) comparação 

 

QUESTÃO 08 
Em “O jornal e o pão estariam bem cedinho na porta de 

cada lar”, o termo destacado pertence à mesma classe 

gramatical da palavra destacada em: 

 

(A) Talvez, o país tenha outro rumo político. 

(B) Cão que ladra não morde. 

(C) O dia está muito claro. 

(D) Na madrugada silenciosa, ele canta. 

(E) Ele tem um jeito lento de fazer as coisas. 
 

 

Texto para a Questão 09 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 09 

Na tira, a ausência de acentuação em ideia e plateia 

revela 

 
(A) desconhecimento sobre a ortografia da Língua 

Portuguesa atualmente. 
(B) a regra de não acentuação de palavras oxítonas 

terminadas em ditongos abertos. 
(C) a regra de não acentuação de palavras paroxítonas 

terminadas em ditongos abertos. 
(D) uma regra de acentuação diferente daquela que deve 

ser aplicada às palavras heroico e mocreia. 
(E) a mesma regra presente em palavras dói e herói, 

segundo a Nova Ortografia da Língua Portuguesa. 
 
QUESTÃO 10 
Marque a alternativa correta quanto ao uso do hífen nas 
palavras abaixo: 
  
(A) semirreta, anti-inflamatório e inter-regional. 
(B) auto-escola, anti-rugas e co-obrigação. 
(C) mini-saia, agroindustrial e anti-social. 
(D) não-verbal, anti-higiênico e coautor 
(E) plurianual, semi-círculo e vice-presidente. 

 

MATEMÁTICA 
 
Questões de 11 a 20 
 
QUESTÃO 11     
Para encher a piscina de sua casa, dona Joana liga três 

torneiras idênticas e com a mesma vazão. Após 15 horas 

está completamente cheia. Devido à demora em encher a 

piscina, ela resolve instalar nas bordas da piscina mais 

duas torneiras idênticas às torneiras iniciais, inclusive de 

mesma vazão. Sendo assim, se ela ligar todas as 

torneiras juntas, a redução do tempo para encher a piscina 

é de 

 

(A) 25 horas. 

(B) 9 horas. 

(C) 6 horas. 

(D) 7 horas. 

(E) 15 horas. 

 
QUESTÃO 12     
Em uma loja no centro comercial do Município de 

Jacundá, um determinado produto está sendo vendido em 

uma promoção com 30% de desconto. Se o preço 

inicialmente deste produto era de R$ 94,00, podemos 

afirmar que o produto está sendo vendido por 

 

(A) R$ 65,80. 

(B) R$ 32,60.  

(C) R$ 128,20. 

(D) R$ 54,50. 

(E) R$ 122,20. 
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QUESTÃO 13     

A soma 𝒂 + 𝒃 + 𝒄 = 𝟏𝟕𝟒, sendo a, b e c números naturais 

consecutivos, em que a é o antecessor de b e c é o 

sucessor de b. Logo, a soma do antecessor de b com o 

sucessor de b é:  

 

(A) 329 

(B) 243 

(C) 175 

(D) 112 

(E) 116 

 

QUESTÃO 14     

Em uma escola do Município de Jacundá, as aulas no 

período da manhã começam pontualmente às 7h20min.  

Sendo de 45 minutos a duração de cada aula. Após a 

terceira aula ocorre um intervalo de 20 minutos e os 

alunos são liberados no final da quinta aula.  

Considerando-se que não há nenhuma interrupção neste 

cronograma, os alunos serão liberados a partir das 

 

(A) 11h20min. 

(B) 11h25min. 

(C) 11h30min. 

(D) 11h45min. 

(E) 12h00min. 

 
QUESTÃO 15     
De uma jarra com suco que tinha na geladeira, Pedro 

tomou dois quintos deste suco e Lucas tomou três oitavo 

do mesmo suco. Sabendo-se que sobraram ainda 405 ml 

de suco na jarra, a quantidade que os dois tomaram, em 

ml, foi de 

 

(A) 405 ml. 

(B) 1600 ml. 

(C) 720 ml. 

(D) 1395 ml. 

(E) 945 ml. 

 
QUESTÃO 16     
Da sua conta poupança, Ana fez um saque de três quartos 

do valor total, depois mais um saque de dois terços do 

valor restante. Sabe-se que Ana ainda tem na conta 

R$456,00. Logo o valor que ela tinha antes dos dois 

saques era de  

 

(A) R$ 2.312,00. 

(B) R$ 3.648,00. 

(C) R$ 1.824,00. 

(D) R$ 5.472,00. 

(E) R$ 4.236,00. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 17     

Das 300 dúzias de bananas que seu José foi vender na 

feira, no 1° dia, ele vendeu 50% ao preço de R$ 3,00 cada 

dúzia; no 2° dia ele vendeu 30% da quantidade que 

sobrou ao preço de R$ 2,00; e no 3° dia ele vendeu 20% 

do que restou da venda dos dias anteriores ao preço de 

R$ 1,00. Quanto seu José apurou com as vendas das 

bananas nos três dias?   

 

(A) R$ 700,00 

(B) R$ 540,00 

(C) R$ 111,00 

(D) R$ 450,00 

(E) R$ 561,00 

 

QUESTÃO 18     

Para o uso mais racional de água, uma dona de casa 

tomou a seguinte medida. Mandou cavar um poço de 10 

metros de profundidade no quintal de sua casa e toda 

água que escoava da pia da cozinha passava por um 

sistema de tratamento e era canalizada a este poço. Com 

isso, durante um dia o nível da água no poço subia dois 

metros e durante a noite, devido ao processo natural de 

drenagem do solo, o nível da água baixava um metro, e 

assim este processo se repetia nos dias seguintes. 

Sabendo-se que inicialmente o poço estava vazio, o 

número de dias para ela encher completamente o poço foi 

de: 

 

(A) 09 dias. 

(B) 07 dias. 

(C) 10 dias. 

(D) 08 dias. 

(E) 11 dias. 

 

QUESTÃO 19     

Se em uma hora tem 60 minutos e um minuto tem 60 

segundos, quantos segundos tem-se em três sextos de 

hora? 

 

(A) 6000 

(B) 2400 

(C) 1800 

(D) 3600 

(E) 1500 

 

QUESTÃO 20     

Em um supermercado o preço de 1Kg de batata custa 

R$3,75; tomate R$ 5,60; pimentão R$ 8,98; e cebola 

R$3,65.  Se uma pessoa comprar 600g de batata, 700g 

de tomate, 500g de pimentão e 400g de cebola e pagar 

com uma nota de R$ 20,00, qual será seu troco?  

 

(A) R$ 7,92 

(B) R$ 7,88 

(C) R$ 4,49 

(D) R$ 8,20 

(E) R$ 10,00 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 

Questões de 21 a 30 
 

QUESTÃO 21     
Para ter acesso a internet é necessário que o usuário faça 
uso de navegadores, como por exemplo, o internet 
explore. Neste navegador, para o usuário utilizar o recurso 
de tela inteira e atualizar o conteúdo da mesma ele deve 
pressionar, em sequência as seguintes teclas:  
 
(A) F2 e F5 
(B) F10 e F5 
(C) F5 e F11 
(D) F11 e F5 
(E) F2 e F10 
 
QUESTÃO 22     
Em relação a Segurança da Informação qual dos 
seguintes softwares de proteção de computadores tem 
como uma de suas finalidades detectar os softwares 
maliciosos conhecidos como cavalos de Troia (trojan 
horses)? 
 
(A) Firewall 
(B) Sistema de detecção de Intrusão 
(C) Anti-Vírus 
(D) Anti-span 
(E) Certificado Digital 
 
QUESTÃO 23     
O Windows 7 (sistema operacional fabricado pela 
Microsoft) vem acompanhado com vários programas 
auxiliares, dentre eles podemos citar o painel de controle. 
Assinale a alternativa correta a respeito desse programa. 
 
(A) Possui vários ícones com a mesma função. 
(B) Podemos utilizá-lo para adicionar novos programas 

no Windows. 
(C) Permite varrer o disco em busca de erros lógicos e 

físicos. 
(D) Traduz um programa fonte para um programa objeto. 
(E) Gerencia recursos computacionais, tornando possível 

a comunicação entre softwares aplicativos e hardware 
(parte física). 

 
QUESTÃO 24     
O Windows Explore é um dos programas que acompanha 
o Sistema Operacional Windows 7, bastante utilizado por 
todos os usuários de computador. Assinale a opção que 
melhor representa este programa. 
 
(A) Serve para converter números da base decimal para 

a base binária. 
(B) É um programa para consertar erros de gravação nos 

discos. 
(C) É um programa que permite a edição de arquivos de 

texto através de comandos específicos. 
(D) É um gerenciador de dados gravados, que permite-

nos realizar várias operações com arquivos, pastas e 
discos. 

(E) É um dispositivo conversor de programas fonte em 
programas executáveis. 

 
 
 

 
QUESTÃO 25     
No aplicativo Word, utiliza-se uma série de recursos que 
facilitam o trabalho dos usuários na digitação, como 
Maiúscula e Minúscula, autocorreção, Auto Texto, entre 
outros. Além de possuir recursos extras que não 
trabalham diretamente com o texto. Assinale, nas 
alternativas abaixo, qual a opção que contém um recurso 
do Word. 
 
(A) Mala Direta 
(B) Proteger Planilha 
(C) Animação Personalizada 
(D) Auto Filtro 
(E) Auto Soma 
 
QUESTÃO 26     
Atalhos de teclado são úteis para agilizar a edição de 

textos no Microsoft Word. Desse modo, Assinale a 

alternativa correta: 

(A) A combinação das teclas CTRL+P aciona a janela de 
formatação de parágrafo. 

(B) A tecla F7 aciona a verificação ortográfica e 
gramatical de um documento; 

(C) A combinação das teclas CTRL+L aciona a janela 
abrir documento; 

(D) A combinação das teclas CTRL+I servem par colocar 
em negrito o texto selecionado; 

(E) A combinação de teclas SHIFT+F3 é utilizada para 
pesquisar um determinada palavra em um 
documento; 

 

QUESTÃO 27     
Juliana precisa entregar o relatório financeiro da empresa 
em que trabalha com urgência para seu diretor. Para 
ganhar tempo precisou selecionar todo o conteúdo de 
uma pasta no Windows Explore do Microsoft Windows XP, 
versão português.  Assinale qual das alternativas abaixo 
Juliana utilizou para conseguir realizar esta tarefa. 
 
(A) Ctrl + T. 
(B) Ctrl + A.  
(C) Ctrl + R. 
(D) Ctrl + O.  
(E) Ctrl + U. 
 
QUESTÃO 28     
Em relação ao hardware de um microcomputador, 
suponha que um driver de CD-R contenha a seguinte 
especificação 24x 8x 40x. Os números 24, 8 e 40 
representam respectivamente: 
 
(A) capacidade de armazenamento, leitura e gravação. 
(B) regravação, capacidade de armazenamento e leitura. 
(C) clock, regravação e leitura. 
(D) leitura, clock e gravação. 
(E) gravação, regravação e leitura. 
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QUESTÃO 29     
O sistema operacional Windows 7 da Microsoft apresenta 
várias opções de inicialização, disponíveis através de uma 
lista que fica em um menu. Para se ter acesso a este 
menu, é necessário reiniciar o sistema operacional e, 
antes que a parte gráfica seja carregada, deve-se 
pressionar que tecla(s): 
 
(A) a tecla F8. 
(B) a tecla F10. 
(C) a tecla com o logotipo do windows. 
(D) as teclas Alt e F2, simultaneamente. 
(E) as teclas Alt e F1, simultaneamente. 
 
QUESTÃO 30     
João Paulo precisou acessar uma pasta chamada Teste 
em seu computador pessoal, conforme a figura abaixo. O 
sistema operacional instalado em seu micro é o Windows 
XP. De acordo com o conteúdo da pasta teste, assinale a 
alternativa correta. 

Fonte: Maia, Anderson 

 
(A) Não é possível renomear o documento de texto 

‘arquivo’ para ‘relatório’  
(B) Não é possível criar um novo Documento de texto 

nessa pasta e chamá-lo de ‘Relatório’. 
(C) Não é possível criar uma nova Imagem de bitmap 

nessa pasta e chamá-la de ‘Relatório’. 
(D) A pasta possui uma subpasta chamada ‘Documentos’, 

à qual o usuário possui acesso. 
(E) O botão que está circulado na barra de ferramentas 

da figura cria uma nova subpasta dentro dessa pasta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS E LEGISLAÇÃO DO 
MUNICÍPIO 

 
Questões de 31 a 40 
 
QUESTÃO 31     
O Município de Jacundá-PA está Localizado no 
 
(A) sudeste do Pará, na micro-região de Tucuruí. 
(B) sul do Pará, na macro-região de Marabá. 
(C) nordeste do Pará, na micro-região de Tucuruí. 
(D) norte do Pará, na micro-região de Tucuruí. 
(E) norte do Pará, na micro-região de Marabá. 
 
QUESTÃO 32     
Sobre a Geografia do Município de Jacundá-PA é correto 
afirmar: 
 
(A) Tem área de 1.008,315 km²  
(B) Tem área de 2.008,315 km²  
(C) Tem área de 3.008,315 km²  
(D) Tem área de 4.008,315 km²  
(E) Tem área de 5.008,315 km²  
 
QUESTÃO 33     
Qual a distância do Município de Jacundá-Pa para a 
capital Belém-Pa? 
 
(A) 120 km  
(B) 220 km  
(C) 330 km  
(D) 400 km  
(E) 420 km  
 
QUESTÃO 34     
Com relação a vegetação do Município de Jacundá-PA, 
quais as características predominantes?  

   
(A) Floresta tropical, onde há ipê, castanheira, 

maçaranduba, muiracatiara, estopeiro, cumaru 
vermelho e outras espécies arbóreas.  

(B)  Floresta temperada, onde há líquens, mangueiras, 
maçaranduba, muiracatiara, cumaru amarelo e outras 
espécies arbóreas.  

(C) Floresta conífera, castanheira, maçaranduba, 
mangueira, estopeiro, caatinga e outras espécies 
arbóreas.  

(D) Floresta de savana, onde há caatinga, castanheira, 
maçaranduba, muiracatiara, estopeiro, cumaru 
vermelho e outras espécies arbóreas.  

(E) Vegetação desértica, onde há caatinga, muiracatiara, 
estopeiro, cumaru vermelho e outras espécies 
rasteiras.  

 
QUESTÃO 35     
São exemplos de rios da rede hidrográfica do Município 
de Jacundá-PA:  
    
(A) Rios Jacundá e Jacundazinho. 
(B) Rios Guamá e Jacundazinho. 
(C) Rios Murucú e Sabiá.  
(D) Rios Guamá e Arraia. 
(E) Rios Arraia e São Francisco. 
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QUESTÃO 36     
Marque a alternativa incorreta quanto ao período da 
borracha: 
              
(A) Nesse período foi descoberta a vulcanização da 

borracha. 
(B) Belém converteu-se em uma fábrica comercial fabril. 
(C) O Pará enriqueceu rapidamente. 
(D) Gerou bolsões de pobreza e prostituição.  
(E) A atividade extrativista se dava com a extração do 

látex. 
 
QUESTÃO 37     
É uma das características marcantes da Cabanagem:  
 
(A) Revolução burguesa que marcou para sempre os 

Paraenses, a qual ocorrera entre 1835 a 1845 com 
forte impacto geopolítico e cultural. 

(B) Ficou conhecido a revolução ou guerra nacional, de 
caráter institucional, a favor governo 
imperial do Brasil. 

(C) Revolução popular que marcou para sempre os 
Paraenses, a qual ocorrera entre 1835 a 1840 com 
forte impacto demográfico e cultural. 

(D) Ficou conhecido a revolução ou guerra regional, de 
caráter republicano, contra o governo 
imperial do Brasil. 

(E) Foi a transição para novos processos de manufatura 
no período entre 1760 a algum momento entre 1820 
e 1840. 

 
QUESTÃO 38     
Com base no Art.3º da Lei Municipal Complementar 
2.479/11, o cargo público é: 
      
(A) O conjunto de atribuições e responsabilidades 

previstas na estrutura organizacional, comedida a um 
servidor.   

(B) O conjunto de informações e irresponsabilidades 
previstas na estrutura organizacional, comedida a um 
servidor.   

(C) O conjunto de dados e irresponsabilidades previstas 
na estrutura organizacional privada. 

(D) O conjunto de atividades e irresponsabilidades 
previstas na estrutura da empresa pública. 

(E)  Somente responsabilidade prevista na estrutura de 
uma empresa publica 
 

QUESTÃO 39     
Em cumprimento ao Art.8º da Lei Municipal 
Complementar 2.479/11, para as pessoas portadoras de 
deficiência é assegurado o direito de se inscrever em 
concurso público, tendo o direito de reserva de 
 
(A) 5% das vagas. 
(B) 7% das vagas. 
(C) 8% das vagas. 
(D) 9% das vagas. 
(E) 15% das vagas. 

 

 
 
 
 
 
 

 
QUESTÃO 40     
Com base na Lei Municipal Complementar 2.479/11 
Art.1º, qual o Regime Jurídico dos servidores públicos do 
Município de Jacundá-PA? 
 
(A) Estatutário 
(B) Celetista  
(C) Carteira assinada 
(D) Verbal 
(E) Por escrito e registrado em cartório  
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