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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto a seguir e responda as questões de 01 a 04. 
 

Texto I 

 
Fonte: adaptado de: RUAS, Carlos. Disponível em: <https://www.umsabadoqualquer.com/wp-
content/uploads/2017/12/2971.jpg> Acesso em: 6 fev. 2018. 
 

QUESTÃO 01 
 
No texto de Carlos Ruas, a personagem compreendeu que 
colocar o “arquivo na nuvem” era ligar o computador 
diretamente na nuvem. Entretanto, “colocar o arquivo na 
nuvem” trata-se de uma metáfora, empregada pela 
personagem na forma literal. Nesse sentido, a personagem 
compreendeu a linguagem de modo: 
 
(A) conotativo.  
(B) denotativo. 
(C) poético. 
(D) emotivo. 

 
QUESTÃO 02 
 
No trecho: “Tô tentando me atualizar e mexer nessa tecnologia 
humana”, o elemento em destaque une duas frases, tornando a 
segunda oração: 
 
(A) subordinada adverbial temporal, que traduz a ideia de 

tempo transcorrido entre a primeira oração e a segunda.  
(B) subordinada adverbial causal, pois o elemento ‘e’ 

estabelece relação de causa/consequência.  
(C) coordenada sindética explicativa, uma vez que, na 

segunda frase, “mexer nessa tecnologia humana”, há uma 
tentativa de explicação da primeira “Tô tentando me 
atualizar!”.  

(D) coordenada sindética aditiva, pois transmite a ideia de 
adição do segundo trecho em relação ao primeiro. 

 
QUESTÃO 03 
 
No trecho: “Tô tentando me atualizar e mexer nessa tecnologia 
humana. Mas ele pede para eu colocar os arquivos na 
nuvem… E não tá funcionando”, a palavra destacada é uma 
conjunção, termo invariável que tem por função ligar orações 
ou termos. Assinale a alternativa CORRETA, cujo(s) 
elemento(s) substitui(em) a conjunção e mantém o seu sentido. 
 
(A) Na medida em que. 
(B) Se. 
(C) Por que. 
(D) Contudo. 

QUESTÃO 04 
 

Em: “Tô tentando me atualizar e mexer nessa tecnologia 
humana [...] E não tá funcionando”, os elementos em destaque 
referem-se: 
 
(A) à forma predominantemente padrão da escrita, abordada 

principalmente pela gramática da Língua Portuguesa do 
Brasil. 

(B) às formas coloquiais do verbo “estar” amplamente usadas 
na linguagem popular. 

(C) às alterações realizadas pelo acordo ortográfico que 
começou a vigorar a partir do dia 1º de janeiro de 2013. 

(D) à forma escrita culta do verbo “estar”, conjugado na 
primeira pessoa do plural. 

 
 
Leia o texto a seguir para responder as questões de 5 a 8. 
 
Texto II 

A terceira idade no mundo digital 
 

Sabemos que o século XX presenciou um intenso 
desenvolvimento tecnológico. [...] Tais avanços têm se refletido em 
diversos âmbitos sociais, ocasionando, assim, a reconfiguração 
das relações sociais a das práticas cotidianas. Em função disso, o 
acesso ao mundo digital vem, continuamente, sendo algo presente 
nas práticas das relações sociais em diversas faixas etárias. É 
nesse contexto que o uso do computador e, consequentemente, o 
uso das Tecnologias da Informação e da Comunicação – TICs tem 
crescido intensamente, sobretudo, no que tange ao público da 
terceira idade. 

 Durante muito tempo, a terceira idade, ou como muitos 
chamam: a velhice, era sinônimo de inércia, de descanso, de 
ostracismo e de afastamento de diversos tipos de atividades. 
Diante disso, as pessoas pertencentes a essa faixa etária não 
praticavam inúmeros tipos de atividades, tais como: lúdicas, 
esportivas, etc, o que alçava esses sujeitos a um papel passivo 
nas práticas sociais do dia-a-dia.  Contudo, nos últimos anos, a 
sociedade tem passado por diversas modificações no âmbito das 
relações sociais, o que tem acarretado reconfigurações nos papéis 
sociais. É nesse cenário, que a terceira idade passa a ser 
concebida como uma faixa etária comum e que pode desempenhar 
seu papel/função social. 

 É nesse cenário, também, que muitos idosos têm se 
dedicado a diversos tipos de atividades, tais como: esportes, 
atividades de lazer, cursos e, até mesmo, ao campo profissional. 
Em outras palavras, muitas pessoas dessa faixa etária se inserem 
novamente no mercado de trabalho, ainda que já sejam 
aposentadas. No entanto, um aspecto que se destaca nas novas 
práticas corriqueiras do dia-a-dia desse público diz respeito ao 
acesso à informática e, por conseguinte, ao universo digital. Dentro 
dessa perspectiva, o acesso à internet, às redes sociais, a 
recursos de entretenimento, o uso de e-mails, compras virtuais, 
cursos na modalidade EaD, pagamentos de contas e outros 
recursos oriundos do âmbito digital têm feito parte da rotina 
cotidiana da terceira idade. Essa utilização das TICs tem gerado 
inúmeros benefícios e facilidades para as mais diversas faixas 
etárias e, acima de tudo, para a terceira idade. O que reforça a 
perspectiva do computador como algo necessário. 
  Entretanto, o acesso ao mundo digital não se restringe 
aos benefícios da vida cotidiana, mas também abrange benefícios 
cognitivos. Isto é, o fato de levar o idoso a utilizar a mente e o 
intelecto, produzindo, assim, o conhecimento [dando sentido e 
elaborando significados a partir das informações recebidas]. Não 
se pode negar que, para uma grande parte de pessoas 
pertencentes a esse público, a utilização desses artefatos da 
informática ainda é um desafio. Dito de outra forma, o medo/ receio 
do novo e de algo contemporâneo é algo compartilhado por 
diversas pessoas da terceira idade. Além disso, muitos são 
refratários à informática. Contudo, a nova perspectiva do acesso 
ao universo digital por parte da terceira idade alça esse público à 
condição de um sujeito ativo nas práticas cotidianas das relações 
sociais, o que transcende a perspectiva do ostracismo. 
Fonte: adaptado de: SILVA, Silvio Profírio da. Disponível em:  
<http://jconline.ne10.uol.com.br/canal/opiniao/noticia/2011/07/31/a-terceira-idade-no-mundo-
digital-11626.php>. Acesso em: 6 fev. 2018. 
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QUESTÃO 05 
 
Assinale a alternativa CORRETA, quanto à interpretação do 
texto. 
 
(A) Os idosos têm utilizado, cada vez mais, os recursos 

tecnológicos, inserindo-se no meio digital. 
(B) A terceira idade possui resistência às TICs, porque faz 

parte de uma geração antiga. 
(C) O crescimento do uso das tecnologias leva os idosos a 

serem vítimas de golpes, principalmente, pelo uso 
crescente das redes sociais. 

(D) Os idosos devem optar por atividades mais lúdicas, tais 
como jogos, e menos intelectuais, como as TICs. 

 
QUESTÃO 06 
 
Leia os excertos. 
 
“Durante muito tempo, a terceira idade, ou como muitos 
chamam, a velhice era sinônimo de inércia, de descanso, de 
ostracismo e de afastamento de diversos tipos de atividades. 
[...] Contudo, a nova perspectiva do acesso ao universo digital 
por parte da terceira idade alça esse público à condição de um 
sujeito ativo nas práticas cotidianas das relações sociais, o que 
transcende a perspectiva do ostracismo.” 
 
Assinale a alternativa CORRETA que pode manter o mesmo 
significado da palavra “ostracismo” destacada. 
 
(A) pedantismo - aquele que ostenta um conhecimento que 

não possui.  
(B) isolamento - ato de se isolar. 
(C) ceticismo - estado de dúvida permanente. 
(D) maquinismo - aquele que não possui sensibilidade em 

relação ao mundo. 
 

 
QUESTÃO 07 
 
No fragmento, presente no 4° parágrafo: “Entretanto, o acesso 
ao mundo digital não se restringe aos benefícios da vida 
cotidiana, mas também abrange benefícios cognitivos”, 
assinale a alternativa CORRETA que corresponde à 
informação fornecida no texto para ‘benefícios cognitivos’. 
 
(A) “Diante disso, as pessoas pertencentes a essa faixa etária 

não praticavam inúmeros tipos de atividades, tais como: 
lúdicas, esportivas, etc.” 

(B) “Isto é, o fato de levar o idoso a utilizar a mente e o 
intelecto, produzindo, assim, o conhecimento [dando 
sentido e elaborando significados a partir das informações 
recebidas]”. 

(C) “É nesse cenário, que a terceira idade passa a ser 
concebida como uma faixa etária comum e que pode 
desempenhar seu papel/função social”. 

(D) “Em função disso, o acesso ao mundo digital vem, 
continuamente, sendo algo presente nas práticas das 
relações sociais em diversas faixas etárias”. 

 
QUESTÃO 08 
 
No fragmento: “É nesse contexto que o uso do computador e, 
consequentemente, o uso das Tecnologias da Informação e da 
Comunicação – TICs tem crescido intensamente, sobretudo, 
no que tange ao público da terceira idade”, no 1º parágrafo, o 
termo em destaque pode ser classificado como: 
 
(A) pronome. 
(B) verbo. 
(C) advérbio. 
(D) adjetivo. 

QUESTÃO 09 
 
Assinale a alternativa INCORRETA, cujo trecho, retirado 
integralmente do texto II estabelece diálogo com as ideias 
expressas no texto I. 
 
(A) “Não se pode negar que, para uma grande parte de 

pessoas, pertencentes a esse público, a utilização desses 
artefatos da informática ainda é um desafio.” (4º 
parágrafo). 

(B) “Durante muito tempo, a terceira idade, ou como muitos 
chamam: a velhice, era sinônimo de inércia, de descanso, 
de ostracismo e de afastamento de diversos tipos de 
atividades.” (2º parágrafo). 

(C) “É nesse cenário, também, que muitos idosos têm se 
dedicado a diversos tipos de atividades, tais como: 
esportes, atividades de lazer, cursos e, até mesmo, ao 
campo profissional” (3º parágrafo). 

(D) “Essa utilização das TICs tem gerado inúmeros benefícios 
e facilidades para as mais diversas faixas etárias e, acima 
de tudo, para a terceira idade. O que reforça a perspectiva 
do computador como algo necessário.” (3º parágrafo). 

 
QUESTÃO 10 
 
Sobre o diálogo estabelecido entre o texto I e o texto II, 
assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Retratam o uso das tecnologias por parte do público, 

pertencente à terceira idade. 
(B) Tecem críticas negativas, relacionadas ao uso, 

principalmente, de computadores. 
(C) Expõem, com humor, as dificuldades enfrentadas pelos 

idosos para se adaptarem às demandas contemporâneas.  
(D) Criticam os idosos por não conhecerem os termos 

específicos usados na área da informática.  
 
PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
QUESTÃO 11 
 
A sentença:  
 
“Se João é Palmense, então Maria é Tocantinense” é 
equivalente à:  
 
(A) João é Palmense ou Maria é Tocantinense. 
(B) João é Palmense e Maria não é Tocantinense. 
(C) Se João não é Palmense, então Maria não é 

Tocantinense. 
(D) Se Maria não é Tocantinense, então João não é 

Palmense. 
 
 
QUESTÃO 12 
 
Com os elementos A, B, C são possíveis as permutações: 
 
(A) ABC, ACB, BAC, BCA, CAB e CBA 
(B) ABC, CBA, ABB, BBC, AAA e BBB 
(C) ABC, BCA, AAB, BBC, CCC e BBB 
(D) ACC,ABB, CCA, AAA, BBB e CCC 

 
 
QUESTÃO 13  
 
Analisando as proposições abaixo, assinale a única proposição 
VERDADEIRA. 
 
(A) 9 é impar e 5 é par. 
(B) 9 é par e 5 é par. 
(C) 9 é par e 5 é impar.  
(D) 9 é impar e 5 é impar. 
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QUESTÃO 14 
 
Na Câmara Municipal de Palmas quantas comissões de 5 
(cinco) membros podemos formar numa assembleia de 12 
(doze) participantes? 
 
(A) 17 
(B) 60 
(C) 792 
(D) 1440 

 
 
QUESTÃO 15 
 
Na praça central da feira do bosque de Palmas, o número de 
formas distintas de 5 (cinco) pessoas ocuparem os lugares de 
um banco retangular de 5 (cinco) lugares é: 
 
(A) 3125 
(B) 120 
(C) 25 
(D) 5 

 
 
PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
QUESTÃO 16 
 
Caso o usuário deseje excluir de forma permanente um 
determinado arquivo, poderá utilizar a tecla ‘DELETE’, que 
enviará o arquivo para a lixeira do sistema. Após esta operação 
é possível esvaziar a lixeira apagando-o permanentemente. 
Também é possível realizar este procedimento utilizando 
atalhos com o teclado. Qual comando de atalho permite excluir 
de forma permanentemente um arquivo? 
 
(A) CTRL + DELETE. 
(B) SHIFT + DELETE. 
(C) TABS + DELETE. 
(D) ALT + DELETE. 

 
 
QUESTÃO 17 
 
Qual ferramenta disponível na versão 7 do sistema operacional 
Microsoft Windows tem como função explorar os arquivos 
armazenados. 
 
(A) Editor de Registros. 
(B) Gerenciador de Tarefas. 
(C) Windows Explorer. 
(D) Desfragmentador de Disco. 

 
 
QUESTÃO 18  
 
Analise as afirmativas a seguir em relação às recomendações 
para a criação de senhas seguras. 
 

I. Devem conter caracteres especiais. 
II. Devem ser alteradas com frequência. 

III. Devem conter letras, símbolos e números. 
IV. Devem conter grande quantidade de caracteres.  
V. Não devem conter informações pessoais.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas. 
(D) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
 

QUESTÃO 19 
 
Assinale a alternativa que contém apenas ferramentas 
importantes para a proteção de sistemas computacionais. 
 
(A) Antivírus, firewall, antispyware. 
(B) Antivírus, rootkit, desfragmentador de disco. 
(C) Editor de textos, antispyware, keylogger. 
(D) Browser, firewall, malware. 

 
 
QUESTÃO 20 
 
Assinale a alternativa que contém os nomes dos softwares de 
edição de textos, planilhas e de apresentações da suíte Br. 
Office, respectivamente. 
 
(A) Word, Excel, Notepad. 
(B) Wordpad, Math, Impress. 
(C) Writer, Calc, Impress. 
(D) Writer, Excel, Power Point. 

 
 
PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS 
 
QUESTÃO 21 
 
Na Praça dos Girassóis, em Palmas, há uma importante obra 
arquitetônica, projetada por Oscar Niemeyer, denominada: 
 
(A) Palácio Araguaia. 
(B) Catedral Nossa Senhora das Mercês. 
(C) Memorial Coluna Prestes. 
(D) Ponte Fernando Henrique Cardoso. 

 
QUESTÃO 22 
 
Sobre a história da Câmara Municipal de Palmas, analise as 
afirmativas a seguir. 
 

I. Os primeiros vereadores foram nomeados, pelo então 
governador José Wilson Siqueira Campos, em 5 de 
outubro de 1989, um ano após a criação do estado do 
Tocantins. 

II. No dia 1º de janeiro de 1990, data em que Palmas foi 
designada oficialmente a capital do estado, os vereadores 
do antigo município de Taquarussu do Porto tornaram-se 
vereadores de Palmas, uma vez que não houve novas 
eleições. 

III. Nos primeiros anos, a Câmara Municipal funcionou 
provisoriamente na sede da Fazenda Triângulo, no 
Parque Cesamar. Desde 1996, está localizada no Palácio 
Fenelon Barbosa Sales, na área central de Palmas. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
 
QUESTÃO 23 
 
A denominação das principais estações de transporte coletivo 
de Palmas se baseia em um dos mais importantes aspectos da 
cultura tocantinense. Trata-se de uma referência: 
 
(A) aos povos indígenas. 
(B) à população quilombola. 
(C) aos festivais gastronômicos. 
(D) à imigração portuguesa. 
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QUESTÃO 24 
 
Sobre a rede urbana do estado do Tocantins, analise as 
afirmativas a seguir. 
 

I. A partir da década de 1990, houve um intenso processo 
de redimensionamento do papel desempenhado pelas 
cidades, influenciado pela criação do estado e da nova 
capital, Palmas. 

II. Os primeiros embriões urbanos, surgidos na antiga região 
do norte de Goiás, estavam relacionados à exploração da 
borracha na Amazônia. 

III. Na região sul do estado, destaca-se a cidade de Gurupi 
como importante centralidade, sobretudo nas funções de 
comércio e serviços. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(B) Apenas a afirmativa I está correta. 
(C) Apenas as afirmativas II e III estão corretas. 
(D) Apenas a afirmativa II está correta. 

 
QUESTÃO 25 
 
No século XIX, a prática da navegação pelos rios Tocantins e 
Araguaia movimentou a comercialização de mercadorias entre 
as cidades ribeirinhas do norte goiano e outros centros 
comerciais, como o porto de Belém, no Pará. Entre as cidades 
que foram beneficiadas economicamente por sua posição 
estratégica, destaca-se: 

(A) São Jose do Duro (Dianópolis). 
(B) Porto Imperial (Porto Nacional).  
(C) Chapada dos Negros (Arraias). 
(D) Conceição do Norte (Conceição do Tocantins). 

 
 
PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICIPIO E À 
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS 
 
 
QUESTÃO 26 
 
De acordo com a Lei Orgânica do Município de Palmas, cabe à 
Câmara Legislativa, com a sanção do Prefeito Municipal, 
legislar sobre todas as matérias de competência do Município, 
EXCETO: 
 
(A) a concessão e a cassação de licença para abertura, 

localização, funcionamento e inspeção de 
estabelecimentos comerciais, industriais, prestacionais ou 
similares.  

(B) os critérios para a exploração dos serviços de táxis e 
fixação de suas tarifas.  

(C) a sanção e o veto dos projetos de Lei, bem como, 
decretos e regulamentos para fiel execução das Leis. 

(D) a alienação e a aquisição onerosa de bens do Município.   
 
QUESTÃO 27 
 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, o projeto 
de lei aprovado pela Câmara Municipal será enviado ao 
Prefeito.  Se decorrido o prazo de 15 (quinze) dias úteis, sem 
nenhuma manifestação, esse silêncio do Prefeito importa em: 
 
(A) sanção do Projeto de Lei. 
(B) veto do Projeto de Lei. 
(C) nova votação do Projeto de Lei na Câmara Municipal. 
(D) devolução à própria Câmara Municipal para sancionar o 

Projeto de Lei em substituição ao Prefeito. 
 

QUESTÃO 28 
 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, dentre 
outras atribuições, é de competência do Presidente da Câmara 
Municipal, EXCETO:  
 
(A) referendar os atos e decretos assinados pelo Prefeito. 
(B) declarar a perda do mandato do Prefeito, Vice-Prefeito e 

Vereadores, nos casos previstos em Lei. 
(C) requisitar o numerário às despesas da Câmara e aplicar 

as disponibilidades financeiras no mercado aberto de 
capitais. 

(D) solicitar a intervenção no Município, nos casos admitidos 
pela constituição do Estado. 

 
 
QUESTÃO 29 
 
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale 
a alternativa CORRETA. 
 
(A) Independentemente de convocação, o período legislativo 

anual desenvolve-se de 05 de fevereiro a 30 de junho e 
de 01 de agosto a 15 de dezembro. 

(B) O período legislativo anual se desenvolve de 01 de março 
a 15 de dezembro e durante as convocações 
extraordinárias do Presidente da Câmara Municipal. 

(C) Independentemente de convocação, o período legislativo 
anual se desenvolve 15 de fevereiro a 15 de junho e de 
15 de agosto a 01 de dezembro. 

(D) O período legislativo anual se desenvolve a partir do 
calendário anual, aprovado pela maioria absoluta dos 
Vereadores. 

 
 
QUESTÃO 30 
 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), salvo os casos 
previstos em Lei, poderá o servidor ausentar-se do serviço, 
sem qualquer prejuízo: 
 
(A) por até 3 (três) dias, para doação de sangue. 
(B) por até 2 (dois) dias, para se alistar como eleitor.  
(C) por até 20 (vinte) dias consecutivos para casamento. 
(D) por até 15 (quinze) dias consecutivos pelo falecimento do 

cônjuge, dos pais ou dos filhos.  
 
 
QUESTÃO 31 
 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), são formas de 
provimento de cargo público: 
 
(A) designação. 
(B) reversão. 
(C) corrução.  
(D) colocação. 

 
 
QUESTÃO 32 
 
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município 
de Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), o servidor 
municipal, habilitado em concurso público e empossado em 
cargo de provimento efetivo, adquirirá estabilidade ao 
completar: 
 
(A) 06 (seis) meses de efetivo exercício. 
(B) 12 (doze) meses de efetivo exercício. 
(C) 24 (vinte e quatro) meses de efetivo exercício. 
(D) 36 (trinta e seis) meses de efetivo exercício. 
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QUESTÃO 33 
 
Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal 
(Resolução nº 112/2006), Palmas é a sede da Câmara 
Municipal. Analise as afirmativas a seguir. 
 

I. Por questões de interesse público, por motivo relevante, 
ou ocorrendo acontecimento que impossibilite a 
realização de reuniões, a Câmara Municipal poderá 
reunir-se, temporariamente, em outro local.  

II. Se, no intervalo das sessões legislativas, por interesse 
público, por motivo relevante ou ocorrendo acontecimento 
que impossibilite a realização de reuniões em sua sede, a 
Comissão Executiva poderá determinar, “ad referendum” 
do Plenário, a mudança do local de reuniões da Câmara 
Municipal. 

III. As reuniões da Câmara Municipal de Palmas nunca 
poderão ocorrer fora de sua sede. 

IV. O Presidente da Câmara é quem decidirá e expedirá 
Portaria para que a Câmara Municipal possa reunir-se em 
local que não seja o da sua sede.  

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 34 
 
Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal 
(Resolução nº 112/2006), são Comissões Temporárias, 
EXCETO:  
 
(A) Comissões Especiais. 
(B) Comissões Formais de Informação, Organização e 

Debates. 
(C) Comissões Parlamentares de Inquérito. 
(D) Comissões de Representação. 

 
QUESTÃO 35 
 
Nos termos da Resolução n° 184/2016, que dispõe sobre a 
Estrutura Organizacional e Cargos em Comissão da Câmara 
Municipal de Palmas, acerca dos Cargos de Chefe de Gabinete 
Parlamentar e Assessor Parlamentar, assinale a alternativa 
CORRETA. 
 
(A) São de provimento em comissão, de livre nomeação e 

exoneração pelo Presidente, por indicação exclusiva do 
respectivo Vereador, Vice-Presidente e Secretário da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

(B) São de provimento efetivo, através de concurso público 
de provas ou provas e títulos. 

(C) São de provimento em comissão, de livre indicação do 
Presidente e nomeação dos vereadores, dentre os 
profissionais que reúnam conhecimentos, capacidades e 
habilidades específicas para o exercício do cargo, 
respeitadas as habilitações profissionais e legais. 

(D) São de provimento em comissão, dentre os servidores do 
quadro de carreira, nomeados pelo Presidente, por 
indicação exclusiva da Mesa Diretora. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
QUESTÃO 36 
 
São consideradas fases da função de controlar dentro do 
processo administrativo, EXCETO: 
 
(A) formular os objetivos a alcançar.  
(B) monitorar o desempenho. 
(C) comparar o desempenho aos padrões. 
(D) tomar ação corretiva para assegurar os objetivos 

desejados. 
 
QUESTÃO 37 
 
É considerada fase da função de organizar dentro do processo 
administrativo: 
 
(A) definir missão da organização. 
(B) comunicar, motivar as pessoas.  
(C) alocar recursos necessários. 
(D) designar pessoas para a ação. 

 
QUESTÃO 38 
 
Em relação às competências gerenciais é INCORRETO afirmar 
que para: 
 
(A) produzir, processar e utilizar informações os 

administradores aplicam suas competências ou 
habilidades intelectuais.  

(B) lidar com sua equipe, trabalhar com seus colegas, 
superiores e clientes e relacionar-se com outras pessoas 
os administradores aplicam as habilidades ou 
competências interpessoais. 

(C) abranger os conhecimentos sobre a atividade específicas 
do gerente, da equipe e sua organização os 
administradores aplicam as habilidades ou competências 
superiores.  

(D) proceder à autoanálise, autocontrole, automotivação, auto 
conhecimento os administradores aplicam as habilidades 
ou competências intrapessoais. 

 
QUESTÃO 39 
 
Assinale a alternativa INCORRETA quanto às fases do 
processo de documentação. 
 
(A) Na fase de recolhimento exige-se senso de julgamento, 

discernimento e imparcialidade na seleção dos 
documentos. 

(B) A leitura é fundamental, pois somente com base nela 
poderá tomar qualquer decisão. 

(C) A classificação deve seguir uma orientação teórica que 
possa antecipar sua utilidade prática. 

(D) Na normalização encontra-se os elementos básicos que 
facilitam e tornam os resultados acessíveis a todos. 

 
QUESTÃO 40 
 
Em relação aos principais sistemas de classificação de 
documentos é INCORRETO afirmar que: 
 
(A) no alfabético podem ser ordenados por nome, assunto, 

origem, destino ou local. 
(B) o numérico classifica-se pela ordem de entrada, sem 

considerar sua ordem alfabética. 
(C) o cronológico é também conhecido como alfabético. 
(D) no geográfico são classificados conforme divisão 

geográfica previamente estabelecida. 
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QUESTÃO 41 
 
São consideradas espécies de arquivos públicos, EXCETO: 
 
(A) diários: documentos consultados diariamente. 
(B) correntes: conjunto de documentos atuais, em curso, que 

são objetos de consultas e pesquisas frequentes. 
(C) temporários: documentos oriundos de arquivos correntes 

que aguardam remoção para depósitos temporários. 
(D) permanentes: documentos de valor histórico, científico ou 

cultural que devem ser preservados para sempre. 
 
QUESTÃO 42 
 
Os arquivos devem ser organizados de forma que 
proporcionem condições de, EXCETO: 
 
(A) segurança, inclusive contra incêndio, extravio, roubo e 

deterioração. 
(B) complexidade, deve acompanhar o crescimento da 

organização ou órgão público. 
(C) precisão na consulta e assegurar a localização de 

qualquer documento arquivado. 
(D) acesso, deve proporcionar condições de consulta 

imediata, permitindo pronta localização dos documentos. 
 
QUESTÃO 43 
 
Com referência ao tema documentação e arquivos NÃO é 
possível afirmar que: 
 
(A) o arquivo ativo mantém arquivados os documentos e 

papéis de uso, consulta e referência constantes e atuais, 
ou encontram-se em fase de conclusão 

(B) o arquivo inativo guarda documentos e papéis que 
oferecem menor frequência de uso, consulta ou 
referência.  

(C) podem ser considerados exemplos de documentos 
permanentes-vitais: recibos, faturas, notas fiscais, 
extratos bancários. 

(D) a natureza científica da documentação está presente 
quando o objetivo é proporcionar informações científicas 
ou mesmo didáticas, sem visar diretamente o lucro. 

 
QUESTÃO 44 
 
Assinale a alternativa CORRETA que pode ser considerada 
vantagem do recrutamento interno. 
 
(A) Traz maior segurança em relação às pessoas a serem 

contratadas.  
(B) Renovação das pessoas que trabalham na organização. 
(C) Dificulta exercer o protecionismo, nepotismo. 
(D) Traz “sangue novo” e experiências novas para a 

organização.  
 
QUESTÃO 45 
 
Analise as afirmativas a seguir em relação às limitações do 
processo de recrutamento externo. 
 

I. Maior necessidade de investimento a fim de atrair o 
público alvo.  

II. Geralmente afeta a política salarial da empresa 
especialmente quando a oferta e a procura estão em 
desequilíbrio. 

III. Pode gerar conflito de interesses, cria uma atitude 
negativa nos colaboradores não envolvidos no processo. 

IV. Ausência de racionalidade e possível manutenção da 
subjetividade no processo.  

V. Contratação de pessoas enraizadas com a cultura da 
organização.  

 

Assinale a alternativa CORRETA. 
 

(A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas III, IV e V estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas IV e V estão corretas. 
 
 
QUESTÃO 46 
 
Analise as alternativas a seguir e assinale a INCORRETA em 
relação aos principais meios utilizados para o levantamento 
das necessidades de treinamento. 
 
(A) A avalição de desempenho pode identificar colaboradores 

que executem suas tarefas abaixo do nível esperado. 
(B) O colaborador não desempenha adequadamente suas 

atribuições, deve-se providenciar imediatamente 
treinamento. 

(C) Solicitações e entrevistas com supervisores e gerentes. 
(D) Realizando entrevistas de saída, isto é quando o 

colaborador estiver deixando a empresa. 
 
 
 
QUESTÃO 47 
 
O Decreto nº 9.094/2017 no Art. 14 explicita que no formulário 
Simplifique deve constar, EXCETO: 
 
(A) A identificação do solicitante. 
(B) a especificação do serviço objeto da simplificação. 
(C) a descrição dos atos e fatos 
(D) é obrigatória a apresentação da proposta de melhoria. 

 
 
 
QUESTÃO 48 
 
O instituto da licitação deve ser pautado nos seguintes 
princípios básicos, EXCETO: 
 
(A) igualdade, não pode haver procedimento seletivo com 

discriminação dos participantes. 
(B) Publicidade, não pode existir licitação sigilosa. 
(C) procedimento informal e julgamento subjetivo. 
(D) probidade administrativa ou honestidade de proceder. 

 
 
 
QUESTÃO 49 
 
A atividade de recebimento de materiais intermedia as tarefas 
de compra e pagamento ao fornecedor. Suas atribuições 
básicas são, EXCETO: 
 
(A) analisar a documentação recebida, verificando se a 

compra está autorizada. 
(B) confrontar os volumes declarados na Nota Fiscal e no 

Manifesto de Transporte com os volumes a serem 
efetivamente recebidos. 

(C) proceder a conferência visual, verificando condições de 
embalagem quanto a possíveis avarias na carga 
transportada. 

(D) distribuir de imediato todos os materiais recebidos aos 
setores da empresa, dispensando o documento de 
requisição de material. 
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QUESTÃO 50 
 
Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao tema 
modalidade de licitação no serviço público. 
 
(A) A concorrência é a modalidade de licitação entre 

quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitação 
preliminar, comprovem possuir os requisitos mínimos de 
qualificação exigidos no edital para a execução do projeto. 

(B) A tomada de preço é a modalidade de licitação entre 
interessados devidamente cadastrados ou que atenderem 
a todas as condições exigidas para cadastramento até o 
terceiro dia anterior à data do recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

(C) Leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para a venda de bens móveis inservíveis 
para a Administração Pública ou de produtos legalmente 
apreendidos ou penhorados, a quem oferecer o maior 
lance, igual ou superior ao da avaliação. 

(D) Concurso é a modalidade de licitação entre quaisquer 
interessados para escolha de trabalho técnico, científico 
ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 
remuneração aos vencedores, conforme critérios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedência mínima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

 
 
QUESTÃO 51 
 
Nos termos do Decreto nº 9.094/2017 (sobre a simplificação do 
atendimento prestado aos usuários dos serviços públicos e 
outras disposições), acerca do atendimento aos usuários dos 
serviços públicos, os órgãos e as entidades do Poder Executivo 
federal observarão as seguintes práticas, EXCETO: 

 
(A) gratuidade dos atos necessários ao exercício da 

cidadania, nos termos legais. 
(B) entrega de quaisquer documentos, certidões ou 

informações requeridos, no prazo máximo de 2 (dois) dias 
úteis, a contar da solicitação. 

(C) padronização de procedimentos referentes à utilização de 
formulários, guias e outros documentos congêneres. 

(D) vedação de recusa de recebimento de requerimentos 
pelos serviços de protocolo, exceto quando o órgão ou a 
entidade for manifestamente incompetente. 

 
 
QUESTÃO 52 
 
Assinale a alternativa CORRETA. A Constituição Federal de 
1988, de acordo com o modo de elaboração, origem e 
extensão, pode ser classificada como: 
 
(A) dogmática, outorgada e sintética. 
(B) histórica, promulgada e sintética. 
(C) dogmática, promulgada e analítica. 
(D) histórica, outorgada e analítica. 

 
 
QUESTÃO 53 
 
Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da Constituição 
vigente, o Brasil adota como forma de Estado e de Governo 
respectivamente: 
 
(A) República e Parlamentarismo. 
(B) Monarquia e Parlamentarismo. 
(C) Unitário e Presidencialismo. 
(D) Federação e República. 

 
 
 

 
QUESTÃO 54 
 
Analise as afirmativas a seguir. João, brasileiro nato, pretende 
se candidatar a Vereador do Município de Palmas. Nesse 
sentido, são condições de elegibilidade: 
 

I. pleno exercício dos direitos políticos. 
II. domicílio eleitoral na circunscrição. 

III. estar filiado a um partido político. 
IV. ter a idade mínima de 30 anos. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
(A) Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas. 
(B) Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas. 
(C) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 
(D) Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas. 

 
QUESTÃO 55 
 
Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da Constituição 
Federal de 1988, são brasileiros natos: 
 
(A) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes em 

países de língua portuguesa há mais de cinco anos. 
(B) os estrangeiros de qualquer nacionalidade, residentes na 

República Federativa do Brasil há mais de quinze anos 
ininterruptos e sem condenação penal, desde que 
requeiram a nacionalidade brasileira. 

(C) os que, na forma da lei, adquiram a nacionalidade 
brasileira, exigidas aos originários de países de língua 
portuguesa apenas residência por um ano ininterrupto e 
idoneidade moral. 

(D) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que 
de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a 
serviço de seu país. 

 
QUESTÃO 56 
 
Considerando os termos da Constituição Federal de 1988, 
assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) A lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros 

natos e naturalizados, salvo nos casos previstos na 
própria Constituição. 

(B) É privativo aos brasileiros natos o cargo de Presidente da 
Câmara de Vereadores. 

(C) São símbolos da República Federativa do Brasil a 
bandeira, o hino, as armas e o selo nacionais. 

(D) Os Municípios poderão ter símbolos próprios. 
 
QUESTÃO 57 
 
Integram a Administração Pública Indireta do Município de 
Palmas, EXCETO: 
 
(A) Instituto de Previdência Social do Município de Palmas. 
(B) Secretaria Municipal de Educação. 
(C) Agência Municipal de Turismo. 
(D) Fundação Cultural de Palmas. 

 
QUESTÃO 58 
 
São atos administrativos “vinculados”, EXCETO: 
 
(A) Permissão. 
(B) Licença. 
(C) Homologação. 
(D) Admissão. 
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QUESTÃO 59 
 
Sobre a Licitação na Administração Pública, assinale a 
alternativa CORRETA. 
 
(A) A concorrência e a tomada de preços são as únicas 

modalidades de licitação. 
(B) Sempre será sigilosa. 
(C) Destina-se a garantir a observância dos princípios da 

isonomia e seleção da proposta mais vantajosa para a 
administração. 

(D) Será processada e julgada em estrita conformidade com 
os princípios da administração pública, não se vinculando 
ao instrumento convocatório. 

 
QUESTÃO 60 
 
Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da Lei nº 
8.666/1993, é “dispensável” a Licitação: 
 
(A) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 

que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência 
de marca. 

(B) para a contratação de serviços técnicos previstos em lei, 
de natureza singular, com profissionais ou empresas de 
notória especialização. 

(C) para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário exclusivo, 
desde que consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública. 

(D) para a compra ou locação de imóvel destinado ao 
atendimento das finalidades precípuas da administração, 
cujas necessidades de instalação e localização 
condicionem a sua escolha, desde que o preço seja 
compatível com o valor de mercado, segundo avaliação 
prévia. 

 
 


