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     CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA EUROPA/SP 
       EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2018 

SUA PROVA 

 

INFORMAÇÕES GERAIS 

 

TEMPO 

 

NÃO SERÁ PERMITIDO 

 

 4 horas é o tempo disponível para a realização da 

prova, já incluindo o tempo para a marcação da folha 

de respostas da prova objetiva. 

 Iniciadas as provas, o candidato somente poderá 

retirar-se da sala após decorridos 60 (sessenta) 

minutos do tempo da Prova Objetiva. Em hipótese 

alguma, levará consigo o caderno de provas. 

  

 
 
 

Além deste caderno de prova, contendo sessenta 
questões, você receberá do fiscal de sala uma folha 
destinada às respostas das questões objetivas. 

 Qualquer tipo de comunicação entre os candidatos. 

 Levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de 

sala. 

 Portar aparelhos eletrônicos, tais como bipe, walkman, 

agenda eletrônica, notebook, netbook, palmtop, 

receptor, gravador, telefone celular, máquina 

fotográfica, protetor auricular, MP3, MP4, controle de 

alarme de carro, pendrive, fones de ouvido, Ipad, Ipod, 

Iphone etc., bem como relógio de qualquer espécie, 

óculos escuros ou quaisquer acessórios de chapelaria, 

tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, 

lapiseira, borracha e/ou corretivo de qualquer espécie. 

 Usar o sanitário ao término da prova, após deixar a sala. 

 

 Verifique se o cargo do caderno de prova coincide com o registrado 

no cabeçalho de cada página. Caso contrário, notifique 

imediatamente o fiscal da sala, para que sejam tomadas as devidas 

providências. 

 Confira seus dados pessoais, CARGO, número de inscrição e 

documento de identidade e leia atentamente as instruções para 

preencher a folha de respostas. 

 Assine seu nome, no espaço reservado, com caneta esferográfica 

em material transparente, de tinta cor azul ou preta. 

 Em hipótese alguma haverá substituição da folha de respostas por 

erro do candidato. 

 Reserve tempo suficiente para o preenchimento de suas folhas de 

respostas. Para fins de avaliação, serão levadas em consideração 

apenas as marcações realizadas na folha de respostas. 

 O IDECAN realizará identificação datiloscópica de todos os 

candidatos. A identificação datiloscópica compreenderá a coleta 

das impressões digitais dos candidatos. 

 Ao terminar a prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar 

as folhas de respostas devidamente preenchida e assinada ao fiscal 

da sala. 

 Durante a realização das provas, o envelope de segurança com os 

equipamentos e materiais não permitidos, devidamente lacrado, 

deverá permanecer embaixo ou ao lado da carteira/cadeira 

utilizada pelo candidato, devendo permanecer lacrado durante 

toda a realização das provas e somente podendo ser aberto no 

ambiente externo do local de provas. 

 Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos, 

após entregarem ao fiscal de aplicação os documentos que serão 

utilizados na correção das provas. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

TEXTO I 
 

CONVERSAS ILUMINADAS 
 

Tem coisa mais xarope do que faltar luz? Outro dia estava 
terminando de escrever um texto e não consegui concluí-lo: o céu 
enegreceu, trovões começaram a espocar e foi-se a energia da 
casa. Eram 15h10 da tarde. A luz só voltou às 20h. Fiquei com 
aquele pedação de dia sem poder trabalhar. Então bati à porta do 
quarto da minha filha e percebi que ela também estava à toa, sem 
conseguir desfrutar da companhia inseparável do seu laptop. 
Ficamos as duas ali nos queixando do desperdício de tempo, até 
que nos jogamos em sua cama e começamos a conversar. Que 
jeito.  

Conversamos sobre os sonhos que ela tem para o futuro, 
e eu contei os que eu tinha na idade dela, e de como a vida me 
surpreendeu desde lá até aqui. E ela me divertiu com umas ideias 
absurdas que só podiam mesmo sair de sua cabeça inventiva, e eu 
ri tanto que ela se contagiou e riu muito também de si mesma. 
Então ela me falou sobre uma peça de teatro que foi assistir 
quando eu estive viajando, e ela disse que eu teria adorado, e 
combinamos de ir juntas na próxima vez que o ator voltar a Porto 
Alegre.  

Aí eu contei o que fiz durante essa viagem que me impediu 
de estar com ela no teatro, e vimos as fotos juntas. Então foi a vez 
de ela me apresentar o novo disco da Lady Gaga (pelo celular), e 
ela me convenceu de que existe muito preconceito com essa 
cantora que, em sua opinião, é revolucionária, e eu escutei umas 
sete músicas e não gostei tanto assim, mas reconheci ali um 
talento que eu estava mesmo desprezando. Então foi minha vez de 
tocar pra ela uma música que eu adoro e ela fez uma careta, e 
concluí que a careta era eu. E rimos de novo, e conversamos mais 
um tanto, e então fomos para a cozinha comer um resto de salada 
de fruta que estava a ponto de estragar naquela geladeira sem 
vida, já que a luz ainda não havia voltado.  

Será que não havia voltado mesmo? Engraçado, fazia 
tempo que não passava uma tarde tão luminosa.  

Quando por fim a luz voltou, voltei também eu para o 
computador, e voltou minha filha para seu Facebook, e só o que se 
escutava pela casa era o barulho das teclas escrevendo para seres 
invisíveis – falávamos com quem? Com o universo alheio.  

E tive então um insight: tem, sim, coisa mais xarope do 
que faltar luz. É ficarmos reféns da tecnologia, deixando de 
conversar com quem está ao nosso lado. Se é preciso que a 
energia elétrica seja cortada para resgatar a energia humana, que 
seja, então. Não em hospitais, não em escolas, mas dentro de 
casa, uma horinha por semana: não haveria de causar um estrago 
tão grande. Se acontecer de novo, prometo não reclamar para a 
CEEE, desde que não demore tanto para voltar a ponto de estragar 
os alimentos na geladeira e que seja suficiente para me alimentar 
da clarividência e brilho de um bom papo.  
 

MARTHA MEDEIROS 
Disponível em http://avaranda.blogspot.com/2013/12/conversas-iluminadas-

martha-medeiros.html. Acesso em 14/10/2018. 

 
 

 
01. No final da crônica, percebe-se que a falta de energia acabou 

simbolizando, para Martha Medeiros, um momento de: 
 

A) Desperdício de tempo. 
B) Descanso intelectual. 
C) Para ter novas ideias. 
D) Resgate do diálogo familiar. 

 

 

02. A partir da análise das conversas entre mãe e filha, durante a 
falta de luz, depreende-se que: 
  

A) As duas não entraram em acordo. 
B) Houve uma troca de experiências. 
C) Foi uma conversa forçada e artificial. 
D) Uma não respeitou a opinião da outra. 

 

 

03. No período “...desde que não demore tanto para voltar a ponto 
de estragar os alimentos na geladeira e que seja suficiente para 
me alimentar da clarividência e brilho de um bom papo”, 
percebe-se que o termo “clarividência” foi empregado para 
representar: 

 

A) As dúvidas que surgem em um diálogo. 
B) A energia positiva do meio em que se vive. 
C) A capacidade de visão de mundo ampliada. 
D) A capacidade de receber em seu corpo os espíritos. 

 

  
04. “Outro dia estava terminando de escrever um texto e não 

consegui concluí-lo: o céu enegreceu, trovões começaram a 
espocar e foi-se a energia da casa”. No período destacado, 
percebe-se que o sinal de dois pontos (:) foi empregado com o 
objetivo de: 

 

A) Introduzir uma explicação. 
B) Introduzir uma opinião. 
C) Apresentar suposições. 
D) Questionar acontecimentos. 

 

 

05. Em “Então bati à porta do quarto da minha filha...”, o sinal grave 
foi utilizado para indicar que ocorreu a crase em virtude: 
  

A) Dá locução conjuntiva constituída de substantivo feminino. 
B) Dá locução adverbial constituída de substantivo feminino. 
C) Da regência do verbo bater que é transitivo direto. 
D) De palavras no plural, precedidas apenas da preposição A. 

 

 

06. De acordo com o conhecimento sobre formação das palavras 
no português, verifica-se que os vocábulos “luminosa¹” e 
“preconceito²” foram formados por: 
  

A) Acréscimo de sufixo¹ e prefixo². 
B) Acréscimo de dois sufixos. 
C) Acréscimo de dois prefixos. 
D) Acréscimo de prefixo¹ e sufixo². 

http://avaranda.blogspot.com/2013/12/conversas-iluminadas-martha-medeiros.html
http://avaranda.blogspot.com/2013/12/conversas-iluminadas-martha-medeiros.html
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07. Ao analisar o emprego das conjunções grifadas no período “Se 
acontecer de novo, prometo não reclamar para a CEEE, desde 
que não demore tanto para voltar a ponto de estragar os 
alimentos na geladeira...”, constata-se que elas indicam, 
respectivamente, ideia (s) de: 

 

A) Tempo e condição. 
B) Tempo e proporção. 
C) Condição nos dois casos. 
D) Condição e comparação. 
 

TEXTO II 
 

 

 

 

 

 

https://wordsofleisure.com/2014/08/26/tirinha-do-dia-armandinho-e-os-olhos-mais-
lindos/.  
 

08. Ao analisar as falas do personagem Fernandinho na tirinha 
pode-se perceber que o adjetivo “lindo” foi empregado para: 
 

A) Elogiar a beleza física dos olhos. 
B) Ressaltar a importância da visão. 
C) Desqualificar uma atitude imprópria. 
D) Qualificar um comportamento louvável. 
 

 

09. Nos termos “olhos – lindos – maravilhosas”, observa-se, ao 
todo, a ocorrência exata de: 
  

A) Cinco dígrafos. 
B) Quatro dígrafos. 
C) Três dígrafos. 
D) Dois dígrafos. 
 

 

10. Ao analisar o período sintático do último quadrinho, “...mas 
enxergam o mundo de uma forma maravilhosa...”, constata-se, 
em sua construção, a presença de: 
  

A) 2 substantivos. 
B) 2 adjetivos. 
C) 1 conjunção subordinativa. 
D) 1 advérbio de intensidade. 

RACIOCÍNIO LÓGICO 

 
11. Considerando a série abaixo: 

 

  3, 5, 5, 8, 7, ... 
 

      O próximo número da sequência é? 
 
A) 7 
B) 8 
C) 10 
D) 11 

 

 

12. A equivalência lógica de ~ (p v q), é? 
 

A) ~p v ~q 
B) ~p ^ ~q 
C) p ^ q 
D) p v ~q 

 

 

13. Considere os seguintes conjuntos numéricos: A = {3,4,5,6,7,9}, 
B = {3,4,6,7,8} e C = {1,2,5,8,9}. Analise as seguintes 
afirmativas:  

 
I. A -B = {2,5,9} 
II. B – C = {3,4,6,7} 
III. C – A = {1,2,8} 
IV. A – C = {3,4,6,9} 

 

A) Apenas I é verdadeira. 
B) Apenas I e III são verdadeiras. 
C) Apenas II e III são verdadeiras. 
D) Apenas II, III e IV são verdadeiras. 

 

14. Sabendo que a soma das raízes de uma função do 2º grau é 
igual a 3, o valor da coordenada do vértice no eixo X é: 
 

A) 1,5 
B) 2 
C) 3 
D) 3,5 

 

 

15. Com os algarismos 1,2,3,4,5 e 6, sem repeti-los, podemos 
escrever n números de 3 algarismos, maiores que 420. O valor 
de n é: 
 

A) 48 
B) 50 
C) 52 
D) 56 

 
 

https://wordsofleisure.com/2014/08/26/tirinha-do-dia-armandinho-e-os-olhos-mais-lindos/
https://wordsofleisure.com/2014/08/26/tirinha-do-dia-armandinho-e-os-olhos-mais-lindos/
https://www.piadas.com.br/
https://www.piadas.com.br/
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16. Ao lançar simultaneamente uma moeda e um dado não 
viciados, a probabilidade de que o resultado apresentado seja 
coroa na moeda e um número ímpar no dado é: 

 

A) 1/2 
B) 1/4 
C) 1/8 
D) 1 
 

 

17. Setecentas pessoas responderam a uma pesquisa a respeito 
da leitura de duas revistas A e B. 350 disseram que leem a 
revista A, 450 afirmaram que leem a revista B e 200 afirmaram 
que leem as duas revistas. Do total de entrevistados, qual o 
número de pessoas que não leem nem revista A e nem a revista 
B? 
 

A) 100 
B) 200 
C) 300 
D) 400 
 

 

18. Uma pessoa consome em média 0,015m³ de água por banho. 
Considere uma família com 4 pessoas, que tomam 4 banhos 
por dia cada um, quantos litros de água serão consumidos 
durante 15 dias: 
  

A) 1800 
B) 3600 
C) 10800 
D) 21600 
 

 

19. Um carro percorre 120km em duas horas se dirigir com 
velocidade constante de 60km/h. Se esse mesmo carro 
percorrer esse trecho com velocidade constante de 100km/h, 
quantas horas ele levará para completar o percurso?  
 

A) 2,20 
B) 3,20 
C) 1,20 
D) 4,20 
 

 

20. O valor das raízes do polinômio, P(x) = (x+1)(x-3)(x+4) é igual 
a: 
  

A) -3, 1 e 4 
B) -3, -1 e -4 
C) 1, 3 e 4 
D) -4, -1 e 3 

 
 
 
 
 
 

RASCUNHO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

  

~ 5 ~ 
 

CARGO: Analista do Legislativo 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
21. A Lei nº 8.666/93 prevê o concurso como modalidade de 

licitação entre quaisquer interessados para escolha de trabalho 
técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios 
ou remuneração aos vencedores. Nesse caso, o edital deve ser 
publicado na imprensa oficial com antecedência mínima de: 

 

A) 45 dias. 
B) 30 dias. 
C) 15 dias.  
D) 10 dias. 
 

 

22. Acerca dos princípios da Administração Pública, analise os 
itens abaixo: 

 

I. São considerados princípios da Administração Pública apenas 
aqueles elencados expressamente na Constituição Federal; 

II. Via de regra, os princípios da Administração Pública não 
possuem força coercitiva, constituindo-se em recomendações 
para o gestor público;  

III. A supremacia do interesse público é princípio que orienta o 
desempenho da função administrativa, dentre outros; 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas III. 
D) Apenas I e III. 
 

 

23. No fictício Município de Grandes Rios, foi editado decreto para 
perdoar dívidas que particulares tinham perante o Poder 
Público, gerando perda de arrecadação de recursos que seriam 
destinados ao custeio de serviços públicos essenciais. Escolha 
abaixo qual princípio da Administração Pública tem mais 
correlação com o caso em questão:  

 

A) Princípio da boa-fé. 
B) Princípio da publicidade.  
C) Princípio da anterioridade. 
D) Princípio da indisponibilidade do interesse público. 
 

 

24. Nas licitações públicas relativas a fornecimentos de grande 
vulto envolvendo alta complexidade técnica e riscos financeiros 
consideráveis, a autoridade competente, se previsto no 
instrumento convocatório, poderá exigir a prestação de garantia 
de até: 

 
A) 2% do valor do contrato. 
B) 10% do valor do contrato. 
C) 15% do valor do contrato. 
D) 20% do valor do contrato. 
 
 
 
 

25. Levando em conta o previsto na Lei nº 8.666/93, analise os 
itens abaixo: 

 

I. Compra é toda aquisição remunerada de bens para 
fornecimento de uma só vez ou parceladamente; 

II. Contratante é a pessoa física ou jurídica signatária de contrato 
com a Administração Pública; 

III. Projeto Executivo é o conjunto dos elementos necessários e 
suficientes à execução completa da obra, de acordo com as 
normas pertinentes da Associação Brasileira de Normas 
Técnicas - ABNT. 

   Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas II e III. 
D) Apenas I e III. 

 

 

26. Preencha corretamente a lacuna abaixo com base no disposto 
expressamente pela Lei nº 8.666/93:  

 

A licitação destina-se a garantir a observância do princípio 
constitucional da __________________, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a promoção 
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e 
julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, 
da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao 
instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que 
lhes são correlatos. 
 

A) Moralidade. 
B) Eficiência. 
C) Isonomia. 
D) Razoabilidade. 

 

 

27. Assinale abaixo o caso em que a licitação é considerada 
dispensada nos termos da Lei nº 8.666/93:  
 

A) Na alienação de imóveis da Administração Pública mediante 

dação em pagamento.  

B) Se a licitação for realizada em época de guerra. 

C) Quando não acudirem interessados à licitação anterior e esta, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
Administração. 

D) Quando o Município tiver que intervir no domínio econômico 
para regular preços ou normalizar o abastecimento. 

 

 

28. Na licitação denominada pregão (Lei nº 10.520/2002), salvo 
disposição em contrário no edital, o prazo de validade das 
propostas será de:    
 

A) 30 dias. 
B) 60 dias. 
C) 90 dias. 
D) 120 dias. 
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29. Sobre as sanções penais previstas na Lei nº 8.666/93, aponte a 
alternativa correta: 

 

A) Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em 
lei não é crime. 

B) Deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à 
inexigibilidade da licitação é considerado contravenção penal. 

C) O produto da arrecadação da pena de multa reverterá, conforme 
o caso, à Fazenda Federal, Distrital, Estadual ou Municipal. 

D) Está sujeito à pena de reclusão aquele que devassa o sigilo de 
proposta apresentada em procedimento licitatório. 

 

 

30. Acerca das modalidades licitatórias, analise os itens abaixo: 
 

I. 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 execução de seu objeto; 

II. A Lei 8.666/1993 previu somente a concorrência, o concurso e 
o leilão como modalidades licitatórias, estando as demais 
reguladas na legislação extravagante; 

III. O edital é o instrumento convocatório de todas as modalidades 
licitatórias. 

Está(ão) correto(s) o(s) item(ns): 
 

A) Apenas I. 
B) Apenas II. 
C) Apenas I e III. 
D) Apenas II e III. 
 

 

31. Sobre o sistema operacional Microsoft Windows 10, analise as 
três opções abaixo e marque a alternativa correta: 
 

1. É um sistema operacional monousuário. 
2. Por ser bastante moderno, só é capaz de ser utilizado através 

de carregamento de dados via internet, sendo assim, será 
executado apenas em computadores que possuam acesso à 
internet. 

3. Seu navegador padrão passou a ser o Mozilla Firefox. 
 

A) Apenas a opção 2 é falsa. 
B) Apenas as opções 1 e 3 são falsas. 
C) Apenas a opção 3 é falsa. 
D) Todas as opções são falsas. 
 

 

32. Com relação ao sistema operacional Windows 10, marque a 
alternativa falsa: 

 

A) É capaz de acessar partições de discos rígidos em diferentes 
formatos, como por exemplo FAT32 e NTFS. 

B) Permite apenas a instalação de certificados digitais do tipo A3. 
C) Possui uma assistente virtual chamado de Cortana. 
D) É compatível com diversos browsers de mercado, como o 

Google Chrome e Mozilla Firefox. 
 
 

33. Qual das opções abaixo apresenta um recurso que não é uma 
novidade trazida pela Microsoft a partir do seu sistema 
operacional Windows 10? 
 

A) Suporte a dispositivos USB. 
B) Central de Ações. 
C) Windows Hello. 
D) Microsoft Edge. 

 

 

34. Com relação ao Windows 10, marque a alternativa falsa: 
 

A) Possui suporte a múltiplas áreas de trabalho. 
B) O seu Browser padrão passou a ser o Microsoft Edge. 
C) A exemplo do Windows 8, permanece no Windows 10 a 

ausência do menu iniciar. 
D) O Microsoft Passaport é um recurso de segurança que, dentre 

outras coisas, pode permitir a integração entre o login do 
Windows 10 e o login de outras aplicações. 

 

 

35. Com relação ao Microsoft Word, as opções “subscrito”, 
“sobrescrito” e “taxado” são exemplos de: 
 

A) Formatador de caractere. 
B) Opções de exibição de réguas. 
C) Opções de alinhamento de parágrafo. 
D) Medidas de espaçamento entre linhas de texto. 

 

 

36. No Microsoft Word, as opções “mesclar célula”, “dividir célula”, 
“adicionar à esquerda” e “adicionar à direita” são exemplos de 
alguns recursos disponíveis quando desejamos formatar: 
 

A) Um gráfico. 
B) Um parágrafo 
C) Uma imagem. 
D) Uma tabela. 

 

 

37. Com relação ao browser Internet Explorer, escolha a opção 
que não apresenta um recurso pertencente às configurações 
deste browser: 
 

A) Histórico de Navegação. 
B) Gerenciador de complementos. 
C) Calendário de atividades pessoais. 
D) Gerenciamento de Certificados Digitais. 

 

 

38. Sobre o browser Mozilla Firefox, analise as três opções abaixo 
e marque a alternativa correta: 

 

1. É um navegador multiplataforma. 
2. Possui compatibilidade com diversos padrões web, como por 

exemplo: HTML, XML, CSS e Javascript. 
3. Por não se tratar de um projeto de código fonte aberto, não 

pode ser alterado pela comunidade. 
 

A) Todas as opções estão corretas. 
B) Apenas as opções 1 e 2 estão corretas. 
C) Apenas a opção 2 está correta. 
D) Apenas as opções 2 e 3 estão corretas. 
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39. Sobre o Internet Explorer, marque a opção correta. 
 

A) Ao ser substituído pelo Microsoft Edge no Windows 10, tornou-
se incompatível com este sistema operacional. 

B) Não é capaz de ser instalado e usado nativamente em sistemas 
operacionais como o Linux, IOS ou Android. 

C) Sua última versão, antes do surgimento do Microsoft Edge em 
2012, foi a versão 18. 

D) Sua primeira versão, a versão 1.0, foi lançada em 1989 com o 
lançamento do Windows 3.0. 

 

 

40. Assinale a alternativa que não representa um tipo de formatação 

de texto considerando o aplicativo de edição de textos da 

Microsoft Word 2007. 
 

A) Negrito 
B) Itálico 
C) Sublinhado 
D) Alinhado à esquerda. 
 

 

41. Considerando o sistema operacional Windows 7, determine qual 
programa corrige o problema de blocos vazios entre os blocos 
utilizados pelos arquivos armazenados. 
 

A) Limpeza de disco 
B) Restauração do sistema 
C) Desfragmentador de disco 
D) Transferência Fácil do Windows 
 

 

42. Prestar informações é uma das tarefas a ser desempenhada 
pelo Servidor Público. No atendimento ao cidadão, devem ser 
adotados procedimentos como:  

 

A) Cumprimentar com cordialidade e identificar as demandas, 
encaminhando o visitante para o setor adequado. 

B) Identificar o visitante, ser formal e entreter durante o período em 
que o visitante permanecer nas instalações. 

C) Não demonstrar fragilidade, sendo enérgico se necessário, pedir 
muitos detalhes. 

D) Oferecer conforto e comodidade às autoridades, postergar os 
problemas e identificar os visitantes que devem ter tratamento 
diferenciado. 

 

 

43. Diversas variáveis devem ser consideradas em relação ao 
atendimento ao público para que o mesmo possa ser realizado 
a contento. Sobre essa colocação, assinale a alternativa que 
apresenta variáveis cuja sinergia resulta na percepção de bom 
atendimento: 

 

A) Perfil do atendente, conhecimento da instituição, políticas 
ambientais. 

B) Políticas socioculturais, conduta do usuário, planos setoriais. 
C) Políticas ambientas, layout da instituição e políticas 

socioculturais. 
D) Comportamento dos usuários, conduta dos funcionários e 

organização do trabalho. 
 

44. No trabalho, os relacionamentos entre os componentes da 
equipe podem influenciar a produtividade e o desempenho 
tanto de forma positiva, como de forma negativa. Diante disso, 
algumas atitudes podem auxiliar para que os relacionamentos 
possam ser fonte de apoio ao cumprimento dos objetivos do 
setor. Sendo assim é correto afirmar que:  

 

A) Entender que hábitos de trabalho são mais importantes do que 
a personalidade dos colaboradores. 

B) Observar o que as pessoas fazem e não o que parecem ser 
superficialmente, contribui para manter os relacionamentos em 
boa ordem.  

C) Buscar manter os relacionamentos entre aqueles que têm a 
mesma idade, gênero, cultura e outros fatores que reforcem as 
diferenças. 

D) Essa concepção é ultrapassada, pois atualmente uma política 
de recompensas influencia mais a produtividade e o 
relacionamento do que o bom relacionamento do grupo de 
trabalho. 

 

 

45. São vantagens da descentralização, EXCETO:  
 

A) Os gerentes se distanciam mais do ponto onde as decisões 
devem ser tomadas. 

B) Aumenta a eficiência da organização e a motivação dos 
funcionários que recebem a delegação. 

C) Reduz gastos de coordenação, devido à maior autonomia de 
níveis hierárquicos mais baixos na tomada de decisões. 

D) Melhora a qualidade das decisões e alivia a sobrecarga das 
chefias para tomarem decisões. 

 

 

46. Delegação é: 
 

A) Menor concentração do poder decisório na alta administração, 
sendo mais distribuído pelos diversos níveis hierárquicos. 

B) Atribuição da chefia, possibilitando dar ordens e fazê-las serem 
cumpridas pelos comandados. 

C) Atribuição de responsabilidade e autoridade a um nível 
hierárquico inferior, para execução de uma tarefa. 

D) Especialização dos funcionários ao longo da organização. 
 

 

47. Os objetivos da gestão de pessoas, são variados. A ARH deve 
construir para a eficácia organizacional através dos seguintes 
meios:  

 

I. Ajudar a organização a alcançar seus objetivos e realizar sua 
missão. 

II. Proporcionar competitividade à organização. 
III. Proporcionar à organização empregadas bem treinados e bem 

motivados. 
 

A) Apenas I e II estão corretos. 
B) Apenas I e III estão corretos. 
C) Apenas II e III estão corretos. 
D) I, II e III estão corretos. 
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48. Enquanto as empresas se encarregam de várias atividades 
envolvidas na Gestão de Recursos Humanos, tais como 
recrutamento, seleção e treinamento, a atitude e a abordagem 
dos gestores em relação aos funcionários podem diferir 
significativamente.  

 

A abordagem chamada gestão de pessoas hard tem muitas 
vantagens. Acerca do assunto, analise os itens abaixo e, em 
seguida, assinale a alternativa correta: 

 

I. Os funcionários devem ser facilmente substituídos. 
II. Os gestores mantém o controle da tomada de decisões e isso 

reduz o risco do que grandes erros sejam cometidos. 
III. As empresas monitoram seus gastos com seus Recursos 

Humanos 
 

A) Apenas I e II estão corretos. 
B) Apenas I e III estão corretos. 
C) Apenas II e III estão corretos. 
D) I, II e III estão corretos. 
 

 

49. No almoço, um de seus colegas lhe conta algo de negativo a 
respeito de uma pessoa sua conhecida. Ele ouviu o boato de 
outra pessoa, que tem um amigo que conhece alguém que 
estava lá na ocasião. Qual dos procedimentos abaixo está 
alinhado com os princípios da ética profissional? 
 

A) Escutar com grande interesse e pedir mais detalhes, 
prometendo não contar a ninguém onde ouviu o boato. 

B) Interromper o colega no meio da história, dizendo que não quer 
participar da propagação de boatos negativos e infundados a 
respeito de outras pessoas. 

C) Fazer uma porção de perguntas ao seu colega, tentando 
descobrir se o boato é verdadeiro, antes de contá-lo a alguém. 

D) Escutar atentamente toda a história, mas não contar a ninguém. 
 
 

50. De acordo com o Manual de Redação da Presidência da 
República, alguns aspectos são comuns a quase todas as 
modalidades de comunicação oficial. Marque a opção que reúne 
tais elementos: 

 

A) O emprego dos pronomes de tratamento, a forma dos fechos e 
a identificação do signatário. 

B) Na forma dos fechos, a forma de diagramação, tipo e número do 
expediente. 

C) O emprego dos pronomes de tratamento, tipo, número, local e 
data. 

D) A forma e estrutura, a identificação do signatário e síntese do 
assunto. 

 

 

51. Os documentos podem ser frequentemente consultados, 
ocorrendo assim uma movimentação ou tramitação constante, e 
diante deste fato, torna-se necessário que a instituição opere 
com mecanismos que sejam capazes de controlar está 
tramitação, objetivando-se um melhor manuseio para futuras 
pesquisas. Essa atividade de controle é conhecida como: 
 

A) Lista 
B) Documentos 
C) Protocolo 
D) Arquivo 

52. Quando a gestão de documentos é feita a partir do início, do 
ciclo de vida do documento (fase corrente), traz benefícios e 
vantagens. Nesta ótica, indique a opção correta dentre as 
opções abaixo: 
 

A) A gestão de documento tem o objetivo e sempre irá gerar 
custos, visto que ainda existe uma adaptação sobre os 
recursos, e isso acarreta no mau uso das ferramentas. 

B) O manuseio correto dos suportes é uma das adaptações na 
gestão de documentos, acarretando na diminuição do acúmulo 
de documentos. 

C) A proteção de documentos é um dos fatores importantes na 
gestão de documentos. No entanto, depende da autorização 
das organizações e, assim, não cabem às ações do arquivista. 

D) Na gestão de documento é necessário sempre manter o 
acúmulo de documentos, para assim possuir o maior número 
de informações possíveis. 

 
 

53. Para os cuidados na conservação dos documentos em papel 
devem ser observados alguns detalhes, tais como: 

I. Manter as páginas como de origem, ou seja, não dobrar. 
II. Evitar alimentos e líquidos ao manusear os documentos. 
III. Na limpeza das folhas, é imprescindível a utilização de 

secadores, esponjas de aço e flanelas. 
IV. Umedecer as mãos quando folhear os documentos, para evitar 

amassá-las. 
 

Estão corretos os itens:  
 

A) Apenas I e II 
B) Apenas II e III 
C) Apenas I, II e IV 
D) I, II, III e IV 

 

 

54. A respeito do controle de tramitação e movimentação das 
correspondências, analise as assertivas abaixo, marcando V 
para as verdadeiras e F para as falsas e, em seguida, assinale 
a sequência correta. 
 

(    ) Após a etapa de receber e separar as correspondências, 
os documentos devem seguir um curso, para assim 
fazer cumprir seu objetivo final. 

(    ) Entre o processo de tramitação e movimentação da 
correspondência deve estar contida a ação de 
protocolar. 

(    ) O arquivo faz a custódia das fichas de protocolo deste 
processo de tramitação e movimentação das 
correspondências. 

 
A) F, V, V 
B) F, V, F 
C) V, F, V 
D) V, V, V 
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55. O clima organizacional envolve: 
 

A) A qualidade ou propriedade do ambiente organizacional, 
percebida ou experimentada pelos membros e que influencia o 
seu comportamento. 

B) O conjunto de propriedades físicas e psicológicas do ambiente 
organizacional. 

C) O conjunto de motivos individuais que depende da situação ou 
do ambiente percebidos pelo indivíduo. 

D) Tanto o ambiente interno (intraorganizacional) como também 
envolve componentes externos à organização. 

 

 

56. Local no qual são custodiados os documentos.  
 

A) Livros de ata 
B) Arquivo 
C) Circular 
D) Protocolo 

 

 

57. De acordo com Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Nova Europa - São Paulo, em seu Capítulo II - Da Instalação da 
Câmara e da Posse dos Vereadores, os vereadores presentes, 
legalmente diplomados, serão empossados após a leitura do 
compromisso, feito pelo Presidente, nos seguintes termos: 
 

A) “Prometo cumprir o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Nova Europa, a Constituição Estadual e a Lei Orgânica do 
Município, observar as leis, desempenhar com lealdade o 
mandato que me foi confiado e trabalhar pelo progresso do 
Município e pelo bem-estar do seu povo.” 

B) “Prometo cumprir a Constituição Federal, o Regimento Interno 
da Câmara Municipal e a Lei Orgânica do Município, observar 
as leis, desempenhar com lealdade o mandato que me foi 
confiado e trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem-
estar do seu povo.” 

C) “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual e a Lei Orgânica do Município, observar as leis, 
desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e 
trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem-estar do seu 
povo.” 

D) “Prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição 
Estadual, Lei Orgânica do Município e por fim o Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Nova Europa, observar as leis, 
desempenhar com lealdade o mandato que me foi confiado e 
trabalhar pelo progresso do Município e pelo bem-estar do seu 
povo.” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

58. Em conformidade com o Artigo 5º da Lei Orgânica do 
Município de Nova Europa-São Paulo. Ao Município de Nova 
Europa compete: 
 

I. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão 
ou permissão, os serviços públicos de interesse local, incluído 
o de transporte coletivo, que tem caráter essencial; 

II. Promover no que couber, adequado ordenamento territorial 
mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento da 
ocupação do solo urbano; 

III. Estabelecer normas de edificação, de loteamento, de 
arruamento, e de zoneamento urbano, bem como as 
limitações urbanísticas convenientes à ordenação de seu 
território. 

 

Estão corretos o itens 
 

A) I e II somente.  
B) I e III somente. 
C) II e III somente.  
D) Todos os itens. 

 

59. Em concordância com o Artigo 6º da Lei Orgânica do Município 
de Nova Europa-São Paulo, a Prefeitura Municipal 
reconhecerá, entre outras a formação de: 
 

I. Sociedades de auxílio a segurança e a economia; 
II. Sociedades de moradores de bairro; 

III. Sociedades de donas de casa. 
 

Estão corretos o itens 
 

A) I e II somente.  
B) I e III somente. 
C) II e III somente.  
D) Todos os itens. 

 

 

60. Segundo o Art. 44 do Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Nova Europa-São Paulo. 
 

Compete à Comissão de Finanças e Orçamento opinar, 
obrigatoriamente, sobre as matérias de caráter financeiro e, 
especialmente, sobre:  
 

I. As proposições referentes a matérias tributárias, abertura de 

créditos, empréstimos públicos; as que, direta ou indiretamente, 

alterem a despesa ou a receita do Município e as que acarretem 

responsabilidade ao erário municipal ou interessem ao crédito 

e ao patrimônio público municipal;  

II. As proposições que fixem ou diminuem a remuneração do 
servidor e que fixem ou atualizem a remuneração do Prefeito, 
do Vice-Prefeito e dos Vereadores; 

III. A Proposta Orçamentária. 
 

Estão corretos o itens 
 

A) Todos os itens. 
B) I e II somente.  
C) I e III somente. 
D) II e III somente.  


