
CARGO 03: TÉCNICO MUNICIPAL
ADMINISTRAÇÃO BÁSICA

Você está recebendo o seu Caderno de Questões, 
contendo 50 (cinquenta) questões objetivas de 
múltipla escolha, numeradas de 01 a 50, em ordem 
sequencial. Confira a sequência numérica de seu 
Caderno de Questões antes de iniciar a resolução, 
assim como o número de páginas, comunicando, 
imediatamente, ao Fiscal de Sala, em caso de 
repetição ou ausência de questão ou página.

Você deve conferir, na capa do Caderno de Questões 
e no rodapé das páginas internas, o nível a que o 
Caderno de Questões se refere. Caso você tenha 
recebido  um C aderno  de Q uestões que não 
corresponda ao mesmo nível descrito no seu Cartão 
Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala e exija o Caderno de Questões correto.

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha existirão 04 (quatro) alternativas de resposta 
(A, B, C e D), das quais apenas uma será correta, de 
acordo com o comando da questão. A marcação de 
mais de uma no Cartão Resposta anula, automatica
mente, a resposta da questão.

O tempo máximo disponível para realização da prova 
é de 3h30 (três horas e trinta minutos), já incluído o 
tempo destinado à identificação e ao preenchimento 
do Cartão Resposta.

Somente depois de decorridos 120 minutos do início 
da prova, o candidato poderá entregar o seu Caderno 
de Questões e o seu Cartão Resposta, e retirar-se da 
sala de prova.

As respostas das questões objetivas de múltipla 
escolha do Caderno de Questões deverão ser 
transcritas para o Cartão Resposta com caneta 
esferográfica de tinta azul ou preta fabricada em 
material transparente.

Os 3 (três) últimos candidatos só poderão sair da sala 
de prova juntos.

Será permitido ao candidato levar consigo o Caderno 
de Questões e o Gabarito desde que nos últimos 30 
(trinta) minutos antes do término da prova.

^A TE N Ç Ã O

Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com 
a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de EckhartTolle:
a Onde quer que você esteja, esteja por i  
inteiro.” 1
A transcrição da “frase mestra” é obrigatória e servirá para identificar o 
Cartão Resposta do candidato, bem como possibilitar o Exame Pericial 
Grafotécnico, quando for o caso. A falta da transcrição poderá ocasionar 
a eliminação do candidato no presente concurso público.
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; Leia o texto e responda o que se pede no comando da 
; questão.

Hora da verdade. 1

Criança sabe ou não de sexo? Com que idade? Não 1 
estou falando do que seria ideal, em termos educacionais, i 
teóricos etc, etc. Mas do real. Informações sobre sexo variam i 
muito entre as classes sociais e locais de moradia. Escrevo livros 
infantojuvenis. Em certa época, muitos autores amigos achavam | 
importante falar de sexo em seus livros. Eu não. Pelo simples 
fato, comentei com uma escritora amiga minha, que as crianças 
saberíam mais sobre sexo do que eu. Já soube de casos 
absurdos. Uma escola adotou um livro de um amigo para leitura 
paradidática. Em certa página, o casal de adolescentes ; 
descobria o sexo. Alguns pais fizeram escândalo. A solução da i 
escola foi arrancar a página específica e queimar! Muitos adultos 
pensam, esquecendo a própria infância, que a criança é um 
anjinho ingênuo e intocável, a quem as informações jamais : 
devem ser oferecidas, Nossa, quanta bobagem! Entre meus j 
muitos livros, tenho um que aborda a questão do crack, Vida de ■ 
Droga. A personagem é uma adolescente que se vicia. Escreví a ; 
partir de entrevistas com adolescentes. Achava que seria um : 
fracasso absoluto, devido à ousadia do tema. Para minha ; 
surpresa, logo após o lançamento, fui chamado para dar muitas 1 
palestras em escolas religiosas. Um dia perguntei para uma : 
freira se não se chocava com o tema. ;

- A gente quer mostrar como realmente acontece. O j
fundo do poço! Para evitar o vício - disse ela. ;

Achei interessante. Mas foi em um colégio público, na j 
periferia de São Paulo, que descobri a real. Dei uma palestra e, | 
em seguida, assistí à dramatização de meu livro, fèita pelos j 
próprios alunos. Para minha surpresa, havia cachimbos em cena ; 
e uma descrição do uso de crack absolutamente completa! No i 
intervalo, falei com a diretora e com os professores. Comentei 
sobre o meu medo de o livro ser pesado. A  diretora apontou a 
janela.

- Está vendo aquela esquina? Atravessando a rua?
Concordei.
- Boa parte das alunas sai daqui no fim da tarde e vai se ; 

prostituir, logo ali.
Eu todo cheio de dedos. A diretora me revelou outras I 

coisas de arrepiar ;
- Pegamos uma aluna com seis garotos. Chamamos a í

reclamam de situações que, segundo dizem, os filhos não' 
podem saber. Na televisão e em todo meio de comunicação, a 
mesma pressão. Até na propaganda. Proíbem-se anúncios e 
comerciais para crianças, para não criar desejos que redundem 
em frustrações se o pai não puder comprar. Fui um menino 
pobre, tive muitos desejos que meus pais não puderam 
satisfazer. Isso me deu noção de limites. Não um sofrimento 
atroz, a não ser por um cavalo branco, que eu desejava ter no 
quintal. Foram anos de brigas como Papai Noel, que nunca trazia 
o tal cavalo.

Eu vejo argumentos de educadores e penso onde é que 
eles estão, num país em que adolescentes têm seu primeiro filho 
aos 12,13 anos? E onde o problema já é evitar o segundo? Onde 
as drogas correm solto nas praias, escolas? Vamos continuar 
fingindo que nada disso existe ....Que a criança é um anjinho de 
procissão?

Penso que está na hora de rever o Estatuto da Criança e 
do Adolescente. Rever situações que satisfazem aos adultos aos 
teóricos, mas não resolvem as questões básicas. Penso que 
aulas de educação sexual, com valores, jamais poderíam ser 
abolidas, porque ou a criança já sabe ou vai saber de um jeito 
pior.

Eu só não entendo como os teóricos de educação e 
tantos pais podem ser tão inocentes - enquanto para crianças e 
adolescentes basta abrir a internet e fazer o diabo.

Watcyr Carrasco é jornalista, autor de livros peças teatrais e novelas de
televisão. Época, 26/01/2018.

ÍQuesíãol-^^^f- • ■    ...........— —»  - ............. ■.........  ........ - ..........
Todas as afirmações são fiéis ao texto, com exceção de:
A) Há escolas preferindo expurgar temas a debatê-los.
B) Religiosos e professores têm visão mais realista dos jovens.
C) O autor se preocupa com a recepção dos pais sobre seus 
livros.
D) O Estatuto da Criança e do Adolescente está atualizado com a 
postura dos jovens no cotidiano.

• Guastáo!- -x i '•$—............... .....................................................—   - 

Aexpressão idiomática não está explicada devidamente em:
A) Quase caí duro - (Expressão de perplexidade).
B) Quebrou a cara - (Cometeu grave erro de avaliação).
C) E dei o serviço - (Empregou quem não tinha competência 
moral).
D) Fundo do poço - (Chegar ao limite de uma fase negativa).

família. Mas...como lidar com isso?
Eu já quebrei a cara em palestra. Tenho outro livro, A 

corrente da vida, que fala sobre a contaminação do HIV entre 
jovens. Fui a uma cidade próxima a São Paulo. Terminada a 
palestra em que falo sobre os riscos-nessas ocasiões, sou bem 
professoral-, pedi aos alunos que me enviassem perguntas 
escritas e anônimas, para que cada um se sentisse a vontade 
para perguntar o que quisesse. Lá pelas tantas veio: “É possível 
reutilizar uma seringa?”

Olhei para aqueles rostinhos, entre 10 e 12 anos. E me 
senti no papel de moralizar. Respondí:

- Nunca se pode reutilizar uma seringa, porque há risco 
de contaminação.

Sinceramente, eu só queria que ninguém naquela sala 
usasse a tal seringa... Um garoto de no máximo 11 anos ergue a 
mão.

- O senhor está mentindo. Para esterilizar uma seringa, a 
gente faz assim, assim....

E dei o serviço. Quase cai duro.
Meus livros abordam temas atuais, mas não em torno da 

sexualidade. Vi amigos despencar nas vendas porque pais

O adjetivo não corresponde à locução adjetiva em:
A) Hora da verdade - Hora verdadeira.
B) Ousadia do tema - Ousadia termal.
C) Corrente da vida - Corrente vital.
D) Argumentos de educadores - Argumentos docentes.

V v 1
Sobre o excerto: "Comentei sobre o meu medo de o livro ser 
pesado.”, é inadequado afirmar:
A) O sujeito da primeira oração é desinencial.
B) A contração de “de+o” é possível na frase.
C) “livro” é o núcleo do sujeito da segunda oração.
D) “pesado” é predicativo do sujeito.
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Há emprego de antônimo em:
A) ousadia - destemor.
B) periferia - subúrbio.
C) atuais - provecto.
D) teórico - especulativo.

{Questão}-

Walcyr Carrasco afirma no texto que suas obras não tematizam 
sobre:
A) sexualidade.
B) gênero.
C) raça.
D) drogas.

ÍQuestãôj-Ml

g#
A análise da função sintática do pronome está inadequada em:
A) “(...) meu medo (...)”/ meu = adjunto adnominal.
B) “(...) que me enviassem (...)”/  me = objeto indireto.
C )  "(...) ninguém naquela sala usasse (...)” / ninguém = adjunto 
adverbial.
D) “Isso me deu noção de limites.” /  me = objeto indireto.

; (Questão i - - ....-.... - ... ..--- ------------------------------------- -—

A noção da preposição está incorreta em:
A) “Foi em São Paulo.” (lugar).
B) “Como lidar com isso?” (modo).
C) “(...) entrevista com adolescentes” (semelhança).
D) “(...) e comerciais para crianças.” (destinadoa).

m
Ao redigir um texto, autores empregam elipses para evitar
repetições. Este recurso foi empregado com a palavra________
em: “Entre meus muitos livros, tenho um que aborda a questão 
do crack, (...)”. Assinale a alternativa que preenche corretamente 
a lacuna.
A) crack.
B) muitos.
C) questão.
D) livro.

Ou?s j o

Identifique a alternativa com paronímia:
A) fracasso - sucesso.
B) concordei - aceitei.
C) descrição - discrição.
D) atroz - intenso.

-ií*

Leia o excerto seguinte e responda as questões 14 e 15.

“Um dia perguntei para uma freira se não se chocava com o 
tema.”

' ..-aríác

Analise o emprego do termo “porque” e indique a alternativa com 
uso adequado â norma.

Nunca se pode reutilizar uma seringa, porque há risco de 
contaminação.”
A) Porque crianças se viciam em crack?
B) isso você quer saber, porquê?
C) O porque jamais revelarei.
D) Já sei, porquê você é viciado, menino.

O “se”, neste excerto, é:
A) pronome apassivador.
B) conjunção integrante.
C) índice de indeterminação do sujeito.
D) conjunção condicional.

fQuestão ■ ■ ■ - ..........................................

Quanto à predicação, o verbo “chocar” é:
A) intransitivo.
B) somente transitivo indireto.
C) transitivo direto e indireto.
D) de ligação.

Leia a frase seguinte:
Boa parte das alunas sai daqui no fim da tarde e vai se 

prostituir, logo aii.”
Aoutra possibilidade correta de concordância verbal seria:
A) saem-vão.
B) sairá -foi.
C) saem-vai.
D ) sairíam-iria.

Identifique a alternativa em que o verbo, quando pronominal, 
muda de regência para transitivo indireto:
A) “Para evitaro vício (...)”.
B ) “(... )esquecendoa própria infância (...)”.
C) “Achei interessante.”
D) “(...) assistí à dramatização de meu livro (...)”.

A alternativa em que a oração subordinada é sujeito:
A) “É possível reutilizar uma seringa?”
B) “Agente quermostrarcomo realmente acontece.”
C) “Adiretora me revelou outras coisas de arrepiar.”
D) “Achava que seria um fracasso absoluto, (...)”.

Qutóãci

Não analisa corretamente o fragmento: O senhor está
mentindo. Para esterilizar uma seringa, a gente faz assim, assim

A) “Mente” é equivalente à locução verbal.
B) “Para” indica finalidade.
C ) Ao trocar “a gente” por “nós”, o verbo vai ao plural.
D) A repetição da conjunção em “assim, assim” conota o 
detalhamento do processo de esterilização.

Leia o excerto seguinte:
“(...) porque pais reclamam de situações que, segundo dizem, os 
filhos não podem saber.” ' ’
Não substitui “segundo” sem alteração semântica:
A) conforme. ,
B) consoante. ‘
C) como.
D) quando.
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(ÕUBsão! C) 60%
D) 80%

Em: “Eu só não entendo “só" é invariável, o que não ocorre
em:
A) Os pais______ não observam a realidade da vida. (alerta)
B) As freiras_________ , sem auxílio familiar, nada podem fazer
pela menina, (só)
C) O escritor não escreve sobre sexo________com receio de
represálias, (só)
D) Não venham achar que as crianças são ________ingênuas.
(bastante)

1 Em uma escola, trabalham 20 professores, entre os quais três 
i serão escolhidos para participar de um Encontro Pedagógico. De 
ü quantas maneiras esta escolha pode serfèita?
A) 6.840 

í B) 5.400
C) 1.140
D) 2.400

"Nunca se pode reutilizar uma seringa (...)”, o pronome está em 
próclise:
A) pelo verbo estar modificado diretamente pelo advérbio.
B) peia oração ser iniciada por pronome indefinido.
C) peia oração ser subordinada e iniciada por pronome.
D) pela oração ser exclamativa iniciada por pronome.

miviiir " r  iv-iry-rr— ... r-i

I Leia as informações seguintes e responda as questões ; 
1 2 6e 27 . !
í :I Maria, José e João têm a mesma idade. Somando suas i 
| idades com as de Carla (14), Tereza (15) e Joaquim (16), j 
|  encontramos 81.

r .,
QüSSÍÍÍO : ...

Quesíac

MATEMATICAE

"T-f* »........
„y

RACIOCÍNIO

Apliquei R$ 20.000,00 a Juros Compostos de 3% ao mês. Qual 
será meu montante ao final de 10 meses?
Dados (1,03)1° = 1,34.
A) R$24.600,00
B) R$26.800,00
C) R$28.000,00
D) R$24.800,00

Quai é a moda nesse ro) de idade?
A) 16
B) 14
C) 13
D) 12

ÍQ s ia s fâ o jIilJp l............... ......■..................—..

Qual é a mediana desse rol de idade?
A) 13
B) 12,5
C) 14
D) 15

í Leia as informações seguintes e responda as questões 
; 22e23 .

i Comprei um terreno em 20 prestações mensais calculadas 
] em Progressão Aritmética: (1 ° mês = R$ 500,00), (2° mês = 
s R$ 550,00), (3° mês R$ = 600,00)...

]; |Q u e s tâ o rv . '/ ......................... ...... ..... ...-...............................................
j : ~.... ’ ' v'r '
l Três sócios investiram R$ 12.000,00 na Caderneta de Poupan- 
| ça. A renumeração recebida de R$ 720,00 foi dividida em partes 
I diretamente proporcionais ao valor investido:

A= R$ 3.000,00 B= R$ 4.000,00 C= R$ 5.000,00

. ' .............. ....... ............. ...

Qual será o valor da vigésima prestação?
A) R$1.050,00
B) R$1.250,00
C) R$1.650,00
D) R$1.450,00

........  ...................... .... - ..... -............................

Qual é o valor total do terreno?
A) R$19.500,00
B) R$18.550,00
C) R$20.550,00
D) R $19.550.00

í>.<e\i' -j „ ...................................................................................
' ‘
Em uma confraternização, estão reunidos 100 profissionais da 
saúde: 40 médicos, 20 dentistas e 40 enfermeiros. Será sorteada 
uma viagem entre eles. Qual a probabilidade do ganhador ser 
médico ou dentista?
A) 40%
B) 50%

Quanto recebeu o sócio B?
A) R$300,00
B) R$240,00
C) R$320,00
D) R$250,00

O preço de custo de uma ferramenta é R$160,00. Ela foi vendida 
por R$ 240,00. Qual a taxa porcentua! do lucro sobre o custo?
A) 50%
B ) 38%
C) 20%
D) 24%

Em dois dias, dois homens, trabalhando 6 horas por dias, 
gramaram 360m2 de um terreno. Quantos m2 3 homens, com a 
mesma capacidade de trabalho, conseguirão gramar, se 
trabalhassem 8 horas por dia durante 4 dias?
A ) 720m2
B) 1,240m2
C )  1.440m2
D )  1.200m2
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A planilha no MS-Excel 2010 (configuração padrão e em 
português), apresentada a seguir, representa a quantidade de 
vendas de um determinado produto nos dias de uma semana:

C7 * fx

A B c

1 jDia da Semana Qtde
1 Segunda 3
3 Terça 5
4 Quarta 9
5 Quinta 7
6 Sexta 10
7 1 1
8 |

5 TB (Terra bytes) equivalem a:
A ) 5120 MB.
B) 5000 GB.
C) 5000 MB.
D ) 5120GB.

<Questâo;i&53— ................. ....... ....................

Um funcionário de uma empresa precisou ir a uma reunião, 
porém não poderia desligar o seu computador, pois assim que 
finalizasse a reunião, retomaria suas atividades. Efe está usando 
o Windows 8 (configuração padrão e em português). Por 
segurança, ele bloqueou a tela do Sistema utilizando a seguinte 
tecla de atalho:
A) Sg +L

B) Sg +B
C )  Í S +  D
D )  S g + F

..........................................................................
Maria está utilizando o Microsoft Word 2010, versão em 
Português, e gostaria de fazer uma revisão ortográfica de todo o 
texto digitado. Nesse caso, assinale a alternativa que apresenta 
corretamente a tecla de atalho que deve ser utilizada:
A) F1.
B ) F5.
C) F7.
D) F10.

ATUALIDADES j

Se o ven d ed o r p reen ch er na cé lu la  C7 a fórm ula: 
“=SOMA(B2:B4;B6)", o resultado desta operação será o valor 
de:
A) 15
B) 17
C) 34
D) 27

[Questão}

Considerando a planilha seguinte, elaborada no MS-Excel 2010 
(configuração padrão e em português), marque a alternativa que 
contém, na célula E4, o resultado da fórmula “=MENOR  
(A1 :D3;4)”:

"MUDANÇAS NA ROUANET NÃO VÃO DESCENTRALIZAR A 
CULTURA (...)”. (Fonte: Revista Época. Acesso em: 27Abril, 
2019). Sobre o assunto mencionado na manchete da 
reportagem, apenas não se pode afirmar:
A) Uma das justificativas para as alterações na Lei Federal de 
incentivo à Cultura (ex-Rouanet) foi encorajar projetos culturais 
no interior do Brasil.
B) A nova lei limitou em R$ 1 milhão o teto de captação para cada 
projeto (há exceções, como preservação do patrimônio histórico, 
festivais e feiras literárias).
C) Projetos realizados nas regiões Norte, Nordeste, Sudeste e 
Centro-Oeste poderão captar o dobro de recursos.
D) O teto para os estados do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais 
ficou em R$ 1,5 milhão.

• Questàon^.^--------- — ........... .....— ........... ........... .... -

“Conhecido por PrEp, sigla de Profilaxia Pré-Exposiçâo, 
consiste no uso diário, por pessoas não infectadas, de um 
comprimido azul-claro como o Viagra, chamado Truvada. (...) 
Estudos mostram que sua eficácia na prevenção ao HIV pode 
chegar a 99%. (...) O medicamento é composto por duas 
substâncias antirretrovirais - entricitabina e fumarato de 
tenofovir desoproxila - que têm a capacidade de bloquear o ciclo 
de multiplicação do HIV no organismo, impedindo a infecção. 
Entretanto, a droga é inútil na prevenção de outras doenças 
sexualmente transmissíveis.”. (Fonte: Revista Época. Acesso 
em: 27Abril, 2019). Sobre o assunto noticiado, analise as 
afirmações seguintes e marque a alternativa correta:
I- Não se pode garantir que o uso da PrEp esteja diretamente 
ligado á queda do uso de camisinha no Brasil, mas a certeza da 
eficiência do remédio contra o HIV é, sem dúvida, um estímulo 
para o abandono do preservativo.
il- Estudos publicados em países estrangeiros acompanhou um 
grupo de homo e bissexuais que usavam a PrEp durante seis 
meses. Na maioria dos casos, a camisinha se tornou um 
acessório dispensável na rotina sexual dos pacientes.
Ill- O sexo sem proteção, infelizmente, ainda é uma prática 
comum entre os brasileiros - sobretudo os mais jovens. 
Pesquisa feita (...) indicou que 52% da população nunca ou 
raramente usava preservativo.

A) Apenas as afirmações I e f I estão corretas.
B) Apenas as afirmações II e 111 estão corretas.
C) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
D) Todas as afirmações estão corretas.
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"Ator dos palcos e das telas, o futuro presidente da Ucrânia, {...), 
caiu no gosto popular ao interpretar, em um famoso seriado de 
televisão, um professor de História que chega à presidência por 
acaso, depois que um inflamado discurso contra a corrupção 
viraíiza na internet ao ser publicado por seus alunos nas redes 
sociais. Eleito na votação do último domingo, (...) deu ao seu 
partido político o mesmo nome do programa que o fez famoso: 
“Servo do Povo". (Fonte: Revista Época. Acesso: 27Abril, 2019). 
Como se chama o presidente eleito?
A) Vladimir Putin.
B) Recep Tayyip Erdogan.
C) Maurício Macri.
D) Volodymyr Zelenskiy.

{Questão}'

“Apesar de redução, Brasil é país que mais derrubou florestas 
tropicais em 2018, diz pesquisa”. (Fonte: O Liberal. Acesso: 
27Abril, 2019). Sobre a notícia apresentada, marque a única 
alternativa errada:
A) O Brasil é o país que mais destruiu florestas tropicais no ano 
passado, embora o desflorestamento tenha aumentado apenas 
10 por cento em comparação com 2017, mostram dados de uma 
rede independente de monitoramento da floresta.
B) Em 2018, o país perdeu 13.471 quilômetros quadrados de 
floresta tropical, (...) Isso representa uma queda significativa em 
relação ao ano anterior, quando incêndios florestais de grandes 
proporções causaram perdas maiores no Brasil.
C) A perda de florestas de lento crescimento, que são cruciais na 
preservação da biodiversidade, caiu em relação aos dois anos 
anteriores, marcados por incêndios históricos, mas ainda 
permanece em nívei mais elevado do que há uma década.
D) Embora alguma perda de 2018 possa ser atribuída ao fogo, a 
maior parte parece ser devido à limpeza de terreno na Amazônia, 
colocando em risco as reduções no desflorestamento que o pais 
alcançou no início dos anos 2000.

“Ao menos 15 pessoas morrem em ação contra terroristas no Sri 
Lanka. Três homens-bomba detonaram os explosivos, matando 
seis crianças e três mulheres. Ao menos 15 pessoas morreram 
na madrugada deste sábado durante uma operação das forças 
de segurança do Sri Lanka contra um esconderijo de terroristas
ligados aos atentados____________ contra igrejas e hotéis de
luxo, deixando ao menos 253 mortos. Do totai de mortos na 
ofensiva (...), seis eram crianças. As autoridades de segurança 
receberam um alerta sobre a existência de um esconderijo na 
cidade de Sammanthurai de militantes ligados aos atentados 
(... ) na cidade de Kalmunai, no leste do país. Quando as forças 
de segurança chegaram ao local, começou um tiroteio que durou 
cerca de uma hora.” (Fonte: O Liberal. Acesso em: 27Abril, 
2019). Marque a alternativa que complete corretamente a 
reportagem transcrita:
A) na Primavera.
B ) na Páscoa.
C) nos Jogos Olímpicos.
D) no Natal.
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O servidor estável perderá o cargo quando houver a 
j necessidade de redução de pessoal, em cumprimento ao limite 
, de despesa estabelecido em lei complementar federal. Sobre o 
I assunto, analise os itens seguintes e marque a alternativa 
I correta:

i- A perda do cargo nos termos descritos no comando da questão 
I dar-se-á na forma da lei complementarfederal.
I II- O servidor que perder o cargo na forma descrita no comando 
- da questão fará jus a indenização correspondente a um mês de 
i remuneração por ano de serviço.

Ill- O servidor estável só perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado.

A) Apenas os itens I e II estão corretos.
B) Apenas o item II está correto.
C) Os itens I e III estão corretos.
D ) Todos os itens estão corretos.

: Sobre a jornada de trabalho, apenas não se pode afirmar: 
j A) No caso da jornada de oito horas diária poderá ser adotado o 

regime de sete horas diária de trabalho sem interrupção.
} B) A jornada mínima dos servidores atenderá à conveniência da 
; Administração e poderá ser diferenciada de acordo com a 
necessidade de cada setor, devendo ser fixada por lei.
C) Atendendo à conveniência e à necessidade de serviço, 

j poderá ser adotado o sistema de compensação de horários 
l estabelecido por decreto.
I D) Ao servidor em regime de escala de serviço ou compensação 
f de horário não se aplicam os intervalos assinalados neste artigo.

: ÍQÒssíãqH

: Analise as afirmações seguintes a respeito de função gratificada 
{ e marque a alternativa correta:
:!- As funções gratificadas não constituem situação permanente.
| II- A  criação de função gratificada dependerá de dotação 
I orçamentária para atenderás despesas dela decorrentes, 
i III- Prefèrenciafmente serão designados para o exercício de 
} função gratificada servidores ocupantes de cargo efetivo no 
j Município de Ananindeua.

: A) Apenas as afirmações I e II estão corretas.
| B) Apenas as afirmações I e III estão corretas.
C) Apenas as afirmações II e III estão corretas.
D) Todas as afirmações estão corretas.

(Questão j~tígijíS'

LEGISLAÇÃO

As questões de 41 até 45 devem ser respondidas de acordo 
com a Lei n.° 2.177, de 07 de dezembro de 2005, (Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Ananindeua), e 
suas alterações.

O auxilio-alimentação não será, exceto:
A) incorporado ao vencimento, remuneração, provento ou 
pensão.
B) configurado como rendimento tributável e nem sofrerá 
incidência de contribuição para o Plano de Seguridade Social do 
servidor público.
C) caracterizado como salário-utilidade ou prestação salarial in 
natura.
D) concedido em caráter indenizatório.
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No que tange à Licença Prêmio, apenas não se pode afirmar:
A) É facultado ao servidor fracionar a licença de que trata este 
artigo em até três parcelas, com período mínimo de gozo de 
trinta dias no total de três parcelas por exercício.
B) Não será concedida a Licença Prêmio ao servidor que durante 
o período aquisitivo sofrer penalidade disciplinar, a exceção de 
uma pena de advertência no período aquisitivo.
C) As licenças concedidas ao servidor sem remuneração, 
implicam em nova contagem do interstício a partir da reassunção 
do exercício, não se considerando o período anterior.
D) Os períodos de Licença Prêmio já adquiridos, e não gozados 
pelo servidor que vier a falecer na ativa, não serão convertidos 
em pecúnia.

Responda as questões de 46 até 50 de acordo com a Lei 
n.°2.176, de 07 de dezembro de 2005, (Dispõe sobre o Plano 
de Cargos, Carreiras e Remuneração da Prefeitura 
Municipal de Ananindeua e dá outras providências), e suas 
alterações.

subatividade e área de conhecimento, deste Plano, e depende 
de aprovação no mesmo com no mínimo de 70% (setenta por 
cento) de aproveitamento. De acordo com o art. 87, o instituto da 
transferência não se aplica aos servidores abrangidos por este 
Plano que estejam em:
A) cargos de chefia.
B) serviço temporário.
C) cargo comissionado.
D) estágio probatório.

De acordo com o art. 105, os cargos das carreiras que compõem 
este Plano serão alocados nos:
A) ambientes organizacionais.
B) planos específicos de cada secretaria.
C) projetos interorganizacionais.
D) planos de desenvolvimento indicados.

(Õuesfâo'

..... .... ............ ...................- .................................
O Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações da Prefeitura de 
Ananindeua deve ser gerido respeitando alguns pressupostos. 
Sobre eles apenas não se pode afirmar:
A) O cumprimento da função social do poder público municipal e 
a garantia dos direitos de cidadania da população e dos 
servidores municipais.
B) A retirada da autonomia gerencial de cada Órgão no limite da 
garantia da organicidade exigida pelo poder público municipal.
C) A qualidade dos processos de trabalho no interior de cada 
órgão, particularmente a interação entre as atividades  
desempenhadas pelos diversos servidores.
D) A investidura em cargo de provimento efetivo, mediante á 
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos.

'H'iJSC

Analise as assertivas sobre Reciassificação:
I- Entender-se-á por Reciassificação, a movimentação do 
servidor de uma classe para outra classe imediatamente 
superior, desde que conte com o tempo de efetivo exercício no 
cargo, conforme estabelecido no PCCR.
II- A reciassificação só poderá acontecer mediante promoção por 
mérito ou através de promoção por antiguidade de acordo com a 
aplicação do instrumento aprovado pelo Prefeito, para aferir o 
desempenho funcional do servidor.
III- A reciassificação não implicará em alteração de vencimento, 
decorrente do posicionamento no nível inicial da classe, objeto 
da movimentação.

Sobre o desenvolvimento profissional, marque a alternativa 
errada:
A) O desenvo lv im ento  profiss ional é o conjunto de 
procedimentos que buscam proporcionar aos servidores a 
atualização e ampliação de conhecimentos, visando seu 
desenvolvimento pessoal e a melhoria da qualidade do serviço 
público, contemplando a elevação da escolaridade formai em 
todos os seus níveis, o aperfeiçoamento técnico profissional e a 
formação para a cidadania.
B) O desenvolvimento profissional em nível de aperfeiçoamento 
será desenvolvido através de cursos, congressos, seminários, 
encontros, simpósios, palestras, fórum de debates, semanas de 
estudos e outros similares, afins às atribuições desempenhadas, 
exceto os cursos de graduação e pós- graduação.
C) O desenvolvimento profissional em nível de graduação e pós- 
graduação terá possibilitado, por interesse e conveniência da 
Administração, a redução de vencimento, na forma da lei que 
dispõe sobre o regime jurídico dos servidores do Município.
D) Lei especial deverá dispor sobre os requisitos, custeio e 
formas de concessão de bolsas de estudo para a realização de 
cursos de graduação e pós-graduação para os integrantes do 
quadro de servidores detentores de cargo de provimento efetivo 
na administração direta e docentes do Município.

Estão corretas:
A) apenas as assertivas le il.
B ) apenasasassertivasllelil.
C) apenas as assertivas le  III.
D) as assertivas I, II e III.

iQuestão '■! ....................-  —  -—......... .......... -............ .... .... ........... • V '

A transferência de um servidor de um ambiente organizacional 
para outro será gerida pela secretaria municipal, responsável 
pela gestão de pessoal e precedida de realização de curso de l 
capacitação específico, elaborado no âmbito da atividade,!
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