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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 numero 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 cargo a que o 
Caderno de Questões se refere. Caso você tenha 
recebido um Caderno de Questões que não 
corresponda ao mesmo cargo descrito no seu Cartão 
Resposta, comunique imediatamente ao Fiscal de 
Sala e exija o Caderno de Questões correto.

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.

Para cada questão da Prova Objetiva de Múltipla 
Escolha existirão 05 (cinco) alternativas de resposta 
(A, B, C, D e E), 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 60 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.

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.

ATENÇAO
Escreva no espaço apropriado do Cartão Resposta, com a sua caligrafia usual, a seguinte “frase mestra” de Aristóteles:

“O segredo do sucesso é saber algo que ninguém mais sabe.”
A  transcrição da Mfrase 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 ocasionará a eliminação do candidato no presente 
concurso público.
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CETAP
LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto e assinale o que for pedido no comando das 
questões.

Ética de princípios.
Rubem Alves

A S  D U A S  ÉT IC A S: a ética que brota da contemplação 
das estrelas perfeitas, imutáveis e mortas, a que os filósofos dão 
o nome de ética de princípios, e a ética que brota da 
contemplação dos jardins imperfeitos e mutáveis, mas vivos - a 
que os filósofos dão o nome de ética contextual.

O s jardineiros não olham para as estrelas. Eles nada 
sabem sobre os estrelas que alguns dizem já ter visto por 
revelação dos deuses. Como os homens comuns não veem 
essas estrelas, eles têm de acreditar na palavra dos que dizem já 
as ter visto longe, muito longe ... O s  jardineiros só  acreditam no 
que os seus olhos veem. Pensam a partir da experiência: pegam 
a terra com as mãos e a cheiram...

Vou aplicar a metáfora a uma situação concreta. A  
mulher está com câncer em estado avançado. É  certo que ela 
morrerá. Ela suspeita disso e tem medo. O  médico vai visitá-la. 
Olhando, do fundo do seu medo, no fundo dos olhos do médico 
ela pergunta: “Doutor, será que eu escapo desta?”

Está configurada uma situação ética. Que é que o 
médico vai dizer? Se  o médico for um adepto da ética estrelar de 
princípios, a resposta será simples. Ele não terá que decidir ou 
escolher. O  princípio é claro: dizer a verdade sempre. A  enferma 
perguntou. A  resposta terá de ser a verdade. E  ele, então, 
responderá: “Não, a senhora não escapará desta. A  senhora vai 
morrer ...”. Respondeu segundo um princípio invariável para 
todas as situações.

A  lealdade a um princípio o livra de um pensamento 
perturbador: o que a verdade irá fazer com o corpo e a alma 
daquela mulher? O  princípio, sendo absoluto, não leva em 
consideração o potencial destruidor da verdade. Mas, se for um 
jardineiro, ele não se lembrará de nenhum princípio. Ele só  
pensará nos olhos suplicantes daquela mulher. Pensará que a 
sua palavra terá que produzir a bondade. E ele se perguntará: 
“Que palavra eu posso dizer que, não sendo um engano - 'A  
senhora breve estará curada ...' -, cuidará da mulher como se a 
palavra fosse um colo que acolhe uma criança?” E ele dirá: “Você 
me faz essa  pergunta porque você está com medo de morrer. 
Também tenho medo de morrer ...”. Aí, então, o s  dois 
conversarão longamente - como se estivessem de mãos dadas 
... - sobre a morte que os dois haverão de enfrentar.

Com o sugeriu o apóstolo Paulo, a verdade está 
subordinada à bondade. Pela ética de princípios, o uso da 
camisinha, a pesquisa das células-tronco, o aborto de fetos sem 
cérebro, o divórcio, a eutanásia são questões resolvidas que não 
requerem decisões: os princípios universais os proíbem. M as a 
ética contextual nos obriga a fazer perguntas sobre o bem ou o 
mal que uma ação irá criar. O  uso da camisinha contribui para 
diminuir a incidência da A id s? A s  pesquisas com células-tronco 
contribuem para trazer a cura para uma infinidade de doenças? 
O  aborto de um feto sem cérebro contribuirá para diminuir a dor 
de uma mulher? O  divórcio contribuirá para que homens e 
mulheres possam recomeçar suas vidas afetivas? A  eutanásia 
pode ser o único caminho para libertar uma pessoa da dor que 
não a deixará?

Duas éticas. A  única pergunta a se fazer é: “Qual delas 
está mais a serviço do am or?”

[QuestãoH^I)------------------------------------------------------------------

Em relação à compreensão textual, só  não se pode inferir que:
A) a ética dos princípios se  fundamenta em idealização 
comportamental.
B) o apóstolo Paulo é adepto da ética contextual.

C) a ética, metaforizada de estrelar, é a dos princípios.
D) a verdade absoluta desconsidera a devastação psicológica 
provocada no receptor.
E) o questionamento final do texto tem a ética dos princípios 
como resposta.

[OuestãoH^^ ) ------------------------------------------------------------------

Identifique a alternativa em que o “como” tem ideia de causa.
A) “(...)- como se estivessem de mãos dadas (...)”.
B) “Como os homens comuns não veem e ssas estrelas, (...)".
C) “Como sugeriu o apóstolo Paulo, (...)”.
D) “(...) como se a palavra fosse um colo (...)”.
E) Averdade, como um raio, feriu a enferma.
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Sobre a forma verbal “haverão” em: “(...) os dois haverão de 
enfrentar.”, é incorreto afirmar:
A) Haja e hajamos são, respectivamente, 1a pessoa do singular e 
do plural
B) Há um desvio da norma culta em seu emprego, deveria estar 
no singular.
C) É um verbo de 2a conjugação.
D) O  verbo, na frase, é pessoal.
E) Na estrutura, funciona como verbo auxiliar.

Identifique a alternativa em que ocorreu falha de regência verbal.
A) Asenhora pagou o hospital em dólar; ao médico, pagou-o com 
um sorriso agradecido.
B) O  enfermo namora a vida, mas, às vezes, casa-se com a 
morte.
C) O s  exames de rotina preveniram-nos contra doenças.
D) O  cirurgião precisou o lugardo tumor.
E) Ele preferiu morrera ligar-se a aparelhos.

[OuestãoH^^ ) ------------------------------------------------------------------

Marque a alternativa em que houve substantivação do termo 
“dois” como em: “(...) os dois conversarão longamente (...)”:
A) “O uso da camisinha contribui (...)”.
B) “A s  pesquisas com células tronco (...)”.
C) “(...) a verdade está subordinada (...)”.
D) “A  resposta terá de ser a verdade.”
E) “O divórcio contribuirá para que homens e mulheres (...)”.

A  classificação morfológica correta para o termo “é que” em: 
“Que é que o médico vai dizer?” é:
A) conjunção subordinativa integrante.
B) partícula expletiva.
C) pronome relativo.
D) preposição.
E) pronome interrogativo.

Em: “(...) são questões resolvidas que não requerem decisões: 
(...)”, sobre a forma “requerem” é correto afirmar:
A) O  verbo é defectivo de segunda conjugação.
B) O  verbo é anômalo com radical “requer”.
C) O  tema verbal é requera.
D) O  verbo é irregular na 1a pessoa do presente do indicativo.
E) O  verbo é conjugado, em todas as formas, pelo verbo querer.
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[QuestãoH^^ ) ------------------------------------------------------------------

Ao  empregar os dois pontos em “O princípio é claro: dizer a 
verdade sempre.”, a opção deu-se:
A) para enunciar uma oração apositiva.
B) totalmente inadequada, pois não se separa a oração subjetiva 
da principal.
C) em substituição ao ponto em seguida.
D) de maneira incorreta, pois só  a vírgula atende à norma 
padrão.
E) para sinalizar o aposto resumitivo.

[Q ue stã o H ^ )-

Morfologicamente, houve falha na classificação de: “(...) o que a 
verdade iráfazer(...)”.
A) o-artigo definido.
B) que - pronome relativo.
C )  a -artigodefinido.
D) verdade - substantivo abstrato.
E) irá - verbo no futuro do presente do indicativo.

[QuestãoH^^ ) ------------------------------------------------------------------

O  termo que completaria, com adequação, a palavra omitida em: 
“Asenhora não escapa desta” é:
A) mixórdia.
B) embrulhada.
C) mazela.
D) sandice.
E) insanidade.

Aafirmativa que apresenta análise incorreta ocorre em:
A) “- como se estivessem de mãos dadas ...-” / O  conectivo 
subordinativo é atrativo à ênclise.
B) “(...) da dor que não a deixará?” / Acolocação pronominal está 
proclítica.
C) “Pensará que a sua palavra (...)” (sua) / Pronome anafórico de 
jardineiro.
D) “Doutor, será que eu escapo desta?” / Vírgula assinalando 
vocativo.
E) “Você me faz essa  pergunta (...)" / Verbo transitivo direto e 
indireto.

Analise o excerto e assinale a alternativa que contém afirmações 
corretas sobre:
“Também tenho medo de morrer...”
I- Apalavra “também” denota inclusão.
II- O  sujeito da oração é determinado.
III- O  verbo “ter” é transitivo direto e indireto.
IV- “de morrer” é complemento nominal.

A) Somente I e IV são corretas.
B) Somente I e 11 são corretas.
C) Somente a IV  é correta.
D) Somente a 11 é correta.
E) 1,11,111 e IV são corretas.

Em: “Dizer a verdade a enferma perguntou", a
estrutura que completa a lacuna adequadamente sem mudar o 
sentido ou necessitar de modificações é:
A) porquê.
B )  porque.
C) porquê
D) porque.
E) a proporção que.

[Q uestãoH^I------------------------------------------------------------------

Assinale a alternativa em que o sujeito está posposto ao 
predicado.
A) Ele não terá que decidir.
B) Está configurada uma situação crítica.
C) Alealdade a um princípio o livra.
D) A s  pesquisas com célula-tronco contribuem.
E) Aeutanásia pode ser o único caminho.

A  concordância do verbo da segunda oração em: “(...) são 
questões resolvidas que não requerem decisões: (...)” dá-se:
A) para concordar com “decisões”.
B) para concordar com “resolvidas”.
C) pelo verbo sertransitivo direto.
D) pelo antecedente do pronome relativo ser “questões”.
E) para manter analogia com “são”.

INFORMÁTICA

[QuestãoH^^ ) ------------------------------------------------------------------

A  Segurança da Informação é a área da Tecnologia da 
Informação responsável por proteger a informação contra 
acessos não autorizados, de modo a preservar seu valor. Analise 
as afirmativas seguintes sobre Segurança da Informação e 
assinale a alternativa correta:
I- Firewalls são  programas de computador utilizados para 
prevenir, detectare eliminarvírus de computador.
II- Spywares são  programas maliciosos cujo objetivo é monitorar 
as atividades do usuário no computador e enviar as informações 
coletadas para terceiros através da Internet.
III- V írus de computador são programas maliciosos capazes de 
infectar programas e arquivos do computador, podem fazer 
cópias de si mesmo e espalhar-se para outros computadores em 
rede.
IV- Cavalo de Tróia (Trojan Horse) são  programas maliciosos 
que abrem portas no computador para possíveis ataques.
V- Anti-vírus são programas de computador que tem como 
objetivo proteger o computador ou uma rede de computadores, 
liberando ou bloqueando o tráfego de dados entre o computador 
e a rede externa de acordo com regras estabelecidas.

A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Somente as afirmativas 1, 11 e 111 estão corretas.
C) Somente as afirmativas 111 e V  estão corretas.
D) Somente as afirmativas 11, 111 e IV  estão corretas.
E) Somente as afirmativas I e V  estão corretas.

Em Tecnologia da Informação é denominado backup o processo 
de cópia e armazenagem de dados, de modo que estes dados 
possam ser eventualmente recuperados em caso de perda. Leia 
as seguintes descrições de dois tipos de backup:
I- Copia apenas os arquivos que foram alterados ou criados 
desde o último backup completo, deste modo ocupando maior 
espaço nas mídias de armazenamento. Contudo, os dados são 
mais facilmente recuperados.
II- Faz a cópia de todos os arquivos alterados ou criados desde o 
último backup (completo, diferencial ou incrementai).
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Assinale a alternativa correta que contém os tipos de backup de 
acordo com as descrições I e 11, respectivamente:
A) I- Backup Completo, 11- Backup Diferencial.
B) I- Backup Diferencial, 11- Backup Incrementai.
C) I- Backup Incremental, 11- Backup Diferencial.
D) I- Backup Incremental, 11- Backup Completo.
E) I- Backup Diferencial, 11- Backup Completo.

ATUALIDADES

“Londres elege Sadiq Khan, o seu 1o prefeito muçulmano. 
Candidato trabalhista foi o escolhido por 4 4 %  dos eleitores 
londrinos e derrotou seu principal adversário no pleito, o 
conservador Zac Goldsmith, que teve 3 5 %  dos votos.” (Fonte: 
Revista VEJA ; Data: 06.05.2016). Sobre o assunto noticiado, 
analise as afirmações seguintes e marque a alternativa correta:
I- O  candidato trabalhista Sadiq Khan venceu as eleições 
m unicipais de Londres e se  tornou o primeiro prefeito 
muçulmano de uma capital europeia.
II- Khan foi o escolhido por 4 4 %  dos eleitores (com 1,3 milhão de 
votos), enquanto o seu principal concorrente, o conservador Zac 
Goldsmith, angariou 3 5 %  dos votos (ou 994.614).
III- Entre as propostas que Khan fez durante a sua campanha, a 
principal é resolver a atual crise de habitação na cidade ao 
construir novas casas.
IV- Sadiq Khan foi ministro dos Transportes entre 2009 e 2010, 
durante o governo de Gordon Brown, tornando-se o primeiro 
muçulmano a fazer parte da equipe de um primeiro-ministro 
britânico.

A) Apenas as afirmações I e 11 estão corretas.
B) Apenas as afirmações 1,11 e 111 estão corretas.
C) A s  afirmações 111 e IV estão corretas.
D) A s  afirmações I e 111 estão erradas.
E) Apenas a afirmação IV  está correta.

[Q ue stã o H ^ )------------------------------------------------------------------

“Multas de trânsito terão alta de até 6 6 % ”. (Fonte: Revista VEJA; 
Data: 06.05.2016). Marque a única alternativa errada sobre a 
matéria noticiada:
A) A  partir de novembro, as multas de trânsito serão reajustadas 
em até 6 6 %  em todo o país e o motorista que for flagrado falando 
ou mexendo no celular será  punido com uma infração 
gravíssima.
B) Antes deste reajuste, quem fosse flagrado no celular era 
punido com uma infração grave e não gravíssima.
C) Com esta mudança, o valor da multa para quem for flagrado 
falando ou mexendo no celular passará de 85,13 reais (valor 
atual) para 293,47 reais (valorjá reajustado).
D) E ssa s  mudanças, que endurecem as punições previstas no 
Código de Trânsito Brasileiro (CTB), foram sancionadas nesta 
quinta-feira pela presidente Dilma Rousseff.
E) No texto do Código será incluída a palavra “manuseando”, 
para punir também o motorista que estiver m andando 
m ensagens de texto ou acessando as redes sociais, por 
exemplo.

“Defesa Civil testa uso de drone para monitorar erosão. Órgão 
vem acompanhando o processo de erosão em outras orlas, 
como Ajuruteua, em Bragança, e Marapanim.” (Fonte: O R M  
News. Data: 06.05.2016). Analise as asserções relacionadas à 
matéria da reportagem a seguir e marque a alternativa correta:

I- O  trabalho é conjunto com o município, Serviço Geológico do 
Brasil (C PR M ), Superintendência de Patrimônio da União 
(SPU), Ministério Público Federal e Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) e tem como objetivo, 
principalmente, a conscientização da população local.
II- A  major acredita que a tecnologia vem para ajudar o Corpo de 
Bom beiros a equipar-se de forma moderna, garantindo 
resultados mais eficazes nas operações. 'Ao monitorarmos a 
erosão em Mosqueiro, por exemplo, levamos em média dois dias 
percorrendo toda a extensão litorânea e necessitando de vários 
agentes. Com o drone, em um dia, obtemos toda a informação 
necessária, podendo finalizar o quanto antes o relatório final', 
ponderou.
III- A s  fortes chuvas intensificaram os processos erosivos em 
vá rio s m unic íp ios do Pará, aum entando o s  r isco s  de 
alagamentos, enxurradas, inundações e desabamentos. Entre 
as ações de monitoramento da Defesa Civil, está a emissão 
diária de boletins climáticos, indicando a tábua de maré e a 
previsão do tempo, mantendo sempre em estado de alerta as 
defesas civis das cidades.
IV- O  monitoramento da área atingida pela erosão em Mosqueiro 
foi feito com a ajuda de um drone. O  veículo aéreo não tripulado 
sobrevoou a orla do distrito para captar imagens e vídeos da 
situação da área. O  material servirá para a conclusão de um 
relatório sobre as condições locais. Muito usados pelo Exército, 
Marinha e pela força aérea americana, os drones se  tornaram 
mais populares e mais acessíveis no sentido de que a própria 
população pode hoje adquirir um equipamento.

A) Apenas as asserções 1,11 e 111 estão corretas.
B) Apenas as asserções 111 e IV  estão corretas.
C) Apenas as asserções I e 11 estão corretas.
D) Todas as asserções estão erradas.
E) Todas as asserções estão corretas.

0 LEG ISLAÇÃ O

[O uestãoH ^)-------------------

De acordo com o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos 
Civis da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 
Púb licas do M unicíp io  de S ã o  M iguel do G uam á (Lei 
Complementar n.° 01/94), leia os itens seguintes:
I -  ______________ é a pessoa legalmente investida em cargo
público.
II-  ______________ é o criado por lei, com denominação própria,
quantitativo e vencimentos certos, cometendo ao servidor 
atribuições e responsabilidades.
III-  ______________ é o conjunto de cargos da mesma natureza
de trabalho.
IV -  ______________ é o conjunto de categorias funcionais da
mesma natureza, escalonadas segundo a escolaridade, nível de 
complexidade e grau de responsabilidade.

Preenchem as lacunas corretamente:
A) I- funcionário público; II- órgão público; III- ente público; IV- 
grupo ocupacional.
B) I- servidor; II- cargo público; III- categoria funcional; IV- grupo 
ocupacional.
C) I- servidor; II- cargo público; III- órgão público; IV- categoria 
funcional.
D) I- funcionário público; 11- órgão público; 111- grupo ocupacional. 
IV- associação pública.
E) I- servidor; II- órgão público; III- setor administrativo; IV- 
associação pública.
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Acerca do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis 
da Administração Direta, das Autarquias e das Fundações 
Púb licas do M unicíp io  de S ã o  M iguel do G uam á (Lei 
Complementar n.° 01/94), leia os itens seguintes:
I- O  serviço público estimulará e contratará também estagiário 
estudante, por prazo de até 24 (vinte e quatro) meses.
II- É vedado ao servidor participar de concurso de natureza 
técnica, científica ou artística, promovido pelo Município.
III- O  Município deverá contar com sistema previdenciário 
próprio, vedada a adesão, mediante convênio ou outro 
instrumento, ao ente de Seguridade do Estado do Pará.
IV- Será concedida ao servidor a participação no Programa de 
Formação do Patrimônio do Servidor Público.

Estão corretos apenas os itens:
A )  I e 11.
B) II e III.
C) III e IV.
D) I e III.
E) lie  IV.

[Questão)

Sobre o a sindicância e o processo administrativo, é correto 
afirmar, conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores 
Públicos Civis da Administração Direta, das Autarquias e das 
Fundações Públicas do Município de São  Miguel do Guamá (Lei 
Complementam.0 01/94):
A) O  Prefeito Municipal, o Presidente da Câmara, os Secretários 
Municipais ou autoridades do mesmo nível, os dirigentes de 
Autarquias e Fundações e os Diretores Gerais são competentes 
para determinar a apuração de irregularidades, quando se tratar 
de processo administrativo.
B) Em cada função de Governo, nas autarquias e fundações, 
serão designadas com issões processantes permanentes 
destinadas a realizar os processos administrativos.
C) O  processo administrativo será iniciado no prazo de três dias, 
contados do dia seguinte a da publicação do ato, e concluído em 
até trinta dias, a contar da citação do interessado.
D) A  citação do indiciado será feita pessoalmente ou por carta, 
acom panhada da portaria de instauração do p rocesso  
administrativo, vedada a citação por edital.
E) A  revisão do processo administrativo será requerida à 
autoridade que aplicou a pena, no prazo improrrogável de 3 
(três) anos.

[Questão)-^ } ) ------------------------------------------------------------------

De acordo com o Código Tributário do Município de São  Miguel 
do Guamá (Lei Complementar Municipal n.° 84/2003), incide 
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza as seguintes 
prestações, exceto:
A ) Suporte técnico em informática, salvo instalação de 
programas de computação.
B) Planejamento de páginas eletrônicas.
C) Processamento de dados e congêneres.
D) Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de 
computação.
E) Elaboração de programas de computadores, inclusive de 
jogos eletrônicos.

(Questão)

Em conformidade com o Código Tributário do Município de São  
Miguel do Guamá (LC  n.° 84/2003), o bem imóvel fica isento do 
Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana, exceto:

A) pertencente a particular, quando cedido gratuitamente, em 
sua totalidade, para uso exclusivo da União, dos Estados, do 
Distrito Federal, dos Municípios ou se duas autarquias e 
fundações.
B) pertencente ou cedido gratuitamente à agrem iação 
desportiva, sem fins lucrativos, licenciada e filiada à Federação 
competente do Estado, com relação aos imóveis utilizados 
como praça de desportos.
C) pertencente ou cedido gratuitamente a sociedade civil, 
religiosa ou organ ização não governamental, sem  fins 
lucrativos, destinados a atividades sócio-culturais-recreativas, 
educacionais ou ecológicas.
D) pertencente ou cedido gratuita ou onerosamente a instituição 
sem fins lucrativos, que se  destine a congregar c lasses 
patronais ou trabalhadoras com a finalidade de realizar sua 
união, representação, defesa e elevação de seu nível cultural, 
físico ou recreativo.
E) Pertencente à empresa beneficiada por legislação de 
incentivo fiscal do município e na forma da regulamentação.

De acordo com a Lei Complementar Municipal n.° 084/2003, 
integram o Sistema Tributário do Município de São  Miguel do 
Guamá, exceto:
A) Imposto sobre Transmissão Inter Vivos de Bens Imóveis - 
ITBI.
B) Taxa de licença pra localização.
C )  Taxa de Iluminação Pública.
D) Taxa de coleta de lixo.
E) Contribuição de melhoria.

Em conformidade com a Lei Orgânica do Município de São  
Miguel do Guamá, é correto afirmar:
A) São  Poderes do Município, independentes e harmônicos 
entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário.
B) É feriado estadual o dia 31 de outubro, data em que foi criado o 
Município de São  Miguel do Guamá.
C ) A  o rgan ização  político-adm inistrativa do M un ic íp io  
compreende a cidade, os distritos e os subdistritos ou vilas.
D) A  criação de distritos ou subdistritos visa o fortalecimento da 
cidadania e a desconcentração do Poder, tornando-o mais ágil, 
tendo como base exclusivamente fatores socioeconômicos e 
situação geográfica.
E) A  criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento do 
Municíp io  far-se-á por lei estadual, dentro do período 
determinado por Lei Complementar Federal, e dependerá de 
consulta, mediante referendo, a toda população do Município de 
São  Miguel do Guamá, após divulgação dos Estudos de 
Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.

[QuestãoH^^ ) ------------------------------------------------------------------

Leia os itens seguintes acerca do Poder Legislativo Municipal:
I- É  vedado ao Município legislar sobre a concessão de serviços 
públicos.
II- Compete privativamente à Câmara Municipal dar posse ao 
Prefeito e Vice-Prefeito.
III-  A  Câmara Municipal delibera, mediante resolução, sobre os 
a ssun tos de econom ia interna e dem ais c a so s  de sua  
competência privativa, por meio de Decreto Legislativo.
IV- Perderá o mandato o Vereador investido no cargo de 
Secretário Municipal.
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Estão corretos, conforme a Lei Orgânica do Município de São  
Miguel do Guamá, apenas os itens:
A )  I e 11.
B) II e III.
C) III e IV.
D )  I, l i e IV.
E) lie  IV.

De acordo com a Lei Orgânica do Município de São  Miguel do 
Guamá, pertencem ao Município, exceto:
A) O  produto da arrecadação do imposto da União sobre rendas 
e proventos de qualquer natureza incidentes na fonte sobre 
rendimentos pagos a qualquer título, por ele, suas autarquias e 
pelas fundações que instituir e/ou mantiver.
B) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
da União com a propriedade rural, relativo aos imóveis situados 
no Município.
C) Cinquenta por cento do produto da arrecadação do imposto 
do Estado, sobre a propriedade de veículos automotores 
licenciados em seu território.
D) Setenta e cinco por cento dos recursos arrecadados pelo 
Estado nas multas de trânsito e ocorridas no Município.
E) Vinte e cinco por cento do produto arrecadado do Estado 
sobre operações relativas a circulação de mercadorias e sobre 
prestação de serviços de transportes interestaduais, bem como 
de comunicação.

[QuestãoH^5)------------------------------------------------------------------

Julgue os itens a seguir em Verdadeiro (V) ou Falso (F), com 
base na Lei Orgânica do Município de São  Miguel do Guamá:
I- Leis de iniciativa da Câmara estabelecerão o plano plurianual, 
as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais.
II- O  Poder Executivo publicará, até trinta dias após o 
encerramento de cada bimestre, relatório resumido da execução 
orçamentária.
III- A  Lei Orçamentária anual poderá conter dispositivo estranho 
à previsão da receita e a fixação das despesas, como a 
autorização de operações de crédito, exceto por antecipação de 
receita, nos termos da lei.
IV- O s  programas suplementares de alimentação e assistência à 
saúde previstos na Lei Orgânica serão financiados com recursos 
p ro ven ien te s de co n tribu içõe s e sta b e le c id a s  em lei 
complementar.

Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta:
A) l-V; II-F; III-V; IV- F.
B) l-F; II-V; lll-F; IV-V.
C) l-V; ll-V; lll-F; IV- F.
D )  l-F; II-F; III-V; IV-V.
E) l-V; ll-V; III-V; IV-F.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

De acordo com a L D B  (Lei n.° 9.394), consideram -se 
profissionais da educação básica escolar:
A) apenas professores habilitados em nível superior para a 
docência na educação infantil e no ensino fundamental.
B) apenas professores habilitados em nível médio ou superior 
para a docência na educação infantil e no ensino fundamental.
C) trabalhadores em educação, portadores de diploma de curso 
técnico ou superior em área pedagógica ou afim.

D) trabalhadores em educação portadores de diploma em 
pedagogia, com habilitação em administração, planejamento, 
supervisão, inspeção e orientação educacional, desde que 
tenham títulos de mestrado ou doutorado nas mesmas áreas.
E) professores habilitados em nível superior para a docência em 
educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e ensino 
superior.

Sobre a disciplina da Educação Especial na LD B  (Lei n.° 9.394), 
analise os itens seguintes:
I- Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a 
modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente 
na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, 
transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 
superdotação.
II- O  atendimento educacional será feito sempre em classes 
especializadas, diferentes das c lasses comuns de ensino 
regular.
III- O  poder público deverá instituir cadastro nacional de alunos 
com altas habilidades ou superdotação matriculados na 
educação básica e na educação superior, a fim de fomentar a 
execução de políticas públicas destinadas ao desenvolvimento 
pleno das potencialidades desse alunado.
IV- O s  órgãos normativos dos sistemas de ensino estabelecerão 
critérios de caracterização das instituições privadas sem fins 
lucrativos, especia lizadas e com atuação exclusiva em 
educação especial, para fins de apoio técnico e financeiro pelo 
Poder Público.

Marque a alternativa correta:
A) apenas o item I está incorreto.
B) os itens 11 e IV  estão incorretos.
C) o item 111 está correto.
D) apenas os itens I e IV estão corretos.
E) apenas os itens I e 111 estão corretos.

Assinale a alternativa correta sobre a Educação Infantil, com 

base na LD B  (Lei n.° 9.394):

A) A  educação infantil tem como finalidade o desenvolvimento 

integral da criança de até 6 (seis) anos de idade.

B) Aeducação infantil será oferecida em creches e pré-escolas.

C) Após a reforma da LD B  ocorrida em 2013, as pré-escolas 

passaram a integrar o ensino fundamental.

D) A  carga horária mínima anual deve ser de 400 (quatrocentas) 

horas.

E) O  frequência mínima exigida na pré-escola é de 7 5 %  do total 

de horas.

Acerca do Plano de Cargos e Salários dos Trabalhadores da 
educação básica pública da rede municipal de ensino do 
Município de Sã o  Miguel do Guam á - P C C R  (Lei n.° 
311/2015), responda as questões 34 e 35.
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;quostsoH|y!----------------------------------------------
O servidor que ocupar dois cargos do Quadro Permanente do 
M ag istério  do Município, no s term os da s d isp o s içõe s  
constitucionais que tratam do acúmulo remunerado de cargos 
públicos:
A) poderá utilizar a sua titulação para fins de progressão vertical 
em apenas um dos cargos, a seu critério.
B) poderá utilizar a sua titulação para fins de progressão vertical 
apenas no cargo que ocupa há mais tempo.
C) poderá utilizar a mesma titulação para fins de progressão 
funcional vertical em ambos os cargos.
D) terá que optar pela remuneração de um dos cargos.
E) não poderá requerer progressão funcional vertical.

CETAP

Sobre a jornada de trabalho do professor, em regência de classe, 
marque a alternativa correta:
A) A  jornada semanal mínima é de 20 horas, compreendidas 
nesse total apenas as horas-aula.
B) A  jornada semanal máxima é de 44 horas, compreendidas 
nesse total as horas-aula e as horas-atividade.
C) A  jornada semanal mínima é de 16 horas, compreendidas 
nesse total as horas-aula e as horas-atividade.
D ) Ahora-atividade corresponderá a 1/3 do total da jornada.
E) A  avaliação do trabalho didático deve ser feita durante as 
horas-aula, sendo proibida a destinação de horas-atividades 
para esse  fim.

Para responder as questões 36 e 37, utilize como referência 
normativa a Resolução n.° 19, de 19 de dezembro de 2014, 
do Conselho Municipal de Educação do Município de São  
Miguel doGuam á

Leia os itens seguintes a respeito do Conselho Escolar:
I- O  Conselho Escolar é um colegiado de natureza meramente 
consultiva, vinculado à escola, visando proporcionar apoio à 
unidade escolar.
II- Uma das finalidades do Conselho Escolar é consolidar o 
processo educativo, buscando a socialização das decisões 
quanto ao plano global da escola.
III- São  membros natos do Conselho Escolar de cada Unidade 
de Ensino o gestor, o vice-gestor e o representante dos serviços 
pedagógicos.
IV- O  Conselho Escolar reunir-se-á ordinariamente uma vez a 
cada  bimestre e extraordinariam ente quando se  fizer 
necessário, por provocação do coordenador ou por 1/3 (um 
terço) de seus membros.

Estão corretos apenas os itens:
A )  I e 11.
B) lie  IV.
C) III e IV.
D) I e IV.
E) II e III.

São  deveres do docente, exceto:
A) participar da elaboração das normas internas que nortearão a 
prática da Unidade de Ensino.
B) participar da elaboração do Projeto Político-Pedagógico da 
escola.
C) zelar pela disciplina geral do estabelecimento e, em particular, 
pela da classe confiada a seus cuidados.

D) tomar parte nos trabalhos escolares sempre que indicado 
pelo gestor ou quem lhe faça às vezes.
E) organizar e rever, anualmente, os planos de curso de sua 
disciplina.

Leia as assertivas sobre história em quadrinhos (R A M O S, 2012) 
e marque a alternativa correta.
I- Ler quadrinhos é ler sua linguagem, tanto em seu aspecto 
verbal quanto visual.
II- O s quadrinhos podem ou não utilizar a linguagem verbal em 
suportes próprios do gênero como balões e legendas.
III-  A  história em quadrinhos é um gênero multimodal composto 
de signos verbais e visuais, conjugados, para compor uma 
narrativa.
IV -A  linguagem não verbal é uma das principais características 
das histórias em quadrinhos, o que facilita a interação das 
crianças com o gênero.
V- O s  quadrinhos podem ser definidos como uma forma de arte 
sequencial, porque a história em quadrinhos é uma sequência de 
acontecimentos ilustrados.

A) Estão corretas apenas as assertivas 1,11 e 111.
B) Estão corretas apenas as assertivas 1,11 e IV.
C) Estão corretas apenas as a assertivas 11, 1V  e V.
D) Estão corretas apenas as assertivas 111, IV  e V.
E) Estão corretas todas as assertivas.

No que diz respeito ao conceito de alfabetização e letramento 
(SA N T O S, 2007), identifique a palavra que completa as lacunas 
e marque a alternativa correta.

I - ______________é um termo que nomeia o conjunto de práticas
sociais de uso da escrita em diversos contextos socioculturais.

I I - ______________ refere-se ao domínio da técnica da escrita
tanto no processo de codificação quanto de decodificação.

A) Apalavra da lacuna em I é alfabetização, e a palavra da lacuna 
em II é letramento.
B) A  palavra da lacuna em I é letramento, e a palavra da lacuna 
em 11 é alfabetização.
C) Letramento ou alfabetização não completam nenhuma das 
duas lacunas.
D) Apalavra que completa as lacunas I e 11 é alfabetização.
E) Apalavra que completa as lacunas I e 11 é letramento.

Leia as duas asserções sobre a construção dos conhecimentos 
matemáticos pela criança e observe a relação entre elas.

Para desenvolver o s conceitos geométricos, as atividades 
lúdicas permitem à criança interagir com o meio, bem como se 
socializar com outras crianças, promovendo assim não somente 
o desenvolvimento cognitivo, como também a socialização.

P O IS

Brincar e realizar atividades concretas faz com que as crianças, 
ao manipularem o s materiais, consigam  construir su a s  
aprendizagens com significação e apreendam os conceitos 
geométricos na interação com os outros.
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A) A  primeira é uma asserção falsa, e a segunda é verdadeira.
B) A  primeira é uma asserção verdadeira, e a segunda é falsa.
C) A s  duas são  asserções falsas, ainda que apresentem 
temática semelhante.
D) A s  duas são proposições verdadeiras e a segunda é uma 
justificativa correta da primeira.

E) A s  duas são proposições verdadeiras, mas a segunda não é 

uma justificativa da primeira.

[QuestãoH^p)------------------------------------------------------------------

No que se refere às Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Infantil, coloque V  para o que é verdadeiro e F para o 
que é falso.
( )É necessário consideraras dimensões do educare do cuidar, 
em sua inseparabilidade, buscando recuperar, para a função 
social da Educação Infantil, a sua centralidade, que é o 
estudante.
( ) Cuidar e educar deve iniciar na Educação Infantil, mediante 
ações destinadas a crianças, porém não necessitam se estender 
ao Ensino Fundamental.
( ) Cuidar e educar significa compreender que o direito à 
educação parte do princípio da formação da pessoa em sua 
essência humana.
( ) Deve-se considerar o cuidado no sentido profundo do que 
seja acolhimento de todos com respeito e com atenção 
ad e q u ad a  a e stu d a n te s  com  defic iência, in d ígena s, 
afrodescendentes, quilombolas e povos do campo.
( ) Educar é enfrentar o desafio de lidar com gente, isto é, com 
criaturas tão imprevisíveis e diferentes quanto semelhantes, ao 
longo de uma existência inscrita na teia das relações humanas, 
neste mundo complexo.

Assina le  a alternativa correta, observando a ordem das 
respostas dadas:
A) (V); (F); (V); (F); (V).
B) (V); (V); (F); (V); (V).
C )  (V);(F);(V);(V);(V).
D )  (F); (F); (V); (V); (F).
E )  (F);(V);(V);(F);(F).

CETAP

Assinale a alternativa com o que não é correto afirmar a respeito 
do desenvolvimento das noções de tempo e espaço pela criança.
A) A s  noções de tempo e espaço estão nas atividades mais 
cotidianas e podem ser exploradas com as crianças a fim de 
promover o seu desenvolvimento.
B) A  construção da noção de espaço e tempo é um dos 
elementos fundamentais que constituem a inteligência da 
criança pequena.
C) A  rotina na Educação Infantil configura-se como um 
importante instrumento de construção da noção de tempo.
D) O  bebê tem a noção elementar de dia ou de noite e é capaz de 
regular seu sono em função disso.
E) O  corpo constitui-se em ponto de partida de toda noção de 
espaço e tempo.

[Questãoj-^ ^)-

Associe a 2a coluna de acordo com a 1a relacionando os 
conceitos às respectivas formas de organização da rotina e do 
tempo na educação infantil.
I- Rotina.
II-  Projetos.
III- Atividades permanentes.
IV- Sequências de atividades.

( ) ______________ são planejadas e orientadas com o objetivo
de promover uma aprendizagem específica e definida.
( ) ______________ representa a estrutura sobre a qual será
organizado o tempo didático, ou seja, o tempo de trabalho 
educativo realizado com as crianças.
( )__________ são aquelas que respondem às necessidades
básicas de cuidados, aprendizagem e de prazer para as crianças 
cujos conteúdos necessitam de uma constância.
( )______________são conjuntos de atividades que trabalham
com conhecimentos específicos construídos a partir de um dos 
eixos de trabalho que se organizam ao redor de um problema 
para resolver ou um produto final que se quer obter.

Marque a alternativa correta, observando a ordem atribuída na 
2a coluna.
A) I, IV, III, II.
B) IV, III, I, II.
C) II, I, IV, III.
D) IV, II, III, I.
E) IV, I, III, II.

Marque a alternativa com o que não é correto afirmar sobre o 
papel da brincadeira na Educação infantil.
A) A  brincadeira é uma linguagem infantil que ocorre por meio da 
articulação entre a imaginação e a imitação da realidade.
B) Se  a brincadeira é uma ação que ocorre no plano da 
imaginação, isto implica que aquele que brinca não tem o 
domínio da linguagem simbólica.
C )  Ao brincaras crianças recriam e repensam os acontecimentos 
que lhes deram origem, sabendo que estão brincando.
D) Para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade 
imediata de tal forma a atribuir-lhes novos significados.
E) Toda brincadeira é uma imitação transformada, no plano das 
em oções e das idéias, de uma realidade anteriormente 
vivenciada.

Assinale a alternativa que apresenta a forma como deve ser feita 
a avaliação na Educação Infantil, segundo a Lei de Diretrizes e 
Bases da Educação, de 1996.
A) Acompanhamento e registro do desenvolvimento da criança.
B) Realizando com a turma trabalhos individuais e em grupo.
C) Aplicando nos alunos testes e provas orais e escritas.
D) Através de observação e entrevistas com a família.
E) Por meio de desenhos e registros fotográficos.
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[QuestSoH^^ ------------------------------------------------------------------

Observe a s duas asserções sobre a escola inclusiva e analise a 
relação entre elas.

Uma ação educativa comprometida com a cidadania e com a 
formação de uma sociedade democrática e excludente deve, 
necessariamente, promover o convívio com a homogeneidade, 
que é marca da vida social brasileira.

P O R Q U E

Aprender a conviver e relacionar-se com pessoas que possuem 
hab ilidades e com petênc ias diferentes, que po ssuem  
expressões culturais e marcas sociais próprias, é condição 
necessária para o desenvolvimento de valores éticos, como a 
dignidade do ser humano, o respeito ao outro, a  igualdade e a 
equidade e a solidariedade.

A) A  primeira é uma proposição verdadeira, e a  segunda é uma 
proposição falsa.
B) A  primeira é uma proposição falsa, e a segunda é uma 
proposição verdadeira.
C) A s  duas são  proposições verdadeiras e a segunda é uma 
justificativa correta da primeira.
D) A s  duas são  proposições verdadeiras, mas a segunda não é 
uma justificativa da primeira.
E ) Tanto a  primeira quanto a segu nda  a sse rç õ e s  sã o  
proposições falsas.

[QuestãoH^^ ------------------------------------------------------------------

Marque a alternativa com a resposta à questão: considerando o 
desenvolvimento infantil, o que é jogo?
A) Jogo abrange, de maneira ampla, tanto o objeto quanto a  ação 
de brincar livremente, não é considerado uma atividade lúdica.
B) Jogo é uma palavra utilizada para designar o objeto que uma 
criança usa para brincar.
C) Jogo compreende a ação de brincar espontaneamente 
resultando em uma atividade não estruturada.
D) Jogo é um objeto lúdico destinado a distrair uma criança, 
normalmente, usado como apoio em brincadeiras.
E) Jogo é entendido como uma brincadeira que envolve regras, 
por isso favorece a socialização da criança.

A) Silábico.
B ) Alfabético.
C) Ortográfico.
D) Pré-silábico.
E) Silábico-alfabético.

I [Q u e stã o H ^ ------------------------------------------------------------------

Quanto à classificação dos textos para fins didáticos, conforme 
Dolz e Schneuwly (2004), que gêneros textuais são da ordem do 
narrar?
A) Contos, fábulas, lendas.
B) Notícias, diários, relatos históricos.
C) Receitas, regras de jogo, regulamentos.
D) Editorial, cartas ao leitor, carta de reclamação.
E) Notas de enciclopédia, seminários, conferências.

IQ u e s B o H ^ ------------------------------------------------------------------

C on side rando  a natureza d a s  ativ idades descrita s no 
planejamento Seguinte, indique o nome do projeto.

Com o atividade permanente na Educação  Infantil, o 
planejamento semanal prevê um momento reservado para as 
crianças conhecerem um artista específico (músico, poeta, 
pintor, escultor etc.), sua obra, sua vida. Pode ser a hora de 
"fazer à moda de...”, em que as crianças realizam releituras de 
artistas e obras. Elas também podem apreciar uma música e 
cantar usando instrumentos. Pode ser momento de autoria de 
cada criança, por meio de sua expressão verbal, plástica, 
sonora.

A) Descobri na Internet.
B) Cantinho de leitura.
C) Hora da notícia.
D) Vam os brincar?
E) Fazendo arte.

[Q uestãoH^)------------------------------------------------------------------

Analise a  escrita da criança, no quadro a  seguir, em relação ao 
o que sua professora ditou (entre parênteses), e aponte o nível 
de conceitualização da escrita que ela se  encontra, de acordo 
com Ferreiro (1990).

, 0 , 1 Qo 6 oa
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