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CONHECIMENTOS GERAIS 

Texto para responder às questões de 01 a 10. 

A produção de si como mercadoria nas redes sociais 

Estudar a história do trabalho, das indústrias e das 
corporações nos ajudaria a entender a história do poder 
econômico e, por conseguinte, a história de nossas vidas 
submetidas àqueles que controlam a possibilidade de nossa 
sobrevivência. 

As formas de organização da produção industrial a que 
se deu o nome de fordismo, taylorismo e toyotismo, 
definiram não apenas o modo de fazer, mas o modo de ser 
da vida em geral submetida ao controle pela produção. 
Aqueles modos de organização sempre visaram baixar custos 
enquanto promoviam altos índices de produtividade. Todos, 
certamente, sempre se preocuparam pouco com as pessoas 
que trabalhavam nas fábricas ou nas empresas. Eram 
sistemas bastante frustrantes para pessoas que não 
queriam ser tratadas como robôs. 

No taylorismo e no fordismo, as pessoas faziam uma 
única atividade no processo produtivo, eram remuneradas 
por produtividade e individualmente. A superprodução 
levava a estoques gigantes e lucros enormes. Foi Ford que 
acrescentou a esteira rolante que economizava tempo 
dentro da fábrica para incrementar o processo de produção 
em grande escala. Tempos modernos de Chaplin fez a sátira 
disso tudo. 

O toyotismo, que surgiu na fábrica do carro japonês, 
tem algumas diferenças: o trabalho antes individual, agora 
é em equipe. Uma pessoa não tem mais uma única 
atividade repetitiva, ela deve saber fazer tudo. Deve-se 
evitar todo tipo de desperdício. Retira-se o estoque e se 
entrega às demandas. Em épocas de crise se produz 
conforme o consumo. 

Em qualquer desses casos, as pessoas sempre são bens 
bastante descartáveis. Um produtor vale tanto quanto sua 
produtividade. Ou menos do que ela, já que pode ser 
substituído. Não há nenhuma novidade nisso. Só não se 
submete a isso quem, em vez de ser operário comandado 
por meios de produção, é o dono dos meios de produção. 
Essa lógica das fábricas é espelho da lógica da vida e atinge 
todas as instituições. 

A produção de coisas, sejam carros ou telefones 
celulares, panelas ou cosméticos, depende de operadores 
de produção, ora humanos, ora robôs. 

Do mesmo modo quando se trata de “meios de 
produção da linguagem”. Pensemos no conteúdo da 
internet, lotada de produção de material comunicacional 
ou anticomunicacional por pessoas que participam do meio 
apenas porque desejam. Mas será que é desejo mesmo o 
que nos faz participar de redes sociais? 

Coloco essas questões porque gostaria de pensar no 
tipo de trabalho que temos nas redes sociais. É inegável que 
as redes sociais oferecem algum tipo de diversão às 
pessoas, então, parece que não estamos trabalhando. 
Trata-se, nesse caso, de uma indústria do entretenimento. 

E é evidente que elas também se oferecem como meios de 
comunicação. 

Mas é a dimensão do trabalho que me interessa 
entender. Quanto tempo gastamos diariamente nesses 
meios? O que somos obrigados a fazer para sobreviver 
neles? Somos submetidos aos parâmetros taylor-fordistas 
nas redes sociais? Ou aos toyotistas? Que esforços, que 
tensões enfrentamos quando deles queremos participar? 
Podemos viver fora deles sem culpa? Há espertos que se 
aproveitam dele para jogos de poder? Há pessoas neles 
capazes de cometer violência? Para que são usadas as 
redes? Qual o papel da comunicação violenta nas redes? 

Há pessoas que trabalham para as redes e são 
remuneradas por seu trabalho. Há mercado negro nas 
redes, há trabalho ilegal e dinheiro sujo, há milícias 
midiáticas ocupadas em enganar, mentir, destruir 
reputações, há pessoas cometendo crimes, aliciando 
pessoas mentalmente precárias, roubando e assaltando 
virtualmente. Não estou mencionando esses aspectos para 
dizer que as redes são más, não é isso. Temos que entender 
que as redes são “medialidades”, são meios sobre os quais 
fazemos escolhas. Meios que nós movimentamos? Ou eles 
nos movimentam? Dançamos conforme a música nas 
redes? [...] 

O tempo, a privacidade, a vida íntima, familiar, o que 
estiver a mão, é transformado em mercadoria. É o triunfo 
da lógica da mercadoria. 

Há ainda o aspecto da produção da subjetividade por 
meio da transformação da subjetividade em mercadoria. 
Um dos pontos altos dessa produção passa pela imagem de 
si nas redes, imagens como selfies, imagens como 
paisagens, imagens como frases feitas e formulações 
instantâneas com alto teor de impacto ou “lacrações”. 

Em termos simples, cada um está produzindo e 
vendendo a si mesmo. Ao mesmo tempo, em não sendo 
dono dos meios de produção de si, cada um se produz a 
partir de uma fórmula pronta dada pelo funcionamento do 
aparelho. Cada um é uma espécie de “consumidor 
consumido”, para lembrar Vilém Flusser. 

(Marcia Tiburi. Disponível em: 
https://revistacult.uol.com.br/home/producao-de-si-mercadoria-

redes-sociais/. Acesso em: 08/05/2019. Adaptado.) 

Questão 01 
Para a autora, a história do trabalho assim como a de 
instituições relacionadas: 
A) Possibilita a compreensão do desenvolvimento da 

humanidade como sociedade de convivência harmoniosa 
e civilizada. 

B) Possui elevada importância, já que seu estudo pode 
possibilitar a compreensão de outras relações sociais 
interdependentes desta história. 

C) Indica o desgaste que a sociedade vivencia ao longo dos 
anos tendo em vista que as relações trabalhistas têm 
sobreposto as necessidades de sobrevivência. 

D) Tem sua importância afastada da história do poder 
econômico, de modo que cada história tem sua vertente 
específica sem que haja perda de detalhamento tanto de 
uma quanto de outra. 
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Questão 02 
“Há pessoas que trabalham para as redes e são 
remuneradas por seu trabalho. Há mercado negro nas 
redes, há trabalho ilegal e dinheiro sujo, há milícias 
midiáticas ocupadas em enganar, mentir, destruir 
reputações, há pessoas cometendo crimes, aliciando 
pessoas mentalmente precárias, roubando e assaltando 
virtualmente.” (10º§) Logo após o trecho destacado, 
segue-se a frase: “Não estou mencionando esses aspectos 
para dizer que as redes são más, não é isso” que, no 
contexto, pode ser compreendida como uma: 
A) Retificação dos fatos e ideias expostos anteriormente no 

parágrafo. 
B) Contradição intencional que demonstra a crítica da 

autora ao assunto discutido. 
C) Negação a um possível entendimento de generalização 

advindo dos fatos mencionados anteriormente. 
D) Ratificação de que os aspectos mencionados acerca do 

uso da internet no texto de uma forma geral devem ser 
observados e analisados com critérios apropriados. 

Questão 03 
Em “As formas de organização da produção industrial a que 
se deu o nome de fordismo, taylorismo e toyotismo, 
definiram não apenas o modo de fazer, mas o modo de ser 
da vida em geral submetida ao controle pela produção.” 
(2º§), o verbo grifado exige o mesmo tipo de complemento 
empregado em: 
A) “Eram sistemas bastante frustrantes [...]” (2º§) 
B) “[...] que trabalhavam nas fábricas ou nas empresas.” (2º§) 
C) “A superprodução levava a estoques gigantes e lucros 

enormes.” (3º§) 
D) “[...] que controlam a possibilidade de nossa 

sobrevivência.” (1º§) 

Questão 04 
Acerca do trecho “Foi Ford que acrescentou a esteira 
rolante que economizava tempo dentro da fábrica para 
incrementar o processo de produção em grande escala.” 
(3º§) pode-se afirmar que constitui reescrita em que não 
há alteração de correção semântica e/ou gramatical: 
A) Ao acrescentar a esteira rolante, Ford economizou 

tempo dentro da fábrica, incrementando o processo de 
produção em grande escala. 

B) O processo de produção em grande escala foi iniciado e 
assegurado por Ford com a introdução da esteira rolante 
e a economia de tempo dentro da fábrica. 

C) Ford acrescentou a esteira rolante ao economizar tempo 
dentro da fábrica porque descobriu que tal fato incremen-
tava o processo de produção em grande escala. 

D) Acrescentou-se, como é possível reconhecer, a esteira 
rolante que economizava tempo dentro da fábrica para 
incrementar o processo de produção em grande escala. 

Questão 05 
O emprego do acento indicativo de crase em “Retira-se o 
estoque e se entrega às demandas.” (4º§) justifica-se pelo 
mesmo motivo apresentado no emprego do acento grave em: 
A) A determinação do juiz foi que permanecesse à distância. 
B) Diante de todas as acusações colocou-se à disposição da 

justiça. 
C) Aquele estabelecimento oferece as melhores condições 

de pagamento à prazo. 
D) Não me refiro à decisão anterior, mas considero a que 

atualmente tem validade no processo. 

Questão 06 
De acordo com as ideias trazidas ao texto, pode-se afirmar que: 
A) Em decorrência do avanço comunicacional em função da 

tecnologia, as relações de diálogo têm sido plenamente 
estabelecidas de forma democrática, clara e objetiva. 

B) O estabelecimento das relações de trabalho pressupõe 
dois elementos que não podem ser separados: o 
produtor e a produtividade, havendo entre eles uma 
proporcionalidade que influi nos resultados do processo. 

C) As relações trabalhistas receberam modificações e 
transformações com o advento tecnológico ao longo da 
história da humanidade, o que conferiu maior liberdade ao 
ser humano e diminuição do quantitativo de produtividade. 

D) Há uma relação de trabalho estabelecida nas redes 
sociais que provoca não apenas discussões, mas 
também entretenimento, promovendo a migração total 
desta indústria dos meios midiáticos tradicionais para 
este novo espaço de interação. 

Questão 07 
Infere-se corretamente do texto que: 
A) A produtividade nas redes sociais beneficia as escolhas 

de consumo à medida que se trata de uma produção 
individual e diferenciada. 

B) É possível estabelecer critérios de uso no ambiente 
virtual das redes sociais de modo que a gestão de tal 
ferramenta esteja sujeita a quem a utiliza. 

C) Deve-se evitar o ambiente das redes sociais como forma 
de trabalho tendo em vista seus aspectos negativos e 
prejudiciais à saúde física e mental do ser humano. 

D) Elementos subjetivos transformados em mercadorias é 
uma prática de ocorrência eventual no ambiente virtual 
das redes sociais demonstrando as escolhas feitas por 
seus usuários. 

Questão 08 
No período “Estudar a história do trabalho, das indústrias e 
das corporações nos ajudaria a entender a história do poder 
econômico e, por conseguinte, a história de nossas vidas 
submetidas àqueles que controlam a possibilidade de nossa 
sobrevivência.” (1º§), o vocábulo “que” desempenha a 
mesma função sintática em: 
A) “Ou menos do que ela, [...]” (5º§) 
B) “[...] já que pode ser substituído.” (5º§) 
C) “[...] com as pessoas que trabalhavam nas fábricas ou 

nas empresas.” (2º§) 
D) “As formas de organização da produção industrial a que 

se deu o nome de fordismo, [...]” (2º§) 
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Questão 09 
No período “Estudar a história do trabalho, das indústrias 

e das corporações nos ajudaria a entender a história do 

poder econômico e, por conseguinte, a história de nossas 

vidas submetidas àqueles que controlam a possibilidade 

de nossa sobrevivência.” (1º§), o sentido produzido pela 

forma verbal em destaque, no contexto, indica: 

A) Um fato concluído e posterior a certo momento do 

passado. 

B) A representação de um fato como não concluído relativo 

a um universo hipotético. 

C) Polidez na enunciação para representação de um 

momento situado no presente. 

D) O fato concluído, situando-o num intervalo de tempo 

anterior a um momento do passado. 

Questão 10 
Considerando ainda o período destacado na questão 

anterior, pode-se afirmar que a expressão “por 

conseguinte” expressa uma relação, no contexto, EXCETO: 

A) Diversa de “mas”. 

B) De conclusão, assim como “por isso”. 

C) Equivalente à indicada por “tanto que”. 

D) Que demonstra uma continuação lógica do raciocínio 

anterior. 

Texto para responder às questões de 11 a 15.

O futuro da Web 

Ao completar 30 anos, a tecnologia que transformou o 

mundo moderno enfrenta desafios para continuar sendo 

um território livre, democrático e plural. 

A Web tornou-se balzaquiana. Em março deste ano, a 

World Wide Web, ou simplesmente www, completou três 

décadas de existência. Sua invenção mudou a cara da 

internet, massificou seu uso e provocou profundas 

transformações na maneira pela qual as pessoas se 

relacionam e os negócios acontecem. A ideia brotou da 

cabeça do físico britânico Tim Berners-Lee, quando tinha 33 

anos e era pesquisador da Organização Europeia para a 

Pesquisa Nuclear (Cern), na Suíça. Naquela época, a 

internet, uma rede conectada de computadores localizados 

em diferentes lugares, já operava havia duas décadas, mas 

de forma bem diferente. Com recursos restritos, era usada 

principalmente para troca de informações entre pesquisado-

res da área acadêmica. Não existiam sites, redes sociais nem 

ferramentas de busca. 

“A www permitiu a fácil interconexão de dados 

distribuídos ao redor do globo e transformou-se em um 

componente fundamental da internet moderna”, afirma o 

cientista da computação Fabio Kon, professor do Instituto 

de Matemática e Estatística da Universidade de São Paulo 

(IME-USP) e editor-chefe do Journal of Internet Services and 

Applications. A ferramenta idealizada pelo cientista 

britânico, segundo Kon, foi decisiva para a popularização da 

internet, que tem hoje 4,4 bilhões de usuários, quase 60% 

da população global. “A rede trouxe muitas coisas boas e 

praticamente não conseguimos mais viver sem as 

comodidades que ela nos proporciona”, opina. “Mas, por 

outro lado, ela amplifica alguns fenômenos negativos e 

indesejados que já existiam na sociedade.” 

A ideia que originou a Web, destaca o cientista da 

computação Roberto Marcondes César Júnior, do grupo 

Ciência de Dados do IME-USP, tem uma gênese 

interessante que revela a importância da pesquisa básica 

para consolidação de grandes projetos científicos. “Ao ler a 

sugestão de Berners-Lee para criação de um sistema de 

compartilhamento de dados de pesquisa, seu superior 

imediato no Cern, Mike Sendal, destacou no documento 

que a proposta era ‘vaga, mas estimulante’”, conta 

Marcondes. “Para ele, a ideia ainda não estava muito clara, 

e foi preciso mais alguns anos de pesquisa em laboratório 

para que o www se concretizasse e se transformasse na 

ferramenta que viria a revolucionar o mundo.” 

Outro aspecto apontado pelo pesquisador é a 

importância da Web para o avanço das pesquisas em 

inteligência artificial (IA). “Alguns dos algoritmos de IA 

existentes hoje têm raiz em estudos iniciados muitos anos 

atrás. A criação da World Wide Web disponibilizou na rede 

uma grande quantidade de informações, permitindo que os 

algoritmos trabalhassem numa escala de dados muito 

superior, processo essencial para o refinamento deles. Sem a 

invenção de Berners-Lee, talvez estivéssemos bem atrasados 

em relação à revolução de IA”, destaca Marcondes. 

Nas comemorações dos 30 anos da Web, Berners-Lee 

expressou preocupação com os rumos que a internet está 

tomando e fez um apelo para o estabelecimento de uma 

nova ética para lidar com os problemas surgidos a partir dela. 

Em entrevista à rede britânica BBC, ele externou o temor de 

que ela caminhe para um futuro disfuncional. De acordo com 

o cientista, o escândalo envolvendo a consultoria Cambridge 

Analytica, do Reino Unido, acusada de usar dados privados 

de 87 milhões de usuários do Facebook para finalidades 

políticas durante a campanha presidencial dos Estados 

Unidos em 2016, revelou quão frágil é a privacidade dos 

usuários na rede mundial de computadores. 
(Yuri Vasconcelos. Disponível em: 

https://revistapesquisa.fapesp.br/2019/06/07/o-futuro-da-web/. 

Fragmento.) 
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Questão 11 
Considere o excerto “Ao completar 30 anos, a tecnologia 
que transformou o mundo moderno enfrenta desafios 
para continuar sendo um território livre, democrático e 
plural” e indique a afirmativa correta acerca das relações 
linguísticas estabelecidas. 
A) “Tecnologia” é a única palavra do trecho em destaque 

que deve ser classificada sintaticamente como sujeito da 
oração. 

B) Os termos “livre”, “democrático” e “plural” são exemplos 
de complementos nominais já que se relacionam 
diretamente com o substantivo “território”. 

C) A palavra “que” pode ser classificada como termo 
integrante da oração visto que sua função é a de realçar 
a ação da tecnologia de transformar o mundo moderno. 

D) A expressão “ao completar 30 anos” poderia ser 
deslocada para o final da frase sem que houvesse 
incorreção sintática, ressalvadas as devidas alterações de 
pontuação. 

Questão 12 
Ainda em relação ao excerto “Ao completar 30 anos, a 
tecnologia que transformou o mundo moderno enfrenta 
desafios para continuar sendo um território livre, 
democrático e plural” pode-se afirmar que os desafios 
referenciados: 
A) Foram elencados, de acordo com o nível de importância, 

em: inexistência de sites, redes sociais ou ferramentas 
de busca. 

B) Relacionam-se com a citação “Mas, por outro lado, ela 

amplifica alguns fenômenos negativos e indesejados que 
já existiam na sociedade”. 

C) Foram identificados e especificados desde o primeiro 
parágrafo do texto a partir do trecho “Com recursos 
restritos, era usada principalmente para troca de 
informações [...]”. 

D) Possibilitaram avanços reais no mundo moderno como 
citado em “[...] provocou profundas transformações na 
maneira pela qual as pessoas se relacionam e os 
negócios acontecem”. 

Questão 13 
Tendo em vista as estruturas textuais e o conteúdo 
apresentado, pode-se afirmar que o texto tem como 
principal finalidade: 
A) Transmitir conhecimento socialmente relevante a um 

grupo presumido de leitores. 
B) Expressar a opinião do veículo que o publica, utilizando 

a norma-padrão, num registro mais formal. 
C) Expor as características de determinado e renomado 

cientista assim como suas ideias e pesquisas. 
D) Destacar aspectos positivos e negativos da pesquisa 

apresentada, valorizando-a, mas também demonstrando 

suas falhas. 

Questão 14 
“A expressão ‘balzaquiana’ passou a fazer referência à 
mulher de trinta anos, após a publicação do romance ‘A 
mulher de trinta anos’ do escritor francês Honoré de 
Balzac (1799-1850). Na obra, o autor sintetiza todas as 
angústias, sonhos e desejos da alma feminina.” Tendo em 
vista a informação anterior, pode-se afirmar que a 

compreensão, no texto, do trecho “A Web tornou-se 
balzaquiana.” (1º§) demonstra: 
A) Ativação de necessário conhecimento prévio do leitor. 
B) Valorização do conhecimento do autor em detrimento 

da produção de sentido do leitor ativo. 
C) Domínio de estruturas sintáticas complexas caracterizadas 

pelo emprego de elementos subordinados. 
D) Possibilidade de extração de conteúdo de um período 

muito curto e incompleto semanticamente. 

Questão 15 
“‘A rede trouxe muitas coisas boas e praticamente não 
conseguimos mais viver sem as comodidades que ela nos 
proporciona’, opina.” (2º§) De acordo com o sentido 
produzido pelo termo em destaque no contexto pode-se 
afirmar que: 
A) Indica o quão dependentes as pessoas tornaram-se da 

rede citada no texto. 
B) Seu significado pode ser entendido como “de modo ou 

maneira prática, facilitada”. 
C) Sua omissão não resultaria em alteração de sentido da 

frase em que foi empregado. 
D) O mesmo sentido pode ser observado em “Esta questão 

foi resolvida praticamente, usando-se o laboratório 
disponível”. 

Questão 16 
“Contém todo o software básico, necessário para inicializar 
a placa-mãe, checar os dispositivos instalados e carregar o 
Sistema Operacional, o que pode ser feito a partir do HD, 
CD-ROM, pendrive, ou qualquer outra mídia disponível.” 
Trata-se de: 
A) SATA (Serial AT Attachment). 
B) BIOS (Basic Input / Output System). 
C) HDMR (Hardware Direct MIDI Routing). 
D) RAID (Redundant Array of Independent Disks). 

Questão 17 
“Na linha de comando do Sistema Operacional MS-DOS, o 
comando __________ é usado para listar arquivos e 
diretórios.” Assinale a alternativa que completa 
corretamente a afirmativa anterior. 

A) Dir 
B) Ver 
C) Tree 
D) Mode 
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Questão 18 
No Windows 7, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, 
é possível limitar o acesso ao computador, de uma conta de 
usuário, utilizando o recurso Controle dos Pais. São 
considerados algumas dessas formas, EXCETO: 
A) Limites de tempo. 
B) Restrições de jogos. 
C) Restrições de programas. 
D) Limite de número de usuários. 

321 
.321B 

654 

Questão 19 
Ao trabalhar numa planilha, utilizando o Microsoft Excel 
2013, Configuração Local, Idioma Português-Brasil, torna-se 
necessário apresentar dados em uma determinada reunião. 
Para isso, deve-se utilizar gráfico. Para se adicionar um 
gráfico à planilha, assinale o caminho correto a ser seguido. 

xx² 

.25042xx²L(x) 

A) Guia Inserir: Gráfico. 
B) Guia: Design; Inserir: Gráfico. 
C) Guia Arquivo; Inserir: Gráfico. 
D) Guia: Página Inicial; Inserir: Gráfico. 

Questão 20 
Leia e analise o trecho a seguir, retirado do Edital nº 01, de 
10 de Junho de 2019, do Concurso da Prefeitura Municipal 
de Pitangueiras. 
“O Concurso Público se destina ao provimento de 43 vagas 
para cargos de Nível Superior, 7 vagas para cargos de Nível 
Médio Técnico, 40 vagas para os cargos de Nível Médio, 6 
vagas para os cargos de Nível Fundamental Completo e 12 
vagas para o cargo de Nível Fundamental Incompleto, além 
de formação de cadastro de reserva para atendimento a 
novas vagas que vierem a surgir durante a validade do 
concurso público.” 
Observe que trata-se de um parágrafo no qual algumas 
palavras estão destacadas em negrito. Para isso, deve-se 
selecionar palavra por palavra e aplicar o negrito, ou ainda 
selecionar todas as palavras de uma única vez e aplicar a 
formatação desejada. “Para selecionar palavras alternadas 
em um texto, seleciona-se uma palavra e pressiona-se a 
tecla __________ mantendo-a pressionada para selecionar 
as demais palavras e, assim, aplicar a formatação desejada. 
Deve-se utilizar como base o Microsoft Word 2013, 
Configuração Local, Idioma Português-Brasil.” Assinale a 
alternativa que completa corretamente a afirmativa 
anterior. 
A) ALT 
B) CTRL 
C) SHIFT 
D) ALTGR 

Questão 21 
Considerando que os números relacionados possuem 
lógica numérica (3, 2, 9, 4, 27, 8, 81, 16, 243, x), qual é o 
valor de x? 
A) 32 
B) 64 
C) 162 
D) 486 

Questão 22 
Em uma lavanderia com 15 funcionários são lavadas 1.800 
peças de roupa em 24 horas. Qual deverá ser o número de 
funcionários, igualmente eficientes para que a lavanderia 
consiga lavar 3.600 peças em 20 horas? 
A) 30 
B) 32 
C) 34 
D) 36 

Questão 23 

Seja a matriz B, tal que:

Sendo x o determinante de B, pode-se concluir que a 
expressão:  é igual a: 
A) 0 
B) 15 
C) 30 
D) 42 

Questão 24 
Uma empresa elaborou um relatório econômico no qual 
constava uma função matemática que representava o 
lucro mensal “L” em função do número de funcionários 
“x”, dada por:  Qual o número de 

funcionários que a empresa deverá contratar para que o 
seu lucro seja o maior possível? 
A) 21 
B) 42 
C) 125 
D) 250 

Questão 25 
Em uma conferência de jogos eletrônicos foram 
entrevistados 350 participantes sobre os jogos praticados 
habitualmente. Foram três os jogos escolhidos para a 
pesquisa: Sonic, Mario Bros e Futebol. O resultado obtido 
informa que: 

 150 participantes jogam Sonic; 

 180 participantes jogam Futebol; 

 50 participantes já jogaram todos os três jogos; 

 65 participantes jogaram Mario Bros e Sonic; 

 75 participantes jogaram Sonic e Futebol; 

 75 participantes jogaram exclusivamente Futebol; e, 

 80 participantes consomem exclusivamente Sonic. 
Com base nessas informações, qual é o número de 
participantes que jogam apenas Mario Bros? 
A) 60 
B) 70 
C) 75 
D) 80 
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Questão 26 
A razão entre dois números naturais x e y (em que x > y) é 
um número natural igual à diferença entre estes números 
dividida por 6. Sendo x igual ao quádruplo de y, qual é o 
valor de y? 

2xy 

A) 6 
B) 7 

3
xy 

2

2
1x

3
y 

3
1xy 

2


C) 8 
D) 9 

Questão 27 
A praça de alimentação de um shopping está sendo 
construída e seu piso foi projetado conforme figura; 
analise-a. 

Considere que na área de mesas será colocado um piso, 
cujo preço é R$ 45,00 cada m2 e que na região ao redor 
(em cinza) será disposto um piso de R$ 25,00 cada m2. O 
valor total a ser gasto com piso nessa praça de 
alimentação está compreendido entre: 
A) R$ 34.000,00 e R$ 35.000,00. 
B) R$ 35.001,00 e R$ 36.000,00. 
C) R$ 36.001,00 e R$ 37.000,00. 
D) R$ 37.001,00 e R$ 38.000,00. 

Considere as informações que contextualizam as questões 
28 e 29. Leia-as atentamente. 

Dois pontos P (2, 4) e Q (6, 10) formam uma reta no plano 
cartesiano. 

Questão 28 
Qual das alternativas a seguir representa a equação dessa 
reta? 
A)  

B) 

C)  

D) 

Questão 29 
Qual dos pontos a seguir pertence à reta que passa pelos 
pontos P e Q? 
A) (0, 2) 
B) (4, 6) 
C) (0, 1) 
D) (–1, 0) 

Questão 30 
Uma escada deverá ser construída com 15 degraus, cada 
um com 12 cm de altura e 16 cm de largura, conforme o 
esboço de uma parte dessa escada. 

Qual será o comprimento total medido ao longo dessa 
escada? 
A) 3,00 m 
B) 3,40 m 
C) 3,72 m 
D) 4,20 m 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

Questão 31 
A Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de 
Pitangueiras, legislação que regulamenta a relação entre 
o Município e seus servidores. O artigo 3º da referida lei 
estabelece que “Cargo Público é o conjunto de atribuições 
e responsabilidades previstas na estrutura organizacional 
que devem ser cometidas a um servidor”, e apresenta a 
vedação de acumulação remunerada de cargos públicos. É 
vedada a acumulação remunerada dos seguintes cargos: 
A) Dois cargos científicos. 
B) Dois cargos de professor. 
C) Um cargo de professor com outro técnico ou científico. 
D) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas. 

Questão 32 
O servidor, ao entrar em exercício, passa por um período 
de avaliação, denominado estágio probatório. Sobre as 
disposições contidas na Lei Municipal nº 1.904, de 10 de 
dezembro de 1997, acerca do estágio probatório, é correto 
afirmar que: 
A) O servidor fica sujeito ao estágio por período de vinte e 

quatro meses. 
B) Serão objeto de avaliação para o cargo, tão somente a 

assiduidade e responsabilidade. 
C) Até quatro meses após o término do período do estágio 

probatório, será submetida à homologação da autoridade 
competente a avaliação de desempenho do servidor. 

D) Ao servidor não aprovado no estágio probatório será 
dado o prazo de seis meses para readaptação, sendo 
submetido à nova avaliação. Em caso de não aprovação, 
nesta oportunidade, o servidor será exonerado. 
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Questão 33 
De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos do 
Município de Pitangueiras, Lei Municipal nº 1.904, de 10 
de dezembro de 1997, são requisitos básicos para a 
investidura em cargo público, EXCETO: 
A) Ter no mínimo 21 anos. 
B) Ter nacionalidade brasileira. 
C) Estar em gozo dos direitos políticos. 
D) Possuir o nível de escolaridade exigido para o cargo. 

Questão 34 
São várias as formas de provimento de um cargo público, 
conforme preconizado no artigo 8º da Lei nº 1.904, de 10 
de dezembro de 1997. A investidura do servidor em cargo 
de atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica é chamada: 
A) Reversão. 
B) Readaptação. 
C) Reintegração. 
D) Transferência. 

Questão 35 
Maria José, servidora pública do município de Pitangueiras, 
ocupante do cargo de Telefonista há seis anos, é aprovada 
em novo concurso realizado pelo referido município, sendo 
nomeada ao cargo de Técnico em Licitação. Iniciado o seu 
exercício, passados vinte meses, Maria José é inabilitada 
na avaliação do estágio probatório. Dado a este fato, a 
servidora retornará ao seu antigo cargo – Telefonista. 
Nesta situação fática, verifica-se a ocorrência de: 
A) Recondução. 
B) Readaptação. 
C) Reintegração. 
D) Reaproveitamento. 

Questão 36 
Sabe-se que as formas de provimento de cargo público 
são: nomeação, promoção, ascensão, transferência, 
readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração e 
recondução. Sobre as formas de provimento, assinale a 
alternativa correta. 
A) Reintegração: é o retorno do servidor estável ao cargo 

anteriormente ocupado em decorrência de reintegração 
do anterior ocupante. 

B) Reversão: é o retorno à atividade de servidor aposentado 
por invalidez, quando, por junta médica oficial, forem 
declarados insubsistentes os motivos da aposentadoria. 

C) Transferência: é a investidura do servidor em cargo de 
atribuições e responsabilidades compatíveis com a 
limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou 
mental verificada em inspeção médica. 

D) Recondução: é a reinvestidura do servidor estável no 
cargo anteriormente ocupado, ou no cargo resultante da 
sua transformação, quando invalidada a sua demissão por 
decisão administrativa ou judicial, com ressarcimento de 
todas as vantagens. 

Questão 37 
Clemira, servidora pública do município de Pitangueiras, 
representará o município em evento relacionado à 
Assistência Social, a realizar-se na Capital Paulista entre os 
dias 16 e 17 de setembro. Para tanto, Clemira receberá 
diárias para o custeio da viagem. Sobre as diárias à luz da 
Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997, é correto 
afirmar, EXCETO: 
A) O valor da diária, assim como as condições para a sua 

concessão será estabelecida por decreto. 
B) Constitui diário o pagamento antecipado de gastos com 

viagens ou deslocamentos fora do município. 
C) Clemira não fará jus a passagem. Somente serão custeadas 

as diárias para cobrir as despesas de pousada e 
alimentação. 

D) A diária será concedida à Clemira por dia de 
afastamento, sendo devida pela metade quando o 
deslocamento não exigir pernoite fora da sede. 

Questão 38 
A Lei nº 1.904, de 10 de dezembro de 1997 prevê, em seu 
artigo 98, concessões aos servidores públicos do município 
de Pitangueiras. Desta forma, o servidor poderá ausentar-se 
do serviço, sem qualquer prejuízo, por: 
A) Dois dias, para doação de sangue. 
B) Oito dias consecutivos em razão de casamento. 
C) Dois dias, por falecimento de colateral consanguíneo ou 

afim até o segundo grau civil. 
D) Dois dias, por falecimento do cônjuge, companheiro, 

pais, madrasta ou padrasto, filhos, enteados, menor sob 
guarda ou tutela e irmãos. 

Questão 39 
De acordo com a Lei nº 1.904 de 1997 – Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de Pitangueiras, a 
penalidade disciplinar de demissão será aplicada nos 
seguintes casos, EXCETO: 
A) Crime contra a administração pública. 
B) Aplicação irregular de dinheiro público. 
C) Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções 

públicas. 
D) Oposição de resistência injustificada ao andamento de 

documento e processo ou execução de serviço. 

Questão 40 
Sobre a licença à gestante, à adotante e da   
licença-paternidade à luz do Estatuto dos Servidores 
Públicos do Município de Pitangueiras, assinale a afirmativa 
INCORRETA. 
A) A servidora gestante tem direito à licença por 120 dias 

consecutivos. 
B) Em caso de nascimento prematuro, a licença terá início 

a partir do parto. 
C) A licença da servidora gestante poderá se iniciar no 10º 

dia do nono mês de gestação. 
D) Pelo nascimento ou adoção de filhos, o servidor terá 

direito à licença-paternidade de 5 dias consecutivos. 
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Questão 41 
O Município de Pitangueiras inscreveu um contribuinte 
em dívida ativa pelo não pagamento de ISS. Instaurado o 
Processo Tributário Administrativo – PTA, foi lavrada a 
Certidão de Dívida Ativa – CDA. Quanto à situação 
hipotética, supondo que a CDA não tenha especificado, 
por escrito, a referência ao PTA e a data da inscrição em 
dívida ativa, o referido ato administrativo encontra-se 
eivado de vício quanto a: 
A) Forma. 
B) Motivo. 
C) Finalidade. 
D) Competência. 

Questão 42 
Considere que o Município de Pitangueiras tenha 
requisitado, durante o final de semana, uma escola 
particular para a realização de uma consulta pública que 
antecede a elaboração de um orçamento participativo. Na 
situação hipotética, a modalidade de intervenção na 
propriedade apontada denomina-se: 
A) Locação compulsória. 
B) Ocupação temporária. 
C) Servidão administrativa. 
D) Requisição administrativa. 

Questão 43 
Nos termos da Constituição Federal, o Município reger-se-á 
por Lei Orgânica, a qual obedecerá, dentre outros, ao 
seguinte preceito: 
A) Julgamento do Prefeito perante o Tribunal de Justiça. 
B) Iniciativa popular de projeto de lei com manifestação de 

2% do eleitorado. 
C) Despesa com remuneração de vereadores livremente 

fixada pela Câmara municipal. 
D) Remuneração do Prefeito fixada na forma de vencimento 

básico acrescida de vantagens. 

Questão 44 
Determinado Município resolveu criar uma empresa 
pública para prestar serviços no campo da mobilidade 
urbana. Nos termos da Constituição Federal, 
A) é vedado ao Município cuidar de assuntos relativos à 

mobilidade urbana. 
B) a instituição da estatal dependerá de prévia lei aprovada 

na Câmara Municipal. 
C) a criação da estatal dependerá de autorização do 

Governador do Estado. 
D) é vedado ao Município criar empresa pública e 

sociedade de economia mista. 

Questão 45 
“Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão 
contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, 
em benefício destes, do Regime Próprio de Previdência 
Social – RPPS, cuja alíquota não será inferior à da 
contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da 
União. ” Nos termos do ordenamento jurídico brasileiro, o 
trecho apresentado é: 
A) Falso, pois os Municípios não podem instituir referida 

contribuição. 
B) Verdadeiro e constitui um dispositivo previsto na 

Constituição Federal. 
C) Falso, porque a alíquota de contribuição municipal deve 

ser inferior à federal. 
D) Falso, pois o servidor municipal vincula-se ao regime 

geral de previdência social. 

Questão 46 
O Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de 
Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte 
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) é 
de competência estadual e tem como característica ser um 
tributo plurifásico, incidindo sobre as várias etapas do 
processo econômico da circulação de mercadorias. A 
características plurifásica está relacionada ao fato do ICMS 
ser um tributo: 
A) Real, pois incide sobre coisas, independentemente das 

características subjetivas do contribuinte. 
B) Não cumulativo, pois, na etapa subsequente do 

processo produtivo ou de comercialização, compensa-se 
o que foi cobrado na anterior. 

C) Calculado “por dentro”, pois o valor do imposto é 
computado na base de cálculo, fazendo a alíquota 
efetiva ser superior à alíquota normal. 

D) Proporcional, pois suas alíquotas não variam em função 
da base de cálculo, embora possam variar em razão da 
essencialidade do bem. 

Questão 47 
As variações patrimoniais são transações que promovem 
alterações nos elementos patrimoniais da entidade do 
setor público, mesmo em caráter compensatório, afetando 
ou não o seu resultado. (MCASP, 2018, p. 133.) 

Em um determinado município ocorrem dois fatos: o 
pagamento de ISS por parte de um contribuinte e o 
pagamento de um empréstimo realizado pelo referido 
município. O recebimento de tributo por parte de um 
contribuinte e o pagamento do empréstimo constituem-se, 
respectivamente, em Variações Patrimoniais: 
A) Qualitativa e Qualitativa. 
B) Qualitativa e Quantitativa Diminutiva. 
C) Quantitativa Aumentativa e Qualitativa. 
D) Quantitativa Diminutiva e Quantitativa Aumentativa. 
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Questão 48 
São denominados Créditos Adicionais aqueles créditos 
orçamentários adicionados aos que integram o orçamento 
em vigor. Eles aumentam as despesas públicas fixadas no 
orçamento do exercício; porém, para evitar o desequilíbrio 
do orçamento, cada solicitação de crédito adicional deve 
ser acompanhada da indicação dos recursos necessários 
para supri-los. (ANGÉLICO, 1995.) 

A Lei nº 13.808, de 15 de janeiro de 2019 – Estima a receita 
e fixa a despesa da União para o exercício financeiro de 
2019, dispõe que “Art. 4º: Fica autorizada a abertura de 
créditos _______________ para o aumento de dotações 
fixadas por esta Lei, desde que compatíveis com a 
obtenção da meta de resultado primário estabelecida na 
Lei nº 13.707, de 14 de agosto de 2018, Lei de Diretrizes 
Orçamentárias para 2019 (LDO-2019), e com os limites de 
despesas primárias de que tratam os arts. 107, 110 e 111 
do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que 
sejam observados o disposto no parágrafo único do art. 8º 
da LRF e as seguintes condições: [...]”. Assinale a única 
modalidade de crédito adicional que é possível estar 
incorporada à Lei Orçamentária e que completa correta-
mente o artigo anterior. 
A) especiais 
B) suplementares 
C) extraordinários 
D) extraorçamentários 

Questão 49 
Uma empresa obtém receita de R$ 500.000,00 em 
determinado mês e sua alíquota tributária é de 10%. 
Entretanto, é declarado propositalmente o valor de    
R$ 300.000,00 como receita, o que implica em um valor de 
tributos correspondente a R$ 30.000,00, equivalentes a   
R$ 20.000,00 a menor do que deveria ser recolhido. A 
situação hipotética corresponde a: 
A) Elisão fiscal. 
B) Sonegação fiscal. 
C) Planejamento fiscal. 
D) Inadimplência fiscal. 

Questão 50 
A despesa pública é o conjunto de dispêndios realizados 
pelos entes públicos para o funcionamento e a manutenção 
dos serviços públicos prestados à sociedade. 

(MCASP, 2018, p. 67.) 

A operação de pagamento de contribuição patronal 
relativa aos próprios servidores para custeio do Regime 
Próprio de Previdência efetuado a órgão que faça parte do 
mesmo Orçamento Fiscal e da Seguridade Social do órgão 
pagador constitui-se em Despesa: 
A) Corrente. 
B) De Capital. 
C) Intraorçamentária. 
D) Extraorçamentária. 





INSTRUÇÕES 

1. Somente é permitida a utilização de caneta esferográfica de tinta azul ou preta indelével, de corpo transparente, de 

preferência de ponta grossa. Todos os demais objetos devem ser colocados na embalagem não reutilizável fornecida 

pelo Fiscal de Aplicação, inclusive aparelho celular desligado e carteira com documentos e valores em dinheiro. Não é 

permitida a comunicação entre os candidatos, o empréstimo de material, nem a utilização de máquinas calculadoras 

e/ou similares, livros, anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha 

ou corretivo. Especificamente não será permitido ao candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, 

com respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, 

notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 

fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras e etc. 

2. O tempo de duração da prova objetiva de múltipla escolha é de 4 (quatro) horas para o turno da manhã e de 4 (quatro) 

horas para o turno tarde, exceto para Procurador Municipal e Topógrafo com acréscimo de 1 (uma) hora para a 

realização da Prova Prática. Esse período abrange a assinatura e a transcrição das respostas para o Cartão de Respostas 

e a Folha de Textos Definitivos, se for o caso. 

3. Com vistas à garantia da segurança e integridade do certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de detecção 

de metais no ingresso e na saída de sanitários durante a realização da prova. 

4. O Caderno de Provas consta de 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Superior, 40 

(quarenta) questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Médio Técnico e Médio Completo e 30 (trinta) 

questões de múltipla escolha para os cargos de Nível Fundamental Completo e Incompleto. Ao receber o material de 

realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas contém o número de questões 

previsto, se corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas 

e na Folha de Textos Definitivos, se for o caso, que lhe foi fornecido estão corretos. Caso os dados estejam incorretos, 

ou o material esteja incompleto ou, ainda, tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá informar tal ocorrência ao 

Fiscal de Aplicação. 

5. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 4 (quatro) alternativas (A a D) e uma única resposta 

correta. Ao terminar a prova, o candidato, obrigatoriamente, deverá devolver ao Fiscal de Aplicação o Cartão de 

Resposta (prova objetiva) e o Caderno/Folha de Textos Definitivos (Prova Prática), apenas para os cargos de 

Procurador Municipal e Topógrafo, devidamente assinados no local indicado. 

6. Os Fiscais de Aplicação não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. 

Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

7. Não é permitida a anotação de informações relativas às respostas (cópia de gabarito) no comprovante de inscrição ou 

em qualquer meio. 

8. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso dos 

últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. Após identificado e acomodado na sala, 

o candidato somente poderá ausentar-se 90 (noventa) minutos após o início das provas; contudo, não poderá levar 

consigo o Caderno de Provas. 

9. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala só poderão sair juntos. Caso o candidato insista em sair do local de aplicação 

da prova, deverá assinar termo desistindo do Concurso Público e, caso se negue, deverá ser lavrado Termo de 

Ocorrência, testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo Fiscal de Aplicação e pelo Coordenador da Unidade. 

RESULTADOS E RECURSOS 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.institutoconsulplan.org.br, a partir das 16h da segunda-feira subsequente à realização das provas escritas objetivas de 

múltipla escolha. 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 

(dois) dias úteis, a partir do dia subsequente ao da divulgação (terça-feira), em requerimento próprio disponibilizado no 

link correlato ao Concurso Público no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br. 

- A interposição de recursos poderá ser feita via internet, através do Sistema Eletrônico de Interposição de Recursos, com 

acesso pelo candidato com o fornecimento de dados referentes à sua inscrição, apenas no prazo recursal, ao Instituto 

Consulplan, conforme disposições contidas no endereço eletrônico www.institutoconsulplan.org.br, no link correspondente 

ao Concurso Público. 




