
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C
a
d
e
rn
o
 
d
e
 
q
u
e
st
õ
e
s 
• 
In
st
ru

çõ
e
s 
G
e
ra
is

 

 

 869 

Concurso Público 

PINTO BANDEIRA/RS 
 

Auxiliar Administrativo 
 

• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, 
solicite a substituição ao fiscal.  

• Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Português 
Informática 
Raciocínio Lógico 
Legislação  
Conhecimentos Específicos 

10 
05 
05 
10 
20 

Total de questões 50 

• Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado. 

• O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à 
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no 
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE 
RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro 
cometido por candidato. 

• Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as 
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco. 

• Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

• O tempo de duração da prova objetiva será de até quatro horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão 
de Respostas.  

• Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da 
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.  

• Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor. 

• Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 
preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município. 

• A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato 
da entrega do material na mesa do fiscal. 

• Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim 
de acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, após concluído.  

Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia. 

Boa Prova! 
Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

  
Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal. 
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 
A cor amarela é sinônimo de felicidade? Depende de onde 

você nasceu 
 
Todos nós associamos emoções a cores: vermelho 

a amor, amarelo a alegria, azul a tristeza, etc. Mas essas 
concepções não são fixas: o laranja, por exemplo, é muito 
associado a calor e vitalidade no Ocidente, mas no 
Oriente Médio tem um significado extremamente triste – 
associado à lamentação e ao luto. 

Para mapear essas diferenças, pesquisadores 
suíços da Universidade de Lausanne, perguntaram a 
indivíduos de diferentes etnias e nacionalidades qual 
significado eles atribuíam ao amarelo. O amarelo foi 
escolhido porque “é uma __________ da luz do Sol, que 
sustenta a vida e o clima agradável”. 

Publicado no periódico Journal of Environmental 
Psychology, o estudo utilizou os dados das primeiras 
6.625 pessoas que responderam a uma pesquisa 
internacional sobre a relação entre cores e emoções, 
contabilizando voluntários de 55 países. Nesse 
questionário, os participantes associam 12 cores a 
gradações de sentimentos como alegria, orgulho, medo e 
vergonha. 

A conclusão dos pesquisadores foi curiosa: o 
amarelo não é considerado tão alegre em países 
ensolarados. Depois de analisar diversas variáveis – como 
média de horas diárias de céu aberto e a duração relativa 
do dia e da noite, eles perceberam que dois fatores eram 
determinantes: a quantidade anual de chuva e a distância 
do Equador. No geral, as pessoas que associavam 
amarelo à alegria viviam em países mais chuvosos, 
localizados longe da linha imaginária. 

No Egito, apenas 5,7% das pessoas associam a 
cor à alegria. Já na Finlândia, país frio, com alto índice 
pluviométrico e distante do equador, 87,7% acham o 
amarelo alegre. Em países com climas mais amenos e 
estações do ano mais definidas, como os EUA, esses 
níveis de associação ficaram entre 60% e 70%. 

https://super.abril.com.br/... - adaptado. 
 

1) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna do texto 
CORRETAMENTE: 
 
a) reminicência 
b) reminicencia 
c) reminiscência 
d) reminiscencia 
 

2) A respeito do texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os significados das cores podem variar de um lugar 

para outro. 
II. O amarelo é considerado uma cor alegre em todos os 

países pesquisados. 
III. O amarelo, para a maioria dos finlandeses, é 

considerado uma cor alegre. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I.  
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

3) Considerando-se o significado das palavras abaixo 
relacionadas, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Cerrar. 
(2) Serrar. 
(3) Cervo. 
(4) Servo. 
 
(---) Designação de um animal. 
(---) Fechar. 
(---) Cortar. 
(---) Escravo. 
 
a) 3 - 1 - 2 - 4. 
b) 3 - 2 - 1 - 4. 
c) 4 - 1 - 2 - 3. 
d) 4 - 2 - 1 - 3. 
 

4) Na oração coordenada “..., mas no Oriente Médio tem 
um significado ...” (primeiro parágrafo), o termo sublinhado 
apresenta valor: 
 
a) Aditivo. 
b) Adversativo. 
c) Alternativo. 
d) Conclusivo. 
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5) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Não sei __________ escolhi o vestido amarelo. 
 
a) porquê 
b) porque 
c) por quê 
d) por que 
 

6) Em relação ao uso ou não da crase, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Digo à qualquer pessoa como vencer na vida.  
II. Ela encheu a garrafa gota à gota.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

7) Quanto à acentuação gráfica, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Gramátical.  
b) Feiúra. 
c) Higiêne.  
d) Ambíguo. 
 

8) Em relação à concordância verbal, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE:  
 
Ou André ou Cláudio _________ o novo governador do 
estado. Cada um deles __________ lutando por esse 
título. 
 
a) será - está 
b) serão - estão 
c) será - estão 
d) serão - está 
 

9) De acordo com as regras de pontuação, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Tenho uma boneca, e ela, duas.  
II. As crianças da rua não saíram para brincar hoje, pois 

está chovendo.  
 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

10) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE:  
 
Queria que tu ___________ hoje me visitar. 
 
a) viesse 
b) venha 
c) vem 
d) viesses 
 

INFORMÁTICA 
 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão. 
 

11) Considerando-se o Word 2010, analisar a sentença 
abaixo: 
 
O atalho de teclado Ctrl+L localiza o texto ou outro 
conteúdo no documento (1ª parte). O atalho de teclado 
Ctrl+P seleciona texto ou objetos no documento (2ª parte). 
O atalho de teclado Ctrl+V copia o conteúdo do 
documento (3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 3ª parte. 
d) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
 

12) Sobre o Excel 2010, considerando-se a imagem 
abaixo, analisar os itens a seguir: 
 

 
 

I. A célula A3 apresenta o resultado da soma de A1 e A2. 
II. A célula B3 apresenta o resultado da soma de A2 e B2. 
III. As células A1 e B1 contém o número 5. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e II. 
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13) Sobre a navegação na internet, analisar a sentença 
abaixo: 
 
Os acessos a sites de pesquisa e de notícias são 
geralmente realizados pelo protocolo HTTP, onde as 
informações trafegam com o uso de criptografia (1ª parte). 
O protocolo HTTP não garante que os dados não possam 
ser interceptados (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

14) Considerando-se a navegação no Google Chrome, 
numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar 
a alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) 
 

(2) 
 

(3) 
 

 
(---) Indica que as informações enviadas ao site ou 

recebidas dele são particulares. 
(---) Indica que o site não é seguro ou que é perigoso. 
(---) Indica que o site não está usando uma conexão 

particular. 
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

15) Sobre hardware, analisar os itens abaixo: 
 
I. O teclado e a placa-mãe são exemplos de hardware. 
II. Os sistemas operacionais são exemplos de hardware. 
III. Existem dois tipos de hardware no computador: os 

internos e os externos. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
  
  

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16) Certa fábrica possui três depósitos nos quais 
armazena seus produtos. O gerente dessa fábrica deseja 
remanejar alguns produtos, de modo que os três 
depósitos fiquem com a mesma quantidade de produtos. 
Sabendo-se que os depósitos possuem um estoque de 
1.500, 1.750 e 1.880 produtos, respectivamente, qual a 
quantidade total de produtos que um depósito deverá ter 
após esse remanejamento? 
 
a) 1.680 
b) 1.690 
c) 1.700 
d) 1.710 
 

 

 

 

 

 

17) Certo recipiente está cheio de água e possui 
capacidade total de 2.000mL. Sabendo-se que foi utilizado 
35% da quantidade de água, ao todo, qual a quantidade 
de água que foi utilizada? 
 
a) 700mL 
b) 650mL 
c) 500mL 
d) 350mL 
 

 

 

 

 

 

18) Durante a divulgação de certa campanha, um grupo 
distribui um total de 300 panfletos em 10 minutos. 
Considerando-se o mesmo ritmo de trabalho, ao todo, 
quantos panfletos esse grupo irá distribuir em 35 minutos? 
 
a) 1.050 
b) 1.100 
c) 1.150 
d) 1.200 
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19) Ao arremessar duas vezes um dado cúbico que possui 
suas faces numeradas de 1 a 6, qual a probabilidade de 
se obter duas vezes um número 6? 
 
a) 1/36 
b) 1/18 
c) 1/12 
d) 1/6 
 

 

 

 

 

 

 

20) André, Bruno e Carlos vão viajar nas férias para 
Tokyo, Nova York e Roma, não necessariamente nessa 
ordem, e cada um vai para um local diferente. Das 
afirmações abaixo, sabe-se que uma é verdadeira e as 
outras duas são falsas. Sendo assim, analisar as 
afirmações abaixo e assinalar a alternativa CORRETA: 
 
• André não vai viajar para Nova York. 
• Carlos não vai viajar para Roma. 
• Bruno vai viajar para Nova York. 

 
a) André vai viajar para Roma. 
b) Carlos vai viajar para Tokyo. 
c) Bruno vai viajar para Tokyo. 
d) Bruno vai viajar para Nova York. 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

LEGISLAÇÃO 
 
21) Segundo a Constituição Federal, são brasileiros natos 
os nascidos: 
 
a) Na República Federativa do Brasil, ainda que de pais 

estrangeiros, desde que estes estejam a serviço de seu 
país. 

b) No estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, 
desde que qualquer deles não esteja a serviço da 
República Federativa do Brasil. 

c) No estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, 
desde que sejam registrados em repartição brasileira 
competente ou venham a residir na República 
Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, 
depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade 
brasileira. 

d) Em Portugal, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde 
que a mãe tenha residência fixa no Brasil.  

 

22) O ato de recusar fé aos documentos públicos, 
segundo a Constituição Federal, é vedado a alguns entes 
federados. Com base nessa afirmação, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) É vedado à União, permitido aos Municípios. 
b) É permitido aos Estados, vedado aos Municípios. 
c) É permitido ao Distrito Federal, mas vedado aos 

Estados. 
d) É vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e 

aos Municípios. 
 

23) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar a sentença abaixo: 
 
Comissão Representativa poderá apresentar relatório dos 
trabalhos por ela realizados, quando do reinício do 
período de funcionamento ordinário da Câmara (1ª parte). 
A iniciativa das leis municipais, salvo os casos de 
competência exclusiva, caberá somente ao Prefeito e aos 
eleitores, neste caso, como forma de moção articulada e 
fundamentada, subscrita, no mínimo, por dez por cento do 
eleitorado da cidade ou do Distrito (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

24) Sobre a Lei Orgânica do Município, o processo 
legislativo compreende a elaboração de: 
 
I. Portarias. 
II. Leis ordinárias. 
III. Decretos legislativos. 
IV. Emendas à Lei Orgânica. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
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25) De acordo com a Lei Orgânica do Município, a Lei 
Orgânica poderá ser emendada mediante proposta de/o: 
 
I. Vereadores. 
II. Vice-Prefeito. 
III. Eleitores do Município. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

26) Sobre a Lei Municipal nº 118/2014 - Estatuto dos 
Servidores do Município, são formas de provimento dos 
cargos públicos: 
 
I. Recondução. 
II. Readaptação. 
III. Aproveitamento. 
IV. Reintegração. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

27) De acordo com a Lei Municipal nº 118/2014 - Estatuto 
dos Servidores do Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. Posse é a aceitação expressa das atribuições, deveres 

e responsabilidades inerentes ao cargo público, com o 
compromisso de bem servir, formalizada com a 
assinatura de termo pela autoridade competente e pelo 
nomeado. 

II. No ato da posse o nomeado apresentará, 
obrigatoriamente, declaração de bens e valores que 
constituam seu patrimônio. 

III. A posse dar-se-á no prazo de até trinta dias contados 
da data de publicação do ato de nomeação, devendo, a 
pedido, ser prorrogado por igual período. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

28) Segundo a Lei Municipal nº 118/2014 - Estatuto dos 
Servidores do Município, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Exercício é o desempenho das atribuições do cargo 

pelo empossado. 
(---) O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição 

para a qual o servidor for designado e será registrado 
no seu assentamento funcional. 

(---) À empossada que estiver no período compreendido 
pela licença à gestante, nos termos constitucionais, 
será dado o exercício ficto mediante apresentação de 
certidão de nascimento ou atestado médico, devendo 
iniciar de fato suas atividades no primeiro dia seguinte 
ao término da licença. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - E. 
 

29) Sobre a Lei Municipal nº 118/2014 - Estatuto dos 
Servidores do Município, o servidor estável só perderá o 
cargo: 
 
I. Em virtude de sentença judicial transitada em julgado. 
II. Mediante processo administrativo em que lhe seja 

assegurada a ampla defesa, porém sem o contraditório. 
III. Para cumprimento dos limites da despesa com 

pessoal, nos termos da Constituição da República e da 
legislação correlata. 

IV. Mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, não 
assegurando a ampla defesa e o contraditório. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

30) Consonante com a Lei Municipal nº 118/2014 - 
Estatuto dos Servidores do Município, a vacância do cargo 
decorrerá de, entre outros: 
 
I. Exoneração. 
II. Recondução. 
III. Falecimento. 
IV. Adaptação. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens III e IV. 
c) Somente os itens I, II e III. 
d) Todos os itens. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 101/2000, analisar a sentença abaixo: 
 
Constituem requisitos essenciais da responsabilidade na 
gestão fiscal a instituição, previsão e efetiva arrecadação 
de todos os tributos da competência constitucional do ente 
da Federação (1ª parte). Considera-se obrigatória de 
caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, 
medida provisória ou ato administrativo normativo que 
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por 
um período superior a dois exercícios (2ª parte). A 
instituição financeira que contratar operação de crédito 
com ente da Federação, exceto quando relativa à dívida 
mobiliária ou à externa, deverá exigir comprovação de que 
a operação atende às condições e limites estabelecidos 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

32) Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, analisar os itens abaixo: 
 
I. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta 

contra os princípios da administração pública negar 
publicidade aos atos oficiais, sujeito ao ressarcimento 
integral do dano, se houver, perda da função pública. 

II. Qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às 
instituições implicará em suspensão dos direitos 
políticos de três a cinco anos, pagamento de multa civil 
de até cem vezes o valor da remuneração percebida 
pelo agente.  

III. Na fixação das penas previstas nesta lei, o juiz levará 
em conta a extensão do dano causado, assim como o 
proveito patrimonial obtido pelo agente. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Nenhum dos itens. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

33) Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
___________________ poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade. 
 
a) Somente o parlamentar 
b) Somente o Presidente 
c) Qualquer pessoa 
d) Apenas a pessoa eleita 
 

34) Segundo a Lei nº 8.666/1993, analisar os itens abaixo: 
 
I. Nenhuma compra será feita sem a adequada 

caracterização de seu objeto e indicação dos recursos 
orçamentários para seu pagamento, sob pena de 
nulidade do ato e responsabilidade de quem lhe tiver 
dado causa. 

II. As licitações serão efetuadas no local onde se situar a 
repartição interessada, salvo por motivo de interesse 
público, devidamente justificado. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

35) De acordo com a Lei nº 8.666/1993, os bens imóveis 
da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, 
poderão ser alienados por ato da autoridade competente, 
observadas as seguintes regras: 
 
I. Adoção do procedimento licitatório, exclusivamente sob 

a modalidade de concorrência. 
II. Avaliação dos bens alienáveis. 
III. Comprovação da necessidade ou utilidade da 

alienação. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

36) Segundo a Lei nº 10.520/2002, a fase preparatória do 
pregão observará o seguinte, entre outros: 
 
I. A autoridade competente justificará a necessidade de 

contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação das 
propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, inclusive com fixação dos prazos 
para fornecimento. 

II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e 
clara, e deverá incluir especificações a fim de tornar a 
competição restringida. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
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37) Considerando-se a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso 
a Informações, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O acesso à informação de que trata a Lei de Acesso a 
Informações compreende, entre outros, os direitos de 
obter informação _____________________________. 
 
a) primária, sem nenhuma restrição, autêntica e atualizada 
b) autêntica, atualizada e disponibilizada necessariamente 

a partir de solicitação 
c) íntegra, autêntica, primária e sem nenhum tipo de 

restrição 
d) primária, íntegra, autêntica e atualizada 
 

38) Considerando-se a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os veículos de transporte coletivo terrestre, as 

instalações, as estações e os terminais em operação no 
País devem ser acessíveis, de forma a garantir o seu 
uso por todas as pessoas. 

II. Para colocação do símbolo internacional de acesso nos 
veículos, as empresas de transporte coletivo de 
passageiros dependem da certificação de 
acessibilidade emitida pelo gestor público responsável 
pela prestação do serviço. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

39) O princípio da indisponibilidade do interesse público é: 
 
a) A atuação mais ampla da Administração, devido a sua 

competência de agir sem provocação.  
b) Diretamente presente em toda e qualquer atuação da 

Administração Pública. 
c) Rever seus próprios atos, como um controle de 

atuação.  
d) Revogar seus atos com fundamento em conveniência e 

oportunidade. 
 

40) Sobre atos administrativos externos, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) Produzem efeitos somente no âmbito da Administração 

Pública.  
b) Atingem administrados em geral, criando direitos ou 

obrigações gerais ou individuais.  
c) Não obrigam nem geram direitos para os administrados.  
d) Não necessitam ser publicados em meio oficial. 
 

41) Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A redação oficial impõe certos parâmetros ao uso que se 
faz da língua, de maneira ___________ daquele da 
literatura, do texto jornalístico, da correspondência 
particular etc. 
 
a) idêntica 
b) similar 
c) diversa 
d) equivalente 
 

42) Em conformidade com o Manual de Redação da 
Presidência da República, no que se refere à redação 
oficial, analisar a sentença abaixo: 
 
É aceitável que um texto oficial ou um ato normativo não 
seja entendido pelos cidadãos (1ª parte). O princípio 
constitucional da publicidade se esgota na mera 
publicação do texto (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
 

43) Em relação ao disposto por KASPARY sobre o 
requerimento, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 
(---) Instrumento por meio do qual o signatário pede, a 

uma autoridade pública, algo que lhe pareça justo ou 
legal. 

(---) Pode ser usado por qualquer pessoa que tenha 
interesse no serviço público, sendo servidor público ou 
não. 

 
a) E - C. 
b) E - E. 
c) C - C. 
d) C - E. 
 

44) Sobre alguns pontos importantes em relação à escrita 
oficial, analisar a sentença abaixo: 
 
O redator de atos oficiais, além de conhecer determinadas 
peculiaridades semânticas da terminologia administrativa 
e de estar informado de certas praxes do estilo oficial, 
deve valer-se de algumas práticas, como, por exemplo, 
considerar o destinatário antes de emitir a mensagem 
(1ª parte). A finalidade da mensagem é um fator 
importante porque quem recebe uma mensagem, por 
exemplo, deve saber o seu propósito (2ª parte).  
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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45) De acordo com MEDEIROS e HERNANDES, o 
processo de documentação desenvolve-se em algumas 
fases, as principais são: 
 
I. Observação.  
II. Leitura. 
III. Classificação. 
IV. Recolhimento. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

46) Conforme MEDEIROS e HERNANDES, o arquivo 
precisa ser organizado de forma que proporcione 
condições de: 
 
I. Segurança. 
II. Precisão. 
III. Simplicidade. 
IV. Flexibilidade. 
V. Acesso. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

47) A baixa patrimonial pode ser definida como um 
conjunto de procedimentos necessários à retirada contábil 
de um determinado bem do acervo patrimonial de uma 
organização. Em relação a isso, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A baixa patrimonial de um bem pode ocorrer por 

desfazimento, que é quando há abandono ou 
inutilização, constatada a impossibilidade ou 
inconveniência da alienação de material irrecuperável, 
ocioso e/ou obsoleto. 

b) As bandeiras em mau estado de conservação devem 
ser entregues a qualquer Unidade Militar, para que 
sejam incineradas no Dia da Bandeira, segundo o 
cerimonial peculiar. 

c) O número de patrimônio de um bem baixado poderá ser 
aproveitado para qualquer outro bem. 

d) Os explosivos, munições, acessórios de explosivos e 
agentes químicos de guerra, impróprios para o uso, por 
estarem em mau estado de conservação ou sem 
estabilidade química, cuja recuperação ou 
reaproveitamento seja técnica ou economicamente 
desaconselhável, deverão ser destruídos com a 
observância de algumas exigências específicas. 

 

48) Em relação aos elementos essenciais para todo 
lançamento no Livro Diário de acordo com o método das 
partidas dobradas, segundo Ribeiro, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) O lançamento deve ter ao menos: local e data do fato, 

conta debitada, histórico e valor. 
b) Apenas será necessário informar: data do fato, conta 

creditada e valor. 
c) O lançamento pode apenas conter data e histórico do 

fato. 
d) Todo lançamento deve ter: local e data do fato, conta 

debitada, conta creditada, histórico e valor. 
 

49) As lesões causadas pelo trabalho repetitivo são 
geralmente denominadas de lesões por esforço repetitivo 
(LER). As LER permanentes podem ser prevenidas: 
 
I. Aumentando o número de intervalos de trabalho 

repetitivo. 
II. Ampliando o ritmo de trabalho. 
III. Eliminando os fatores de risco do trabalho. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

50) Analisar a sentença abaixo: 
 
A organização deve ser entendida como unidades 
planejadas intencionalmente construídas e reconstruídas 
a fim de atingir objetivos específicos em um conjunto de 
atividades e forças coordenadas inconscientemente por 
duas ou mais pessoas (1ª parte). As organizações 
dependem das pessoas para manusearem o processo 
decisório e produtivo, as pessoas são um dos recursos 
mais importantes dentro da organização, que é o recurso 
humano (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em sua 1ª parte. 
c) Correta somente em sua 2ª parte. 
d) Totalmente incorreta. 
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