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CONCURSO PÚBLICO 

CARAZINHO/RS 
 

Oficial 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 
Matemática 
Conhecimentos Gerais 
Conhecimentos Específicos 

10 
10 
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. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo 
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido 
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.  

• 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 o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e 
assinado. 

• 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. 

 

01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  
 
 
 

 

11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  
21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  
31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  
41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores. 
 

Nome do(a) Candidato(a) 
 
 

Nº de inscrição 
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PORTUGUÊS 
 

As indicações para o Nobel de Literatura 
 

A Academia Sueca anunciou que a polonesa Olga 
Tokarczuk e o austríaco Peter Handke ganharam, 
respectivamente, os Prêmios Nobel de Literatura de 2018 
e 2019. O anúncio do prêmio de 2018 havia sido adiado 
após 18 mulheres relatarem terem sido estupradas pelo 
fotógrafo francês Jean-Claude Arnault, casado com uma 
das integrantes da Academia (o casal também vazou o 
nome dos vencedores do Nobel a casas de apostas de 
Paris em mais de uma ocasião). Arnault está preso. 

Após o escândalo, a Academia Sueca não só 
reformou seus quadros como prometeu premiar com 
menos frequência homens da Europa Ocidental, que 
evidentemente são a maioria dos laureados desde a 
instituição do Nobel, em 1901. Isso explica, em parte, 
__________ a medalha de 2018 foi para a polonesa Olga 
Tokarczuk, que é best seller no leste europeu, vencendo o 
prestigiado prêmio Booker britânico com seu sexto livro e 
dando alfinetadas frequentes na política de seu País natal.  

Por sua vez, o vencedor de 2019, Peter Handke, 
é um austríaco veterano do meio literário, que já fez 
__________ no teatro e no cinema e colaborou com 
nomes como Wim Wenders. Ele também é polêmico: foi 
apoiador incondicional (e chegou a discursar no funeral) 
do ex-presidente sérvio Slobodan Milosevic, que morreu 
na prisão após ordenar o genocídio de mais de 8 mil 
bósnios de religião muçulmana em 1995.  

É difícil saber se algum autor brasileiro 
contemporâneo foi considerado para as láureas deste 
ano. Os suecos só liberam a lista de indicados (e quantos 
votos cada indicado recebeu) meio século após a entrega 
da medalha. 

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

1) Considerando-se o uso dos porquês e as regras 
ortográficas, assinalar a alternativa que preenche as 
lacunas do texto CORRETAMENTE: 
 
a) por que - incursões 
b) por quê - incurções 
c) porque - incurssões 
d) porquê - incursções 
 

2) O termo “evidentemente” (segundo parágrafo) encontra 
um sinônimo em: 
 
a) Infrequentemente. 
b) Claramente. 
c) Culposamente. 
d) Supostamente. 
 

3) Com base no texto, analisar os itens abaixo: 
 
I. Um dos motivos para a polonesa Olga Tokarczuk ter 

ganhado o Nobel de 2018 é devido ao fato de a 
Academia Sueca ter se comprometido a premiar menos 
homens do Oeste Europeu.  

II. Conforme regras da Academia Sueca, os ganhadores 
das medalhas são divulgados logo após a liberação da 
lista de indicados. 

 
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.  
 

4) Sobre os homônimos sublinhados utilizados nos 
contextos dados, marcar C para as sentenças Certas, E 
para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Renato foi o responsável pelo concerto do carro.  
(---) Cerração baixa, sol que racha!  
 
a) C - E.  
b) C - C. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

5) Quanto ao uso ou não da crase, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Fui à Copacabana no último verão. 
b) Às vezes penso em sair do país. 
c) Tenho um carro à óleo. 
d) Ela começou à comer antes de mim.  
 

6) Considerando-se os processos de formação das 
palavras, analisar os itens abaixo: 
 
I. A palavra “dentuça” é formada por derivação prefixal. 
II. A palavra “planalto” é formada por composição por 

aglutinação. 
 
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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7) Em relação ao masculino e feminino das palavras, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A palavra “lebre” possui a mesma grafia para os dois 

gêneros. 
(---) “Governanta” é o feminino de “governante”. 
(---) “Rapariga” é um dos femininos de “rapaz”. 
 
a) E - C - E. 
b) E - C - C. 
c) C - E - C. 
d) C - C - C. 
 

8) Sobre a colocação dos pronomes sublinhados abaixo, 
marcar C para as sentenças Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Nunca deixe-me esperando por muito tempo! 
(---) Seus livros? Esqueci-os em cima da mesa. 
(---) Sempre acusaram-te, mas sem certezas. 
 
a) C - E - E.  
b) C - C - C. 
c) E - C - E. 
d) E - E - E. 
 

9) Em relação aos complementos sublinhados, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Ficou indiferente a todos os meus conselhos. 
(2) Falamos de vários assuntos importantes. 
(3) As crianças recortavam cartolinas multicoloridas. 
 
(---) Objeto indireto. 
(---) Complemento nominal. 
(---) Objeto direto. 
 
a) 2 - 1 - 3. 
b) 2 - 3 - 1. 
c) 3 - 2 - 1. 
d) 1 - 3 - 2. 
 

10) Tendo em vista o uso dos porquês, assinalar a 
alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Rosane não entende o ________ de tanta fofoca. 
Ela não consegue trabalhar ________ tem muita 
conversa. 
 
a) por quê - por que 
b) porque - porque 
c) porquê - porque 
d) por que - por que 
 

MATEMÁTICA 
 
11) Certo boleto foi pago com atraso e gerou juros no 
valor de R$ 34,00. Sabendo-se que a taxa de juros 
simples mensal é de 2% e que esse boleto foi pago com 4 
meses de atraso, qual o valor nominal desse boleto? 
 
a) R$ 420,00 
b) R$ 425,00 
c) R$ 430,00 
d) R$ 435,00 
 

 

 

 

12) Sabendo-se que a razão de certa progressão 
aritmética é igual a 4 e que o seu sexto termo é igual 28, 
qual o primeiro termo dessa progressão? 
 
a) 5 
b) 6 
c) 7 
d) 8 
 

 

 

 

 

13) Sabendo-se que certo produto possui um preço de 
custo igual a R$ 180,00 e é vendido de modo que o lucro 
obtido é igual a R$ 60,00, pode-se afirmar que a taxa de 
lucro sobre o preço de venda desse produto é igual a: 
 
a) 40% 
b) 35% 
c) 30% 
d) 25% 
 

 

 

 

14) Sabendo-se que a soma dos cinco primeiros termos 
de certa progressão geométrica é igual a 484 e que sua 
razão é igual a 3, assinalar a alternativa que apresenta o 
segundo termo dessa progressão: 
 
a) 14 
b) 12 
c) 10 
d) 8 
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15) Em certa loja de eletrodomésticos, as quantidades de 
fogões e de geladeiras vendidas em certo dia 
correspondem às raízes da equação abaixo. Desse modo, 
ao somar essas quantidades, ao todo, quantas unidades 
foram vendidas? 
 

x² - 16x + 60 = 0 
 
a) 6 
b) 10 
c) 14 
d) 16 
 

 

 

16) Um professor de Matemática corrige 5 provas em 30 
minutos. Supondo-se o mesmo ritmo de correção, ao todo, 
quantas provas ele corrige em 210 minutos? 
 
a) 25 
b) 30 
c) 35 
d) 40 
 

 

 

17) O quadro abaixo apresenta a quantidade de vendas 
feita por certo vendedor em uma semana de trabalho. 
Sendo assim, qual a quantidade média de vendas por dia 
desse vendedor nessa semana? 
 

Dia Quantidade de vendas 
Segunda-feira 15 

Terça-feira 19 
Quarta-feira 11 
Quinta-feira 14 
Sexta-feira 21 

 
a) 13 
b) 14 
c) 15 
d) 16 
 

 

18) Certa turma possui 40 alunos. Sabe-se que cada 
aluno pratica somente um esporte ou nenhum e que 16 
praticam futebol, 12 praticam vôlei, 6 praticam natação, e 
o restante não pratica nenhum esporte. Sendo assim, ao 
escolher aleatoriamente um aluno dessa turma, qual a 
probabilidade de ele praticar natação ou futebol? 
 
a) 11/20 
b) 2/5 
c) 1/2 
d) 9/20 
 

 

 

19) João e Felipe são irmãos. Sabe-se que João tem 27 
anos e que ele é mais velho do que Felipe. Considerando-
se que a razão entre a idade dos dois é igual a 3/2, qual a 
idade de Felipe?  
 
a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21 
 

 

 

 

20) Analisando-se a sequência numérica abaixo, assinalar 
a alternativa que apresenta o próximo termo dessa 
sequência: 
 

1, 4, 16, 64, 256, 1.024, ? 
 
a) 4.096 
b) 4.256 
c) 4.512  
d) 5.096 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21) “A sustentabilidade empresarial é um composto de 
ações que uma empresa decide tomar, objetivando o 
respeito com o meio ambiente e com o desenvolvimento 
sustentável da sociedade na qual a empresa está 
inserida.” 

https://blog.softwareavaliacao.com.br/... - adaptado. 
 
Considerando-se a questão da sustentabilidade, assinalar 
a alternativa CORRETA: 
 
a) Para ser considerada uma empresa sustentável, tanto 

ambiental quanto socialmente, a empresa precisa 
assumir e defender atitudes éticas, com atividades que 
visem ao seu crescimento econômico sem causar ainda 
mais danos ao meio ambiente. 

b) Em se tratando apenas dos meios de produção, a 
sustentabilidade empresarial tem como objetivo a 
presença de algumas atitudes no cotidiano das 
empresas, tais como a saturação do uso de recursos 
naturais. 

c) A sustentabilidade empresarial não tem como 
prerrogativa a promoção e a adoção de programas e 
práticas de reciclagem. 

d) Os clientes de uma empresa que se preocupa com a 
prática sustentável não são atingidos por isso de forma 
positiva, uma vez que estão consumindo produtos de 
procedência sempre duvidosa e ecologicamente caros. 
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22) “Com apenas 19 anos, a estudante de engenharia 
Bruna da Silva Cruz criou uma impressora capaz de 
reproduzir textos em Braille. O usuário digita pelo 
computador, envia um arquivo de texto pelo celular ou dita 
as palavras, e o conteúdo é impresso automaticamente 
em papel em relevo”. 

https://www.uol.com.br/ecoa/ultimas... - adaptado. 
 

O “Braille” citado na notícia acima é um sistema de: 
 
a) Escrita tátil utilizado somente por cuidadores de 

pessoas cegas. 
b) Escrita tátil utilizado por pessoas cegas ou com baixa 

visão. 
c) Texto utilizado para pessoas não cegas lerem para 

pessoas cegas. 
d) Escrita tátil utilizado somente por pessoas com baixa 

visão. 
 

23) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
são infrações político-administrativas do Prefeito e Vice-
Prefeito, sujeitas ao julgamento pela Câmara Municipal e 
sancionadas com a declaração da perda do mandato, 
entre outras: 
 
I. Adiantar a publicação ou publicar as leis e atos sujeitos 

a essa formalidade. 
II. Impedir o exame de documentos em geral, por parte de 

Comissão Parlamentar de Inquérito ou auditoria oficial. 
III. Impedir o funcionamento regular da Câmara. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item III. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 
 

24) Sobre o disposto na Lei Orgânica do Município, 
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Os cargos em comissão ou funções gratificadas do 

Poder Legislativo não poderão ser ocupados por 
cônjuge e parentes consanguíneos, afins ou por 
adoção, até o segundo grau, do Prefeito, Vice-Prefeito 
e Vereadores, bem como do Poder Executivo para 
com o Poder Legislativo. 

(---) Se o sistema previdenciário escolhido não assegurar 
proventos integrais aos aposentados, não caberá ao 
Município garantir a complementação. 

(---) O uso de bens municipais por terceiros só poderá ser 
feito mediante concessão ou permissão a título 
precário e por tempo determinado, conforme o 
interesse público o exigir, sempre com prévia 
autorização do Poder Legislativo. 

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

25) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 007/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município, analisar os itens abaixo: 
 
I. Os adicionais de penosidade, insalubridade e 

periculosidade podem ser acumuláveis, quando for o 
caso. 

II. O servidor que prestar trabalho noturno fará jus a um 
adicional de 20% sobre o vencimento do cargo. 

III. As licenças para tratamento de saúde, até noventa 
dias, bem como as licenças decorrentes de acidentes 
em serviço, agressão não provocada ou moléstia 
profissional, por qualquer prazo, serão contadas como 
de efetividade para fim de licença prêmio. 

 
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 I e III. 
 

26) Acerca das disposições presentes na Lei 
Complementar nº 007/1990 - Regime Jurídico dos 
Servidores Públicos do Município, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O servidor em débito com o erário que for demitido, 

exonerado ou que tiver a sua disponibilidade cassada, 
terá de repor a quantia de uma só vez. A não quitação 
do débito implicará em sua inscrição em dívida ativa e 
cobrança judicial. 

(---) A gratificação natalina corresponde a um doze avos 
da remuneração a que o servidor fizer jus no mês de 
dezembro, por mês de exercício, no ano anterior. 

(---) O servidor exonerado perceberá a gratificação 
natalina, proporcionalmente aos meses de efetivo 
exercício, calculada sobre a remuneração do mês da 
exoneração. 

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

27) Conforme a Cartilha de Segurança para Internet, Wi-Fi 
(Wireless Fidelity) é um tipo de rede local que utiliza sinais 
de rádio para comunicação. Sobre redes Wi-Fi, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Não são populares, pois não oferecem mobilidade nem 

têm uma fácil instalação. 
II. Embora sejam bastante convenientes, há alguns riscos 

que se deve considerar ao usá-las. 
 
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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28) Considerando-se os atalhos de teclado do Word 2016 
e seus usos, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, 
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Ctrl+T 
(2) Ctrl+J 
(3) Ctrl+Z 
 

(---) Distribuir o texto uniformemente entre as margens.  
(---) Desfazer.  
(---) Selecionar tudo.  
 
a) 1 - 3 - 2. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 2 - 3 - 1. 
 

29) Sobre software, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É um conjunto de instruções programáveis que 

permitem o funcionamento do hardware para a 
utilização pelo usuário. 

b) Trata-se de um disco com superfície magnética na 
forma de círculos concêntricos, onde os dados são 
armazenados em sua superfície. 

c) É uma conexão para comunicação em série que é feita 
através de cabos utilizados para transferir informações 
entre a CPU e um dispositivo externo como mouse e 
teclado. 

d) É um circuito integrado capaz de efetuar o 
processamento de dados, obedecendo a um conjunto 
predeterminado de instruções. 

 

30) Sobre as funcionalidades e serviços do Microsoft 
Windows 10, analisar os itens abaixo: 
 

I. Permite adiar temporariamente as atualizações do 
dispositivo. 

II. Fornece o recurso para fazer backup automático das 
pastas Documentos, Imagens e Área de Trabalho com 
o OneDrive.  

III. Caso o Windows determine que dispositivo esteja apto 
para uso do ReadyBoost, esse permite usar uma 
unidade removível (como uma unidade de memória 
flash) para melhorar o desempenho. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I.  
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) Segundo a Constituição Federal, são direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais: 
 

I. Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 
do trabalho. 

II. Garantia de salário, inferior ao mínimo, para os que 
percebem remuneração variável. 

III. Remuneração do trabalho diurno superior à do noturno. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Nenhum dos itens. 
b) Somente o item I. 
c) Somente os itens I e II. 
d) Somente os itens II e III. 

32) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil tem como fundamento, EXCETO: 
 
a) A separação dos poderes. 
b) A cidadania. 
c) O pluralismo político. 
d) Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. 
 

33) Com base na Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de 
Responsabilidade Fiscal, assinalar a alternativa que 
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
  
Para os efeitos desta Lei, entende-se como despesa 
__________ com pessoal o somatório dos gastos do ente 
da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, 
funções ou empregos, civis, militares e de membros de 
Poder, com ________ espécie remuneratória, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, 
proventos da aposentadoria, reformas e pensões, 
________ adicionais, gratificações, horas extras e 
vantagens pessoais de qualquer natureza, bem como 
encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente às 
entidades de previdência. 
 
a) total - nenhuma - exceto 
b) limitada - alguma - exceto 
c) total - qualquer - inclusive 
d) parcial - nenhuma - inclusive 
 

34) Segundo a Lei nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade 
Administrativa, NÃO é um ato de improbidade 
administrativa que importa enriquecimento ilícito: 
 
a) Receber, para si ou para outrem, dinheiro, bem móvel 

ou imóvel, ou qualquer outra vantagem econômica, 
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, 
gratificação ou presente de quem tenha interesse, 
direto ou indireto, e que possa ser atingido ou 
amparado por ação ou omissão decorrente das 
atribuições do agente público. 

b) Permitir ou facilitar a aquisição, permuta ou locação de 
bem ou serviço por preço superior ao de mercado. 

c) Perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para 
facilitar a alienação, permuta ou locação de bem 
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal 
por preço inferior ao valor de mercado. 

d) Adquirir, para si ou para outrem, no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de 
qualquer natureza cujo valor seja desproporcional à 
evolução do patrimônio ou à renda do agente público. 

 

35) Considerando-se que um órgão da Administração 
Pública precise adquirir determinado item de material de 
consumo e pretende realizá-lo através de licitação pelo 
sistema de registro de preços, a vigência máxima da ata 
de registro de preços a ser assinada com o licitante 
vencedor será de:  
 
a) Dois anos. 
b) Um ano. 
c) Onze meses. 
d) Seis meses. 
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36) Considerando-se a Lei nº 10.520/2002, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Os licitantes poderão deixar de apresentar os documentos 
de habilitação que já constem do Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf) e 
sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito 
Federal ou Municípios, assegurado aos demais licitantes o 
direito de acesso aos dados nele constantes (1ª parte). A 
habilitação far-se-á com a verificação de que o licitante 
está em situação regular perante a Fazenda Nacional, a 
Seguridade Social e o Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço (FGTS), e as Fazendas Estaduais e Municipais, 
quando for o caso, com a comprovação de que atende às 
exigências do edital quanto à habilitação jurídica e às 
qualificações técnica e econômico-financeira (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. 
 

37) O acesso à informação de que trata a Lei 
nº 12.527/2011 - Lei de Acesso à Informação, 
compreende, entre outros, os direitos de obter: 
 
I. Orientação sobre os procedimentos para a consecução 

de acesso, bem como sobre o local onde poderá ser 
encontrada ou obtida a informação almejada.  

II. Informação contida em registros ou documentos, 
produzidos ou acumulados por seus órgãos ou 
entidades, recolhidos ou não a arquivos públicos.  

III. Informação primária, íntegra, autêntica e atualizada. 
 
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. 
 

38) Considerando-se a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto da 
Pessoa com Deficiência, analisar os itens abaixo: 
 
I. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem 

impedimento, de longo prazo, de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial. 

II. Será obrigatória a avaliação anual da deficiência. 
III. A avaliação da deficiência considerará os 

impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

39) Segundo DI PIETRO, sobre o princípio da motivação, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Alcança somente os atos vinculados. 
b) Exige que a administração pública indique os 

fundamentos de fato e direito em suas decisões. 
c) Alcança somente os atos discricionários. 
d) Exige forma específica. 
 

40) Sobre o poder disciplinar, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Quanto aos servidores públicos, não é uma decorrência 

de hierarquia. 
b) É o poder que dispõe a administração pública para 

condicionar ou restringir o uso de bens, exercício de 
diretos e a prática de atividades privadas. 

c) É o poder que a administração pública dispõe para 
apurar infrações e aplicar penalidades aos servidores 
públicos e demais pessoas sujeitas à disciplina 
administrativa. 

d) O poder disciplinar não é discricionário. 
 

41) Segundo DI PIETRO, sobre atos administrativos: 
 
I. Pelo critério subjetivo, orgânico ou formal, ato 

administrativo é somente aquele praticado no exercício 
concreto da função administrativa, seja ele editado pelo 
órgãos administrativos ou pelos órgãos judiciais e 
legislativos. 

II. Pelo critério objetivo, funcional ou material, ato 
administrativo é o que ditam os órgãos administrativos, 
ficando excluídos os atos provenientes dos órgãos 
legislativo e judicial, ainda que tenham a mesma 
natureza daqueles; e ficam incluídos todos os atos da 
administração. 

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

42) Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, o sujeito é o ser de quem se fala ou que 
executa a ação enunciada na oração. De acordo com a 
gramática normativa, o sujeito da oração não pode ser 
preposicionado. Ele pode ter complemento, mas não ser 
complemento. Devem ser evitadas, portanto, construções 
com sujeito preposicionado, como, por exemplo, em: 
 
a) “É tempo do Congresso votar a emenda”. 
b) “Apesar das relações entre os países estarem cortadas, 

(...)”. 
c) “Apesar da Assessoria ter informado em tempo, (...)”. 
d) “Não vejo mal em o Governo proceder assim”. 
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43) Segundo o Manual de Redação da Presidência da 
República, a omissão de certos termos, ao se fazer uma 
comparação, omissão própria da língua falada, deve ser 
evitada na língua escrita, pois compromete a clareza do 
texto: nem sempre é possível identificar, pelo contexto, o 
termo omitido. A ausência indevida de um termo pode 
impossibilitar o entendimento do sentido que se quer dar a 
uma frase. Quanto à omissão de termos, marcar C para 
as afirmativas que não sugerem uma confusão em se 
tratando de comparação, E para as que podem provocar 
uma comparação indevida e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) O alcance do Decreto é diferente da Portaria. 
(---) O alcance do Decreto é diferente do alcance da 

Portaria. 
(---) O alcance do Decreto é diferente do da Portaria. 
 
a) E - E - E. 
b) C - C - E. 
c) C - E - C. 
d) E - C - C. 
 

44) Considerando-se KASPARY, no que se refere aos 
vocábulos latinos de uso frequente, numerar a 2ª coluna 
de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Per capita. 
(2) In loco. 
(3) Pro soluto. 
 
(---) No (próprio) lugar. 
(---) A título de pagamento.  
(---) Para cada indivíduo.  
 

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

45) Com base em KASPARY, o documento mediante o 
qual a autoridade comprova um fato ou uma situação de 
que tenha conhecimento em razão do cargo que ocupa ou 
da função que exerce é o(a): 
 
a) Ata. 
b) Auto. 
c) Aviso. 
d) Atestado. 
 

46) Em conformidade com MEDEIROS e HERNANDES, a 
pesquisa pressupõe um trabalho rigoroso de levantamento 
de dados, e certos critérios devem ser seguidos, tais 
como: 
 

I. Seleção do método que será empregado na pesquisa, 
que poderá variar conforme o caso. 

II. Escolha da técnica a ser empregada para compilação e 
análise dos dados. 

III. Exposição e discussão das conclusões, dos resultados, 
das medidas propostas e das recomendações que 
devem ser adotadas. 

 
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. 

47) O balancete de verificação tem por objetivo apresentar 
os itens patrimoniais e de resultado, seus saldos em uma 
determinada data e sua movimentação entre um período 
inicial e um período final, tendo como função de 
verificação: 
 

I. Realizar conferência e ajustes contábeis. 
II. Acompanhar a evolução das vendas, dos custos, das 

despesas e dos lucros. 
 

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. 
 

48) Em relação aos bens patrimoniais, numerar a 2ª 
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 

(1) Bens móveis. 
(2) Bens imóveis. 
 

(---) Casa. 
(---) Carro. 
(---) Animais. 
(---) Árvores. 
 

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

49) Em relação às técnicas de estocagem e conservação 
de materiais, marcar C para as afirmativas Certas, E para 
as Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta 
a sequência CORRETA: 
 

(---) Sendo uma das formas mais comuns de 
armazenamento, as caixas são adequadas para itens 
de pequenas dimensões, sendo exclusivamente 
adquiridas no mercado em dimensões padronizadas. 

(---) As prateleiras são fabricadas em madeira ou perfis 
metálicos, destinando-se a peças maiores ou para o 
apoio de gavetas ou caixas padronizadas. Utiliza-se a 
madeira por motivos econômicos somente. 

(---) Os racks são construídos especialmente para 
acomodar peças longas e estreitas, como tubos, 
vergalhões, barras, tiras, etc., sendo fabricados em 
madeira ou aço estrutural. 

 

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

50) No que se refere à ergonomia, analisar a sentença 
abaixo: 
 

Quando o posto de trabalho é criado de forma adequada, 
é possível ao trabalhador manter uma postura corporal 
confortável e correta (1ª parte). Uma postura de trabalho 
desconfortável pode provocar uma série de problemas, 
como lesões nas costas, problemas circulatórios, etc. 
(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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