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CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
 
 

 
INSTRUÇÕES: 

 
VERIFIQUE SE ESTE CADERNO: 
 

 Corresponde a sua opção de cargo. 

 Contém 40 (quarenta) questões, numeradas de 01 a 40, caso contrário reclame ao fiscal da sala outro 
caderno. NÃO serão aceitas reclamações posteriores. 

 Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. 

 Você deve ler cuidadosamente cada uma das questões e escolher a resposta certa. 

 A alternativa escolhida deve ser marcada na FOLHA DE RESPOSTAS que você recebeu. 
 

VOCÊ DEVE: 
 

 Procurar na FOLHA DE RESPOSTAS, o número da questão que você está respondendo. 

 Verificar no caderno de prova qual a letra (A, B, C, D, E) da resposta que você escolheu. 

 Marcar essa letra na FOLHA DE RESPOSTAS, conforme o exemplo: [█].  
 

ATENÇÃO: 
 

 Marque as respostas com caneta esferográfica azul ou preta.  

 Marque apenas uma letra para cada questão, mais de uma letra assinalada implicará nota zero à 
questão. 

 Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora. 

 Você terá 3 (três) horas para responder a todas as questão e preencher a folha de respostas. 

 Devolva esse caderno de prova ao aplicador, juntamente com a sua folha de respostas. 

 Proibida a divulgação ou impressão parcial ou total da presente prova. Direitos Reservados. 
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LINGUA PORTUGUESA – 1 A 12 

02 PONTOS 

 

CINZAS DA INQUISIÇÃO 

 

1.         Até agora fingíamos que a Inquisição era um 

episódio da história europeia, que tendo durado do 

século XII ao século XIX, nada tinha a ver com o 

Brasil. No máximo, se prestássemos muita atenção, 

íamos falar de um certo Antônio José – o Judeu, um 

português de origem brasileira, que foi queimado 

porque andou escrevendo umas peças de teatro. 

2.          Mas não dá mais para escamotear. Acabou 

de se realizar um congresso que começou em 

Lisboa, continuou em São Paulo e Rio, reavaliando a 

Inquisição. O ideal seria que esse congresso tivesse 

se desdobrado por todas as capitais do país, por 

todas as cidades, que tivesse merecido mais atenção 

da televisão e tivesse sacudido a consciência dos 

brasileiros do Oiapoque ao Chuí, mostrando àqueles 

que não podem ler jornais nem frequentar as 

discussões universitárias o que foi um dos períodos 

mais tenebrosos da história do Ocidente. Mas 

mostrar isso, não por prazer sadomasoquista, e sim 

para reforçar os ideais de dignidade humana e 

melhorar a debilitada consciência histórica nacional. 

3.          Calar a história da Inquisição, como ainda 

querem alguns, em nada ajuda a história das 

instituições e países. Ao contrário, isto pode ser 

ainda um resquício inquisitorial. E no caso brasileiro 

essa reavaliação é inestimável, porque somos uma 

cultura que finge viver fora da história. 

4.          Por outro lado, estamos vivendo um 

momento privilegiado em termos de reconstrução da 

consciência histórica. Se neste ano (1987) foi 

possível passar a limpo a Inquisição, no ano que 

vem será necessário refazer a história do negro em 

nosso país, a propósito dos cem anos da libertação 

dos escravos. E no ano seguinte, 1989, deveríamos 

nos concentrar para rever a “república” decretada por 

Deodoro. Os próximos dois anos poderiam se 

converter em um intenso período de pesquisas, 

discussões e mapeamento de nossa silenciosa 

história. Universidades, fundações de pesquisa e os 

meios de comunicação deveriam se preparar para 

participar desse projeto arqueológico, convocando a 

todos: “Libertem de novo os escravos”, “proclamem 

de novo a República”. 

5.          Fazer história é fazer falar o passado e o 

presente, criando ecos para o futuro. 

6.          História é o antissilêncio. É o ruído 

emergente das lutas, angústias, sonhos, frustações. 

Para o pesquisador, o silêncio da história oficial é um 

silêncio ensurdecedor. Quando penetra nos arquivos 

da consciência nacional, os dados e os feitos 

berram, clamam, gritam, sangram pelas prateleiras. 

Engana-se, portanto, quem julga que os arquivos são 

lugares de poeira e mofo. Ali está pulsando algo. 

Como um vulcão aparentemente adormecido, ali algo 

quer emergir. E emerge. Cedo ou tarde. Não se 

destrói totalmente qualquer documentação. Sempre 

vai sobrar um herege que não foi queimado, um 

judeu que escapou ao campo de concentração, um 

dissidente que sobreviveu aos trabalhos forçados na 

Sibéria. De nada adiantou àquele imperador chinês 

ter queimado todos os livros e ter decretado que a 

história começasse por ele. 

7.          A história começa com cada um de nós, 

apesar dos reis e das inquisições. 

 

(SANT’ANNA, Affonso R. de. A raiz quadrada do 

absurdo. Rio de Janeiro, Editora Rocco, 1989) 

 

1. Assinale a alternativa que justifica o título “Cinzas 

da Inquisição”, tendo em vista o desenvolvimento do 

texto: 

 

a) A sociedade atual deve esquecer e banir da sua 

história todos os resquícios, máculas e cinzas 

deixadas pela Inquisição. 

b) A Inquisição valorizou a dignidade do ser humano.  

c) A Inquisição deixou marcas que devem levar a 

uma reflexão constante. 

d) A discussão sobre o que ocorreu na Inquisição 

traz resultados improdutivos e vãos. 

e) A lembrança dos fatos da Inquisição nada fez para 

tornar o mundo melhor. 

 

 

2. Assinale a opção em que há erro na relação entre 

a ideia e o parágrafo indicado entre parênteses: 

 

a) Os brasileiros supunham que a Inquisição 

pertencesse somente à história da Europa. (1º 

parágrafo) 

b) Foi realizado um congresso com o intuito de 

reavaliar a Inquisição. (2º parágrafo) 

c) A História estabelece relações entre o passado e o 

futuro. (3º parágrafo) 

d) O momento é propício para fazermos uma 

reflexão sobre importantes fatos de nossa história. 

(4º parágrafo) 

e) A história tem sua força própria, ela grita e 

aparece, apesar de todos os obstáculos. (6º 

parágrafo) 
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3. Com relação aos cem anos da libertação dos 

escravos e aos cem anos da Proclamação da  

República pode-se afirmar, de acordo com o texto, 

que: 

 

a) é necessário comemorar as várias conquistas 

feitas ao longo desses anos. 

b) tanto a libertação dos escravos quanto a 

Proclamação da República precisam ser revistas e 

repensadas. 

c) têm sido convocados mais pesquisadores para 

estudar esse período de nossa história. 

d) esses assuntos vêm sendo constantemente 

abordados nas universidades brasileiras. 

e) o governo deve dar a essas datas históricas a 

mesma importância que dá a outras. 

 

 

4.  “..um silêncio ensurdecedor...” indica um exemplo 

de figura de linguagem, assinale-a: 

 

a) metonímia 

b) personificação 

c) metáfora 

d) catacrese 

e) antítese 

 

 

5. Indique a alternativa em que todas as palavras se 

agrupam pela mesma regra de acentuação: 

 

a) história, estimável, propósito 

b) ruído, angústias, silêncio 

c) Sibéria, república, próximo 

d) inestimável, consciência, história 

e) ânsia, tênue, independência 

 

 

6. Nas frases abaixo, assinale a alternativa que 

classifica morfologicamente a CORRETA, entre as 

palavras destacadas: 

 

 

I- Tenho que lutar por um país mais justo 

 

II- O quê ! Falar de história é esquecer o passado! 

 

III- Que terrível livros queimados! 

 

IV- Esta é a solução que ele sugeriu para o seu país. 

 

V- Retorne logo que já estou preocupado. 

 

a) preposição – interjeição- advérbio – pronome – 

conjunção 

b) conjunção – interjeição – interjeição – pronome 

– conjunção 

c) preposição – interjeição – interjeição – 

conjunção – conjunção 

d) conjunção – pronome – advérbio – conjunção – 

preposição 

e) preposição – advérbio – interjeição – pronome –

conjunção 

 

 

7. Identifique a regência verbal CORRETA: 

 

a) Nos campos aspirava-se a um refrescante e suave 

ar. 

b) Anseio por tempos melhores. 

c) Preferimos mais a praia do que as montanhas. 

d) Custei a crer na sua conduta. 

e) É sempre preferível ações do que palavras. 

 

 

8.  Identifique a frase em que o a destacado deve ter 

o acento indicador de crase: 

 

a) Encontramo-nos cara a cara para resolver a 

situação de uma vez por todas. 

b) Ele ficou a pensar, a meditar sobre o problema. 

c) O conflito levou o país a uma situação 

insustentável. 

d) Na infância, gostava de andar a cavalo. 

e) Obedeça as regras do trânsito. 

 

 

9. Essa expressão foi retirada do terceiro parágrafo 

do texto “...somos uma cultura que finge viver 

fora da história.” Indique a figura de linguagem: 

 

a) metáfora 

b) personificação 

c) metonímia 

d) antítese 

e) pleonasmo 

 

 

10. Nas palavras: histórico – pesquisador – 

aparentemente: ocorre o mesmo processo de 

derivação de palavras, indique a alternativa correta: 

 

a) derivação parassintética 

b) derivação prefixal 

c) derivação sufixal 

d) derivação imprópria 

e) derivação sufixal e prefixal 
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11. As palavras Pará, está, cá, pá acentuam-se por 

serem: 

 

a) terminadas pela vogal tônica a 

b) oxítonas terminadas em a 

c) oxítonas e monossílabas tônicas em a 

d) monossílabos tônicos terminados em a 

e) oxítonas e monossílabas átonas terminadas em a 

 

 

12. “ Ela continuava____ preocupada e, à ____ voz,  

mas com ____ motivos, por isso falava ____ 

asneiras. 

 

a) meio, meia, bastantes, bastante 

b) meia, meia, bastante, bastante 

c) meia, meia, bastantes, bastantes 

d) meio, meia, bastante, bastante 

e) n.d.a. 

 

 

RACIOCÍNIO LÓGICO – 13 A 16  

02 PONTOS 

 

13.  Considere o espaço amostral S = [0, 10] e 

os eventos A = [0, 2) e B = {0}U[1, 10). 

Então, o conjunto  é 

 

a) (0, 10] 

b) {10} 

c) (0, 1)U[2, 10] 

d) [0, 1]U[2, 10) 

e) Vazio 

 

 

14.  Se não é verdade que João chutou a bola e que 

Marcos defendeu, então é verdade que 

 

a) João não chutou a bola e Marcos não defendeu 

b) João não chutou a bola e Marcos defendeu 

c) João chutou a bola ou Marcos não defendeu 

d) João não chutou a bola ou Marcos não defendeu 

e) Marcos chutou a bola ou João defendeu 

 

 

15.  Num concurso com 1600 pessoas, 400 gostam 

de matemática, 600 gostam de raciocínio lógico, e 

260 gostam das duas. Uma pessoa é escolhida ao 

acaso, dentre as participantes do certame. Qual a 

probabilidade dela não gostar nem de matemática e 

nem de raciocínio lógico? 

 

a) 0,46250 

b) 0,53750 

c) 0,26875 

d) 0,23125 

e) Zero 

 

 

16.  Sabendo que a letra mais frequente no idioma 

português é o “A” e que o código a seguir foi escrito 

com a Cifra de César 

ZHPH IVUPAH 
A mensagem original foi 

 

a) CASA GRANDE 

b) CASA BONITA 

c) VASO GRANDE 

d) SAIA GRANDE 

e) SAIA BONITA 

 

 

ATUALIDADES – 17 A 20 

02 PONTOS 

 

17. Mais de 1,2 milhão de pessoas entraram para a 

população desocupada no primeiro trimestre do ano 

de 2019, resultando em 13,4 milhões de 

desempregados, uma taxa de 12,7%. Os dados são 

divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística – IBGE e mostram a difícil realidade da 

busca por uma ocupação no mercado de trabalho. 

Considerando o cenário brasileiro, é CORRETO 

afirmar que: 

 

a) O ano de 2018 apresentou a maior taxa média de 

desemprego dos últimos cinco anos. 

b) O ano de 2017 apresentou a menor taxa média 

de desemprego dos últimos cinco anos. 

c) Se comparado ao primeiro trimestre de 2018, o 

primeiro trimestre de 2019 apresentou maior taxa 

média de desemprego. 

d) Se comparado ao último trimestre de 2018, o 

primeiro trimestre de 2019 apresentou menor taxa 

média de desemprego. 

e) O ano de 2017 apresentou a maior taxa média de 

desemprego dos últimos cinco anos. 

 

 

18. Liderando uma onda de protestos na França, 

inclusive com o uso de violência, manifestantes 

conseguiram fazer com que o presidente francês, 

Emmanuel Macron, cancelasse o reajuste do 

imposto sobre combustíveis em 2018. É CORRETO 
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afirmar que os manifestantes franceses ficaram 

conhecidos como: 

 

a) Soldados parisienses. 

b) Boinas verdes. 

c) Coletes amarelos. 

d) Juventude Francesa Reacionária.  

e) Novos socialistas. 

 

 

19. O sarampo, doença infecciosa aguda, 

transmissível e extremamente contagiosa, voltou a 

ser uma preocupação brasileira em 2018 com o 

aparecimento de surtos relacionados à importação 

de casos da Venezuela e a baixa cobertura vacinal 

no país. Os dois estados brasileiros com surtos da 

doença são: 

 

a) Amazonas e Rondônia. 

b) Amazonas e Roraima 

c) Roraima e Rondônia 

d) Acre e Roraima. 

e) Acre e Rondônia 

 

 

20. Recentemente, a professora brasileira Débora 

Denise Dias Garofalo desenvolveu um projeto na 

Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) 

Almirante Ary Pereira, da Diretoria Regional de 

Educação, em Santo Amaro, São Paulo e ficou entre 

os 10 melhores finalista na maior premiação de 

educação no mundo: Global Teacher Prize, 

considerado o Nobel da Educação. É CORRETO 

afirmar que o projeto que recebeu diversas 

premiações nacionais e internacionais, além de 

contribuir para um país melhor foi intitulado de: 

 

a) educação ambiental para futuras gerações. 

b) arte contemporânea. 

c) a modernização da escola. 

d) robótica com sucata. 

e) Cultura de ideias.  

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS – 21 A 40  

03 PONTOS 

 

 

21.  Considerando o Decreto nº 7.892, de 23 de 

janeiro de 2013 que regulamenta o Sistema de 

Registro de Preços, analise os conceitos abaixo: 

 

I. O órgão gerenciador é o órgão ou entidade da 

administração pública que participa dos 

procedimentos iniciais do Sistema de Registro de 

Preços e integra a ata de registro de preços. 

II. A ata de registro de preços se refere ao conjunto 

de procedimentos para registro formal de preços 

relativos à prestação de serviços e aquisição de 

bens, para contratações futuras; 

III. Órgão participante de compra nacional é o órgão 

ou entidade da administração pública que, em razão 

de participação em programa ou projeto federal, é 

contemplado no registro de preços independente de 

manifestação formal. 

IV. Órgão participante é o órgão ou entidade da 

administração pública federal responsável pela 

condução do conjunto de procedimentos para 

registro de preços e gerenciamento da ata de 

registro de preços dele decorrente. 

V. Órgão não participante é o órgão ou entidade da 

administração pública que, não tendo participado dos 

procedimentos iniciais da licitação, atendidos os 

requisitos da norma, faz adesão à ata de registro de 

preços. 

 

Está(ao) CORRETAS as afirmativas: 

 

a) Estão corretas as afirmativas I.  

b) Estão corretas as afirmativas II e IV 

c) Estão corretas as afirmativas III e V. 

d) Estão corretas as afirmativas I, IV e V  

e) Todas estão corretas. 

 

 

22. Complete a lacuna com a afirmativa CORRETA:  

 

“______________ é a modalidade de licitação 

entre interessados devidamente cadastrados ou 

que atenderem a todas as condições exigidas 

para cadastramento até o terceiro dia anterior à 

data do recebimento das propostas, observada a 

necessária qualificação”. 

 

a) Tomada de Preço. 

b) Concorrência. 

c) Concurso. 

d) Convite. 

e) Leilão.  

 

 

23. A Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993 instituiu 

normas para licitações e contratos da Administração 

Pública. Dessa forma, são hipóteses de licitação 

dispensável, EXCETO: 
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a) para a construção, a ampliação, a reforma e o 

aprimoramento de estabelecimentos penais, desde 

que configurada situação de grave e iminente risco à 

segurança pública. 

b) para a compra ou locação de imóvel destinado 

ao atendimento das finalidades precípuas da 

administração, cujas necessidades de instalação e 

localização condicionem a sua escolha, desde que o 

preço seja compatível com o valor de mercado, 

segundo avaliação prévia. 

c) quando não acudirem interessados à licitação 

anterior e esta, justificadamente, não puder ser 

repetida sem prejuízo para a Administração, 

mantidas, neste caso, todas as condições 

preestabelecidas 

d) para contratação de profissional de qualquer 

setor artístico, diretamente ou através de empresário 

exclusivo, desde que consagrado pela crítica 

especializada ou pela opinião pública. 

e) quando a União tiver que intervir no domínio 

econômico para regular preços ou normalizar o 

abastecimento. 

 

 

24. Relacione a primeira coluna com a segunda, 

acerca dos entes que compõem a administração 

pública indireta: 

 

1. Autarquia. 

2. Empresa Pública. 

3. Sociedade de Economia Mista. 

4. Fundações públicas. 

 

(____) É pessoa jurídica cuja criação é autorizada 

por lei, constituída sob a forma de sociedade 

anônima, que prestam serviços públicos ou exploram 

atividades econômicas de interesse da 

Administração Pública.   

 

(____) É a entidade dotada de personalidade jurídica 

de direito privado, com criação autorizada por lei e 

com patrimônio próprio, cujo capital social é 

integralmente detido pela União, pelos Estados, pelo 

Distrito Federal ou pelos Municípios. 

 

(____) É pessoa jurídica de direito público que 

desenvolve atividade típica de Estado, com liberdade 

para agir nos limites administrativos da lei específica 

que as criou. 

 

(____) É pessoa jurídica composta por um 

patrimônio personalizado, que presta atividade não 

lucrativa e atípicas de poder público, mas de 

interesses coletivo, como educação, cultura, 

pesquisa e outros, sempre merecedoras de amparo 

Estatal. 

 

Assinale a sequência CORRETA: 

 

a) 4, 3, 2, 1. 

b) 3, 2, 1, 4 

c) 2, 3, 4, 1. 

d) 4, 1, 3, 2 

e) 3, 1, 2, 4 

 

 

25. Considere as informações abaixo assinale (V) 

ou (F) nos parênteses, conforme a assertiva seja 

verdadeira ou falsa, respectivamente, de cima 

para baixo, a respeito dos poderes administrativos: 

 

(____) O poder discricionário é a prerrogativa 

concedida aos agentes administrativos de elegerem, 

entre várias condutas possíveis, a que traduz maior 

conveniência e oportunidade para o interesse 

público. 

(____) Não é cabível ao poder regulamentar 

contrariar a lei sob pena de sofrer invalidação. 

(____) A hierarquia é um escalonamento em plano 

horizontal dos órgãos e agentes da Administração 

que tem como objetivo a organização da função 

administrativa.  

(____) O poder disciplinar é aquele que trata da 

atribuição pública de aplicação de sanções e 

penalidades, apurando infrações dos servidores ou 

outros que são submetidos à disciplina da 

Administração. 

(____) O poder de polícia é a prerrogativa de direito 

público que, calcada na lei, autoriza a Administração 

Pública a restringir o uso e o gozo da liberdade e da 

propriedade em favor do interesse da coletividade.  

 

Assinale a sequência CORRETA: 

a) V – F – F – V - F 

b) F – V – F – F - V 

c) V – F – V – V - V 

d) F – V – V – F - V 

e) V – V – F – V - V  

 

 

26.  De acordo com a doutrina são elementos do ato 

administrativo, EXCETO: 

 

a) competência. 

b) motivação. 

c) finalidade. 

d) forma. 

e) objeto. 



 

CONCURSO PÚBLICO N.º 001/2019  

   

7 
PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIÃO - PB 

27. A Política Nacional de Arquivos Públicos e 

Privados preceitua que é dever do Poder Público, a 

gestão documental e a proteção especial a 

documentos de arquivos, como instrumento de apoio 

à administração, à cultura, ao desenvolvimento 

científico e como elementos de prova e informação. 

Analise as assertivas abaixo acerca das noções 

sobre arquivologia: 

 

I. A consulta aos documentos públicos será 

franqueada pela Administração Pública. 

 

II. A administração da documentação pública ou de 

caráter público compete às instituições arquivísticas 

federais. 

 

III. Os conjuntos de documentos produzidos e 

recebidos por instituições de caráter público, por 

entidades privadas encarregadas da gestão de 

serviços públicos no exercício de suas atividades são 

também públicos. 

 

IV A eliminação de documentos produzidos por 

instituições públicas e de caráter público, prescindirá 

de autorização da instituição arquivística pública, na 

sua específica esfera de competência. 

 

V. Os documentos públicos são identificados como 

correntes, intermediários e permanentes. 

 

Nesse contexto, a quantidade de afirmativas 

CORRETAS é (são): 

 

a) 1.  

b) 2. 

c) 3. 

d) 4. 

e) 5. 

 

 

28. Analise a seguinte frase: “É um documento 

expedido por e para autoridades com a finalidade do 

tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos da 

Administração Pública entre si e também com 

particulares”. É CORRETO afirmar que a definição 

apresentada refere-se a (ao): 

 

a) Ofício. 

b) Circular. 

c) Despacho. 

d) Portaria. 

e) Ata. 

 

 

29. Segundo Chiavenato (2017), no tocante as 

funções administrativas, a primeira função que 

integra o processo organizacional é designada de: 

 

a) direção. 

b) controle. 

c) execução. 

d) organização. 

e) planejamento. 

 

 

30. O atendimento significa: ato de cuidar, de prestar 

atenção às pessoas que recebemos ou mantemos 

contato. O atendimento requer de quem pratica muita 

responsabilidade e um estado de espírito baseado 

na competência. São objetivos do atendimento, 

EXCETO: 

 

 

a) Esclarecer dúvidas e acalmar os ânimos 

b) Diagnosticar as necessidades do público. 

c) Ser paciente explicando a forma de resolver o 

problema ou na impossibilidade de resolver procurar 

quem possa ajudá-lo. 

d) Promover empatia chamando o usuário de: 

“meu querido”, “meu filho”, “meu amigo”. 

e) Agilizar evitando perda de tempo. 

 

 

31. Vírus, Worm e Torjan são termos bem 

conhecidos na área de segurança cibernética. Na 

lista abaixo, assinale o único item que também é 

uma ameaça virtual. 

 

 

a) Rootkit. 

b) Bitcoin. 

c) Codec. 

d) Plug-in. 

e) Add-on. 

 

 

32. Clientes de e-mail usam protocolos de rede, 

como IMAP, POP3 e SMTP. Das opções listadas 

abaixo, qual NÃO é um protocolo de rede? 

 

 

a) HTTP. 

b) SSH. 

c) HTML. 

d) FTP. 

e) DHCP. 
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33. A imagem a seguir aparece em qual aba do 

Microsoft® Excel®? 

 
 

a) Inserir. 

b) Revisão. 

c) Fórmulas. 

d) Página Inicial. 

e) Exibir. 

 

 

34.  No sistema operacional Windows® 10, a 

Microsoft® “escondeu” o Painel de Controle na 

tentativa de tornar o sistema mais intuitivo e mais 

próximo dos sistemas de smartphone, tentando com 

isso criar um único sistema para atender a qualquer 

dispositivo, mas o Painel de Controle ainda existe na 

interface. Assinale abaixo o nome da ferramenta que 

a Microsoft incluiu para substituir o uso do já citado 

Painel de Controle. 

 

a) Configurações. 

b) Facilidade de Acesso. 

c) Personalização. 

d) Hardware. 

e) Gerenciador de Tarefas. 

 

 

35.  Existem atalhos no teclado desde que surgiu o 

Microsoft® Windows®, mas um em particular 

serve para fechar a janela atualmente aberta. Qual é 

esse atalho? 

 

a) Ctrl+X. 

b) Alt+F4. 

c) Shift+Insert. 

d) Win+L. 

e) Alt+F8. 

 

36. Considere os itens, colocando (V) ou (F) nos 

parênteses se caso for verdadeiro ou falso, 

respectivamente. 

Nos aspectos geográficos, o município de Damião-

PB, está inserido na unidade Geoambiental: 

 

(_____)  dos Serrotes. 

(_____)  das Montanhas. 

(_____)  dos Inselbuergues. 

(_____)  dos Maciços Residuais. 

 

A sequência correta é: 

  

a) V – F – F – F  

b) V – V – F – V  

c) V – F – V – V  

d) F – F – V – V 

e) V – V – V – V  

 

 

37.  Município da Paraíba, desde 29 de abril de 

1994, a cidade de Damião faz fronteira (área 

limítrofe) com os Municípios de: 

 

I - Barra de Santa Rosa; 

II- Casserengue; 

III- Cuité; 

IV- Cacimba de Dentro; 

V- Nova Floresta.  

 

Está(ão) Correta(s)  

 

a) Apenas as afirmativas I, II e III.  

b) Apenas as afirmativas II, III e V 

c) Apenas as afirmativas I, II, III e IV. 

d) Apenas as afirmativas I, III, IV e V 

e) Todas as afirmativas 

 

 

38. Julgue as afirmativas abaixo e marque a 

alternativa correta 

 

São cores que fazem parte da bandeira do município 

de Damião-PB respectivamente: 

 

I- Verde 

II- Vermelho 

III - Azul 

IV – Marrom  

V – Cinza  

VI - Amarelo 

 

Está(ão) correta(s)  

 

a) Apenas as afirmativas I, II, III, IV e V  

b) Apenas a afirmativas I, II, III e VI. 

c) Apenas as afirmativas II, IV, V e VI 

d) Apenas as afirmativas I, III e VI  

e) Todas as afirmativas 
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39. Julgue as afirmativas abaixo e marque a 

alternativa CORRETA 

É de competência do Município de Damião, em 

parceria com a União e o Estado da Paraíba:  

 

I- impedir a transferência, destruição e 

descaracterização de obras artísticas, bem como 

valores outros de significação artistíco-cultural; 

 

II- fomentar a produção agropecuária, hortigrangeira, 

fruticultura e organizar o abastecimento alimentar; 

 

III - atacar as causas da pobreza e os elementos 

formadores da marginalização promovendo a 

integração social pelo trabalho dos segmentos 

sociais desfavorecidos. 

 

Está(ão) correta(s)  

 

a) Apenas a afirmativa I.  

b) Apenas a afirmativa II. 

c) Apenas as afirmativas I e II. 

d) Apenas as afirmativas III  

e) As afirmativas I, II e III 

 

 

40. Considere os itens, colocando (V) ou (F) nos 

parênteses se caso for verdadeiro ou falso, 

respectivamente: 

De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Damião – PB, são direitos dos servidores 

públicos municipais,  

 

(____) irredutibilidade de vencimento, salvo o 

dispositivo em convenção ou acordo coletivo; 

(____) proibição de diferença de vencimento de 

exercício de funções e de critérios da admissão por 

motivo de sexo, idade, cor ou estado civil; 

(____) ampliação e aumento dos riscos inerentes ao 

trabalho por via de normas de saúde, higiene e 

segurança; 

 

A sequência correta é: 

  

a) V – V – F  

b) V – V – V 

c) V – F – V  

d) F – F – V  

e) F – V – F  

 

 

 

 

RASCUNHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


