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CADERNO DE PROVAS 

Caro(a) Candidato(a): Antes de iniciar a prova leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Este caderno contém 40 (quarenta) questões objetivas com 04 (quatro) opções (A, B, C, D). A prova terá duração 

máxima de 03(três) horas. A prova terá seu horário de início em sala, a contar após a distribuição dos cadernos 

de prova e autorização do aplicador(a). 

2. Confira em seu caderno de provas a sequência de questões. Você tem até 10 (dez) minutos do início das provas 

para solicitar a troca do caderno de provas que apresentar algum problema de impressão ou qualquer outro que 

inviabilize a realização da mesma, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse sentido. 

3. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz parte da prova. Portanto, ao aplicador(a) de sala e 

fiscais não há autorização para fornecer esclarecimentos sobre o conteúdo das provas, sendo esta atribuição de 

única e exclusiva responsabilidade do(a) candidato(a). 

4. Você receberá do aplicador o cartão de respostas 30 (trinta) minutos após o início da prova, o cartão de respostas 

deverá obrigatoriamente ser assinado pelo(a) candidato(a) no local em que há a indicação: “ASSINATURA”, 

utilizando sempre caneta esferográfica de tinta preta ou azul. 

5. Caso realmente precise, utilize como rascunho os espaços em branco nas folhas do caderno de prova. Sugerimos 

que você assinale, inicialmente, no próprio caderno de provas, todas as respostas que julgar correta. Depois, 

passe-as para o cartão de respostas. 

6. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão ANULADAS. Portanto, ao 

preencher o cartão de respostas faça-o cuidadosamente. Evite erros, pois em hipótese alguma haverá 

substituição do cartão de respostas por erro do(a) candidato(a). 

7. Ao terminar a prova ou findo o horário limite para sua realização, o candidato deverá OBRIGATORIAMENTE 

entregar seu cartão de respostas “ASSINADO”, ao aplicador(a) de sala. O(a) candidato(a) que não devolver seu 

cartão de respostas será automaticamente eliminado(a) e não terá classificação alguma no concurso público. 

8. Atenção! Preencha o cartão-resposta na mesma sequência numérica das questões do caderno de provas. 

9. Somente será permitido levar o caderno de questões (prova), depois de decorrido o período de 120 (cento e 

vinte) minutos do início das provas. 

10. Não serão permitidas consultas a quaisquer materiais, uso de telefone celular ou outros aparelhos eletrônicos, 

assim como os demais procedimentos constantes no subitem 9.6 e no subitem 9.8 do Edital 001/2019. 

11. Após o término da prova, o(a) candidato(a) deverá deixar imediatamente o recinto da mesma, sendo 

terminantemente proibido fazer contato com os(as) candidatos(as) que ainda não terminaram a prova sob pena 

de ser excluído do Concurso Público. 

12. O desrespeito às normas que regem o presente concurso, bem como, a desobediência às exigências registradas 

no edital, além de sanções legais cabíveis implica na desclassificação do candidato. 

13. Aguarde a ordem do aplicador para iniciar a prova. 

14. Os dois últimos candidatos ao terminarem as provas deverão retirar-se da sala simultaneamente, após 

testemunharem o fechamento (lacre) do envelope de provas, assinando a Ata Relatório. 

15. O candidato, após a divulgação dos gabaritos oficiais preliminares da Prova Objetiva, que será feita às 19 horas 

do dia 28/07/2019, no site www.gualimp.com.br, poderá peticionar RECURSO à banca examinadora, quando 

julgar que ocorreu erro na formulação das questões e divulgação do gabarito preliminar, nos dias 29/07/2019 e 

30/07/2019. 

NÃO ESQUEÇA! 

Ao sair, entregue o cartão de respostas devidamente assinado. 

BOA PROVA!!! 

http://www.gualimp.com.br/
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ATENÇÃO!!! 
➢ O CARTÃO DE RESPOSTAS ABAIXO É PARA SER UTILIZADO SOMENTE COMO RASCUNHO. 

➢ AO RECEBER O CARTÃO DE RESPOSTAS DEFINITIVO CONFIRA OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 

(NOME, CARGO, NÚMERO DE INSCRIÇÃO) E EM SEGUIDA ASSINE NO LOCAL INDICADO. 

OBS.: O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE, entregar seu cartão de repostas preenchido 

e ASSINADO, sob pena de ter seu cartão de respostas ANULADO. 

(item 9.13 do edital 001/2019) 
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QUESTÕES DE LINGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir para responder às questões de 01 a 03. 

Carne na alimentação: quais países lideram o ranking? 

Muitas pessoas dizem estar reduzindo a carne ou cortando por completo este alimento de suas dietas, 

mas estatísticas mostram uma realidade diferente - inclusive no Brasil. 
Por BBC 

09/02/2019

Muitas pessoas têm prometido diminuir o consumo de carne - ou cortá-la completamente de sua dieta -, seja 

para ser mais saudáveis, reduzir o impacto no meio ambiente, prezar pelo bem-estar dos animais ou uma 

combinação desses motivos. 

Um terço dos britânicos afirma ter parado de comer carne ou reduzido sua ingestão, enquanto dois terços dos 

americanos dizem que estão comendo menos carne. 

A tendência se deve em parte a iniciativas como a Segundas Sem Carne, em que adeptos passam o primeiro 

dia útil da semana sem comer esse alimento, e a Veganuary, que incentiva ficar um mês assim. 

Ao mesmo tempo, diversos documentários e defensores do veganismo vêm destacando os possíveis benefícios 

de comer menos carne. Mas quais são os efeitos práticos dessa mudança de comportamento? 

O consumo de carne no mundo aumentou rapidamente nos últimos 50 anos, e sua produção hoje é quase cinco 

vezes maior do que no início dos anos 1960 - de 70 milhões de toneladas passou para mais de 330 milhões em 

2017. 

Uma razão para isso é que há muito mais pessoas no mundo. No início da década de 1960, havia cerca de 3 

bilhões. Hoje, somos mais de 7,6 bilhões. 

Embora o crescimento populacional seja um dos fatores, isso não explica por que a produção de carne 

quintuplicou. 

Quando comparamos o consumo em diferentes países, vemos que, tipicamente, quanto mais rico, mais carne é 

consumida. Não há apenas mais pessoas no mundo. Há mais pessoas que podem comprar carne. [...] 

Em 2013, de acordo com os últimos dados disponíveis, os Estados Unidos e a Austrália lideravam o ranking 

global de consumo anual de carne. Juntamente com a Nova Zelândia e a Argentina, os dois países ultrapassaram 

a marca de mais de 100 kg por pessoa, o equivalente a cerca de 50 frangos ou metade de um boi. 

Altos níveis de consumo de carne podem ser vistos em todo o Ocidente, e, na maioria dos países da Europa 

Ocidental, o consumo é de 80 a 90 kg por pessoa. 

No outro extremo do espectro, em muitos dos países mais pobres do mundo, come-se pouca carne. O etíope 

médio, por exemplo, consome apenas 7 kg, os ruandeses, 8 kg, e os nigerianos, 9 kg. Trata-se de um patamar 

dez vezes menor que o da média europeia. 

Esses números representam a quantidade de carne per capita disponível para consumo, mas não levam em 

consideração o alimento desperdiçado. Na realidade, as pessoas comem um pouco menos de carne do que isso. 

[...] 

A Índia, no entanto, é uma importante exceção à regra. Enquanto a renda média triplicou desde 1990, o consumo 

de carne não seguiu o mesmo caminho. 

É um equívoco presumir que a maioria dos indianos seja vegetariano - dois terços comem pelo menos um pouco 

de carne, de acordo com uma pesquisa realizada no país. 

No entanto, o consumo de carne na Índia permaneceu reduzido. Com menos de 4 kg por pessoa por ano, é o 

menor do mundo. É provável que isso se deva em parte a fatores culturais, incluindo não comer certos animais 

por motivos religiosos. [...] 
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Mas em muitas nações, o consumo de carne vai muito além dos benefícios nutricionais básicos. Na verdade, 

pode ser um risco para a saúde. Estudos associam o consumo excessivo de carne vermelha e processada ao 

aumento do risco de doenças cardíacas, derrame e certos tipos de câncer. 

Substituir carne ou bacon por frango pode ser, assim, um passo positivo. Essa troca também é melhor para o 

meio ambiente. Quando comparada com a carne de frango, a carne bovina tem um impacto três a dez vezes 

maior sobre o uso da terra, a água e as emissões de gases de efeito estufa. A carne de porco situa-se entre os 

dois. 

 

Um futuro em que o consumo de carne é sustentável e equilibrado entre os países exigiria grandes mudanças. 

Isso significaria não apenas uma mudança nos tipos de carne que comemos, mas também na quantidade de 

carne que comemos. 

Essencialmente, a carne teria que se tornar cada vez mais um "luxo". 

Adaptado 
https://g1.globo.com/economia/agronegocios/2019/02/09/carne-na-alimentacao-quais-paises-lideram-o-ranking.ghtml 

01. “(...) em que adeptos passam o primeiro dia útil da semana sem comer esse alimento (...).”  

Marque a alternativa que corresponde ao significado do termo destacado na frase acima.

(A) Veganos. (B) Saudáveis. (C) Antagonistas. (D) Partidários. 

02. “Embora o crescimento populacional seja um dos fatores, isso não explica por que a produção de 

carne quintuplicou.” 

A palavra sublinhada nesse período estabelece a seguinte relação de ideia:

(A) Causa. (B) Concessão. (C) Conclusão. (D) Explicação. 

03. “É provável que isso se deva em parte a fatores culturais, incluindo não comer certos animais por 

motivos religiosos.” 

Por essa frase, pode-se considerar que o autor do texto revela uma posição de: 

(A) Ironia. (B) Determinação. (C) Incerteza. (D) Otimismo. 

04. “A antiga paisagem colonial começou a ser substituída pela paisagem industrial.” 

O verbo sublinhado nessa frase acima está no tempo: 

(A) Presente. (B) Futuro do presente. (C) Futuro. (D) Passado. 

05. A crase é facultativa em qual dos casos abaixo?

(A) O engenheiro está começando a renovar sua obra. 

(B) Na festa de Natal, fizeram referência a minha tia ausente. 

(C) Você já pediu ajuda a alguém? 

(D) O motorista conduzia a 180 km/h. 

06. É correto afirmar que, “mas”, “porém” e “senão” são:

(A) Conjunções adversativas. 

(B) Conjunções relativas. 

(C) Conjunções evasivas. 

(D) Conjunções conclusivas. 

https://g1.globo.com/economia/agronegocios/2019/02/09/carne-na-alimentacao-quais-paises-lideram-o-ranking.ghtml
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07. Leia a tirinha com atenção e responda a seguir:

Fonte: https://www.google.com 

A expressão “cidade”, empregada no texto acima, é um: 

(A) Verbo. (B) Pronome. (C) Adjetivo. (D) Substantivo. 

08. Em qual das alternativas a frase está corretamente escrita?

(A) Embelezou o almocharifado com uma samambaia no chassim. 

(B) Embelezou o almoxarifado com uma samambaia no xaxim. 

(C) Embelesou o almoxarifado com uma sabambaia no chachim. 

(D) Embelezou o almocharifado com uma samambaia no xachim. 

09. Assinale a alternativa incorreta. As palavras homônimas subdividem-se em:

(A) Parônimos. 

(B) Homônimos perfeitos. 

(C) Homônimos homófonos. 

(D) Homônimos homógrafos.

10. Assinale a alternativa que apresenta frase com sujeito indeterminado:

(A) Está muito frio hoje. 

(B) Estão cansados de tanto estudar. 

(C) João gosta de futebol. 

(D) Fiz o dever de casa cedo. 

QUESTÕES DE MATEMÁTICA 

11. Em um concurso público para o cargo de Técnico Administrativo foram classificados para a 

segunda fase 14 pessoas (10 homens e 04 mulheres). Sabendo que no concurso há 06 vagas disponíveis 

e que os aprovados após a segunda fase foram 04 homens e 02 mulheres e estes formarão uma nova 

equipe (Equipe 7), de quantas maneiras diferentes poderá ser formada esta equipe?

(A) 1.260

(B) 96

(C) 512

(D) 60.480 

https://www.google.com/
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12. Um mágico está treinando para um espetáculo circense com um baralho de 52 cartas. Sua 

assistente retira uma carta e não a repõe novamente no baralho, depois ela retira mais uma carta. Qual a 

probabilidade da primeira carta ter sido um 5 de paus e a segunda carta um 3 de paus?

(A) 2

103

(B) 1

2652

(C) 2

52

(D) 3

502

13. Ao analisar uma P.G. é possível notar que a6 = 8.192 e a1 = 8. Portanto, marque a alternativa que 

corresponda à razão desta P.G.

(A) 2. (B) 3. (C) 4. (D) 6.

14. Seja a matriz A= |aij|2x2, onde aij = 4i + j, marque a alternativa que corresponda a matriz A formada 

por estes elementos.

(A) |
10 9
5 6

| (B) |
5 6
9 10

| (C) |
9 10
5 6

| (D) |
5 9
6 10

|

15. Assinale a alternativa que corresponda à razão entre as áreas da Figura A e da Figura B.

(A) 1

4

(B) 1

3

(C) 1

2
 

(D) 1

8

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS GERAIS 

16. A divisão política brasileira foi definida pela Constituição de 1988. Sobre os Estados e as Capitais 

numere a 2ª coluna de acordo com a primeira:

ESTADO CAPITAL

( I ) Maranhão ⃣ João Pessoa 

( II ) Mato Grosso do Sul ⃣ Florianópolis

( III ) Santa Catarina ⃣ Porto Alegre 

( IV ) Paraíba ⃣ São Luiz 

( V ) Rio Grande do Sul ⃣ Campo Grande 

A sequência correta é: 

(A) I, V, III, IV, II. (B) IV, III, V, I, II. (C) I, III, V, IV, II. (D) IV, V, III, I, II. 

17. Sobre o Município de Baixo Guandu/ES, podemos afirmar que:

(A) O Município é constituído de 3 distritos sendo Alto Mutum Preto, Ibituba e Vila Nova de Pantanal. 

(B) O gentílico é Baixo Guanduense. 

(C) A emancipação político-administrativo foi no dia 10 de abril de 1915. 

(D) O Município localiza-se no Noroeste Capixaba. 
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18. Acerca dos aspectos geográficos, ambientais e fundiários do Município de Baixo Guandu (ES), é 

adequado afirmar que: 

(A) Os solos predominantes em Baixo Guandu (ES) são: latossolo vermelho, distrófico, com fertilidade baixa e 

acidez acentuada, pH em torno de 8,0. 

(B) Em Baixo Guandu (ES), a cobertura vegetal é composta por pequenos fragmentos da mata atlântica, pampas 

e resquícios de restingas. 

(C) A vegetação predominante em Baixo Guandu (ES) é a brachiaria que vem nos últimos anos sendo 

recuperada com um melhor manejo contribuindo assim para aumento da degradação do mesmo. 

(D) A estrutura fundiária de Baixo Guandu (ES) retrata o predomínio das pequenas propriedades, de base 

familiar, onde os trabalhos produtivos são feitos pela própria família ou no regime de parcerias agrícolas. 

19. Leia e observe atentamente a imagem a seguir: 

Fonte: https://www.facebook.com/unfpabrasil 

Considerando dados acerca da população e desenvolvimento no Brasil é adequado afirmar que: 

(A) Estima-se que a população jovem, que hoje representa 21,9% população, passará a representar 14,7% em 

2060. 

(B) Estima-se que até 2060, uma em cada 6 pessoas no Brasil terá 65 anos ou mais. 

(C) Segundo projeções, a população jovem que hoje representa 9,2% da população será de 25,5% em 2060. 

(D) Segundo projeções, estima-se que a população idosa apresentará um decréscimo de 16,3%.

20. De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), acerca dos aspectos 

relacionados ao trabalho e rendimento do Município de Baixo Guandu (ES), é adequado afirmar que: 

(A) No ano de 2016, no Município de Baixo Guandu (ES), a proporção de pessoas ocupadas em relação à 

população total era de 26,7%. 

(B) Na comparação com os outros Municípios do Estado do Espírito Santo, no quesito proporção de pessoas 

ocupadas em relação à população total, o Município de Baixo Guandu (ES), ocupa posição de número 50 no 

ranking acerca de trabalho e rendimento. 

(C) No ano de 2017, no Município de Baixo Guandu (ES), o salário médio mensal dos trabalhadores formais era 

de 1.7 salários mínimos. 

(D) Em 2017, considerando domicílios com rendimentos mensais de até meio salário mínimo por pessoa, o 

Município de Baixo Guandu (ES) tinha 25.7% da população nessas condições. 

https://www.facebook.com/unfpabrasil
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QUESTÕES DE NOÇÕES BÁSICAS DE INFORMÁTICA 

21. Observe as palavras a seguir que foram digitadas no Word 2010.

I. A fórmula química da água é H2O. 

II. A água possui 03 estágios físicos. 

III. 28 equivalem ao dobro de 128. 

Os efeitos utilizados nas frases I, II e III foram respectivamente: 

(A) Equação; Arial; Fórmulas. 

(B) Sobrescrito; Itálico; Subscrito. 

(C) Subscrito; Itálico; Sobrescrito. 

(D) Reduzir; Arial; Equação. 

22. Um documento foi criado no Word 2010, em sua configuração padrão. Antes de imprimi-lo Pedro 

notou que ele dispunha do papel “Ofício”, porém o documento foi criado como o papel sendo o A4. Para 

que Pedro possa imprimir este documento com o papel “Ofício”, o mesmo deverá:

(A) Criar um novo documento, alterar o papel para “Ofício” e digitá-lo novamente, haja vista que o Word 2010 

não permite alterar o tipo de papel após a criação de um documento. 

(B) Não fazer nada, pois o próprio Word 2010 através de inteligência artificial notará que o papel não é o A4 e 

corrigirá automaticamente as possíveis incorreções no momento da impressão. 

(C) Utilizar o atalho CTRL+P, e nas configurações de impressão alterar a orientação de “RETRATO” para 

“PAISAGEM”. 

(D) Acessar a guia “Layout da Página”; item “Tamanho” do grupo “Configurar Página” e escolher o papel “Ofício”. 

23. Uma das grandes preocupações dos usuários deve ser o acesso seguro à internet em seus 

dispositivos, haja vista a enorme quantidade de vírus e roubos de senhas e informações feitas por 

hackers. Quando utilizamos um browser como o “Google Chrome”, é possível notar que há um cadeado 

verde ( ) na barra de endereços. Isto significa que:

(A) O site acesso pelo usuário é seguro. Contudo, ele é criptografado parcialmente. 

(B) O usuário está realmente conectado ao website cujo endereço é exibido na barra de endereço e a conexão 

não foi interceptada. 

(C) Este site está bloqueado para acesso. 

(D) O usuário bloqueou o acesso a este site. 

24. Sobre o conceito da “Intranet”, analise as assertivas a seguir e assinale a alternativa correta 

correspondente: 

I. A intranet pode ser acessada, por exemplo, na residência de uma pessoa, desde que a mesma 

possua uma senha de acesso. 

II. Não é possível que um computador conectado à intranet acesse a internet. 

(A) Apenas a assertiva I é falsa. 

(B) Apenas a assertiva I é verdadeira. 

(C) Ambas as assertivas são falsas. 

(D) Ambas as assertivas são verdadeiras. 
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25. Utilizando o Word 2010 em sua configuração padrão um usuário confeccionou uma apostila de 

matemática. O mesmo pretende salvar o documento em outra extensão que não a padrão do Word 2010 

(.docx). Sendo assim, uma das possibilidades é através do atalho “Salvar como”, que pode ser executado 

através da(s) tecla(s):

(A) F12. (B) CTRL+S. (C) CTRL+B. (D) F5.

26. A professora Carla está preparando uma apresentação sobre os sons (vozes) emitidos pelos 

animais no Power Point 2010 em sua configuração padrão. Esta apresentação conterá uma foto do animal 

e o som que ele emite. Para colocar na apresentação o clip de áudio com o som do respectivo animal, 

Carla tentou 03 procedimentos distintos: 

I. Clicou na guia “Inserir”, item “Áudio” do grupo “Mídia”. 

II. Arrastou o arquivo de áudio salvo no Windows Explorer até o slide desejado. 

III. Selecionou o arquivo de áudio no Windows Explorer, clicou em CTRL+C e depois foi até o slide 

desejado e clicou em CTRL+V. 

Foi possível inserir o áudio com sucesso na apresentação através do(s) procedimento(s)? 

(A) I, II e III. (B) I. (C) II e III. (D) I e III. 

Observe a planilha a seguir elaborada no Excel 2010 em sua configuração padrão e responda às 

perguntas 27 e 28.

27. Caso em alguma célula vazia seja digitada a função “=SOMA(C3:D4)”, o resultado será? 

(A) 43%. (B) 58%. (C) 29%. (D) 24%. 
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28. Para que o usuário altere a cor do texto da célula B2, após selecionar a mesma, o usuário deverá 

clicar no ícone _____ e escolher a cor desejada ou utilizar a cor pré-estabelecida.

(A) (B) (C) (D)

29. A utilização de um gráfico em uma planilha além de deixá-la com uma aparência melhor também 

facilita na hora de mostrar resultados. No Excel 2010 em qual guia se encontra disponível o grupo 

gráficos? 

(A) Inserir. (B) Fórmulas. (C) Página Inicial. (D) Revisão.

30. No Power Point 2010 em sua configuração padrão um usuário deseja adicionar um novo slide à 

apresentação. Qual atalho este usuário poderá utilizar para realizar este feito? 

(A) CTRL+O. (B) CTRL+M. (C) CTRL+N. (D) CTRL+Q. 

QUESTÕES DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

31. De acordo com a Lei Orgânica do Município de Baixo Guandu/ES, são objetivos fundamentais dos 

cidadãos deste Município e de seus representantes, EXCETO: 

(A) Garantir o desenvolvimento local e contribuir, sempre que possível, para o desenvolvimento regional, 

estadual e nacional. 

(B) Promover o bem de todos, sem preconceito de origem, raça, sexo, cor, crença, idade e quaisquer outras 

formas de discriminação. 

(C) Assegurar a construção de uma sociedade livre, justa e solidária. 

(D) Erradicar a pobreza e a marginalização e aumentar, ao máximo possível, as desigualdades sociais na área 

urbana e na área rural. 

32. Segundo a Lei Orgânica do Município de Baixo Guandu/ES, compete ao Município: 

I. Suplementar a legislação federal e estadual no que couber; 

II. Manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de educação pré-

escolar e ensino fundamental; 

III. Fomentar a produção agropecuária e demais atividades econômicas, inclusive a artesanal; 

IV. Realizar programas de apoio às práticas esportivas. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

(C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

33. O Instrumento pelo qual a Administração dá conhecimento ao público sobre: licitações, concursos 

públicos, atos deliberativos, é denominado:

(A) Convite. (B) Edital. (C) Atestado. (D) Decreto. 
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34. Responda (V) verdadeiro ou (F) falso, tendo em vista a Lei Orgânica do Município de Baixo 

Guandu/ES: 

_____________

⃣ O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal, composta de vereadores, eleitos para cada 

legislatura entre cidadãos maiores de dezoito anos, no exercício dos direitos políticos, pelo voto 

direto e secreto; 

⃣ A Câmara Municipal reunir-se-á em sessão solene no dia 1º de abril do primeiro ano da legislatura 

para a posse de seus membros; 

⃣ A Câmara Municipal terá comissões permanentes e especiais, constituídas na forma e com as 

atribuições definidas no Regimento Interno, ou no ato que resultar na sua criação. 

(A) F – F – V. (B) V – F – F. (C) V – F – V. (D) V – V – F.

35. De acordo com a Constituição Federal, analise o trecho e assinale a alternativa que completa 

corretamente a lacuna: 

“Os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário publicarão _os valores do subsídio e da 

remuneração dos cargos e empregos públicos”. 

(A) Semestralmente. 

(B) A cada dois anos. 

(C) Anualmente. 

(D) A cada quatro anos. 

36. Segundo a Constituição Federal, ao servidor público da administração direta, autárquica e 

fundacional, no exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 

I. Tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego 

ou função; 

II. Investido no mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração; 

III. Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eletivo, seu tempo de serviço 

será contado para todos os efeitos legais, exceto para promoção por merecimento; 

IV. Para efeito de benefício previdenciário, no caso de afastamento, os valores serão determinados como 

se no exercício estivesse. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I, III e IV estão corretos. 

(B) Apenas os itens I, II e IV estão corretos. 

(C) Apenas os itens I, II e III estão corretos. 

(D) Todos os itens estão corretos. 

37. É o documento de valor jurídico, que consiste no resumo fiel dos fatos, ocorrências e decisões 

de sessões, reuniões ou assembleias, realizadas por comissões, conselhos, congregações, ou outras 

entidades semelhantes, de acordo com uma pauta, ou ordem-do-dia, previamente divulgada. É 

geralmente lavrada em livro próprio, autenticada, com as páginas rubricadas pela mesma autoridade que 

redige os termos de abertura e de encerramento. 

O trecho acima faz referência a qual documento?

(A) Memorando. (B) Circular. (C) Ata. (D) Atestado. 



Concurso Público 001/2019    Pág. 14 de 15

38. Declaração feita por escrito, objetivando comprovar ato ou assentamento constante de processo, 

livro ou documento que se encontre em repartições públicas. Podem ser de inteiro teor - transcrição 

integral, também chamada traslado - ou resumidas, desde que exprimam fielmente o conteúdo do 

original. 

O trecho acima faz referência a qual documento?

(A) Circular. 

(B) Edital. 

(C) Certidão.  

(D) Ofício. 

39. Tendo em vista às relações interpessoais no trabalho, analise: 

I. Ser ético: Ter atitudes que não prejudiquem os outros, atitudes de que não inferiorizem os colegas 

de trabalho ou que contaminem todo ambiente; 

II. Ser cordial: Gentileza com as pessoas, solidário e simpático, é demonstrar consideração pelo o outro 

seja em agradecimento, ao cumprimenta-lo, elogia-lo; 

III. Ter empatia: Colocar-se no lugar das outras pessoas em determinada situação e entender os 

sentimentos como se fosse consigo, ter equilíbrio e compreensão do outro lado da situação lhe 

impulsionando a resolver o problema juntamente com o outro. 

Dos itens acima: 

(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 

(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 

(C) Apenas os itens II e III estão corretos.  

(D) Todos os itens estão corretos. 

40. O conjunto de procedimentos e medidas destinadas a assegurar a proteção física dos arquivos 

contra agentes de deterioração é denominado: 

(A) Indexação. 

(B) Conservação. 

(C) Microfilmagem.  

(D) Salinação. 

EM BRANCO 
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