
 

 
 

PERÍODO TARDE 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI 

 

Atenção: Leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e Folha de 
Respostas. 
 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Informática Básica 6 a 10 
Conhecimentos Gerais 11 a 15 
Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 
2. A Prova terá duração de 4h (quatro horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova. Para uso do sanitário, 
deverá solicitar ao Fiscal de Sala e só deverá se levantar após autorização. 

4. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
5. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

6. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 
conforme constante no edital de abertura. 

7. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de 
tinta azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado. Em hipótese alguma ela será 
substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esse será o único 
documento válido para correção. 

10. Caso algum equipamento eletrônico emita som, o candidato portador do equipamento será 
automaticamente eliminado do concurso. 

11. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Verifique na 
Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

12. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada ou em branco serão anuladas. 
13. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 
14. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 
15. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
16. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 
17. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova.  
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 

A importância da música em nossa vida: 
Ernure Rodrigues Souza 

 
Gostaria de começar este artigo fazendo uma pergunta 

bem simples: quem nunca ouviu, tocou ou sentiu música na 
vida? Com certeza todas as pessoas no mundo já vivenciaram 
essa experiência. Sim, digo todo mundo, pois até aqueles que 
não escutam, as sentem. Mesmo aqueles que nunca ouviram 
um instrumento musical, já ouviram música. Mesmo porque a 
música não está ligada somente a notas, melodias, harmonias. 
A música está ligada diretamente conosco, com nossos 
sentimentos, nossos pensamentos, nossas ações, e até mesmo a 
nossas escolhas na vida. 

Falar sobre música é tão complexo quanto falar sobre 
sentido da vida, ou até mesmo teorias sobre o surgimento da 
vida em nosso planeta. Por que este tema que é tão difícil de 
discutir, parece ser tão fácil de entender? Simplesmente 
porque música se sente. Independente da melodia que é usada, 
do estilo musical, da letra etc, a música nos traz sensações, 
sensações essas que nos transmitem uma série de estímulos, os 
quais fazem o nosso corpo reagir sobre tal. Estes estímulos 
nos ajudam diariamente a ser quem somos, a sentir o que 
sentimos, a tomar ações que tomamos. 

A música tem um caráter em nossas vidas muito mais 
complexo do que entreter. Assim como todo o gênero arte, a 
música é um desdobramento deste núcleo. Já parou pra pensar 
se você já ficou sem escutar música alguma vez na sua vida? 
Provavelmente a resposta será: “Não sei”, porque, de fato, não 
lembramos, ou talvez nunca nos pegamos questionando tal 
fato, que aparenta ser tão comum, mas ao mesmo tempo tão 
complexo. 

Talvez, a música tenha tanta importância quanto o ar 
que respiramos, a água que bebemos, ou até mesmo os 
alimentos que comemos. E caso alguém fale, “você não 
respira, come ou bebe música”. Você já tentou viver sem 
música? Boa sorte! 

Adaptado de https://osegredo.com.br/importancia-da-musica-em-nossa-vida/ 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um pronome 

pessoal do caso oblíquo. 
a) “Assim como todo o gênero arte, a música é um 

desdobramento deste núcleo.” 
b) “a música tenha tanta importância quanto o ar que 

respiramos, a água que bebemos, ou até mesmo os 
alimentos que comemos.” 

c) “Com certeza todas as pessoas no mundo já 
vivenciaram essa experiência.” 

d) “A música está ligada diretamente conosco”  
 
2. Assinale a alternativa que não apresenta um sujeito 

simples. 
a) “Falar sobre música é tão complexo quanto falar sobre 

sentido da vida” 
b) “todas as pessoas no mundo já vivenciaram essa 

experiência” 
c) “Porque, de fato, não lembramos...” 
d) “a música não está ligada somente a notas, melodias, 

harmonias.” 
 
3. Analise: “Simplesmente porque música se sente.” E 

assinale a alternativa que apresenta a classificação 
dos vocábulos em sequência. 

a) Advérbio; conjunção; substantivo; pronome; verbo. 

b) Conjunção; preposição; substantivo; pronome; verbo. 
c) Preposição; conjunção; substantivo; pronome; adjetivo. 
d) Adjetivo; conjunção; substantivo; pronome; adjetivo. 
 
4. O termo “Boa sorte!”, dentro da gramática 

normativa da Língua Portuguesa, é considerado  
a) uma oração simples. 
b) uma frase. 
c) uma oração coordenada. 
d) uma oração subordinada. 
 
5. Analise: “você não respira, come ou bebe música”. 

E assinale a alternativa que apresenta a 
classificação dessas orações. 

a) Oração Coordenada Assindética. 
b) Oração Coordenada Sindética Adversativa. 
c) Oração Coordenada Sindética Alternativa. 
d) Oração Coordenada Sindética Conclusiva. 
 

Informática Básica 
 
6. Utilizando o Pacote Microsoft Office 2013, 

instalação padrão, português do Brasil, com a 
palavra selecionada, assinale a alternativa que 
representa o comando Ctrl+E, no programa Word 
(Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente). 

a) Alinhar texto à esquerda 
b) Diminuir o tamanho da fonte em 1 ponto 
c) Aumentar o tamanho da fonte em 1 ponto 
d) Centralizar texto 
 
7. Assinale a alternativa que representa um programa 

editor de Slides. 
a) PowerPoint 
b) Publisher 
c) SlidesSher 
d) Excel 
 
8. Utilizando o navegador de internet Google Chrome, 

versão 76.0.3809.100 (Versão oficial) 64 bits, 
assinale a alternativa que representa o comando 
Ctrl+n (Obs.: o sinal de + não faz parte do 
comando, significa que as teclas devem ser 
pressionadas simultaneamente). 

a) Pesquisar com o mecanismo de pesquisa padrão. 
b) Negrito. 
c) Abrir uma nova janela. 
d) Ir para a barra de endereço. 
 
9. Utilizando o Windows 10, instalação padrão, 

português do Brasil, assinale a alternativa que 
representa o comando Ctrl+Tab (Obs.: o sinal de + 
não faz parte do comando, significa que as teclas 
devem ser pressionadas simultaneamente). 

a) Utilizado para fechar a janela que estiver ativa em seu 
computador. 

b) Utilizado para alternar abas diferentes de um mesmo 
programa. 

c) Utilizado para deixar a janela atual em tela cheia. 
d) Utilizado para abrir o menu de configuração de 

impressão de uma página. 
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10. Assinale a alternativa que representa um formato 
de arquivo de áudio. 

a) .mp3 
b) .bass 
c) .songxs 
d) .soundx 
 

Conhecimentos Gerais 
 
11. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

Segundo o Art. 28 da Lei Orgânica do Município de 
Tupãssi, o processo legislativo compreende a 
elaboração de 

I. decretos e portarias. 
II. emendas à Lei Orgânica. 
III. leis ordinárias. 
IV. emendas constitucionais. 
V. resoluções. 
VI. leis complementares. 
a) Apenas I, II, V e VI estão corretas. 
b) Apenas II, III, V e VI estão corretas. 
c) Apenas I, II e VI estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
 
12. Segundo a Lei Orgânica do Município de Tupãssi, 

informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 
se afirma e assinale a alternativa com a sequência 
correta. 

(  ) Ao Município é vedado celebrar contato com 
empresas que comprovadamente desrespeitem 
normas de segurança, de saúde, de higiene e de 
defesa e preservação do meio ambiente ou utilizem 
práticas discriminatórias na seleção de mão-de-obra 
ou descumpram a obrigação constitucional relativa 
à instalação e manutenção de creches. 

(  ) O Município de Tupãssi instituirá, no âmbito de sua 
competência, regime jurídico único e planos de 
carreira para os servidores da administração direta, 
das autarquias e das fundações públicas. 

(  ) É vedada a contratação de serviços de terceiros 
para a realização de atividades que possam ser 
regularmente exercidas por servidores públicos. 

(  ) Os distritos do município não poderão ser geridos 
por um administrador distrital, visando a 
concentração do poder e serviços públicos que são 
de responsabilidade do administrador do Executivo 
Municipal. 

a) F – V – V – V. 
b) V – V – F – F. 
c) V – V – V – F. 
d) F – V – F – V. 
 
13. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

A Lei Orgânica do Município de Tupãssi poderá ser 
emendada mediante proposta 

I. de um terço, no mínimo, dos vereadores. 
II. de pelo menos duas entidades da Organização da 

Sociedade Civil. 
III. do prefeito municipal. 
IV. de cinco por cento do eleitorado do Município. 
a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas III e IV estão corretas. 
c) Apenas I, III e IV estão corretas. 
d) Apenas II, III e IV estão corretas. 
 

14. A Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal 
Federal trata da proibição ao nepotismo no âmbito 
da União, Estados e Municípios. Assinale a 
alternativa que contém os principais tipos de 
nepotismo. 

a)  Nepotismo Vitalício e Nepotismo Cruzado. 
b)  Nepotismo Total e Nepotismo Vitalício. 
c)  Nepotismo Direto e Nepotismo Total. 
d)  Nepotismo Direto e Nepotismo Cruzado. 
 
15. O termo vacina tem origem do latim e significa “de 

vaca”, uma referência à forma como a vacina foi 
criada. Apesar de existir uma parcela da população 
Brasileira a favor da antivacinação, inúmeras ações 
e campanhas aconteceram em nosso país, em uma 
das tentativas de vacinação obrigatória contra a 
varíola houve revolta da população em um 
movimento que ficou conhecido como revolta da 
vacina. Em qual estado Brasileiro ocorreu este fato? 

a) Rio de Janeiro. 
b) Espírito Santo. 
c) Pará. 
d)  Rio Grande do Sul. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. De acordo com o Estatuto da Criança e do 

Adolescente (Lei nº 8.069/1990), considera-se 
adolescente 

a) a pessoa entre onze e dezoito anos de idade. 
b) a pessoa entre doze e dezoito anos de idade. 
c) a pessoa entre doze e dezessete anos de idade. 
d) a pessoa entre onze e dezessete anos de idade. 
 
17. Considerando o disposto no Estatuto da Criança e 

do Adolescente (Lei nº 8.069/1990), o dever de 
assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação 
dos direitos referentes à vida, à saúde, à 
alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao 
respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária é de 

a) família, comunidade, sociedade em geral e Estado. 
b) família e comunidade, somente. 
c) família e Estado, somente. 
d) responsável legal pela criança ou adolescente, somente. 
 
18. De acordo com o que dispõe a Declaração Universal 

dos Direitos Humanos, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Todos os seres humanos nascem livres e iguais em 
dignidade e em direitos. Dotados de razão e de 
consciência, devem agir uns para com os outros em 
espírito de fraternidade. 

b) Todo indivíduo tem direito à vida, à liberdade e à 
segurança pessoal. 

c) Ninguém será mantido em escravatura ou em servidão; 
a escravatura e o trato dos escravos, sob todas as 
formas, são proibidos. 

d) Ninguém será submetido a tortura nem a penas ou 
tratamentos cruéis, desumanos ou degradantes, exceto 
aqueles que cometerem crimes hediondos. 
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19. Conforme o Art. 18º da Declaração Universal dos 
Direitos Humanos, toda pessoa tem direito à 
liberdade de pensamento, de consciência e de 
religião e este direito implica 

a) a proibição de mudar de religião. 
b) a impossibilidade de manifestar sua religião em 

público. 
c) a liberdade de mudar de religião ou de convicção. 
d) a proibição em manifestar sua religião por meio do 

ensino. 
 
20. São formas de violência doméstica e familiar contra 

a mulher previstas na Lei nº 11.340/2006, exceto: 
a) física, psicológica e sexual. 
b) física, psicológica e patrimonial. 
c) psicológica, patrimonial e moral. 
d) sexual, psicológica e ética. 
 
21. Com relação às diretrizes da política pública que 

visa coibir a violência doméstica e familiar contra a 
mulher, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. a integração operacional do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Defensoria Pública com as 
áreas de segurança pública, assistência social, 
saúde, educação, trabalho e habitação. 

II. a promoção de estudos e pesquisas, estatísticas e 
outras informações relevantes, com a perspectiva de 
gênero e de raça ou etnia, concernentes às causas, às 
consequências e à frequência da violência doméstica 
e familiar contra a mulher, para a sistematização de 
dados, a serem unificados nacionalmente, e a 
avaliação periódica dos resultados das medidas 
adotadas. 

III. o respeito, nos meios de comunicação social, dos 
valores éticos e sociais da pessoa e da família, de 
forma a coibir os papéis estereotipados que 
legitimem ou exacerbem a violência doméstica e 
familiar. 

IV. a implementação de atendimento policial 
especializado para as mulheres, exclusivamente nas 
Delegacias de Atendimento à Mulher. 

a) Apenas I, II e III estão corretas. 
b) Apenas II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
22. Com relação à definição de família constante no 

Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) As definições dadas pela Constituição Federal de 1988 
e pelo Estatuto da Criança e do Adolescente colocam 
ênfase na existência de vínculos de filiação legal, de 
origem natural ou adotiva, independentemente do tipo 
de arranjo familiar onde esta relação de parentalidade e 
filiação estiver inserida. 

b) A ênfase no vínculo de parentalidade/filiação, respeita 
a igualdade de direitos dos filhos, independentemente 
de sua condição de nascimento. 

c) É preciso conceber um modelo ideal de família com 
ênfase na sua estrutura, para enfatizar a incapacidade 
da família não ideal em exercer a função de proteção e 
socialização de suas crianças e adolescentes. 

d) É necessário desmistificar a idealização de uma dada 
estrutura familiar como sendo a “natural”, abrindo-se 
caminho para o reconhecimento da diversidade das 

organizações familiares no contexto histórico, social e 
cultural. 

 
23. “Tanto a imposição do limite, da autoridade e da 

realidade, quanto o cuidado e a afetividade são 
fundamentais para a constituição da subjetividade e 
desenvolvimento das habilidades necessárias à vida 
em comunidade. Assim, as experiências vividas na 
família tornarão gradativamente a criança e o 
adolescente capazes de se sentirem amados, de 
cuidar, se preocupar e amar o outro, de se 
responsabilizar por suas próprias ações e 
sentimentos. Estas vivências são importantes para 
que se sintam aceitos também nos círculos cada vez 
mais amplos que passarão a integrar ao longo do 
desenvolvimento da socialização e da autonomia” 
(Plano Nacional de Promoção, Proteção e Defesa do 
Direito de Crianças e Adolescentes à Convivência 
Familiar e Comunitária). O trecho destaca a 
importância da 

a) convivência entre amigos. 
b) convivência familiar. 
c) socialização. 
d) educação parental. 
 
24. O(A) _______________________ para crianças e 

adolescentes pode ser oferecido em diferentes 
modalidades como: Abrigo Institucional para 
pequenos grupos, Casa Lar e Casa de Passagem. 
Independentemente da nomenclatura, todas estas 
modalidades constituem “programas de abrigo”, 
previstas no Art. 101 do ECA, inciso VII. Assinale a 
alternativa que preenche corretamente a lacuna. 

a) Família Acolhedora 
b) Acolhimento Familiar 
c) Abrigo Temporário 
d) Acolhimento Institucional 
 
25. Assinale a alternativa que apresenta corretamente o 

conceito de trabalho infantil, de acordo com o Plano 
Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho 
Infantil. 

a) Atividades econômicas e/ou atividades de 
sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, 
remuneradas ou não, realizadas por crianças ou 
adolescentes em idade inferior a 16 (dezesseis) anos, 
ressalvada a condição de aprendiz a partir dos 14 
(quatorze) anos, independentemente da sua condição 
ocupacional. 

b) Atividades econômicas, com finalidade de lucro e 
remuneradas, realizadas por crianças ou adolescentes 
em idade inferior a 15 (quinze) anos, 
independentemente da sua condição ocupacional. 

c) Atividades de sobrevivência, sem finalidade de lucro, 
realizadas por crianças ou adolescentes em idade 
inferior a 16 (dezesseis) anos. 

d) Atividades econômicas e/ou atividades de 
sobrevivência, com ou sem finalidade de lucro, 
remuneradas ou não, realizadas por crianças ou 
adolescentes em idade inferior a 18 (dezoito) anos, 
independentemente da sua condição ocupacional. 
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26. De acordo com o Plano Nacional de Prevenção e 
Erradicação do Trabalho Infantil, toda atividade 
realizada por adolescente trabalhador, que, por sua 
natureza ou pelas circunstâncias em que é 
executada, possa prejudicar o seu desenvolvimento 
físico, psicológico, social e moral, se enquadra na 
definição de trabalho infantil e é proibida para 
pessoas com idade abaixo de 

a) 16 (dezesseis) anos. 
b) 17 (dezessete) anos. 
c) 18 (dezoito) anos. 
d) 15 (quinze) anos. 
 
27. São diretrizes da Política Nacional para Inclusão da 

População em Situação de Rua, exceto: 
a) complementaridade entre as políticas do Estado e as 

ações públicas não estatais de iniciativa da sociedade 
civil. 

b) garantia do desenvolvimento democrático e de políticas 
públicas integradas para promoção das igualdades 
sociais, de gênero e de raça. 

c) garantia do desenvolvimento democrático e de políticas 
de mercado integradas para promoção das 
desigualdades sociais, de gênero e de raça. 

d) elaboração e divulgação de indicadores sociais, 
econômicos e culturais, sobre a população em situação 
de rua. 

 
28. A “responsabilização e combate à impunidade dos 

crimes e atos de violência que têm essa população 
como público-alvo, ampliando, assim, a 
possibilidade de que a rua seja um espaço de maior 
segurança” é uma ação estratégica da Política 
Nacional para Inclusão da População em Situação 
de Rua a ser realizada na área de 

a) Direitos Humanos. 
b) Políticas de Trabalho. 
c) Habitação. 
d) Direitos Sociais. 
 
29. É dever fundamental do servidor público ter 

consciência de que seu trabalho é regido por 
_________________________ que se materializam 
na adequada prestação dos serviços públicos. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) regras morais 
b) princípios éticos 
c) princípios religiosos 
d) regras individuais 
 
30. É vedado ao servidor público 
a) desempenhar, a tempo, as atribuições do cargo, função 

ou emprego público de que seja titular. 
b) exercer suas atribuições com rapidez, perfeição e 

rendimento. 
c) tratar cuidadosamente os usuários dos serviços 

aperfeiçoando o processo de comunicação e contato 
com o público. 

d) fazer uso de informações privilegiadas obtidas no 
âmbito interno de seu serviço, em benefício próprio, de 
parentes, de amigos ou de terceiros. 
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