
 
 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

çõ
e
s 
G
e
ra
is

 

 

 371 

CONCURSO PÚBLICO 

CARAZINHO/RS 
 

Escriturário 
 

• 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 
 

O mapa-múndi distorce (e muito) o tamanho real dos 
países 

 
Você provavelmente já deve ter se deparado com 

um mapa do tipo Projeção de Mercator, criado em 1559 
pelo geógrafo Gerhard Kremer (conhecido como Gerhard 
Mercator). Seu trabalho foi revolucionário, já que o modelo 
é considerado a primeira representação do mundo com 
todos os continentes após a expansão marítima europeia. 

Só que tem um problema: as áreas de alguns dos 
países estão distorcidas (e muito!). Nações como a Rússia 
e o Canadá, por exemplo, estão bem maiores do que 
realmente _____.  

Como a Terra é uma esfera, não dá para 
representá-la em um mapa plano sem que nenhuma 
distorção aconteça. No caso de Mercator, a projeção 
cartográfica é do tipo cilíndrica; é como se o mapa 
formasse um cilindro envolvendo o globo terrestre. 

Esse tipo de projeção conserva os ângulos de 
cada território e, por isso, é usado até hoje para a 
navegação marítima, por exemplo. No entanto, na hora de 
planificar a Terra, as áreas sofrem distorções, 
especialmente longe da linha do Equador. Nesses mapas, 
a Groenlândia aparenta ter duas vezes o tamanho do 
Brasil, o que está longe de ser verdade: a ilha possui uma 
área de 2.1 milhões de km², enquanto o nosso País ____ 
8.5 milhões de km². 

No começo do século 20, o geógrafo Arno Peters 
adaptou o trabalho de Mercator e tentou dar prioridade 
aos países emergentes, dando destaque a eles. Ele 
acreditava que os mapas são manifestações simbólicas 
de poder, e que mostrar os países mais ricos com áreas 
maiores do que a realidade ______ um problema. Já o 
geógrafo Arthur H. Robinson suavizou as distorções nos 
extremos do planeta. Sua versão de mapa, criada nos 
anos de 1960, é a mais usada nos atlas atuais. 

Há ainda as projeções cônicas, que resultam em 
um mapa com formato de leque, e a polar (ou azimutal), 
que dá a visão do planeta “visto de cima”, pelo Polo Norte. 
Vale dizer que não existe um tipo melhor ou pior que o 
outro, visto que cada projeção pode ser usada para um 
objetivo diferente. 

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

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) são - têm - eram 
b) são - tem - era 
c) é - tem - eram 
d) é - têm - era 
 

2) De acordo com o texto, marcar C para as afirmativas 
Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa 
que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Para Arno Peters, todos os mapas aumentam os 

países ricos em relação à realidade, o que, para ele, 
parecia conveniente. 

(---) Sendo que cada projeção pode ser usada para 
objetivos diversos, não há um tipo melhor ou pior de 
mapa. 

(---) Sendo a Terra uma esfera, a sua representação em 
um mapa plano é um erro. 

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

3) Considerando-se seus sentidos no texto, os termos 
“distorcidas” (segundo parágrafo) e “aparenta” (quarto 
parágrafo) encontram sinônimo, respectivamente, em: 
 
a) Realçadas - simula. 
b) Caracterizadas - diverge. 
c) Deformadas - parece. 
d) Adulteradas - difere. 
 

4) Em “Vale dizer que não existe um tipo melhor ou pior 
que o outro, visto que cada projeção pode ser usada para 
um objetivo diferente.” (último parágrafo), a expressão 
sublinhada introduz uma ideia de: 
 
I. Causa. 
II. Alternância. 
III. Proporção. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente o item III. 
d) Somente os itens I e III. 
 

5) Considerando-se a colocação pronominal, analisar os 
itens abaixo: 
 
I. Nos queixamos ao professor, pois o sinal não tocou.  
II. Ninguém disse-lhe a verdade.  
 
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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6) Em relação ao uso ou não da crase, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Deu brindes àqueles que participaram da campanha de 

arrecadação de agasalhos.  
II. Agradeceu à todos os presentes em seu casamento.  
 
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. 
 

7) Qual das palavras abaixo é acentuada pela mesma 
regra de “amigável”? 
 
a) Hábito. 
b) Avô. 
c) Fênix. 
d) Matemática. 
 

8) Considerando-se a pontuação das frases, marcar C 
para as sentenças Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) Tal fato, explica o congestionamento no trânsito. 
(---) Segundo a meteorologia, não choverá no feriado. 
 
a) E - E. 
b) C - C. 
c) C - E. 
d) E - C. 
 

9) Em relação à ortografia das palavras, assinalar a 
alternativa CORRETA:  
 
a) Belicozo. 
b) Viciozo. 
c) Iremediável. 
d) Acolchoado. 
 

10) Quanto à flexão nominal de gênero, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. A palavra “embaixador” possui dois femininos: 

“embaixadora” e “embaixatriz”.  
II. O substantivo “oficial” não se altera para feminino. 

Sendo assim, o feminino é “a oficial”.  
 
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. 
   

MATEMÁTICA 
 
11) Uma turma de certa universidade possui 60 alunos. 
Sabe-se que a razão entre a quantidade de homens e 
mulheres é igual a 1/2 e que há mais mulheres do que 
homens nessa turma. Sendo assim, ao todo, quantas 
mulheres há nessa turma? 
 
a) 40 
b) 30 
c) 20 
d) 10 

12) Sabe-se que o segundo termo de certo progressão 
geométrica é igual a 6 e que o sexto termo é igual a 486. 
Sendo assim, qual a razão dessa progressão? 
 
a) 5 
b) 4 
c) 3 
d) 2 
 

 

 

 

13) Bruno recebe um salário mensal de R$ 2.600,00. 
Sabe-se que ele gasta 45% do seu salário com o valor do 
aluguel. Sendo assim, pode-se afirmar que o valor que ele 
gasta com aluguel é igual a: 
 
a) R$ 1.210,00 
b) R$ 1.170,00 
c) R$ 1.120,00 
d) R$ 1.090,00 
 

 

 

 

 

14) Sabe-se que, em certo jogo de basquete, uma das 
equipes conseguiu fazer um total de 50 cestas. Sabendo-
se que todas as cestas valeram ou 3 pontos ou 2 pontos e 
que essa equipe fez um total de 114 pontos, ao todo, 
quantas cestas de 3 pontos essa equipe fez? 
 
a) 36 
b) 28 
c) 14 
d) 10 
 

 

 

 

15) Pedro possui 10 canetas em sua coleção. Ele deve 
escolher duas delas para levar para a escola. Sendo 
assim, de quantas maneiras distintas ele pode escolher as 
canetas que irá levar? 
 
a) 45 
b) 60 
c) 75 
d) 90 
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16) Em certa confeitaria, para se fazer 14 bolos, é 
utilizado um total de 56 ovos. Considerando-se a mesma 
proporção, ao todo, quantos ovos devem ser utilizados 
para se fazer 24 bolos? 
 
a) 48 
b) 72 
c) 84 
d) 96 
 

 

 

 

17) Certo boleto que possui valor nominal de R$ 650,00 
foi pago com atraso de 8 meses. Sabendo-se que a taxa 
de juros simples mensal desse boleto é de 1,5%, qual o 
valor total pago por esse boleto? 
 
a) R$ 728,00 
b) R$ 730,00 
c) R$ 732,00 
d) R$ 734,00 
 

 

 

 

18) Considerando-se um quadrado que possui 81cm² de 
área, pode-se afirmar que o perímetro desse quadrado é 
igual a: 
 
a) 28cm 
b) 32cm 
c) 36cm 
d) 40cm 
 

 

 

 

 

19) Uma urna contém 3 bolas de cor azul, 2 bolas de cor 
verde e 1 bola de cor vermelha. Ao retirar aleatoriamente 
2 bolas dessa urna, sem reposição entre as retiradas, qual 
a probabilidade de que as bolas retiradas sejam as duas 
verdes? 
 
a) 1/10 
b) 1/15 
c) 1/20 
d) 1/30 
 

 

 

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

 
a) Ângela vai viajar para Roma. 
b) Bárbara vai viajar para Madri. 
c) Bárbara vai viajar para Paris. 
d) Carolina vai viajar para Paris. 
   

CONHECIMENTOS GERAIS 
 
21) Tarsila do Amaral foi uma importante pintora que fez 
parte do movimento modernista e seu quadro Abaporu 
inaugura o movimento antropofágico dentro das artes 
plásticas.  
 
A artista citada no trecho nasceu no(a):  
 

a) Chile. 
b) Bolívia. 
c) Brasil. 
d) Uruguai. 
 

22) “Brasil enfrenta uma nova epidemia de dengue. A 
doença, que estava em baixa há dois anos, apresentou 
crescimento de 600%, em comparação ao mesmo período 
de 2018, e tem como principal causador o vírus de tipo 
dois”. 

https://jornal.usp.br/atualidades... - adaptado. 
 

Em relação ao disposto na notícia acima, assinalar a 
alternativa CORRETA: 
 
a) A transmissão da dengue acontece através da picada 

do mosquito Aedes Aegypti. 
b) A dengue é uma doença contagiosa que passa de 

pessoa para pessoa. 
c) Em contato com a água parada, o mosquito Aedes 

Aegypti não pode se reproduzir. 
d) É necessário o acúmulo de água parada para conseguir 

prevenir a doença. 
 

23) Conforme a Lei Orgânica do Município, na execução 
orçamentária é vedado, entre outros: 
 
I. O início de programas ou projetos incluídos nas 

respectivas leis anuais. 
II. A realização de emendas ou a assunção de obrigações 

diretas que excedam os créditos orçamentários ou 
adicionais. 

III. A realização de operações de crédito que excedam ao 
montante das despesas de capital, ressalvadas as 
autorizadas mediante créditos suplementares ou 
especiais com finalidade precisa, aprovados pela 
Câmara por maioria absoluta. 

 
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. 
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24) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar a sentença abaixo: 
 
A Lei Orgânica poderá ser emendada por proposta do 
Prefeito apenas (1ª parte). São de iniciativa privativa do 
Prefeito as leis que disponham sobre, entre outros, 
servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de 
cargos, estabilidade e aposentadoria (2ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

25) Sobre as orientações previstas 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: 
 
(---) A investidura em cargo público não depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou 
de provas e títulos, ressalvadas as nomeações e 
exonerações para cargos em comissão. 

(---) Os cargos em comissão e as funções de confiança 
serão exercidos, preferencialmente, por servidores 
ocupantes em cargos de carreira técnica ou 
profissional, nos casos e condições previstos em lei. 

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

26) Segundo a Lei Complementar nº 007/1990 - Regime 
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, sobre a 
posse e o exercício, marcar C para as afirmativas Certas, 
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) A posse dar-se-á no prazo de até dez dias, contados 

da data de publicação do ato de nomeação, não 
podendo esse prazo ser prorrogado. 

(---) É de cinco dias o prazo para o servidor entrar em 
exercício, contados da data da posse. 

(---) O exercício deve ser dado pelo chefe da repartição 
para a qual o servidor for designado. 

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

27) Em conformidade com a Lei Complementar 
nº 007/1990 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 
Município, analisar a sentença abaixo: 
 
A promoção, a readaptação e a recondução podem 
interromper o exercício (1ª parte). O servidor nomeado em 
caráter efetivo, mesmo se já for estável, fica sujeito ao 
estágio probatório de três anos de exercício ininterrupto 
(2ª parte). O servidor que, por prescrição legal, deva 
prestar caução como garantia, não poderá entrar em 
exercício sem prévia satisfação dessa exigência (3ª parte).  
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 3ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

28) De acordo com a Cartilha de Segurança para Internet, 
considerando-se as políticas de segurança e as suas 
especificidades, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª 
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Política de backup. 
(2) Política de privacidade. 
(3) Política de confidencialidade. 
 
(---) Define as regras sobre a realização de cópias de 

segurança, como tipo de mídia utilizada, período de 
retenção e frequência de execução. 

(---) Define como são tratadas as informações pessoais, 
sejam elas de clientes, usuários ou funcionários. 

(---) Define como são tratadas as informações 
institucionais, ou seja, se elas podem ser repassadas 
a terceiros. 

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

29) Entre os dispositivos periféricos abaixo, assinalar 
aquele que tem funções que permitem tanto entrada como 
saída de dados: 
 
a) Monitor LED. 
b) Projetor multimídia. 
c) Impressora multifuncional. 
d) Caixa de som. 
 

30) O Firewall e proteção de rede na Segurança do 
Windows 10 permite exibir o status do Windows Defender 
Firewall e ver a quais redes seu dispositivo está 
conectado. É possível ativar ou desativar o Windows 
Defender Firewall e acessar opções avançadas para os 
seguintes tipos de rede, EXCETO: 
 
a) Rede do domínio. 
b) Rede privada. 
c) Rede IP dedicada. 
d) Rede pública. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
31) De acordo com a Constituição Federal, a República 
Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios, EXCETO: 
 
a) Cooperação entre os povos para o progresso da 

humanidade. 
b) Repúdio ao terrorismo e racismo. 
c) O bem-estar social. 
d) Prevalência dos Direitos Humanos. 
 

32) De acordo com Constituição Federal, são objetivos 
fundamentais da República Federativa do Brasil: 
 
I. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 
II. Garantir o desenvolvimento nacional. 
III. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais. 
IV. Promover o bem de todos, sem preconceitos de 

origem, raça, cor e quaisquer outras formas de 
discriminação. 

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

33) Para os efeitos da Lei Complementar nº 101/2000 - Lei 
de Responsabilidade Fiscal, são adotadas algumas 
definições. Sobre elas, numerar a 2ª coluna de acordo 
com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(1) Concessão de garantia. 
(2) Dívida pública consolidada ou fundada. 
(3) Operação de crédito. 
 
(---) Montante total, apurado sem duplicidade, das 

obrigações financeiras do ente da Federação, 
assumidas em virtude de leis, contratos, convênios ou 
tratados e da realização de operações de crédito, para 
amortização em prazo superior a doze meses. 

(---) Compromisso financeiro assumido em razão de 
mútuo, abertura de crédito, emissão e aceite de título, 
aquisição financiada de bens, recebimento antecipado 
de valores provenientes da venda a termo de bens e 
serviços, arrendamento mercantil e outras operações 
assemelhadas, inclusive com o uso de derivativos 
financeiros. 

(---) Compromisso de adimplência de obrigação financeira 
ou contratual assumida por ente da Federação ou 
entidade a ele vinculada. 

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

34) Considerando-se a Lei nº 8.429/1992 - Lei de 
Improbidade Administrativa, analisar a sentença abaixo: 
 
A improbidade administrativa consiste em auferir qualquer 
tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 
exercício de cargo e notadamente perceber vantagem 
econômica direta, apenas (1ª parte). O sucessor daquele 
que causar lesão ao patrimônio público ou se enriquecer 
ilicitamente está isento às cominações dessa lei (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Totalmente correta. 
d) Totalmente incorreta. 
 

35) A aplicação das sanções previstas na Lei 
nº 8.429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa 
independe da: 
 
I. Efetiva ocorrência de dano ao patrimônio público, salvo 

quanto à pena de ressarcimento. 
II. Aprovação ou rejeição das contas pelo órgão de 

controle interno ou pelo Tribunal ou Conselho de 
Contas. 

 
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. 
 

36) Segundo a Lei nº 8.666/1993, no que se refere às 
licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) Obedecerão à sequência projeto básico, projeto 

executivo, execução das obras e serviços. 
(---) A execução de cada etapa será obrigatoriamente 

precedida da conclusão e aprovação pela autoridade 
competente, dos trabalhos relativos às etapas 
anteriores, inclusive a do projeto executivo, o qual não 
poderá ser desenvolvido concomitantemente com a 
execução das obras e serviços. 

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

37) Com base na Lei nº 8.666/1993, são modalidades de 
licitação: 
 
I. Concorrência. 
II. Tomada de preços. 
III. Convite. 
IV. Concurso. 
V. Leilão. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I, II e V. 
b) Somente os itens I, III e IV. 
c) Somente os itens II, III, IV e V. 
d) Todos os itens. 
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38) Considerando-se a Lei nº 10.520/2002, com relação 
ao modo de licitação denominado pregão, marcar C para 
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) A definição do objeto do pregão deverá ser precisa, 

suficiente e clara, vedadas especificações que, por 
excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a 
competição. 

(---) A equipe de apoio do pregão deverá ser integrada em 
sua maioria por servidores ocupantes de cargo 
efetivo ou emprego da administração, 
preferencialmente pertencentes ao quadro 
permanente do órgão ou entidade promotora do 
evento. 

(---) Examinada a proposta apresentada no pregão e 
classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e 
valor, caberá ao Prefeito decidir motivadamente a 
respeito da sua aceitabilidade. 

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

39) Conforme a Lei nº 12.527/2011 - Lei de Acesso a 
Informações, analisar a sentença abaixo: 
 
Quando não for autorizado acesso integral à informação 
por ser ela parcialmente sigilosa, é assegurado o acesso à 
parte não sigilosa por meio de certidão, extrato ou cópia 
com ocultação da parte sob sigilo (1ª parte). É dever de 
órgãos e entidades públicas promover, dependendo de 
requerimentos, a divulgação em local de fácil acesso, no 
âmbito de suas competências, de informações de 
interesse coletivo ou geral por eles produzidas ou 
custodiadas (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. 
 

40) O conceito de serviço público é dividido entre conceito 
amplo e restrito. Para ambos os conceitos, combinam-se, 
em geral, três elementos para a sua definição. Quais 
sejam:  
 
a) O material (atividades de interesse coletivo), o subjetivo 

(presença do Estado) e o formal (procedimento de 
Direito Público). 

b) O imaterial (não dá para definir antes de realizar o 
serviço), o formal (procedimento oriundo do Estado) e o 
positivado (previstos pela Administração). 

c) O material (atividades que incluam a sociedade civil), o 
objetivo (tem-se claramente o Estado e a sociedade 
civil envolvidos) e o amplo acesso (acesso para todos 
os cidadãos). 

d) Insubordinação (o Estado presta serviço para a 
população), aceitação (a sociedade tem que aceitar o 
serviço que o Estado oferece) e direto (serviço público 
prestado sem qualquer dificuldade de execução). 

 

41) O resultado que a Administração quer alcançar com a 
prática do ato refere-se: 
 
a) Ao motivo do ato administrativo. 
b) À finalidade do ato administrativo. 
c) À forma do ato administrativo. 
d) Ao objeto do ato administrativo. 
 

42) Com base no Manual de Redação da Presidência da 
Republica, com relação às características da redação 
oficial, analisar os itens abaixo: 
 
I. Objetividade. 
II. Impessoalidade. 
III. Coesão e coerência. 
IV. Uso da norma padrão da língua portuguesa. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II, III e IV. 
d) Todos os itens. 
 

43) Sobre o que dispõe KASPARY acerca da Redação 
Oficial, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Sigla. 
(2) Abreviatura. 
(3) Símbolo. 
 
(---) É a letra ou o sinal representativo de uma palavra ou 

expressão. Caracteriza-se por não levar ponto 
abreviativo e por não admitir pluralização. 

(---) Representação reduzida de uma palavra, por meio da 
letra inicial, das letras ou sílabas iniciais ou letras 
iniciais, médias ou finais. Caracteriza-se pelo ponto 
abreviativo, pela inicial maiúscula, flexão e 
acentuação.  

(---) Conjunto das iniciais dos nomes próprios, 
principalmente de locuções substantivas próprias. 
Caracteriza-se pelas letras maiúsculas e a ausência 
de ponto abreviativo.  

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

44) Em conformidade com KASPARY, acerca da Redação 
Oficial, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
__________ é o instrumento da licença ou da autorização 
para o exercício de um direito, para a prática de um ato ou 
para a realização de uma atividade dependente do 
policiamento administrativo. 
 
a) Ata 
b) Alvará  
c) Apostila 
d) Despacho 
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45) Sobre as portarias, de acordo com KASPARY, marcar 
C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) São atos pelos quais as autoridades competentes 

determinam providências de caráter administrativo, 
dão instruções sobre a execução de leis e de serviços, 
definem situações funcionais e aplicam medidas de 
ordem disciplinar.  

(---) Não produzem efeito dentro das repartições, pois não 
se dirigem a uma classe de funcionários. 

(---) Na portaria, a fundamentação é a citação da 
legislação básica em que a autoridade apoia sua 
decisão, seguida da palavra “resolve”. 

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

46) De acordo com as normas e recomendações para a 
escrita da Redação Oficial, conforme KASPARY, analisar 
a sentença abaixo: 
 
Deve-se escrever inteiramente em caracteres maiúsculos 
o vocativo, certos fechos e o nome, cargo ou função de 
quem assina a correspondência; trata-se de destaques 
necessários (1ª parte). Não se pode, com a finalidade de 
emparelhar a margem direita do papel, espaçar as letras 
de uma palavra (2ª parte). Quando as aspas abrangem 
parte do período, frase ou expressão, os sinais de 
pontuação que encerram o texto ficam excluídos delas 
(3ª parte). 
 
A sentença está:  
 
a) Correta somente em sua 1ª parte. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
 

47) A Avaliação Documental é o processo de análise e 
seleção de documentos que visa fixar prazos para sua 
guarda ou eliminação, contribuindo para a racionalização 
e a preservação da documentação permanente. Esse 
procedimento é realizado em cada órgão e proporciona 
alguns benefícios. Com base nisso, assinalar a alternativa 
que NÃO apresenta um exemplo desses benefícios: 
 
a) Redução de massa documental.  
b) Controle do processo de produção documental. 
c) Diminuição do índice de recuperação da informação. 
d) Melhor aproveitamento dos recursos humanos e 

materiais. 
 

48) Sobre documentação e arquivo, analisar os itens 
abaixo: 
 
I. Consideram-se arquivos os conjuntos de documentos 

produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições 
de caráter público e entidades privadas, em decorrência 
do exercício de atividades específicas, bem como por 
pessoa física, qualquer que seja o suporte da 
informação ou a natureza dos documentos. 

II. Considera-se gestão de documentos o conjunto de 
procedimentos e operações técnicas à sua produção, 
tramitação, uso, avaliação e arquivamento em fase 
corrente e intermediária, não visando a sua eliminação 
ou recolhimento para guarda permanente. 

 
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. 
 

49) Segundo DUL e WEERDMEESTER, para conservar 
uma postura ou realizar um movimento, as articulações 
devem ser mantidas, tanto quanto possível, na sua 
posição neutra. Em relação à ergonomia, deve-se evitar: 
 
a) Conservar os pesos próximos ao corpo ao carregar 

peso. 
b) Alternar posturas e movimentos. 
c) Inclinar a cabeça. 
d) Fazer pausas curtas e frequentes. 
 

50) Conforme DUL e WEERDMEESTER, em relação à 
posição em um trabalho sentado, analisar a sentença 
abaixo: 
 
A altura do assento pode ser considerada boa quando a 
coxa está bem apoiada no assento, sem esmagamento de 
sua parte inferior, e os pés se apoiam no chão (1ª parte). 
A cadeira não pode ser giratória para que seja necessário 
torcer o tronco (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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