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LEGALLE 
concursos 

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
MOSTARDAS/RS 

CONCURSO PÚBLICO N°Ol/2019 • 

AGENTE ADMINISTRATIVO . 

1 N!! DE INSCRIÇÃO DO CANDIDATO: 

COMPOSIÇÃO DA PROVA TEÓRICO-OBJETIVA: 

ÁREA DO CONHECIMENTO 

Língua Portuguesa 
Matemática 
Informática 
Legislação 

Conhecimentos Específicos 
Total de Questões 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO: 

Nº .DE QUESTÕES 

vi 
o 
li) ···.:· . .: ·· . .·· ... : . . .. : .•. • a: ::· ·: _: .. :: .:· . : .. · .:. · .:. 
::> Leia atentamente e éUmpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante das provas e das 
~ normas que regem este Conét1rsi:> Público. 
o .... ·.•· .... .. . ........ . 
u 1. Verifique se ês~e c:adernci cont~m 50 (cinquenta) questões. Caso contrário, solicite imediatamente ao fiscal da sala 
~ a sua substituição. O Çaderrio de Questões só será substituído no ato de entrega . 
...J :::·: .. ·:··. ·: .. . : ... :··. ·.· .. : ... ·· .· 

~ 2. C:ida q~êstãô oferece 4 (quatro) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C e D, sendo apenas 1 
~ .. · (unia) a resposta correta. 

. ..... . . . ...... ..... .. . ,<{ . .. . .. . .. . . . . .. . .. . 

u, 3. Ó tempo para realização da prova é de 3 (três) horas, incluindo o preenchimento do cartão-resposta. O candidato 
O · · só poderá se retirar do recinto da prova após 1 (uma) hora do seu início, não podendo levar consigo o Caderno de 

.•. ·~ :. . .. . : Questões; > . . . .. 

·•···• ··•· i~.••.•··• .. ••:·< ·•••·• 4; Nenhuma informação sobre as instruções e/ou conteúdos das questões será dada pelo fiscal, pois são parte 
• íntegrante da prova. 

•· · ••·~ . 5. No Caderno de Questões, o candidato poderá rabiscar, riscar, calcular, etc. A assinatura do cartão-resposta é 
. •: · .!: · · · obrigatória . 
..:•. W . a: 
····. e. 
... CI) 

o 
li) 

o 
e 
o 
1-

6. Ao final, os dois últimos candidatos deverão permanecer na sala até que o últ imo termine sua prova, devendo todos 
assinarem a ata, atestando a idoneidade da fiscalização do concurso. Após o lacre do material da prova, todos deverão 
se retirar da sala ao mesmo tempo. 

7. O candidato poderá destacar a parte inferior da capa deste Caderno de Questões para levar consigo as respostas. 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - (CARTÃO-RESPOSTA RASCUNHO) - - - - - - - - - - - - - - - - - -

OI 06. li 16 21 26 31 36 41 46 

02 07 12 17 22 27 32 37 42 47 

03 08 13 18 23 28 33 38 43 48 

04 09 14 !9 24 29 34 39 44 49 

05 10 15 20 25 30 35 40 45 50 
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Para responder às questões de 01 a 08, leia o seguinte 
fragmento retirado da obra Lucíola, de José de 
Alencar. 

1 A primeira vez que vim ao Rio de Janeiro foi em 
2 1855. 
3 Poucos dias depois da minha chegada, um amigo 
4 e companheiro de infância, o Dr. Sá, levou-me à festa 
5 da Glória; uma das poucas festas populares da corte. 
6 Conforme o costume, a grande romaria desfilando pela 
7 Rua da Lapa e ao longo do cais, serpejava nas faldas 
8 do outeiro e apinhava-se em torno da poética ermida, 
9 cujo âmbito regurgitava com a multidão do povo. 
10 Enquanto Sá era disputado pelos numerosos 
11 amigos e conhecidos, gozava eu da minha tranquila e 
12 independente obscuridade, sentado comodamente 
13 sobre a pequena muralha e resolvido a estabelecer ali 
14 o meu observatório. Para um provinciano recém-
15 chegado __ corte, que melhor festa do que ver 
16 passar-lhe pelos olhos, __ doce luz da tarde, uma 
17 parte da população desta grande cidade, com os seus 
18 vários matizes e infinitas gradações? 
19 Todas as raças, desde o caucasiano sem mescla 
20 até o africano puro; todas as posições, desde as 
21 ilustrações da política, da fortuna ou do talento, até o 
22 proletário humilde e desconhecido; todas as profis-
23 sões, desde o banqueiro até o mendigo; finalmente, 
24 todos os tipos grotescos da sociedade brasileira, 
25 desde a arrogante nulidade até a vil lisonja, desfilaram 
26 em face de mim, roçando a seda e a casimira pela 
27 baeta ou pelo algodão, misturando os perfumes 
28 delicados __ impuras exalações, o fumo aromático 
29 do havana as acres baforadas do cigarro de palha. 
30 A lua vinha assomando pelo cimo das montanhas 
31 fronteiras; descobri nessa ocasião, a alguns passos de 
32 mim, uma linda moça, que parara um instante para 
33 contemplar no horizonte as nuvens brancas 
34 esgarçadas sobre o céu azul e estrelado. Admirei-lhe 
35 do primeiro olhar um talhe esbelto e de suprema 
36 elegância. O vestido que o moldava era cinzento com 
37 orlas de veludo castanho e dava esquisito realce a um 
38 desses rostos suaves, puros e diáfanos, que parecem 
39 vão desfazer-se ao menor sopro, como os tênues 
40 vapores da alvorada. Ressumbrava na sua muda 
41 contemplação doce melancolia e não sei que laivos de 
42 tão ingênua castidade, que o meu olhar repousou 
43 calmo e sereno na mimosa aparição. 
44 - Já vi esta moça!, disse comigo. Mas onde? ... 

Autor: José de Alencar (adaptado). 

Questão 01. Qual alternativa preenche, CORRETA e res
pectivamente, as lacunas das linhas 15, 16 e 28? 

(A) à; à; as. 
(8) à; à; às. 
(C) a; à; as. 
(O) à; a; às. 

Questão 02. Assinale a alternativa em que o termo sublinha
do NÃO se trata de um pronome. 

(A) apinhava-se em torno da poética ermida, cujo âmbito 
regurgitava com a multidão do povo (/. 8-9). 

(8) Todas as raças, desde o caucasiano sem mescla até 
o africano puro (/.19-20) . 

(C) descobri nessa ocasião, a alguns passos de mim, 
uma linda moça (/.31-32) . 

(D) O vestido que o moldava era cinzento com orlas de 
veludo castanho (/.36-37). 

Questão 03. A oração Admirei-lhe do primeiro olhar um 
talhe esbelto (/.34-35), conjugada no pretérito imperfeito 
do indicativo, ficaria: 

(A) Admiro-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto. 
(8) Admirava-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto. 
(C) Admirara-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto. 
(D) Admiraria-lhe do primeiro olhar um talhe esbelto. 

Questão 04. Acerca dos aspectos fonéticos e fonológicos de 
palavras do texto, analise as assertivas: 1. O vocábulo tran
quila (1.11) possui 8 fonemas e 1 dígrafo; li. Os vocábulos 
banqueiro (1.23) e arrogante (1.25) possuem o mesmo 
número de fonemas e dígrafos; Ili. Os vocábulos ocasião 
(1.31), moça (1.32) e esquisito (1.37) não possuem dígrafo. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(8) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas 1. 

Questão 05. Em Enquanto Sá era disputado pelos 
numerosos amigos ! conhecidos (/.10-11), os termos 
sublinhados são classificados, respectivamente, como: 

(A) Conjunção; adjetivo; conjunção. 
(8) Preposição; numeral; artigo. 
(C) Conjunção; numeral; preposição. 
(D) Advérbio; adjetivo; preposição. 

Questão 06. Assinale a alternativa que apresenta um vocá
bulo formado pelo mesmo processo de derivação que 
desfazer (1.39) . 

(A) comodamente (1.12). 
(8) finalmente (1.23) . 
(C) brasileira (1.24). 
(D) impuras (1.28) . 

Questão 07. Em desfilaram (1.25), os termos sublinhados 
constituem a desinência modo-temporal que indica a: 

(A) 2ª pessoa do singular do pretérito perfeito do indicativo, 
na 2ª conjugação. 

(8) 3ª pessoa do plural do pretérito perfeito do indicativo, 
na 1ª conjugação. 

(C) 3ª pessoa do singular do futuro do pretérito do indicati
vo, na 3ª conjugação. 

(D) 3ª pessoa do plural do pretérito imperfeito do subjuntivo, 
na 1 ª conjugação. 
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Questão 08. Em O vestido que o moldava era cinzento 
(1.36), o termo sublinhado é classificado, sintaticamente, 
como: 

(A) Predicado verbal. 
(B) Objeto indireto. 
(C) Predicativo do sujeito. 
(D) Adjunto adverbial. 

Questão 09. Acerca das figuras de linguagem, analise as 
assertivas. 

1. Em Tudo é silêncio, tudo calma, tudo mudez, tem-se 
anáfora. 

li. Em Moro no campo e como do meu trabalho, tem-se 
metonímia. 

Ili. Em Os jardins têm vida e morte, tem-se eufemismo. 
IV. Em Estou morrendo de sede, tem-se paradoxo. 

Está(ão) INCORRETA(S): 

(A) Apenas li e IV. 
(B) Apenas I e Ili. 
(C) Apenas Ili e IV. 
(D) Apenas li. 

Questão 10. Se a oração A diretora marcou uma reunião 
fosse transposta para a voz passiva analítica, qual forma 
verbal teríamos? 

(A) Marcou-se. 
(B) Foi marcada. 
(C) Será marcada. 
(D) Tinha marcado. 

1 >··. . MA:tEMÃTICA)•··•·· .... .. ·· .. ·· t 1 

Questão 11. Determine x e y, respectivamente, no 
sistema abaixo: 

(A) 15 e 8. 
(B) 14e7. 
(C) 13 e 6. 
(D) 12e5. 

f-4x_+_1_2 = 
9 

l2/3y =6 

Questão 12. A soma das raízes da equação x2 + 3x - 4 = 
O, é: 

(A) 3. 
(B) 1. 
(C) - 1. 
(D) - 3. 

Questão 13. Quanto mede a circunferência em cm e a 
área em cm2

, nessa ordem, de um círculo cujo diâmetro é 
1 O cm? (utilize rr = 3, 14). 

(A) 62,40 e 314. 
(B) 31,40 e 78,5. 
(C) 15,70 e 34,25. 
(D) 7,85e17,12. 

Questão 14. Qual o valor de x no segmento abaixo, sendo 
que as retas a e b são paralelas? 

(A) 7. 
(B) 6. 
(C) 5. 
(D) 3. 

12 

15 

Questão 15. A alternativa que apresenta a função que 
define CORRETAMENTE o gráfico abaixo é: 

-3 -2 

(A) X2 + 3x + 8. 
(B) - 3x - 8. 
(C) 3x + 8. 
(D) Log2x. 

-1 

16 

14 

·12 

y 

o 1 2 3 

Questão 16. Quanto vale, aproximadamente, em cm, a 
medida x indicada no triângulo retângulo abaixo? 

(A) 7. 

(B) ✓14,06. 

(C) .../7. 
(D) 14,06. 

6cm ~ 
8cm 

6x+32 . 
Questão 17. Sendo f(x) = --, qual o valor da imagem 

x-3 

de f(8)? 
(A) 10. 
(B) 12. 
(C) 14. 
(D) 16. 

Questão 18. O gráfico abaixo mostra o desempenho de 
determinada equipe de basquete nas sete primeiras 
partidas do campeonato estadual. Segundo o gráfico, o 
número de vitórias da equipe foi de: 

120 

115 

110 

105 

100 

95 

90 

85 

80 

o 

(A) 2. 
(B) 3. 
(C) 5. 
(D) 7. 

2 4 6 8 

--®-- pontos marcados -~ -0- 0 pontos tomados 
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Questão 19. Um quadrado de lado L tem um círculo 
inscrito dentro dele, cujo perímetro mede 37,68 cm. 
Quanto mede a área do quadrado em cm2 ? (utilize rr = 
3,14). 

(A) 144. 
(B) 121. 
(C) 100. 
(D) 81. 

Questão 20. Assinale a alternativa que indica o valor do 
ângulo a, em radianos, no triângulo abaixo. 

TT 

(A) ; 

4TT 

(B) g 

5TT 

(C) s 

3TT 

(D) 2 

Questão 21. No Windows 7, ao clicar com o botão direito 
do mouse sobre a área de trabalho, o usuário tem acesso 
a um menu com as seguintes opções, EXCETO: 

(A) Exibir. 
(B) Classificar por. 
(C) Novo. 
(D) Iniciar Gerenciador de Tarefas. 

Questão 22. No Windows 7, no Painel de Controle, atra
vés do ícone Programas e Recursos, o usuário pode: 

(A) Desinstalar ou alterar programas do computador. 
(B) Escolher os programas que o Windows deverá usar 

para diversas atividades. 
(C) Configurar a conservação de energia. 
(D) Definir as configurações de conexão. 

Questão 23. Dentre as opções abaixo, é o programa 
adequado para edição de um arquivo de imagem: 

(A) Bloco de Notas. 
(B) WordPad. 
(C) Paint. 
(D) Calculadora. 

Questão 24. No Windows 7, sobre Contas de Usuário, 
pode-se afirmar que: 

(A) Uma conta do tipo Administrador, obrigatoriamente, 
deve ter senha. 

(B) Pode existir mais de uma conta do tipo Administrador. 
(C) Uma conta do tipo Usuário padrão tem acesso a 

todos os recursos sem qualquer limitação. 
(D) Existindo uma única conta, essa poderá ser do tipo 

Usuário padrão. 

As questões de 25 a 28 se referem ao Microsoft Word 
2016, em português. 

Questão 25. Sobre os atalhos, analise as assertivas. 

1. Ctrl + K: inserir hiperlink. 
li. F8: abrir o comando Ortografia. 
Ili. Ctrl + F1 : expandir -ou recolher a faixa de opções. 
IV. Alt + K + R: alterar para o modo de rascunho. 

Está(ão) CORRET.A.(S): 

(A) 1, li, 111 e-iv: 
(B) Apenas I e Ili. 
(C) Apenas li e IV. 
(D) Apenas IV. 

Questão 26. Ao posicionar o cursor em uma célula de 
uma tabela, é disponibilizado ao usuário duas guias com 
recursos específicos, chamadas: 

(A) Design e Desenvolvedor. 
(B) Design e Layout. 
(C) Design e Ajuda. 
(D) Desenvolvedor e Layout. 

Questão 27. O atalho de teclado Ctrl + Shift + K realiza 
qual ação? 

(A) Move o cursor para o topo da página anterior. 
(B) Remove a formatação manual dos caracteres. 
(C) Move o cursor para o final do texto. 
(D) Formata as letras selecionadas com versalete. 

Questão 28. São recursos localizados na guia Layout da 
Página: 1. Quebras; li . Sumário; Ili. Régua; IV. Marca 
d'água. 

Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 

(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Todos os 4. 

Questão 29. NÃO é um dos recursos constantes da guia 
Favoritos do Google Chrome: 

(A) Adicionar todas as guias aos favoritos. 
(B) Exibir barra de favoritos. 
(C) Importar e exportar favoritos. 
(D) Gerenciador de favoritos. 

Questão 30. Para definir o foco no último item à direita na 
barra de ferramentas do Chrome, utiliza-se qual atalho de 
teclado? 

(A) F10. 
(B) Shift + Alt + T. 
(C) Ctrl + Shift + O. 
(D) F6. 

As questões de 31 a 35 se referem à Lei Orgânica 
Municipal. 

Questão 31. É da competência administrativa comum do 
Município, da União e do Estado, observada a lei 
complementar federal, o exercício das seguintes medidas, 
EXCETO: 

(A) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o patrimônio 
público. 

(B) Proteger os documentos, as obras e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, os monumentos, 
as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológi
cos. 

(C) Planejar o uso e a ocupação do solo em seu território, 
especialmente em sua zona urbana. 

(D) Fomentar a produção agropecuária e organizar 
abastecimento alimentar. 

Questão 32. Os bens patrimoniais do Município deverão 
ser classificados: 1. Pela sua natureza; li. Pela quantidade 
existente; Ili. Em relação a cada serviço. 

Está(ão) CORRETA(S): 

(A) 1, li e Ili. 
(B) Apenas l e li. 
(C) Apenas I e Ili. 
(D) Apenas li. 
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Questão 33. Acerca da Câmara Municipal , assinale a al
ternativa INCORRETA. 

(A) O Poder Legislativo do Município é exercido pela 
Câmara Municipal, composta por 9 vereadores. 

(B) Cada legislatura terá a duração de 2 anos, com
preendendo cada ano uma sessão legislativa. 

(C) As deliberações da Câmara serão tomadas por 
maioria de votos, presente a maioria de seus 
membros, salvo disposições em contrário constante 
na Constituição Federal e na Lei Orgânica. 

(D) A Câmara reunir-se-á em sessões preparatórias, a 
partir de 1 º de janeiro, no primeiro ano da legislatura, 
para a posse de seus membros e eleição da Mesa. 

Questão 34. No âmbito da estrutura administrativa, é a 
entidade dotada de personalidade jurídica de direito 
privado, criada em virtude de autorização legislativa, para 
o desenvolvimento de atividades que não exijam 
execução do órgão ou entidades de direito público, com 
autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos 
respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado 
por recursos do Município e de outras fontes: 

(A) Autarquia. 
(B) Sociedade de economia mista. 
(C) Empresa pública. 
(D) Fundação pública. 

Questão 35. São de iniciativa exclusiva do Prefeito as leis 
que disponham sobre, EXCETO: 

(A) Criação, transformação ou extinção de cargos, 
funções ou empregos públicos da Administração 
Direta e autárquica ou aumento de sua remuneração. 

(B) Servidores públicos, seu regime jurídico, provimento 
de cargos, estabilidade e aposentadoria. 

(C) Criação, estruturação e atribuições das Secretarias 
ou Departamentos equivalentes e órgãos da 
Administração Pública. 

(D) Autorização para abertura de créditos suplementares 
ou especiais, através do aproveitamento total ou 
parcial das consignações orçamentárias da Câmara. 

As questões de 36 a 40 se referem ao Regime Jurídico. 

Questão 36. O nomeado que, por prescrição legal, deva 
prestar caução como garantia, não poderá entrar em 
exercício sem prévia satisfação dessa exigência. Nesse 
sentido, a caução NÃO poderá ser feita por: 

(A) Depósito em moeda corrente. 
(B) Garantia hipotecária. 
(C) Título de dívida pública. 
(D) Empréstimo consignado. 

Questão 37. Acerca do estágio probatório, assinale a 
alternativa INCORRETA. 

(A) A avaliação será realizada por trimestre e a cada 
uma corresponderá um competente boletim, sendo 
que cada servidor será avaliado no efetivo exercício 
do cargo para o qual foi nomeado. 

(B) Em todo o processo de avaliação, o servidor deverá 
ter vista de cada boletim de estágio, podendo se 
manifestar sobre os itens avaliados pela(s) 
respectiva(s) chefia(s), devendo apor sua assinatura. 

(C) Verificado, em qualquer fase do -estágio, resultado 
insatisfatório por duas avaliações consecutivas, será 
processada a exoneração do servidor. 

(D) O servidor não aprovado no estágio probatório será 
exonerado e reconduzido ao cargo anteriormente 
ocupado, se era estável, observados os dispositivos 
pertinentes. 

Questão 38. Acerca do repouso semanal , analise as 
partes que seguem: Nos serviços públicos ininterruptos 
poderá ser exigido o trabalho nos dias feriados civis e 
religiosos (1ª parte), hipótese em que as horas 
trabalhadas serão pagas com acréscimo de 30 por cento 
(2ª parte), salvo a concessão de outro dia de folga 
compensatória (3ª parte). 
Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) INCORRETA(S): 
(A) Somente a 1 ª e a 2ª partes. 
(B) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 
(C) Somente a 1ª e a 3ª partes. 
(D) Somente a 2ª parte. 

Questão 39. Acerca da ajuda de custo, analise as asserti
vas: 1. A ajuda de custo destina-se a cobrir as despesas de 
transporte ao servidor que se utilizar de meio próprio de loco
moção para a execução de serviços externos, por força das 
atribuições próprias do cargo; li. A concessão da ajuda de 
custo ficará a critério da autoridade competente, que consi
derará os aspectos relacionados com a distância percorrida, 
o número de pessoas que acompanharão o servidor e a du
ração da ausência; Ili. A ajuda de custo não poderá exceder 
a metade do vencimento do servidor, salvo quando ó deslo
camento for ao exterior, caso em que poderá ser até de duas 
vezes o vencimento, desde que arbitrada justificadamente. 
Está(ão) INCORRETA(S): 

(A) Apenas 1. 
(B) Apenas li . 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas I e Ili. 

Questão 40. Dar-se-á a exoneração de ofício quando: 1. 
Se tratar de cargo em comissão; li. Se tratar de servidor 
não estável nas hipóteses previstas em lei; Ili. Ocorrer 
posse de servidor não estável em outro cargo 
inacumulável, observado o disposto em lei. 
Estão CORRETAS: 
(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) Apenas I e Ili. 
(D) 1, li e Ili. 

•••. ... . CONHECÍMENTOS ESPECÍflCQS ..... . ·.•• \ i 
Questão 41. Conforme Alexandre Mazza, à obra Manual de 
Direito Administrativo, os agentes públicos podem 
praticar, no exercício das funções estatais, condutas vio
ladoras do Direito, capazes de sujeitá-los à aplicação das 
mais diversas formas de punição (1ª parte). Sendo prati
cada conduta tipificada como crime, instaura-se um pro
cesso penal (2ª parte). Se o comportamento causar pre
juízo patrimonial, por exemplo, pode ser proposto um pro
cesso administrativo visando à reparação do dano (3ª parte). 
Do excerto, pode-se afirmar que está(ão) CORRETA(S): 
(A) Somente a 2ª parte. 
(B) Somente a 1ª e a 3ª partes. 
(C) Somente a 1ª e a 2ª partes. 
(D) A 1ª, a 2ª e a 3ª partes. 

As questões de 42 a 46 se referem à Lei nº 4.320/1964, 
que estatui normas gerais de direito financeiro. 

Questão 42. A classificação da receita é composta por: 1. 
Receitas de serviços; li. Receitas correntes; fü. Receita 
Tributária; IV. Receita patrimonial. 
Quantos dos itens acima está(ão) CORRETO(S)? 
(A) Apenas 1 deles. 
(B) Apenas 2 deles. 
(C) Apenas 3 deles. 
(D) Todos os 4. 
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Questão 43. Consoante à contabilidade orçamentária e 
financeira, a dívida flutuante compreende: 
1. Os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida. 
li. Os serviços da dívida a pagar. 
Ili. Os depósitos. 
IV. Os débitos de tesouraria. 
Está(ão) CORRETA(S): 
(A) 1, li, Ili e IV. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) Apenas 1, Ili e IV. 
(D) Apenas li. 

Questão 44. A avaliação dos elementos patrimoniais 
obedecerá às seguintes normas: 

1. Os bens semoventes, pelo valor de aquisição ou pelo 
custo de produção ou de construção. 

li. Os bens de almoxarifado, pelo preço médio ponderado 
das compras. 

Ili. Os débitos e créditos, bem como os títulos de renda, 
pelo seu valor nominal, feita a conversão, quando em 
moeda estrangeira, à taxa de câmbio vigente na data 
do balanço. 

Está(ão) CORRETA(S): 
(A) Apenas I e li. 
(B) 1, li e Ili. 
(C) Apenas Ili. 
(D) Apenas li e Ili. 
Questão 45. Classificam-se como Inversões Financeiras 
as dotações destinadas a: 1. Aquisição de imóveis, salvo 
de bens de capital já em utilização; li. Aquisição de títulos 
representativos do capital de empresas ou entidades de 
qualquer espécie, já constituídas, quando a operação 
importe aumento do capital; Ili. Constituição ou aumento 
do capital de entidades ou empresas que visem a 
objetivos comerciais ou financeiros, inclusive operações 
bancárias ou de seguros. 

Está(ão) INCORRETA(S): 

(A) Apenas I e li. 
(B) Apenas li e Ili. 
(C) 1, li e Ili. 
(D) Apenas Ili. 

Questão 46. Constitui ___ o agrupamento de serviços 
subordinados ao mesmo órgão ou repartição a que serão 
consignadas dotações próprias. 

Qual alternativa preenche, CORRETAMENTE, a lacuna? 

(A) investimento. 
(B) material permanente. 
(C) unidade orçamentária. 
(D) subvenção social. 

As questões 47 e 48 se referem ao Manual de Redação 
da Presidência da República. 

Questão 47. São regras básicas a serem observadas 
para a sistematização do texto do ato normativo, com o 
objetivo de facilitar sua estruturação, EXCETO: 
(A) Matérias que guardem afinidade objetiva devem ser 

tratadas em um mesmo contexto ou agrupamento. 
(B) Os procedimentos devem ser disciplinados segundo 

a ordem cronológica, se possível. 
(C) A sistemática da lei deve ser concebida de modo a 

permitir que ela forneça resposta à questão jurídica a 
ser disciplinada. 

(D) Institutos diversos devem ser tratados de forma 
conjunta. 

Questão 48. Os fechos de comunicação devem ser 
formatados da seguinte maneira: 

1. Alinhado à margem direita da página. 
li. Recuo de parágrafo de 2,5 cm de distância da margem 

esquerda. 
Ili. Espaçamento entre linhas duplo. 
IV. Espaçamento de 6 pontos após cada parágrafo. 
V. Deve ser enumerado. 

Estão CORRETAS: 

(A) Apenas li e IV. 
(B) Apenas I e Ili. 
(C) 1, li, Ili, IV e V. 
(D) Apenas li, Ili e V. 

Questão 49. São atribuições do cargo de Agente 
Administrativo no Munícipio de Mostardas/RS, EXCETO: 

(A) Realizar e conferir cálculos relativos a alterações de 
tributos, vantagens financeiras e descontos determi
nados por lei . 

(B) Manter atualizados fichários e arquivos manuais 
relativos às áreas tributária, patrimonial, financeira, 
pessoal e outras. 

(C) Redigir qualquer modalidade de expediente 
administrativo. 

(D) Preparar relatórios informativos sobre a situação 
financeira e patrimonial das repartições. 

Questão 50. De acordo com o Dicionário Brasileiro de 
Terminologia Arquivística, a ação de representar os 
caracteres, letras ou sinais de um alfabeto pelos de outro 
alfabeto é denominada ___ . Por sua vez, em um 
instrumento de pesquisa, o resumo de uma unidade de 
descrição é denominado __ _ 

Qual alternativa preenche, CORRETA e respectivamente, 
as lacunas acima? 

(A) transgrafação; alfabeto. 
(B) transliteração; verbete. 
(C) termografia; unitermo. 
(D) sinalética; título. 
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