
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILENA 

 

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 
Redação  

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas e Versão 
Definitiva da Redação. 
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, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação. 
8. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
9. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação. 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 e Versão Definitiva da Redação 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, 
Versão Definitiva da Redação 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. 
 
Estudo: donos de cães têm 65% mais chance de sobreviver a 

um infarto 
 

Qualquer pessoa que convive com um cachorro sabe 
que o nosso melhor amigo traz uma série de benefícios. Mas 
estudos recentes sugerem que os cães estão nos ajudando 
muito além do fornecimento de amor e amizade sem fim. 

Um desses estudos – “Donos de cães e sobrevivência 
após um grande evento cardiovascular” – constatou que os 
tutores têm vários outros benefícios. Depois de hospitalizados, 
eles apresentam:  

– Risco 33% menor de morte por ataques cardíacos em 
pessoas que vivem apenas com o cão  

– Risco 15% menor de morte por ataques cardíacos em 
pessoas que vivem com o cão, um parceiro ou criança  

– Risco 27% menor de morte em pacientes com AVC 
que moram apenas com o cão  

– Risco 12% menor de morte em pacientes com AVC 
que vivem com o cão, um parceiro ou criança  

Para reunir esses dados, o estudo usou o Registro 
Nacional de Pacientes da Suécia. Por meio dele, identificou 
pacientes com idades entre 40 e 85 anos e que apresentaram 
infarto agudo do miocárdio ou acidente vascular cerebral 
isquêmico, entre 1º de janeiro de 2001 e 31 de dezembro de 
2012. 

Eles analisaram informações demográficas, dados de 
propriedade do cão e causa de morte dos pacientes, quando 
aplicável. 

Tove Fall, co-autor do estudo e professor de 
epidemiologia molecular na Universidade de Uppsala, na 
Suécia, explica que a posse de cães pode dar aos tutores a 
motivação para se levantar e se mover. E isso ajuda os cães a 
fazer o exercício necessário para se manterem saudáveis. 

Ao fazer este exercício, os pais que estão evitando o 
estilo de vida sedentário, que pode contribuir para a morte 
prematura.  

Queda no risco de morte 
Em outro estudo, os pesquisadores examinaram os 

dados de 3,8 milhões de pessoas em 10 estudos separados. 
Eles descobriram foi que os donos de cães têm:  

– 24% de risco reduzido de mortalidade por todas as 
causas  

– 65% de risco reduzido de mortalidade após um 
ataque cardíaco  

– 31% de risco reduzido de mortalidade por problemas 
cardiovasculares  

No entanto, embora esses estudos criem associações 
promissoras entre a posse de cães e a saúde humana, eles não 
provam causalidade ou um vínculo definitivo entre os dois. 

O diretor do programa de insuficiência cardíaca do 
Boston VA Healthcare System, instrutor da Harvard Medical 
School e autor de “Estado do Coração: Explorando a História, 
Ciência e Futuro da Cardiopatia”, Haider Warraich, disse à 
NBC News que, embora esses estudos sejam “interessantes e 
provocativos, não basta que eu recomende que os pacientes 
adotem um cão para diminuir o risco de morte”. 

Disponível em https://petepop.ig.com.br/estudo-donos-de-caes-tem-65-mais-
chance-de-sobreviver-a-um-infarto/ 

 
1. Analise: “Eles analisaram informações 

demográficas” e assinale a alternativa que classifica 
o vocábulo em destaque. 

a) Pronome pessoal oblíquo. 

b) Pronome pessoal reto. 
c) Pronome de tratamento. 
d) Pronome demonstrativo. 
 
2. Analise: “o estudo usou o Registro Nacional de 

Pacientes da Suécia” e assinale o tipo de sujeito 
presente nesta oração. 

a) Sujeito indeterminado. 
b) Sujeito composto. 
c) Sujeito simples. 
d) Sujeito oculto. 
 
3. Analise: “os pesquisadores examinaram os dados de 

3,8 milhões de pessoas” e assinale a alternativa que 
apresenta o tempo verbal da oração. 

a) Pretérito Perfeito do Subjuntivo. 
b) Pretérito Perfeito do Imperativo. 
c) Pretérito Perfeito do Indicativo. 
d) Pretérito Imperfeito do Subjuntivo. 
 
4. Analise: “Eles analisaram informações 

demográficas, dados de propriedade do cão e causa 
de morte dos pacientes (...)” E assinale a alternativa 
que explica o uso das vírgulas nesse excerto. 

a) As vírgulas foram utilizadas para isolar o aposto. 
b) As vírgulas foram utilizadas para isolar o vocativo. 
c) As vírgulas foram utilizadas para isolar o advérbio. 
d) As vírgulas foram utilizadas para sequenciar itens. 
 
5. Assinale a alternativa que apresenta quem é Tove 

Fall. 
a) Professor de um dos autores. 
b) Um dos pesquisadores. 
c) Professor de um dos pesquisadores. 
d) Um dos pacientes da pesquisa. 
 

Informática Básica 
 
6. Usando como referência o Windows 10, instalação 

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) No Windows 10, atalhos são links para programas, 
documentos, arquivos ou sites, representados por 
ícones, que podem ser usados normalmente na Área de 
Trabalho. Para abrir o objeto associado, basta usar o 
atalho. 

b) Edge é um assistente virtual inteligente do sistema 
operacional Windows. O Edge pode enviar lembretes, 
rastrear pacotes, gerenciar seu calendário e criar e 
gerenciar listas. É ele quem é o recurso de ajuda do 
usuário do Windows 10. 

c) No Windows 10, através do gerenciador de 
dispositivos, o usuário consegue instalar, reinstalar ou 
desinstalar drivers dos dispositivos conectados ao 
computador. 

d) O Windows 10, em sua configuração padrão, possui 
uma pasta denominada Lixeira, que armazena 
temporariamente os arquivos ou pastas excluídas 
através das teclas CTRL + D, exceto se forem 
excluídos arquivos ou pastas das unidades de rede ou 
dispositivos externos de armazenamento, ou se o 
arquivo excluído tiver tamanho maior do que o 
tamanho da pasta lixeira. 

 



 

7. Considerando o MS-Word 2016, em português e em 
sua configuração padrão, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. WordArt é um recurso que permite inserir objetos 
de texto artístico com diversos formatos
podem ter suas cores, linhas e tamanhos alterados. 
Os textos criados com WordArt
utilizados para criar cabeçalhos estilizados ou 
mesmo textos em planilhas para valorizar o 
trabalho.  

II. Hiperlink é um vínculo que pode ser criado entre 
uma figura ou texto de um arquivo e outro objeto, 
como uma página da Internet, um arquivo no 
computador do usuário ou em outra máquina da 
rede, ou ainda um ponto do mesmo arquivo. O 
Word permite a inserção de hiperlinks
documentos criados através dele. 

III. Indicador é um recurso que permite rapidamente 
localizar um trecho de um documento que se deseja 
rever ou aperfeiçoar num momento posterior ao da 
criação do documento. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas II e III estão corretas. 
c) Apenas I e III estão corretas. 
d) Apenas I, II e III estão corretas. 
 
8. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote 

Microsoft Office, MS-Excel 2016, versão em 
português e em sua configuração padrão, o usuário 
digitou na célula C4 da planilha abaixo a seguinte 
fórmula: 

       =MENOR(A2:C3;3) 
 Assinale a alternativa que apresenta o resultado na 

célula C4. 

 
a) 4 
b) 3 
c) 6 
d) 7 
 
9. Computação em nuvem (do inglês cloud

é um conceito que faz referência a uma tecnologia 
que permite o acesso a programas, arquivos e 
serviços por meio da internet, sem a necessidade de 
instalação de programas ou armazenamento de 
dados. Assinale a alternativa que não é uma 
afirmação correta sobre computação em nuvem.

a) Computação em nuvem é a possibilidade de acessar 
arquivos e executar diferentes tarefas pela internet, sem 
a necessidade de instalar aplicativos no computador do 
usuário. 

b) O armazenamento de dados é feito em serviço
em uma rede. Dessa maneira, para se realizar 
determinada tarefa, bastaria se conectar ao serviço on
line, desfrutar de suas ferramentas, salvar o trabalho e 
depois acessá-lo de qualquer outro lugar.

c) Uma das desvantagens proporcionadas pela 
computação em nuvem está no fato de precisar de uma 
máquina potente, já que todas as tarefas são executadas 
em servidores remotos. 

d) Com a computação em nuvem os seus dados não estão 
salvos em um disco rígido do seu computador, mas sim 
disponíveis na web. O requisito mínimo deste conceito 
é um computador conectado à internet. 
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10. A Assinatura Digital é uma técnica que utiliza 
criptografia para conferir segurança e integridade a 
documentos eletrônicos. Com a expansão global da 
informática, grande parte dos ar
migraram para o formato digital. A partir disso, 
surgiu a necessidade de autenticar todo esse volume 
de informações. Analise as assertivas e assinale a 
alternativa que apresenta definições corretas de 
Assinatura Digital e Certificação de As
Digital. 

I. Com a assinatura digital, é possível garantir a 
mesma validade jurídica de um documento 
autenticado em cartório a um arquivo em PDF, 
DOC ou outros formatos. A Assinatura Digital pode 
ser utilizada para validar transações online, 
procurações, autenticar informações empresariais 
internas, entre inúmeras outras aplicações.

II. Para assinar digitalmente um documento, é 
necessário, antes de tudo, possuir um certificado 
digital próprio. Ele é a identidade eletrônica de uma 
pessoa ou empresa, também conhecido como e
ou e-CNPJ. Esta entidade irá conferir os 
documentos necessários, a identidade do titular e 
criará a identidade digital. 

III. O certificado, na prática, consiste em um arquivo 
contendo os dados referentes à pessoa ou empresa, 
protegidos por criptografia altamente complexa e 
com prazo de validade pré
arquivo pode ser armazenado em um pendrive, 
smartcard, online, ou em uma nuvem.

a) Apenas I e II estão corretas.
b) Apenas II e III estão corretas.
c) Apenas I e III estão corretas.
d) Apenas I, II e III estão corretas.
 

Conhecimentos Gerais
 
11. Segundo a Lei Orgânica do Município, o Poder 

Executivo será exercido pelo Prefeito Municipal
ocorrendo sua ausência, licença ou vacância será 
substituído pelo 

a) Vice-Prefeito, e na ausência dest
Estado. 

b) Vice-Prefeito, e na ausência deste, pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

c) Vice-Prefeito, e na ausência deste, pelo líder de seu 
partido na Câmara Municipal.

d) Chefe de Gabinete.  
 
12. Segundo a Lei Orgânica do Município de Marilena, 

assinale a alternativa incorreta.
a)  Distritos poderão ser criados, como divisão territorial 

do Município. 
b) Os munícipes tem direito a verificação das contas da 

administração. 
c) Todo munícipe tem direito, 

pagamento de taxas, a obtenção de certidões de atos, 
contratos, dívidas contraídas ou valores pagos e ainda 
para esclarecimento de situações de interesse pessoal.

d)  O vereador que deixar de residir no município, perderá 
o mandato automaticamente.

 
 
 
 

A Assinatura Digital é uma técnica que utiliza 
criptografia para conferir segurança e integridade a 
documentos eletrônicos. Com a expansão global da 
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omaticamente. 



 5 

13. A Secretaria de Estado da Saúde informou que já 
são 429 os casos confirmados de ___________ em 29 
municípios paranaenses. Após 20 anos sem registro 
da doença, o primeiro caso foi constatado em uma 
paciente moradora da Região Metropolitana de 
Curitiba, que viajou a São Paulo e não estava 
vacinada. Assinale a alternativa que preenche 
corretamente a lacuna. 

a) sarampo 
b) dengue 
c) caxumba 
d) Aids 
 
14. De acordo com a Lei Orgânica de Marilena, 

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

(   ) A Câmara e a Prefeitura manterão, de forma 
intergrada, sistema de controle interno com a 
finalidade de exercer o controle das operações de 
crédito, avais e garantia, bem com dos direitos e 
haveres do município. 

(   ) Com funções executivas, administrativas e políticas, 
o Poder Executivo é exercido pelo Prefeito 
Municipal e pelos Vereadores Municipais. 

(   ) O salário família para os dependentes é um direito 
dos servidores Municipais de Marilena.  

a) F – F – F. 
b) F – V – F. 
c) V – V – F. 
d) V – F – V. 
 
15. Recentemente o presidente da Bolívia, Evo Morales, 

renunciou ao mandato e se exilou no México. Qual o 
nome da Senadora que assumiu a presidência 
interinamente? 

a) Plácida Espinoza Mamani. 
b) Felipa Merino Trujillo. 
c) Jeanine Áñez. 
d) Margareth Guzman. 
 

Conhecimentos Específicos 
 
16. Conforme disposto no Estatuto dos Servidores do 

Município de Marilena – Estado do Paraná – Lei nº 
046/1990, Da Licença à Gestante à Adotante e da 
Licença Paternidade, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) No caso de nascimento prematuro, a licença terá início 
a partir do parto. 

b) No caso de aborto, atestado por médico oficial, a 
funcionária terá direito a 90 (noventa) dias de repouso 
remunerado. 

c) No caso de natimorto, decorridos 30 (trinta) dias do 
evento, a funcionária será submetida a exame médico e 
se julgada apta, reassumirá o cargo. 

d) Pelo nascimento de filho, o funcionário terá direito à 
licença paternidade de 5 (cinco) dias consecutivos. 

 
17. Conforme disposto no Estatuto dos Servidores do 

Município de Marilena – Estado do Paraná – Lei nº 
046/1990, Das Concessões, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. Sem qualquer prejuízo poderá o funcionário 
ausentar-se do serviço, por 1 (um) dia, para doação 
de sangue. 

II. Sem qualquer prejuízo poderá o funcionário 
ausentar-se do serviço, por 2 (dois) dias, para se 
alistar como eleitor. 

III. Sem qualquer prejuízo poderá o funcionário 
ausentar-se do serviço, por 7 (sete) dias consecutivos 
em razão do casamento. 

IV. Sem qualquer prejuízo poderá o funcionário 
ausentar-se do serviço, por 7 (sete) dias consecutivos 
em razão do falecimento do companheiro. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
18. Conforme disposto no Estatuto dos Servidores do 

Município de Marilena – Estado do Paraná – Lei nº 
046/1990, Das Férias, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Somente depois de 12 (doze) meses de exercício o 
funcionário terá direito à férias. 

b) As férias serão reduzidas a 20 (vinte) dias quando o 
funcionário contar no período aquisitivo, com mais de 
10 (dez) faltas, não justificadas, ao trabalho. 

c) Durante as férias, o funcionário terá direito, além do 
vencimento, a todas as vantagens que percebia no 
momento em que passou a usufrui-las. 

d) O funcionário gozará, obrigatoriamente, de 30 (trinta) 
dias consecutivos de férias por ano, concedidas de 
acordo com a escala organizada pela chefia imediata. 

 
19. Conforme disposto no Estatuto dos Servidores do 

Município de Marilena – Estado do Paraná – Lei nº 
046/1990, Das Licenças, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) Conceder-se-á ao funcionário licença para desempenho 
de mandato classista. 

b) Conceder-se-á ao funcionário licença para descansar 
após longos períodos de trabalho. 

c) Conceder-se-á ao funcionário licença para o serviço 
militar. 

d) Conceder-se-á ao funcionário licença para tratar de 
interesses particulares. 

 
20. Conforme disposto no Estatuto dos Servidores do 

Município de Marilena – Estado do Paraná – Lei nº 
046/1990, Dos Deveres, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. É dever do funcionário exercer com zelo e 
dedicação as atribuições do cargo. 

II. É dever do funcionário observar as normas legais e 
regulamentares. 

III. É dever do funcionário atender com presteza. 
IV. É dever do funcionário zelar pela economia do 

material e pela conservação do patrimônio público. 
V. É dever do funcionário guardar sigilo sobre 

assuntos da repartição. 
a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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21. Assinale a alternativa que representa o melhor 
conceito de Serviço Público. 

a) Serviço Público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades 
individuais. 

b) Serviço Público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles privados, para satisfazer necessidades sociais 
essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniências do Estado. 

c) Serviço Público é todo aquele prestado pela 
Administração, sob normas e controles estatais, para 
satisfazer necessidades sociais essenciais ou 
secundárias da coletividade ou simples conveniências 
do Estado. 

d) Serviço Público é todo aquele prestado pela 
Administração ou por seus delegados, sob normas e 
controles estatais, para satisfazer necessidades sociais 
essenciais ou secundárias da coletividade ou simples 
conveniências do Estado. 

 
22. Sobre os atos administrativos, analise as assertivas e 

assinale a alternativa correta. 
I. Atos decidium são aquele praticados pelos cidadãos 

mediante previa autorização legislativa. 
II. Atos crivozatene são aqueles praticados pelo agente 

público, sem previsão legislativa, tendo a 
Administração prazo de 60 (sessenta) dias para 
regularizar o ato. 

III. Atos vinculados são aqueles praticados pela 
Administração sem margem alguma de liberdade, 
pois a lei define de antemão todos os aspectos da 
conduta. 

IV. Atos discricionários são praticados pela 
Administração dispondo de margem de liberdade 
para que, diante do caso concreto, o agente público 
decida, qual a melhor maneira de atingir o interesse 
público. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
23. Sobre as responsabilidades dos agentes públicos, 

assinale a alternativa incorreta. 
a) A responsabilidade administrativa do servidor não será 

afastada, mesmo em caso de absolvição criminal que 
negue a existência do fato ou sua autoria. 

b) As sanções civis, penais e administrativas poderão 
cumular-se, sendo independentes entre si. 

c) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 
comissivo, doloso ou culposo, que resulte em prejuízo 
ao erário ou a terceiros. 

d) A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputadas ao servidor, nessa qualidade. 

 
24. Sobre o Processo Administrativo Disciplinar, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 
I. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de 

apuração, desde que contenham a identificação e o 
endereço do denunciante e sejam formuladas por 
escrito, confirmada a autenticidade. 

II. Quando o fato narrado não configurar evidente 
infração disciplinar ou ilícito penal, a denúncia será 
prosseguimento. 

III. Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar 
a imposição de penalidade de suspensão por mais de 

30 (trinta) dias, de demissão, cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade, ou destituição de 
cargo em comissão, será obrigatória a instauração 
de processo disciplinar. 

IV. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no 
serviço público é obrigada a promover a sua 
apuração imediata, mediante sindicância ou 
processo administrativo disciplinar, assegurada ao 
acusado ampla defesa. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
 
25. Conforme disposto no Decreto-Lei nº 3.365, de 21 

de Junho de 1941, Desapropriação por Utilidade 
Pública, assinale a alternativa incorreta. 

a) Os concessionários de serviços públicos e os 
estabelecimentos de caráter público ou que exerçam 
funções delegadas de poder público poderão promover 
desapropriações mediante autorização expressa, 
constante de lei ou contrato. 

b) Ao Poder Judiciário é vedado, no processo de 
desapropriação, decidir se verificam ou não os casos de 
utilidade pública. 

c) É vedado ao Poder Legislativo poderá tomar a 
iniciativa da desapropriação. 

d) Mediante declaração de utilidade pública, todos os 
bens poderão ser desapropriados pela União, pelos 
Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios. 

 
26. Conforme disposto na Lei nº 4.132, de 10 de 

Setembro de 1962, Desapropriação por Interesse 
Social, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. Considera-se de interesse social a construção de 
casa populares. 

II. Considera-se de interesse social o estabelecimento e 
a manutenção de colônias ou cooperativas de 
povoamento e trabalho agrícola. 

III. O expropriante tem o prazo de 2 (dois) anos, a 
partir da decretação da desapropriação por 
interesse social, para efetivar a aludida 
desapropriação e iniciar as providências de 
aproveitamento do bem expropriado. 

IV. Os bens desapropriados serão objeto de venda ou 
locação, a quem estiver em condições de dar-lhes a 
destinação social prevista. 

a) Somente uma assertiva está correta. 
b) Somente duas assertivas estão corretas. 
c) Somente três assertivas estão corretas. 
d) Todas as assertivas estão corretas. 
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27. Sobre os bens públicos, analise as assertivas e 
assinale a alternativa correta. 

I. O uso comum dos bens públicos pode ser gratuito 
ou retribuído, conforme for estabelecido legalmente 
pela entidade a cuja administração pertencerem. 

II. Os bens públicos não estão sujeitos a usucapião. 
III. Os bens públicos de uso comum do povo e os de uso 

especial são inalienáveis, enquanto conservarem a 
sua qualificação, na forma que a lei determinar. 

IV. Os bens públicos dominicais podem ser alienados, 
observadas as exigências da lei. 

V. São públicos os bens do domínio nacional 
pertencentes às pessoas jurídicas de direito público 
interno; todos os outros são particulares, seja qual 
for a pessoa a que pertencerem. 

VI. São bens públicos os de uso especial, tais como 
edifícios ou terrenos destinados a serviço ou 
estabelecimento da administração federal, estadual, 
territorial ou municipal, inclusive os de suas 
autarquias. 

VII. São bens públicos os de uso comum do povo, tais 
como rios, mares, estradas, ruas e praças. 

VIII. São bens públicos os dominicais, que constituem o 
patrimônio das pessoas jurídicas de direito público, 
como objeto de direito pessoal, ou real, de cada uma 
dessas entidades. 

a) Todas assertivas estão corretas. 
b) Somente sete assertivas estão corretas. 
c) Somente seis assertivas estão corretas. 
d) Somente cinco assertivas estão corretas. 
 
28. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho 

de 1993, analise as assertivas e assinale a alternativa 
correta. 

I. Concorrência é uma modalidade de licitação. 
II. Tomada de preços é uma modalidade de licitação. 
III. Convite é uma modalidade de licitação. 
IV. Concurso é uma modalidade de licitação. 
V. Leilão é uma modalidade de licitação. 
VI. Tomada de Convite é uma modalidade de licitação. 
a) Somente cinco assertivas estão corretas. 
b) Toda as assertivas estão corretas. 
c) Somente quatro assertivas estão corretas. 
d) Somente três assertivas estão corretas. 
 
29. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho 

de 1993, assinale a alternativa incorreta. 
a) É dispensável a licitação nos casos de guerra ou grave 

perturbação da ordem. 
b) É dispensável a licitação quando a União tiver que 

intervir no domínio econômico para regular preços ou 
normalizar o abastecimento. 

c) É dispensável a licitação quando houver possibilidade 
de comprometimento da segurança nacional, nos casos 
estabelecidos em decreto do Presidente da República, 
ouvido o Conselho de Defesa Nacional. 

d) É dispensável a licitação para contratação de 
profissional de qualquer setor artístico, diretamente ou 
através de empresário exclusivo, desde que consagrado 
pela crítica especializada ou pela opinião pública. 

 
30. Conforme disposto na Lei nº 8.666, de 21 de Junho 

de 1993 – Dos Contratos, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) É vedado o contrato com prazo de vigência 
indeterminado. 

b) A critério da autoridade competente, independente de 
prevista no instrumento convocatório, deverá ser 

exigida prestação de garantia nas contratações de obras, 
serviços e compras. 

c) As cláusulas econômico-financeiras e monetárias dos 
contratos administrativos não poderão ser alteradas 
sem prévia concordância do contratado. 

d) A declaração de nulidade do contrato administrativo 
opera retroativamente impedindo os efeitos jurídicos 
que ele, ordinariamente, deveria produzir, além de 
desconstituir os já produzidos. 
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INSTRUÇÕES PARA A PROVA DE REDAÇÃO 
 
Conforme o item 13.4.1 A – Do Edital de Abertura – O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero) se:  
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;  
b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, isto é, desenvolver uma narração e/ou uma descrição, um poema ou outra 
tipologia/gênero;  
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor; 
d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) desenvolver o texto com menos de 15 (quinze) linhas ou mais de 25 (vinte e cinco) linhas;  
f) redigir seu texto com menos de 180 (cento e oitenta) palavras;  
g) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento excessivo 
entre letras, palavras, parágrafos e margens.  
h) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número, letra, sinais, desenhos 
ou códigos). 
 
A partir da leitura do texto de apoio a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um texto 
dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, utilizando exemplos que apoiem seus argumentos sobre o 
cuidado que se deve ter com o que é público, seja um órgão público ou uma área de uso público. 
 

Voluntários ajudam a recuperar fachada do Pátio do Colégio em SP 
Trabalho para encobrir a pichação foi iniciado nesta segunda-feira e deve durar uma semana 

Por Agência Brasil 
 
Os trabalhos de recuperação da fachada do Pátio do Colégio, em São Paulo, pichada na madrugada do dia 10 de abril, foram 

iniciados nesta segunda-feira, 16. Segundo a Companhia de Jesus, responsável pelo prédio, ao menos 100 voluntários participam do 
mutirão de pintura, que deve durar uma semana. 

Como se trata de uma reprodução da escola jesuíta original, refeita na década de 1970, não serão necessários cuidados 
especiais de restauração. Serão encarados como patrimônio apenas elementos arquitetônicos como os frontões, o beiral de pedra, os 
azulejos e a parte de madeira das janelas. 

O advogado Gustavo Luiz Costa, 29 anos, é um dos voluntários. “Uma hora depois que eu vi a pichação, liguei para o Pátio 
oferecendo ajuda, mas não só em meu nome, porque aqui no centro tem os jogadores de Pokémon Go, em média 200 jogadores, e o 
grupo todo se prontificou a ajudar”, disse ele, que teve a liberação do chefe no escritório de advocacia para participar da ação na 
manhã desta segunda-feira. 

O rapaz relatou que não tem experiência em pinturas, mas que recebeu as orientações das arquitetas responsáveis. “A gente 
precisa fazer acontecer. Só se lamentar não ajuda em nada”. 

O padre Carlos Alberto Contieri, diretor do Pátio do Colégio, conta que foram muitas as manifestações de solidariedade e, por 
isso, decidiram fazer a obra por meio de um mutirão. 

“Todo o trabalho é voluntário, absolutamente gratuito e todo o material que nós precisaremos, cujo levantamento está sendo 
feito, tem sido adquirido através de doação, seja do material, seja financeira”, explicou. Segundo ele, ainda está sendo calculado o 
custo da recuperação. 

A iniciativa contou também com a colaboração de empresários. A consultoria da arquiteta Ana Pecoraro, especializada em 
patrimônio histórico, também foi oferecida gratuitamente. Ela é responsável pela restauração da única peça original do conjunto 
arquitetônico, uma parede de taipa do século 16, que fica exposta no interior do prédio. 

[...] 
Disponível em https://veja.abril.com.br/brasil/voluntarios-ajudam-a-recuperar-fachada-do-patio-do-colegio-em-sp/
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