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CONCURSO PÚBLICO
EDITAL Nº 01/2020

CADERNO DE PROVA
QUESTÕES OBJETIVAS

REDATOR LEGISLATIVO

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES A SEGUIR:
1. Este caderno de prova contém 40 (quarenta) questões objetivas, dispostas da seguinte 

forma:

a) De 01 a 10 – Língua Portuguesa;

b) De 11 a 15 – Noções de Informática;

c) De 16 a 25 – Legislação;

d)	De	26	a	40	–	Conhecimentos	Específicos.

2.	Confira	se	a	quantidade	e	a	ordem	das	questões	do	seu	Caderno	de	Prova	estão	de	acordo	
com as instruções anteriores. Caso o caderno esteja incompleto, tenha defeito ou apresente 
qualquer	 divergência,	 comunique	 imediatamente	 ao	 fiscal	 de	 sala	 para	 que	 ele	 tome	 as	
providências	cabíveis.

3.	Para	 cada	 uma	das	 questões	 objetivas,	 são	 apresentadas	 5	 (cinco)	 opções	 de	 resposta.	
Apenas	uma	opção	responde	corretamente	à	questão.

4. O tempo disponível para esta prova é de 3 (três) horas.

5. Reserve os 30 (trinta) minutos finais para marcar o seu cartão de respostas. Os rascunhos 
e as marcações assinaladas no Caderno de Prova não serão considerados na avaliação.

6.	Quando	 terminar,	chame	o	fiscal	de	sala,	entregue	este	caderno	de	provas	e	o	cartão	de	
respostas.

7. O candidato poderá retirar-se do local da aplicação, levando consigo o caderno de provas, 
somente a partir dos últimos 60 (sessenta) minutos do tempo destinado à realização do 
Concurso Público.
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Língua Portuguesa  
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Quando eu tinha 10 anos, ao narrar a um amigo uma 
história que havia lido, inventei para ela um fim diferente, que 
me parecia melhor. Resolvi então escrever as minhas próprias 
histórias. 

Durante o meu curso de ginásio, fui estimulado pelo fato 
de ser sempre dos melhores em português e dos piores em 
matemática – o que, para mim, significava que eu tinha jeito 
para escritor. 

Naquela época os programas de rádio faziam tanto sucesso 
quanto os de televisão hoje em dia , e quando eu tinha 10 
anos, uma revista semanal do Rio, especializada em rádio, 
mantinha um concurso permanente de crônicas sob o título “O 
Que Pensam Os Rádio-Ouvintes”. Eu tinha 12, 13 anos, e não 
pensava grande coisa, mas minha irmã Berenice me animava a 
concorrer, passando à máquina as minhas crônicas e 
mandando-as para o concurso. Mandava várias por semana, e 
era natural que volta e meia uma fosse premiada. 

Passei a escrever contos policiais, influenciado pelas 
minhas leituras do gênero. Meu autor predileto era Edgar 
Wallace. Pouco depois passaria a viver sob a influência do livro 
mais sensacional que já li na minha vida, que foi o Winnetou de 
Karl May, cujas aventuras procuravam imitar nos meus 
escritos. 

A partir dos 14 anos comecei a escrever histórias “mais 
sérias”, com pretensão literária. Muito me ajudou, neste início 
de carreira, ter aprendido datilografia na velha máquina 
Remington do escritório de meu pai. E a mania que passei a ter 
de estudar gramática e conhecer bem a língua me foram 
bastante útil. 

Mas nada se pode comparar à ajuda que recebi nesta 
primeira fase dos escritores de minha terra Guilhermino César, 
João Etienne filho e Murilo Rubião — e, um pouco mais tarde, 
de Marques Rebelo e Mário de Andrade, por ocasião da 
publicação do meu primeiro livro, aos 18 anos. 

De tudo, o mais precioso à minha formação, todavia, talvez 
tenha sido a amizade que me ligou desde então e pela vida 
afora a Hélio Pellegrino, Otto Lara Resende e Paulo Mendes 
Campos, tendo como inspiração comum o culto à Literatura. 

(Fernando Sabino – Para Gostar de Ler – Volume 4 – Crônicas –  Editora Ática – São 
Paulo – pág.8) 

Questão 01  
A linguagem predominante no texto desta prova é classificada de 
(A) pejorativa. 
(B) coloquial. 
(C) regional. 
(D) padrão. 
(E) vulgar. 

Questão 02  
“Passei a escrever contos policiais, influenciado pelas minhas 
leituras do gênero.” (L. 18-19) 
A palavra destacada foi acentuada pelo mesmo motivo que 
(A) herói. 
(B) máquina. 
(C) saudável. 
(D) júri. 
(E) você. 

Questão 03  
“Naquela época os programas de rádio faziam tanto sucesso 
quanto os de televisão hoje em dia, e quando eu tinha 10 anos, 
uma revista semanal do Rio, especializada em rádio, mantinha 
um concurso permanente de crônicas sob o título ‘O Que Pensam 
Os Rádio-Ouvintes’” (L. 9-13). 
No trecho acima, o pronome sublinhado se refere 
(A) aos programas. 
(B) aos colegas. 
(C) aos contos. 
(D) aos escritores. 
(E) aos ouvintes. 

Questão 04  
A palavra sublinhada, nas frases abaixo, que exprime qualidade é 
(A) “...quando eu tinha 10 anos...” (L. 10-11) 
(B) “Resolvi então escrever as minhas próprias histórias.” (L. 3-4) 
(C) “Meu autor predileto era Edgar Wallace.”(L. 19-20) 
(D) “...ter aprendido datilografia na velha máquina...” (L. 25) 
(E) “Mandava várias por semana, e era natural...”(L. 16-17) 

Questão 05  
“A partir dos 14 anos comecei a escrever histórias ‘mais sérias’, 
com pretensão literária”. (L. 24-25) 
A palavra acima pode ser substituída sem perda semântica por 
(A) modéstia. (B) discrição. 
(C) ambição. (D) aversão. 
(E) dúvida. 

Questão 06  
Assinale a opção em que o acento indicativo de crase é 
facultativo. 
(A) Passando à máquina as minhas crônicas. 
(B) Ela fez referência àquela história contada por ele. 
(C) Nada se pode comparar à ajuda que recebi. 
(D) Entreguei o texto escrito à pessoa indicada por ela. 
(E) De tudo, o mais precioso à minha formação. 

Questão 07  
“Passei a escrever contos policiais, influenciado pelas minhas 
leituras do gênero.” (L. 18-19) 
As palavras em destaque são, respectivamente, 
(A) substantivo e verbo. 
(B) adjetivo e pronome. 
(C) artigo e substantivo. 
(D) verbo e pronome. 
(E) verbo e substantivo. 

Questão 08  
Assinale a opção em que a palavra sublinhada está escrita 
corretamente. 
(A) A tendência para a literatura, às vezes, começa a desabroxar 

na infância. 
(B) Mesmo incipiente ainda na arte da escrita, o autor já se 

destacava entre as colegas. 
(C) A rádio difuzão era um equivalente à televisão dos períodos 

posteriores. 
(D) Ainda bem jovem o autor tinha o propózito de ser escritor. 
(E) Além dos escritores nacionais houve também a influência de 

autores extrangeiros. 
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Questão 09  
De acordo com o texto, o autor 
(A) fez vários cursos com autores consagrados como Otto Lara 

Resende e Paulo Mendes Campos. 
(B) teve que se esforçar muito para ser um escritor, pois não 

acreditava no talento dele. 
(C) foi muito estimulado no ginásio porque era bom em 

português. 
(D) foi sempre vencedor de concursos literários e, por isso, 

tornou- se escritor. 
(E) fez vários cursos preparatórios para se tornar um escritor. 

Questão 10  
“Quando eu tinha 10 anos (...) inventei uma história com um fim 
diferente”. 
Nessa frase, a palavra sublinhada estabelece entre as orações 
uma relação de 
(A) tempo. (B) causa. 
(C) condição. (D) oposição. 
(E) finalidade. 
 

Noções de Informática  

Questão 11  
A figura a seguir ilustra um dispositivo de armazenamento de 
dados, bastante utilizado, nos dias atuais, em 
microcomputadores e notebooks. 

 
A sigla empregada para referenciar o conector e o nome pelo 
qual esse dispositivo é conhecido são, respectivamente, 
(A) USB e scanner. 
(B) BNC e scanner. 
(C) USB e pendrive. 
(D) BNC e pendrive. 
(E) USB e plotter. 

Questão 12  
No Windows 8.1 BR, um funcionário da Câmara Municipal de 
Mangaratiba está navegando em sites da Internet, por meio do 
browser Google Chrome. 
Para acessar/exibir/ocultar a Área de Trabalho, ele deve executar 
o seguinte atalho de teclado:  

(A) 
   

(B) 
   

(C) 
   

(D) 
   

(E) 
 

 

Questão 13  
No sistema operacional Linux, por padrão, um diretório armazena 
os arquivos pessoais, como documentos e fotografias, sempre 
dentro de pastas que levam o nome de cada usuário, exceção 
para o administrador. 
Esse diretório é conhecido por 
(A) /sys 
(B) /lib 
(C) /home 
(D) /user 
(E) /root 

Questão 14  
No que diz respeito aos conceitos básicos da Web, para navegar 
em sites da Internet, é necessário ter instalado um browser no 
microcomputador. 
Nesse contexto, para visualizar o site da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, no browser Edge da Microsoft e na modalidade tela 
inteira, deve-se pressionar a tecla de função 
(A) F7 
(B) F8 
(C) F9 
(D) F10 
(E) F11 

Questão 15  
No que diz respeito à Gestão e à Tecnologia da Informação e do 
Conhecimento, dois conceitos são caracterizados a seguir. 
I. Está associado à mineração de dados e consiste no uso de 

processos para explorar grandes quantidades de dados 
digitais à procura de padrões consistentes, como regras de 
associação ou sequências temporais, com o objetivo de 
descobrir relacionamentos sistemáticos entre variáveis; 
detectando, assim, novos subconjuntos de dados. 

II. Está associado a um armazém de dados e consiste 
basicamente de um depósito de dados digitais para 
armazenar informações corporativas detalhadas; contendo 
um agrupamento inteligente de dados de uma mesma fonte. 

Os conceitos caracterizados, em I e em II, são denominados, 
respectivamente, 
(A) Data Mining e Data Warehouse. 
(B) Business Intelligence e Data Mining. 
(C) Data Mining e Business Intelligence. 
(D) Business Intelligence e Data Warehouse. 
(E) Data Warehouse e Data Mining. 
 

Legislação  

Questão 16  
Os vereadores podem fazer proposições, que são matérias para 
serem deliberadas no plenário da Câmara dos Vereadores. 
Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, assinale a opção que indica uma proposição 
possível de ser feita pelo vereador. 
(A) Propostas de emendas à Lei Orgânica Municipal e requisições. 
(B) Projetos de Leis e interpelações. 
(C) Projetos de Decretos Legislativos e indicações. 
(D) Projetos de Leis e decretos-leis. 
(E) Recursos e pedidos de vistas. 
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Questão 17  
Nas sessões da Câmara dos Vereadores, o vereador poderá pedir 
a palavra – para se manifestar sobre as matérias propostas – na 
seguinte circunstância: 
(A) no expediente, quando for para solicitar retificação ou 

impugnação de ata ou quando se achar regularmente 
inscrito. 

(B) para justificar seu voto no debate da lei de diretrizes 
orçamentárias que esteja tramitando. 

(C) para explicação pessoal acerca do processamento de projetos 
de sua proposição. 

(D) para levantar uma questão de ordem processual, no caso de 
cassação de mandato. 

(E) para apresentar requerimento verbal sobre alteração da Lei 
Orgânica. 

Questão 18  
Conforme o Regimento Interno da Câmara, para que o vereador 
possa requerer a destituição de membro da Mesa, faz-se 
necessário o cumprimento de determinados atos e 
procedimentos formais, dentre os quais se inclui o seguinte item: 
(A) Será determinada a notificação do acusado para oferecer 

defesa no prazo de 15 dias. 
(B) Caso sejam entregues à defesa, juntada documentos, o 

presidente mandará notificar o representante para confirmar 
a representação ou retirá-la, no prazo de 8 (oito) dias. 

(C) O acusado poderá dispor de até 5 (cinco) testemunhas em 
sua defesa. 

(D) Após findar a inquirição, o presidente da Câmara concederá 
30 (trinta) minutos para se manifestarem individualmente o 
representante, o acusado e o relator, seguindo-se a votação 
da matéria pelo Plenário. 

(E) Caso o Plenário decida pela destituição - por maioria absoluta 
de votos dos vereadores – será elaborado projeto de 
resolução pelo presidente da Comissão de Legislação, Justiça 
e Redação final. 

Questão 19  
Cada Câmara de Vereadores possui suas Comissões permanentes 
para estudar matérias submetidas às deliberações. No tocante à 
Comissão permanente, descrita no Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Mangaratiba, é possível afirmar que 
(A) o mesmo vereador não pode ser indicado para mais de 04 

(quatro) Comissões permanentes. 
(B) no exercício de suas atribuições, as Comissões permanentes 

poderão solicitar, por intermédio da Mesa, a audiência de 
secretários municipais e mesmo de munícipes. 

(C) havendo urgência, mesmo durante o recesso parlamentar, a 
Comissão Permanente poderá ser convocada. 

(D) as Comissões poderão solicitar o concurso de assessoramento 
especializado ou a colaboração de funcionários habilitados, a 
fim de elaborarem ou executarem trabalhos de natureza 
técnica ou científica, condizendo com a sua competência. 

(E) as Comissões permanentes poderão sugerir ao Plenário o 
destaque de partes de proposições, para constituírem 
projetos em separado, ou o arquivamento de uma delas, 
como também o prosseguimento de outra. 

Questão 20  
No processo legislativo, algumas matérias são postas para 
discussão em uma ou mais sessões. 
Conforme o Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Mangaratiba, assinale a opção que indica as matérias que podem 
ser vistas em uma única discussão. 
(A) Os projetos de lei. 
(B) As proposições para afastamento do prefeito. 
(C) Os requerimentos repetitivos. 
(D) Propostas sobre alteração da Lei Orgânica. 
(E) Os projetos de Decretos Legislativos ou de Resoluções. 

Questão 21  
Todo município possui competências para administrar o seu 
território e trazer o desenvolvimento geral para todos. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, é 
competência privativa do município de Mangaratiba: 
(A) criar, organizar e suprimir distritos e bairros, observada a 

legislação estadual e da União. 
(B) fixar, fiscalizar e cobrar tarifas, impostos ou preços públicos. 
(C) instituir e arrecadar os tributos municipais, bem como aplicar 

suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancete nos prazos fixados em lei. 

(D) manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
estado, programa de educação pré-escolar, de ensino 
fundamental e, excepcionalmente, do ensino médio. 

(E) estabelecer normas de edificação, de loteamento, de 
desmembramento, de usucapião rural e urbano, de 
arruamento e de zoneamento urbano e rural, bem como as 
limitações urbanísticas convenientes à ordenação do seu 
território, observadas as diretrizes da lei federal. 

Questão 22  
Todo servidor público precisa obedecer a critérios para obter o 
direito a sua aposentadoria. 
A esse respeito, conforme a Lei Orgânica Município de 
Mangaratiba, assinale a afirmativa correta. 
(A) O tempo de serviço público federal, estadual ou municipal 

será computado integralmente para os efeitos de 
aposentadoria e de disponibilidade. 

(B) É assegurada, para efeito de aposentadoria, a contagem 
recíproca do tempo de serviço nas atividades públicas e 
privadas, inclusive do tempo de trabalho, comprovadamente 
exercido, na qualidade de autônomo ou decorrente de ação 
trabalhista, fazendo-se a compensação financeira, segundo 
critérios estabelecidos em lei. 

(C) Aposentadoria voluntária aos sessenta e cinco anos de idade, 
se homem; e aos sessenta, se mulher, com proventos 
integrais. 

(D) Na hipótese de extinção do cargo que deu origem à 
incorporação de que trata o parágrafo anterior, o valor 
incorporado pelo servidor será fixado de acordo com a 
remuneração de cargo básico da estrutura administrativa. 

(E) O município providenciará para que os processos de 
aposentadoria sejam solucionados definitivamente dentro de 
120 (cento e vinte) dias, contados da data do protocolo, 
responsabilizando-se o servidor ou agente político que der 
causa ao atraso ou retardamento. 
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Questão 23  
A Câmara municipal possui o seu quantitativo de vereadores 
limitado à população do município. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, assinale a 
opção que indica a regra de proporcionalidade correta. 
(A) 13 vereadores de 30.001 a 55.000 habitantes. 
(B) 16 vereadores de 120.001 a 160.000 habitantes. 
(C) 18 vereadores de 120.001 a 160.000 habitantes. 
(D) 28 vereadores de 750.001 a 900.000 habitantes. 
(E) 33 vereadores de 1.050.001 a 1.200.000 habitantes. 

Questão 24  
A Lei Orgânica do Município de Mangaratiba dispõe que 
determinadas matérias devem ser propostas na forma de lei 
complementar. 
Conforme a referida Lei Orgânica, é correto afirmar que somente 
pode ser aprovada como Lei Complementar 
(A) a Lei sobre o controle interno do município. 
(B) a Lei de criação de cargos, empregos ou funções públicas. 
(C)  a Lei sobre parcelamento urbano e rural. 
(D) a Lei que define as áreas de proteção ambiental. 
(E) a Lei de diretrizes básicas para o ecoturismo. 

Questão 25  
A Lei Orgânica Municipal de Mangaratiba especifica meios de 
administrar os bens públicos. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Será feita, a cada 2(dois) anos, a conferência da escrituração 

patrimonial com os bens existentes e na, prestação de contas 
de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens 
patrimoniais. 

(B) A requisição de bens imóveis, por compra ou permuta, 
dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. 

(C) O município poderá outorgar permissão de uso do solo 
público, em caráter eventual, e a título precário para 
atividades e em local a serem definidos em lei; ou em 
ocasiões de festividades, por prazo não superior a 15 (dez) 
dias, improrrogáveis, através do ato unilateral do prefeito por 
meio de decreto. 

(D) A utilização e administração dos bens públicos de uso 
especial, como mercado, boxes, matadouros, estações 
recintos de espetáculos e campos de esportes, serão feitas na 
forma de lei complementar. 

(E) A alienação de bens móveis municipais, após avaliação, 
dependerá apenas de concorrência pública, exceto quando 
for de valor pequeno, quando ocorrerá a dispensa da 
concorrência. 

 

Conhecimentos Específicos  

Texto 
Para os filósofos, a ética é o conjunto de princípios que orientam 
o comportamento humano. Dentro do ambiente de trabalho, o 
termo já se relaciona mais às regras que ditam como um 
indivíduo ou grupo devem agir. É importante estabelecer a ética 
no trabalho, para que as organizações funcionem corretamente e 
os colaboradores saibam o que é esperado deles, o que também 
funciona como um canal de transparência para a sociedade. 

(https://www.napratica.org.br/o-que-e-etica-no-trabalho/ – Fragmento) 

Questão 26  
Para os filósofos, a ética é o conjunto de princípios que orientam 
o comportamento humano. 
As palavras destacadas nesse excerto são, respectivamente, 
(A) artigo, preposição e verbo. 
(B) artigo, substantivo e adjetivo. 
(C) artigo, substantivo e pronome. 
(D) artigo, substantivo e verbo. 
(E) artigo, adjetivo e verbo. 

Questão 27  
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase 
a seguir: 
Já _____ anos que as discussões sobre a ética no trabalho _____. 
(A) faziam / existe (B) faz / existem 
(C) fazem / existem (D) fazia / existe 
(E) faz / existe 

Questão 28  
Assinale a opção em que o vocábulo sublinhado é um pronome 
de tratamento: 
(A) Para eles, os filósofos, a ética é muito importante. 
(B) Viemos lhe oferecer tratados sobre o trabalho e a ética. 
(C) O trabalho deve ser respeitado por todos. 
(D) Nós prezamos pela ética no trabalho e na vida. 
(E) Vossa Majestade preza muito pela ética e a retidão de 

caráter. 

Questão 29  
Assinale a opção que apresenta o grupo de palavras que 
completa corretamente a frase a seguir. 
“Um ambiente _____ de trabalho é importante para motivar os 
_____ a buscas de _____ em suas ações”. 
(A) saldável / profissionais / escelência 
(B) saudável / profissionais / excelência 
(C) saudáveu / profiscionais / esselência 
(D) saudavel / proficionais / excelência 
(E) saudável / profissionais / ecelência 

Questão 30  
Assinale a opção que contém a palavra acentuada pela mesma 
regra de “países”. 
(A) pátria 
(B) você 
(C) café 
(D) saída 
(E) válido 
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Questão 23  
A Câmara municipal possui o seu quantitativo de vereadores 
limitado à população do município. 
Conforme a Lei Orgânica do Município de Mangaratiba, assinale a 
opção que indica a regra de proporcionalidade correta. 
(A) 13 vereadores de 30.001 a 55.000 habitantes. 
(B) 16 vereadores de 120.001 a 160.000 habitantes. 
(C) 18 vereadores de 120.001 a 160.000 habitantes. 
(D) 28 vereadores de 750.001 a 900.000 habitantes. 
(E) 33 vereadores de 1.050.001 a 1.200.000 habitantes. 

Questão 24  
A Lei Orgânica do Município de Mangaratiba dispõe que 
determinadas matérias devem ser propostas na forma de lei 
complementar. 
Conforme a referida Lei Orgânica, é correto afirmar que somente 
pode ser aprovada como Lei Complementar 
(A) a Lei sobre o controle interno do município. 
(B) a Lei de criação de cargos, empregos ou funções públicas. 
(C)  a Lei sobre parcelamento urbano e rural. 
(D) a Lei que define as áreas de proteção ambiental. 
(E) a Lei de diretrizes básicas para o ecoturismo. 

Questão 25  
A Lei Orgânica Municipal de Mangaratiba especifica meios de 
administrar os bens públicos. 
A esse respeito, assinale a afirmativa correta. 
(A) Será feita, a cada 2(dois) anos, a conferência da escrituração 

patrimonial com os bens existentes e na, prestação de contas 
de cada exercício, será incluído o inventário de todos os bens 
patrimoniais. 

(B) A requisição de bens imóveis, por compra ou permuta, 
dependerá de prévia avaliação e autorização legislativa. 

(C) O município poderá outorgar permissão de uso do solo 
público, em caráter eventual, e a título precário para 
atividades e em local a serem definidos em lei; ou em 
ocasiões de festividades, por prazo não superior a 15 (dez) 
dias, improrrogáveis, através do ato unilateral do prefeito por 
meio de decreto. 

(D) A utilização e administração dos bens públicos de uso 
especial, como mercado, boxes, matadouros, estações 
recintos de espetáculos e campos de esportes, serão feitas na 
forma de lei complementar. 

(E) A alienação de bens móveis municipais, após avaliação, 
dependerá apenas de concorrência pública, exceto quando 
for de valor pequeno, quando ocorrerá a dispensa da 
concorrência. 

 

Conhecimentos Específicos  

Texto 
Para os filósofos, a ética é o conjunto de princípios que orientam 
o comportamento humano. Dentro do ambiente de trabalho, o 
termo já se relaciona mais às regras que ditam como um 
indivíduo ou grupo devem agir. É importante estabelecer a ética 
no trabalho, para que as organizações funcionem corretamente e 
os colaboradores saibam o que é esperado deles, o que também 
funciona como um canal de transparência para a sociedade. 

(https://www.napratica.org.br/o-que-e-etica-no-trabalho/ – Fragmento) 

Questão 26  
Para os filósofos, a ética é o conjunto de princípios que orientam 
o comportamento humano. 
As palavras destacadas nesse excerto são, respectivamente, 
(A) artigo, preposição e verbo. 
(B) artigo, substantivo e adjetivo. 
(C) artigo, substantivo e pronome. 
(D) artigo, substantivo e verbo. 
(E) artigo, adjetivo e verbo. 

Questão 27  
Assinale a opção que completa corretamente as lacunas da frase 
a seguir: 
Já _____ anos que as discussões sobre a ética no trabalho _____. 
(A) faziam / existe (B) faz / existem 
(C) fazem / existem (D) fazia / existe 
(E) faz / existe 

Questão 28  
Assinale a opção em que o vocábulo sublinhado é um pronome 
de tratamento: 
(A) Para eles, os filósofos, a ética é muito importante. 
(B) Viemos lhe oferecer tratados sobre o trabalho e a ética. 
(C) O trabalho deve ser respeitado por todos. 
(D) Nós prezamos pela ética no trabalho e na vida. 
(E) Vossa Majestade preza muito pela ética e a retidão de 

caráter. 

Questão 29  
Assinale a opção que apresenta o grupo de palavras que 
completa corretamente a frase a seguir. 
“Um ambiente _____ de trabalho é importante para motivar os 
_____ a buscas de _____ em suas ações”. 
(A) saldável / profissionais / escelência 
(B) saudável / profissionais / excelência 
(C) saudáveu / profiscionais / esselência 
(D) saudavel / proficionais / excelência 
(E) saudável / profissionais / ecelência 

Questão 30  
Assinale a opção que contém a palavra acentuada pela mesma 
regra de “países”. 
(A) pátria 
(B) você 
(C) café 
(D) saída 
(E) válido 

Questão 31  
“É importante estabelecer a ética no trabalho.” 
A palavra destacada na frase pode ser substituída por 
(A) abolir. (B) cancelar. 
(C) eliminar. (D) encerrar. 
(E) determinar. 

Questão 32  
“É importante estabelecer a ética no trabalho para que as 
organizações funcionem corretamente...” 
A expressão “para que” equivale semanticamente a 
(A) visto que. (B) ainda que. 
(C) a fim de que. (D) já que. 
(E) apesar de que. 

Questão 33  
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República 
(2018), no caso de Redação Oficial, quem comunica é sempre 
(A) o Poder Legislativo. 
(B) o Poder Judiciário. 
(C) o Poder Executivo. 
(D) o serviço público. 
(E) a população. 

Questão 34  
De acordo com Manual de Redação da Presidência da República 
(2018), são atributos da Redação Oficial: 
(A) clareza e precisão. 
(B) inobjetividade e difusão. 
(C) antagonismo e contraste. 
(D) familiaridade e heterogeneidade. 
(E) uso coloquial da Língua Portuguesa e impessoalidade. 

Questão 35  
Na Redação Oficial, os pronomes possessivos apresentam certas 
peculiaridades quanto às concordâncias verbal, nominal e 
pronominal. Embora se refiram a segunda pessoa gramatical (à 
pessoa com quem se fala), levam a concordância para a terceira 
pessoa. 
(Fonte: Manual de Redação da Presidência da República. 3ª Edição, revista, 
atualizada e ampliada, 2018) 

Com base nessa informação, selecione a opção que apresenta a 
concordância correta. 
(A) Vossa Senhoria designará o substituto. 
(B) Vossa Senhoria designará seu substituto. 
(C) Vossa Senhoria designará teu substituto. 
(D) Vossa Senhoria designará vosso substituto. 
(E) Vossa Senhoria designar-lhe-á vosso substituto. 

Questão 36  
Segundo as orientações do Manual de Redação da Presidência da 
República (2018), na hipótese de um(a) vereador(a) da Câmara 
Municipal de Mangaratiba enviar um ofício a um(a) deputado(a) 
federal, solicitando emendas parlamentares para o município, 
deverá utilizar o seguinte fecho: 
(A) Cordialmente. 
(B) Atenciosamente. 
(C) Respeitosamente. 
(D) Obrigado(a). 
(E) Ansiosamente. 

Questão 37  
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República 
(2018), são partes do documento padrão ofício: 
(A) identificação do expediente, endereçamento, identificação do 

signatário e numeração das páginas. 
(B) cabeçalho, local e data do documento, introdução, 

desenvolvimento, conclusão e assinatura. 
(C) local e data do documento, texto do documento e 

encerramento. 
(D) cabeçalho, data e identificação do município, texto e fecho 

para comunicações. 
(E) identificação do expediente e do município, texto do 

documento e anexo. 

Questão 38  
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República 
(2018), em relação à Lei Ordinária (LO) e à Lei Complementar 
(LC), analise as afirmativas a seguir. 
I. Inexiste relação de hierarquia entre elas. 
II. A LO é mais importante do que a LC. 
III. A LC é mais importante do que a LO. 
Assinale: 
(A) se somente a afirmativa I estiver correta. 
(B) se somente a afirmativa II estiver correta. 
(C) se somente as afirmativas I e II estiverem corretas. 
(D) se somente as afirmativas II e III estiverem corretas. 
(E) se todas as afirmativas estiverem corretas. 

Questão 39  
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República 
(2018), decretos são atos administrativos de competência 
exclusiva do(s) 
(A) Chefe do Poder Legislativo. 
(B) Chefe do Poder Judiciário. 
(C) Chefe do Poder Executivo. 
(D) Chefes dos Três Poderes. 
(E) Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo, apenas. 

Questão 40  
De acordo com o Manual de Redação da Presidência da República 
(2018) e a respeito das partes dos Atos Normativos, associe as 
colunas a seguir. 

1. Epígrafe 
2. Ementa 
3. Preâmbulo 

(   ) Contém a declaração do nome da 
autoridade, do cargo em que se encontra 
investida e da atribuição constitucional 
em que se funda. 

(   ) Parte do ato que o qualifica na ordem 
jurídica e o situa no tempo, por meio da 
denominação, da numeração e da data. 

(   ) Parte do ato que resume o conteúdo do 
ato normativo para permitir, de modo 
objetivo e claro, o conhecimento da 
matéria legislada. 

Assinale a opção que indica a associação correta. 
(A) 1 – 2 – 3 
(B) 2 – 1 – 3 
(C) 1 – 3 – 2 
(D) 2 – 3 – 1 
(E) 3 – 1 – 2 




