
 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENÇÃO! INSTRUÇÕES PARA A PROVA 

 

1. Você receberá do fiscal: um CADERNO DE QUESTÕES e um CARTÃO DE RESPOSTAS 

personalizado. 

2. Confira, abaixo, seu nome, inscrição, cargo que você se escreveu e compare informações com o 

CADERNO DE QUESTÕES e CARTÃO DE RESPOSTAS. 

3. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer 

erro, notifique o Fiscal. 

4. Este Caderno de Provas contém 40(quarenta) questões numeradas sequencialmente de 1 a 40. 

5. Leia atentamente cada questão e assinale, no CARTÃO DE RESPOSTAS, a alternativa que mais 

adequadamente a responde. 

6. O candidato deverá permanecer obrigatoriamente em sala por, no mínimo, uma hora após o início das 

provas. 

7. Após concluir a prova, o candidato deverá entregar o caderno de provas e o CARTÃO DE RESPOSTAS 

devidamente assinado. 

8. Observe as seguintes recomendações relativas ao CARTÃO DE RESPOSTAS: 

9. O CARTÃO DE RESPOSTAS não deve ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer 

registro fora dos locais destinados às respostas. 

10. A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO DE RESPOSTAS é cobrir fortemente, com 

caneta esferográfica preta ou azul, o espaço a ela correspondente, conforme o exemplo a seguir: 

 

 

 

11. A leitora óptica NÃO registrará questões sem marcação, marcação pouco nítida ou com mais de uma 

alternativa assinalada. 

12. Você dispõe de 03(três) horas para fazer esta prova e marcar o CARTÃO DE RESPOSTAS. 

13. Nenhum candidato poderá retirar-se da sala antes de decorrida 01(uma) hora do seu início. 

14. Não será permitida a utilização de aparelho celular, qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina 

calculadora. 

15. Os dois últimos candidatos da mesma sala só poderão ser liberados juntos. 

16. A Folha Resposta abaixo não tem caráter legal, objetiva apenas a conferência do Gabarito do Candidato. 

......................................................................................................................................................... 

 

 

FOLHA RESPOSTA PARA CONFERÊNCIA DO CANDIDATO 
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LÍNGUA PORTUGUESA  

 

Texto 1 

      

Leia o texto I para responder às questões de 1 a 8. 

 

Bonecas negras representam apenas 6% dos 

modelos disponíveis no mercado 

 

Bonecas negras representam apenas 6% dos modelos 

fabricados pelas principais marcas que comercializam 

esses brinquedos no Brasil, de acordo com o 

levantamento Cadê Nossa Boneca, feito pela 

organização Avante – Educação e Mobilização 

Social. O percentual é inferior aos 7% registrados no 

levantamento feito em 2018.  

O levantamento foi feito em agosto deste ano, 

em sites de comércio virtual de 14 dos 22 fabricantes 

de brinquedos associados a Associação Brasileira dos 

Fabricantes de Brinquedos (Abrinq). Segundo a 

pesquisa, oito sites estavam em manutenção. Dentre 

as empresas analisadas, apenas oito possuíam 

bonecas negras nos respectivos inventários. Em todos 

eles, segundo o estudo, a proporção de modelos de 

bonecas negras em relação às bonecas brancas é 

inferior a 20%. 

“Se sair na rua e olhar o comércio, você vai saber”, 

diz a psicóloga, consultora associada da Avante e uma 

das idealizadoras da campanha Ana Marcílio. “Você 

conta as bonecas na vitrine, conta as lojas com vitrine 

com bonecas pretas e depois conta o número de 

bonecas em cada loja, você vai ver que é irrisório”, 

acrescenta.  

O movimento Cadê Nossa Boneca nasceu do sonho 

de Ana Marcilio, Mylene Alves e Raquel Rocha, de 

verem vitrines mais diversas e brinquedos que de fato 

representassem a sociedade brasileira, que de acordo 

com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) tem 56,1% da população formada por pessoas 

negras. O levantamento foi feito em 2016, 2018 e 

agora, em 2020 e a porcentagem de modelos 

disponíveis no mercado pouco mudou. Em 2016 era 

6,3, passando para 7% e, agora, para 6%.  

Ana explica que é na infância que as crianças 

constroem o imaginário, daí a importância que, em 

uma sociedade majoritariamente negra, isso seja 

retratado como algo positivo. Ter apenas referenciais 

brancos, magros e loiros faz com que se entenda que 

esse é o referencial de beleza. “O impacto da boneca 

é esse. Da boneca preta também é esse. Imagina ter 

rastas, blacks, uma diversidade de cortes e penteados 

afro descendentes e africanos, diversos tipos de 

tranças, ter tudo isso em uma vitrine, uma vitrine toda 

diversificada. A criança vai querer ter aquele cabelo, 

vai achar aquele cabelo bonito”, diz.  

O impacto de crianças, sejam elas brancas ou negras, 

terem acesso a bonecas de cores diversas pode chegar 

na fase adulta, ajudando a combater o racismo, de 

acordo com a psicóloga. “Se a gente não tiver esse 

imaginário simbólico, como é que a gente vai quebrar 

o racismo? O racismo se materializa nas mortes que a 

gente tem, nas inúmeras vidas ceifadas precocemente, 

seja pela inoperância do sistema público na saúde e 

educação, seja nas mortes através das polícias e 

milícias, que têm dizimado as periferias. A 

construção do imaginário tem tudo a ver com o 

número de mortes e violência que a gente vive nesse 

país e no mundo afora”, diz.  
Fonte: https://www.brasil247.com 

 

1. Analise as afirmações seguintes de acordo com o 

texto. 

 

I. A organização avante – Educação e 

Mobilização Social chama atenção pra 

necessidade de diversidade na fabricação de 

bonecas.  

II. Todos os comerciantes de brinquedos infantis 

brasileiros, incluindo os virtuais, foram objetos 

da pesquisa no ano atual.  

III. Segundo o IBGE, mais da metade da população 

brasileira é composta de pessoas negras.  

IV. A presença de maioria de bonecas brancas, 

magras e loiras no comércio pode coibir o 

estabelecimento de referência de beleza.  

Assinale a alternativa CORRETA. 

 

A. I, apenas. 

https://www.brasil247.com/
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B. II, III e IV, apenas. 

C. I e III, apenas. 

D. II e IV, apenas. 

E. I, II, III, IV. 

2. De acordo com o texto, julgue os itens como 

VERDADEIRO (V) ou FALSO (F). 

 

(  ) Repetindo a pesquisa de anos anteriores, foi 

percebido que há uma prevalência de 

bonecas brancas entre os principais 

revendedores de brinquedos online 

disponíveis para compra em 2020.  

(   ) Segundo especialistas, o processo de auto 

identificação que acontece durante o 

processo de brincar é fundamental para o 

desenvolvimento da autoestima das crianças.  

(    ) A pesquisa iniciou em 2016 e vem sendo 

realizada anualmente, comprovando a 

ausência de bonecas de cores diversas nas 

prateleiras das lojas brasileiras.  

(   ) A competência do sistema público na saúde, 

educação e insegurança contribui para o 

aumento de mortes de pessoas negras, em 

especial, das periferias.  

 

      A sequência CORRETA é: 

 

A. F, F, V, F. 

B. F, V, V, F. 

C. V, F, F, V. 

D. V, V, F, F. 

E. V, F, V, F. 

3. “O levantamento foi feito em agosto deste ano, 

em sites de comércio virtual de 14 dos 22 

fabricantes de brinquedos associados a Associação 

Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos 

(Abrinq).” 

Assinale a opção CORRETA: 

A. “Abrinq” é uma sigla, por isso deveria ser escrita 

com todas as letras maiúsculas obrigatoriamente.  

B. “feito” é verbo auxiliar.   

C. “O levantamento” é sujeito agente da oração.  

D. “a” está correto, pois não há exigência da crase. 

E. “a” está incorreto, pois deveria ter empregado o 

acento grave obrigatoriamente. 

4. “O racismo se materializa nas mortes que a gente 

tem, nas inúmeras vidas ceifadas precocemente, 

seja pela inoperância do sistema público na saúde 

e educação, seja nas mortes através das polícias e 

milícias, que têm dizimado as periferias.” 

 As palavras destacadas estabelecem a relação de: 

A. Justificativa. 

B. Alternância. 

C. Consequência. 

D. Concessão. 

E. Conclusão. 

5. “Se sair na rua e olhar o comércio, você vai saber”, 

diz a psicóloga, consultora associada da Avante e 

uma das idealizadoras da campanha Ana 

Marcílio.” 

A respeito do emprego das vírgulas no trecho, 

assinale a opção CORRETA: 

A. A primeira vírgula separa orações adverbiais 

deslocadas. 

B. A primeira vírgula isola expressões explicativas. 

C. A segunda vírgula isola o vocativo “você”. 

D. A terceira vírgula separa orações coordenadas 

assindéticas. 

E. A terceira vírgula separa termos que, do ponto de 

vista sintático, estabelecem diretamente uma 

ligação entre si, como o verbo e seu 

complemento.   

 

6. Em: “A criança vai querer ter aquele cabelo, vai 

achar aquele cabelo bonito”, diz”, temos 

A. As orações são todas absolutas. 

B. Um período composto por coordenação e 

subordinação. 

C. Um período composto por coordenação. 

D. Um período simples. 

E. Um período composto por subordinação. 

 

7. “Ter apenas referenciais brancos, magros e loiros 

faz com que se entenda que esse é o referencial de 

beleza.” 

Sobre o pronome demonstrativo destacado, é 

CORRETO afirmar que é: 
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A. Termo empregado para seres ou coisas que se 

encontram muito distantes da primeira e da 

segunda pessoa, do falante e do ouvinte. 

B. Catafórico, pois faz uma referência a termos 

posteriores, que ainda serão enunciados mais à 

frente na oração. 

C. Termo referente à primeira pessoa do discurso. 

D. Termo referente à terceira pessoa do discurso. 

E. Anafórico, pois se refere ao que foi dito 

anteriormente. 

 

8. “A construção do imaginário tem tudo a ver com o 

número de mortes e violência que a gente vive 

nesse país e no mundo afora”. 

A palavra destacada é: 

A. Conjunção subordinativa integrante. 

B. Pronome adjetivo. 

C. Conjunção coordenativa explicativa. 

D. Pronome relativo. 

E. Partícula expletiva ou de realce. 

 

Texto 2 – Questões 9 e 10. 

 

 
                        
                                                     Fonte: https://www.google.com 

 

9. No que diz respeito à transitividade verbal, 

“TENHO”, “VIBRA” e “TOSSE” são 

respectivamente: 

 

A. Transitivo direto, intransitivo e intransitivo. 

B. Transitivo indireto, transitivo direto e intransitivo. 

C. Transitivo direto, transitivo direto e transitivo 

direto. 

D. Intransitivo, transitivo indireto e intransitivo. 

E. Intransitivo, intransitivo e transitivo direto. 

10. A figura de linguagem presente em “ELE  

TOSSE” é: 

 

A. Perífrase ou antonomásia. 

B. Personificação ou prosopopeia. 

C. Catacrese. 

D. Metonímia. 

E. Eufemismo. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

 

11. A respeito do município de Cachoeira dos Índios-

PB, analise os itens e assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A. O município de Cachoeira dos Índios encontra-se 

inserido nos domínios da bacia hidrográfica do Rio 

Peixe, sub-bacia do Rio do Piranhas.  

B. Os principais cursos d’água são os riachos: do 

Cipó, da Serra, da Ipueira, do Meio, Cachoeira da 

Vaca, da Taboca, das Marimbas e o córrego do 

Serrote. 

C. O município de Cachoeira dos Índios está 

localizado no extremo Oeste da Paraíba. 

D. Limita-se a Leste com Cajazeiras, ao Norte com 

Bom Jesus. 

E. A agricultura, pecuária e o comércio constituem as 

principais atividades econômicas da comunidade. 

 

12.  “É o conjunto de técnicas aplicadas para 

estimular a decomposição de materiais orgânicos 

por organismos heterótrofos aeróbios, com a 

finalidade de obter, no menor tempo possível, um 

material estável, rico em substâncias húmicas e 

nutrientes minerais formando assim um solo 

humífero.” 

Esse conceito é de  

A. Aterro Sanitário. 

B. Incineração. 

C. Compostagem. 

D. Lixões. 

E. Reciclagem. 

 

13.  O e-Título, aplicativo desenvolvido pelo 

Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que consiste na 

via digital do título eleitoral, passou recentemente 

por novas atualizações. (https://www.tse.jus.br, 

19/10/2020) 

https://www.google.com/
https://www.tse.jus.br/


 
 
 
 
 

ESTADO DA PARAÍBA 
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DOS ÍNDIOS  

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULO – EDITAL Nº 001/2020 
 
 

 

Sobre as atualizações do e-Título, assinale a 

alternativa INCORRETA: 

A. A principal alteração é que o app passa a mostrar a 

foto do eleitor, permitindo que o cidadão apresente 

apenas o seu perfil no aplicativo para ingressar na 

seção eleitoral e votar.  

B. Além da emissão do documento em meio digital 

com foto, com as mudanças de segurança 

implementadas, não há necessidade de criação de 

senha de acesso do eleitor ao app. 

C. A funcionalidade está disponível somente para 

quem realizou o cadastramento biométrico. 

D. Entre outras vantagens, estão ainda as de emitir as 

certidões de quitação eleitoral e de crimes 

eleitorais, que estarão disponíveis ao eleitor a 

qualquer momento.  

E. O app também informa o endereço do local de 

votação e fornece informações sobre a situação 

eleitoral.  

 

14. A respeito da caracterização geográfica do estado 

da Paraíba, assinale a opção CORRETA. 

 

A. Localizado na região Nordeste, o Estado da 

Paraíba é formado por 221 municípios. 

B. Seus limites são formados pelo Estado de 

Pernambuco ao oeste. 

C. Apenas 30% do território situa-se abaixo dos 600 

m de altitude, com as maiores elevações na região 

central do Estado, ao longo do Planalto da 

Borborema. 

D. Com tendência similar à observada na minoria dos 

estados brasileiros, a população da Paraíba está 

fortemente concentrada em áreas rurais. 

E. O relevo é caracterizado por planícies, planaltos e 

depressões em formas tabulares e planas.  

 

15.  Ariano Suassuna discursava na Igreja de São 

Pedro dos Clérigos, no bairro de Santo Amaro, no 

Recife, no evento que ficou marcado como o 

lançamento do movimento armorial, que pregou a 

elaboração de uma arte erudita brasileira baseada 

no popular. Agregando várias linguagens, os 

princípios armoriais impactaram a arte nordestina 

e nacional nas duas décadas seguintes. O termo 

vem do universo da heráldica, ciência que cataloga 

brasões de armas e famílias, resgatando um certo 

imaginário medieval e monárquico que 

acompanha a obra de Suassuna.  

        (https://www.diariodepernambuco.com.br, 18/10/2020) 

No dia 18 de outubro de 2020, o Movimento 

Armorial completou: 

A. 40 anos. 

B. 42 anos. 

C. 44 anos. 

D. 50 anos. 

E. 52 anos. 

 

16. Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, completa 

80 anos no próximo dia 23 de outubro. Para 

celebrar o aniversário de um dos maiores atletas de 

todos os tempos, Globo e SporTV apresentam uma 

programação especial em homenagem ao “Rei do 

Futebol”. (https://observatoriodatv.uol.com.br) 

 

Sobre o atleta Pelé, analise os itens e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Além de artista da bola, ele foi cantor – chegou a 

gravar com Elis Regina e Roberto Carlos. 

B. Foi também ator, com participação em 18 filmes.  

C. O único jogador na história a marcar mais de 1.500 

gols. E o segundo a ser tricampeão de Copas como 

atleta.  

D. O discurso do Rei na despedida dos gramados 

inspirou também Caetano Veloso a compor “Love, 

Love, Love”. 

E. A comemoração mais emblemática da história do 

futebol, o soco no ar, foi transformado na 

assinatura de Pelé.  

17. Foi publicada hoje (14) no Diário Oficial da 

União a Lei 14.071/20 que altera o Código de 

Trânsito Brasileiro (CTB) e define novas regras 

de trânsito no País. Alguns pontos afetam direta 

e indiretamente o processo de formação de 

condutores. (http://www.portaldotransito.com.br-14-10-20) 

Sobre as mudanças no CTB, assinale a 

alternativa INCORRETA. 

A. O uso da cadeirinha passou a ser facultativo para 

crianças de até dez anos, ou que ainda não tenham 

atingido 1,45 metro de altura.  

B. O aumento da validade da CNH passou de cinco 

para dez anos para condutores de até 50 anos. Para 

quem tem entre 50 e 70 anos, a necessidade de 

https://www.diariodepernambuco.com.br/
https://observatoriodatv.uol.com.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Lei/L14071.htm
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renovação da CNH é de cinco anos e aqueles com 

mais de 70 passam a renovar a cada três anos. 

C. Os faróis que anteriormente eram obrigatórios em 

rodovias federais, agora serão necessários somente 

em casos de rodovias fora do perímetro urbano 

durante a luz do dia também sob neblina, chuva, 

cerração e em rodovias de pistas simples. 

D. A proibição da conversão da pena de reclusão 

(privativa de liberdade) por penas alternativas, no 

caso de morte ou lesão corporal provocada por 

condutor sob efeito de álcool ou drogas. 

E. A exigência é para condutores com carteiras das 

categorias C, D e E fazerem o exame toxicológico 

na obtenção ou renovação da CNH e a cada dois 

anos e meio. 

 

18.  O método de Celso Furtado abre caminhos para 

que gerações de pesquisadores, intelectuais, 

militantes de movimentos populares 

construam uma nova utopia. Como escreveu o 

autor na obra "Em busca de um novo modelo", "a 

primeira condição para libertar-se do 

subdesenvolvimento é escapar da obsessão 

daqueles que se auto intitulam desenvolvidos, é 

assumir a própria identidade na crise de civilização 

que vivemos. Somente a confiança em nós 

mesmos poderá nos restituir a esperança".    
                       (https://www.brasildefato.com.br/2020/07/26) 

A respeito de Celso Furtado, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

A. Com uma bibliografia de mais de 30 livros, ele 

investigou a mecânica do subdesenvolvimento do 

país. 

B. Foi o único brasileiro indicado ao Prêmio Nobel de 

Economia, em 2013. 

C. Foi responsável pela criação da Superintendência 

do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene), uma 

das metas do governo Juscelino Kubitschek, e 

integrou o governo de João Goulart na condição de 

Ministro do Planejamento.  

D. Nasceu na cidade de Pombal (PB) e se estivesse 

vivo, neste ano de 2020, ele completaria 110 anos. 

E. O economista também lecionou em universidades 

estrangeiras e participou da transição democrática 

e da estruturação do Ministério da Cultura. 

 

19.  Começou, às 8h desta quarta-feira (21/10), a 

sabatina do desembargador Kássio Nunes 

Marques, indicado pelo presidente Jair Bolsonaro 

para ocupar uma cadeira no Supremo Tribunal 

Federal (STF), na Comissão de Constituição e 

Justiça (CCJ) do Senado. 
                 (https://www.correiobraziliense.com.br/2020/10/21) 

A respeito do desembargador Kássio Nunes 

Marques, analise os itens a seguir: 

I. Ele foi indicado para ocupar a vaga deixada 

no STF pelo ministro Celso de Mello, que se 

aposentou neste mês.  

II. A indicação do nome de Kássio Nunes por 

Bolsonaro foi bem recebida entre os 

parlamentares, inclusive da oposição. 

III. Se passar pelo crivo da CCJ, Kássio Nunes 

precisará da maioria absoluta dos votos dos 

senadores (41 dos 81) no plenário para que 

sua nomeação seja confirmada. 

IV. Piauiense e tem perfil indiscreto. Entre os 

colegas no Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região (TRF-1) é tido como uma pessoa 

petulante e presunçosa, porém conhecida 

pela produtividade. 

 

Estão CORRETAS:  

 

A. I, II e IV, apenas.  

B. I, II e III, apenas.  

C. II, III e IV, apenas. 

D. I e III, apenas.  

E. I, II, III e IV. 

20.    Marcélia Cartaxo nasceu em Cajazeiras, interior 

da Paraíba. Nos tempos de adolescência, Marcélia 

fugia de casa para ensaiar às escuras, no quintal de 

amigos. Sua trupe era a “Turma do Mickey”, 

composta por uma dúzia de crianças que 

encenavam um repertório dos mais convencionais. 

Seu sonho era montar “Chapeuzinho Vermelho” e 

dublar “As Frenéticas”. Uma vez por ano, a turma 

ia para João Pessoa, capital da Paraíba, que para a 

turma era sua Hollywood.  
                                               (http://www.paraibatotal.com.br) 

 

Sobre a atriz e diretora, Marcélia de Souza 

Cartaxo, assinale a alternativa INCORRETA: 

https://www.correiobraziliense.com.br/2020/10/21
http://www.paraibatotal.com.br/
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A. Fez também alguns trabalhos na TV, como a 

personagem Quirina, em “Porto dos Milagres”, e a 

Divina, em “Mico Preto”. 

B. A atriz experimentou, aos 20 anos, a projeção 

nacional com a personagem Macabéa em “A Hora 

da Estrela”, curta-metragem baseado na obra de 

Cecília Meireles.  

C. Realizou seu primeiro trabalho como diretora, o 

curta-metragem “Tempo de ira”, em parceria 

com Gisela Bezerra de Mello, selecionado para 

o Festival de Gramado.  

D. Ganhou o prêmio de melhor atriz no Paulínia 

Film Festival, pela atuação em “A história da 

eternidade” de Camilo Cavalcanti. 

E. Volta a brilhar de forma intensa com “Pacarrete”, 

produção cearense vencedora de oito Kikitos no 

Festival de Gramado, incluindo, Melhor Atriz. 

 

INFORMÁTICA 

 

21. Software é um agrupamento de comandos 

escritos em uma linguagem de programação. Estes 

comandos, ou instruções, criam as ações dentro do 

programa, e permitem seu funcionamento. 

 

“São softwares usados para criar outros 

programas, a partir de uma linguagem de 

programação, como Java, PHP, Pascal, 

C+, C++, entre outras”. 

 

     O conceito refere-se ao: 

 

      Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Software de Sistema. 

B. Software Aplicativo. 

C. Software de Programação. 

D. Software de Tutorial. 

E. Software de Jogos. 

 

22. Os arquivos possuem uma EXTENSÃO que 

identifica o tipo de dado que ele representa. Na 

EXTENSÃO “ .doc, .docx, .docm, ...”, é do tipo: 

 

    Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Texto formatado. 

B. Imagem. 

C. Planilha. 

D. Texto sem formatação. 

E. Apresentação. 

 

23. Bibliotecas foram criadas para facilitar o 

gerenciamento de arquivos e pastas. São um local 

virtual que agregam conteúdo de múltiplos locais 

em um só. Estão divididas nas categorias: 

 

     Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Documentos. 

B. Imagens. 

C. Músicas. 

D. Vídeos. 

E. Rede. 

 

24. O botão Iniciar é o principal elemento da Barra 

de Tarefas. Ele dá acesso ao Menu Iniciar, de onde 

se podem acessar outros menus que, por sua vez, 

acionam programas do Windows. Ao ser acionado, 

o botão Iniciar mostra um menu vertical com 

várias opções. Alguns comandos do menu Iniciar 

têm uma seta para a direita, significando que há 

opções adicionais disponíveis em um menu 

secundário.  

 

São algumas opções que poderão estar no botão 

Iniciar: 

 

I. Lupa. 

II. Visualizador XPS. 

III. Calculadora. 

IV. Conexão de Área de Trabalho Remota. 

 

     Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, IV, apenas. 

B. I, II, III, IV. 

C. I, II, III, apenas. 

D. II, III, IV, apenas. 

E. I, II, apenas. 

 

25. “Ao clicar neste botão, a janela ocupa a tela 

inteira do monitor. Com essa janela, este botão se 

transforma no botão Restaurar Tamanho”. 

 

    O conceito refere-se ao: 

 

     Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Barra de Título. 

http://www.filmeb.com.br/node/337953
https://www.cineset.com.br/critica-pacarrete-allan-deberton-2019/
https://www.infoescola.com/informatica/o-que-sao-linguagens-de-programacao/
https://www.infoescola.com/informatica/cpp/
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B. Barra de Menus. 

C. Botão Minimizar. 

D. Botão Maximizar. 

E. Barras de rolagem. 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

26. Organização é um conjunto de recursos e de 

pessoas que realizam diferentes atividades, 

interagem entre si e com o ambiente de atuação 

para o alcance de objetivos comuns. A organização 

pode ser classificada em duas vertentes: 

organização formal e a organização informal. 

 

Assinale nos parênteses dos itens a seguir: 

 

1. Para organização formal. 

2. Para organização informal. 

 

(  )Possui recursos e pessoas formalmente 

ordenados e dispostos a realizar 

determinadas atividades, tendo por 

objetivo o atendimento do interesse 

público. Exemplo: Uma Prefeitura. 

(  ) É constituída por meio das relações 

espontâneas entre os indivíduos que 

participam da organização. 

(  ) Não é planejada e nem graficamente 

representada pelo organograma, pois é 

formada por meio de afinidades e 

interesses comuns e não precisa 

necessariamente existir interdependência 

entre as atividades. 

(   ) É usualmente marcada pela existência de 

hierarquia, de níveis de comando e de 

atividades interdependentes. 

(    ) Os objetivos são explícitos, os processos 

são bem definidos e a estrutura do 

relacionamento entre as pessoas e as tarefas 

é graficamente representada por meio do 

organograma, que é uma representação 

gráfica da estrutura organizacional de uma 

organização. 

 

Assinale a alternativa que contém a sequência     

CORRETAS: 

 

A. 1, 2, 2, 2, 1. 

B. 1, 2, 2, 1, 1. 

C. 2, 1, 2, 2, 1. 

D. 1, 1, 2, 2, 1. 

E. 2, 2, 2, 1, 1. 

 

27. A estrutura de uma organização é representada 

graficamente por meio do organograma, que tem o 

objetivo de apresentar a divisão do trabalho, as 

pessoas envolvidas e os departamentos da 

organização. Também é por meio do organograma 

que todos os indivíduos envolvidos reconhecem a 

sua posição hierárquica e suas responsabilidades. 

Existem vários tipos de organogramas que se 

diferenciam de acordo com a estrutura 

organizacional. 

 

    “Esse tipo de organograma é clássico e mais 

conhecido e, assim como os demais, ele tem por 

objetivo demonstrar a hierarquia da organização. 

Que a hierarquia é entendida de cima para baixo, 

ou seja, o nível mais alto da organização 

encontra-se no topo até chegar ao nível 

operacional”.  

 

Esse organograma é denominado de:  

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Organograma vertical. 

B. Organograma circular ou radial. 

C. Organograma horizontal. 

D. Organograma funcional. 

E. Organograma matricial. 

 

28. As finanças da Administração Pública são 

regidas por regras orçamentárias visando maior 

controle e transparência, tanto na arrecadação 

quanto na aplicação dos recursos públicos. Esse 

conjunto de regras é conhecido no meio 

acadêmico e profissional como Administração 

Financeira e Orçamentária.  

 

Quanto à legislação, para o planejamento e 

execução, as finanças da Administração Pública 

está respaldada, entre outros, no(a): 

 

Assinale a alternativa INCORRETA:  

 

A. Na Constituição Federal de 1988. 

B. Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei 

Complementar 101/2000). 
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C. Lei 4.320/64, o Decreto-Lei 200/67 - Dispõe 

sobre a organização da Administração Federal, e a 

Reforma Administrativa. 

D. Lei 10.180/2001 - Organiza e disciplina os 

Sistemas de Planejamento e de Orçamento 

Federal, de Administração Financeira Federal, de 

Contabilidade Federal e de Controle Interno do 

Poder Executivo Federal. 

E. Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940. - 

Código penal. 

 

29. A Constituição Federal outorgou aos Tribunais 

de Contas competências amplas. Em princípio, 

qualquer ato administrativo está sujeito ao seu 

controle, que pode examinar qualquer um de seus 

elementos de formação, como forma, autoridade 

competente, finalidade, conformidade com a lei e 

sua economicidade, com poder mandamental para 

determinar a correção de atos irregulares.  

 

No âmbito estadual, é o órgão que tem o poder de 

iniciar um procedimento de fiscalização, 

determinar o que entende como correto, com 

meios de fazer valer essa determinação ou de punir 

quem não a acatar. 

 

Esse órgão é: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Ministério Público. 

B. Ministério Público de Contas. 

C. Controladoria Geral da União. 

D. Controladoria Geral do Estado. 

E. Tribunal de Contas do Estado. 

 

30. No Brasil, qualquer atuação administrativa está 

condicionada aos princípios expressos no art. 37 

da Constituição Federal. O controle da 

administração pública é regulamentado através de 

diversos atos normativos, que trazem regras, 

modalidades e instrumentos para a organização 

desse controle. 

 

“Esse tipo de controle acompanha a situação 

administrativa no momento em que se verifica. É 

o que ocorre, por exemplo, com a fiscalização de 

um contrato em andamento” 

 

 O conceito em destaque é denominado de: 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Controle Interno. 

B. Controle Externo. 

C. Controle Prévio ou Preventivo. 

D. Controle Concomitante. 

E. Controle de Legalidade. 

    

31. “São os meios hábeis que podem ser utilizados 

para provocar o reexame do ato administrativo, 

pela própria administração pública. Em regra, o 

efeito é não suspensivo”. 

 

     Esse meio é chamado de: 

 

Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Pedido de reconsideração. 

B. Reclamação. 

C. Recurso administrativo. 

D. Representação. 

E. Recurso hierárquico próprio. 

 

32. Arquivo é o conjunto de documentos 

oficialmente produzidos e recebidos por um 

governo, organização ou firma, no decorrer de 

suas atividades, arquivados e conservados por si e 

seus sucessores, para efeitos futuros. 

 

De acordo com a entidade criadora e considerando 

a natureza da entidade que criou o arquivo, ele se 

classifica em: 

 

I. Público. 

II. Institucional. 

III. Comercial. 

IV. Familiar ou pessoal. 

 

     Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III, IV. 

B. I, II, IV, apenas. 

C. II, III, IV, apenas. 

D. I, IV, apenas. 

E. I, III, IV, apenas. 

 

33. Documento é todo material recebido ou 

produzido por um governo, organização ou firma, 

no decorrer de suas atividades, e que se constitui 

elemento de prova ou de informação. ele é 

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%202.848-1940?OpenDocument
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arquivado e conservado por essas instituições e 

seus sucessores, para efeitos futuros. um 

documento de arquivo também pode ser aquele 

produzido ou recebido por pessoa física, no 

decurso de sua existência. Os documentos de um 

arquivo apresentam características, conteúdo e 

formas diferentes.  

 

    O documento OSTENSIVO é aquele que: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Seu assunto requer excepcional grau de segurança 

que deve ser apenas do conhecimento de pessoas 

intimamente ligadas ao seu estudo ou manuseio. 

B. Cuja divulgação não prejudica a administração. 

Exemplos: notas fiscais; escala de plantão.  

C. Meu assunto não deve ser do conhecimento do 

público, em geral. 

D. Seu assunto não deve ser do conhecimento do 

público, em geral. 

E. Seu assunto, embora não requeira alto grau de 

segurança, só deve ser do conhecimento de 

pessoas autorizadas, para não prejudicar um 

indivíduo ou criar embaraços administrativos. 

 

34. “Importarão a suspensão dos direitos políticos, 

a perda da função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação 

penal cabível.” Segundo a lei, as penalidades 

podem ou não ser cumulativas”. 

 

O conceito refere-se ao princípio 

infraconstitucional da: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Razoabilidade. 

B. Improbidade Administrativa. 

C. Indisponibilidade ou Poder-dever. 

D. Autotutela. 

E. Segurança Jurídica. 

 

35. O Poder de Polícia é a atividade do Estado que 

limita os direitos individuais em benefício do 

interesse público, ou seja, é o mecanismo de 

frenagem de que dispõe a Administração Pública 

para conter os abusos do direito individual. O 

interesse público está relacionado com a: 

I. Segurança.  

II. Moral. 

III. Saúde.  

IV. Meio ambiente. 

V. Consumidor. 

VI. Propriedade. 

VII. Patrimônio cultural.  

 

     Estão CORRETAS: 

 

A. III, IV, V, VI, VII, apenas. 

B. I, II, III, IV, V, VI, apenas. 

C. I, II, III, IV, VI, VII, apenas. 

D. I, III, IV, V, VI, VII, apenas. 

E. I, II, III, IV, V, VI, VII. 

 

36. Controle, em tema de Administração Pública, é a 

faculdade de vigilância, orientação e correção que 

um Poder, órgão ou autoridade exerce sobre a 

conduta funcional de outro. 

 

    “É todo aquele que visa à comprovação da 

eficiência, do resultado, da conveniência do ato 

controlado. Este controle compete normalmente à 

Administração e em casos excepcionais, expressos 

na Constituição, ao Legislativo (art. 49, IX e X), 

mas nunca ao Judiciário”. Esse controle é: 

 

Assinale a alternativa CORRETA: 

 

A. Controle Interno. 

B. Controle Externo. 

C. Controle de Mérito. 

D. Controle Subsequente ou Corretivo. 

E. Controle Preventivo ou Prévio. 

 

37. Controle Judiciário ou Judicial é o exercido 

privativamente pelos órgãos do Poder Judiciário, 

sobre os atos administrativos do Executivo, do 

Legislativo e do próprio Judiciário quando realiza 

atividade administrativa. É um controle a 

posteriori, unicamente de legalidade, por ser 

restrito à verificação da conformidade do ato com 

a norma legal que o rege. São meios desse 

controle, entre outros: 

 

I. Mandado de Segurança Individual e Coletivo. 

II. Ação Popular. 

III. Ação de Improbidade. 

IV. Ação Civil Pública. 
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V. Ação Direta de Inconstitucionalidade 

 

     Estão CORRETAS: 

 

A. III, IV, V, apenas. 

B. I, II, V, apenas. 

C. I, II, III, IV, V. 

D. I, II, III, apenas. 

E. I, III, apenas. 

 

38. De acordo com o art. 37, da Constituição 

Federal,” A administração pública direta e indireta 

de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos 

princípios de legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte, entre outras:   

 

     Assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A. Os cargos, empregos e funções públicas são 

acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos 

estrangeiros, na forma da lei. 

B. A investidura em cargo ou emprego público 

depende de aprovação prévia em concurso público 

de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, 

na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em 

lei de livre nomeação e exoneração. 

C. O prazo de validade do concurso público será de 

até dois anos, prorrogável uma vez, por igual 

período.  

D. É garantido ao servidor público civil o direito à 

livre associação sindical. 

E. É garantida a vinculação ou equiparação de 

quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de 

remuneração de pessoal do serviço público. 

 

39. De acordo com o art. 39, parágrafo 1º da 

Constituição Federal, “fixação dos padrões de 

vencimento e dos demais componentes do sistema 

remuneratório observará, “A fixação dos padrões 

de vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório observará”: 

 

I. A natureza, o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de 

cada carreira.   

II. Os requisitos para a investidura. 

III. As peculiaridades dos cargos. 

IV. A remuneração do pessoal. 

 

Estão CORRETAS: 

 

A. I, II, III. 
B. I, II, IV. 

C. II, III, IV. 

D. I, III. 
E. I, II, III, IV. 

 

40. De acordo com o Manual de Redação Oficial da 

Presidência da República, a utilização do e-mail 

para a comunicação tornou-se prática comum, não 

só em âmbito privado, mas também na 

administração pública. 

 

Sobre e-mail, analise os itens e assinale a 

alternativa INCORRETA: 

 

A. Como gênero textual, o e-mail pode ser 

considerado um documento oficial, assim como o 

ofício. Portanto, deve-se evitar o uso de linguagem 

incompatível com uma comunicação oficial.  

B. Como endereço eletrônico utilizado pelos 

servidores públicos, o e-mail deve ser oficial, 

utilizando-se a extensão “.gov.br”, por exemplo.  

C. Como sistema de transmissão de mensagens 

eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, 

transformou-se na principal forma de envio e 

recebimento de documentos na administração 

pública. 

D. Nos termos da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 

de agosto de 2001, para que o e-mail tenha valor 

documental, isto é, para que possa ser aceito como 

documento original, é necessário existir 

certificação digital que ateste a identidade do 

remetente, segundo os parâmetros de integridade, 

autenticidade e validade jurídica da Infraestrutura 

de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil. 

E. Assegurado por lei específica, é dado ao ente 

público impor a aceitação de documento eletrônico 

que não atenda os parâmetros da ICP-Brasil. 

 

_____________________________________ 


