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INSCRIÇÃO NOME COMPLETO 
 

❖ Ao ser autorizado o início da prova, verifique se a numeração das questões e a paginação estão corretas. 

❖ O tempo de duração da totalidade das Provas Objetiva será de 03 (três) horas corridas para todos os cargos. Este tempo inclui 

o necessário para a transferência das respostas do rascunho para o CARTÃO RESPOSTA. 

❖ Ao receber o CARTÃO RESPOSTA confira seu nome, número de inscrição e número do documento de identidade.  

❖ O CARTÃO RESPOSTAS NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro fora dos locais 

destinados às respostas. 

❖ A forma correta de assinalar a alternativa no CARTÃO RESPOSTA é preenchendo toda a área reservada à letra 

correspondente à resposta solicitada de cada questão. 

❖ Assinale somente uma alternativa em cada questão. Sua resposta não será computada se houver marcação de mais de uma 

alternativa, questões não assinaladas ou questões rasuradas.  

❖ O candidato só poderá se ausentar do local de prova após uma hora do início das provas e somente poderá anotar suas opções 

de respostas em formulário disponibilizado pelo fiscal de sala e, em hipótese alguma, levará consigo o caderno de provas e 

nem o Cartão Resposta.  

❖ Os 03 (três) últimos candidatos deverão permanecer na sala de prova e somente poderão sair juntos do recinto, após a aposição 

em Ata de suas respectivas assinaturas.  

❖ Após o término de sua prova, entregue obrigatoriamente ao fiscal, o Caderno de Questões e o CARTÃO RESPOSTA 

devidamente assinados. Havendo algum problema, informe imediatamente ao Aplicador de Provas, para que ele tome as 

providências necessárias. Caso o candidato não observe as recomendações acima, não lhe caberá qualquer reclamação 

posterior. 
 

 
AGENTE ADMINISTRATIVO 

❖ Ao receber este caderno, verifique se: 

▪ A sua opção de CARGO está correta. 

▪ Contém  40 QUESTÕES de múltipla escolha, numeradas de 01 a 40. 

▪ Caso contrário, solicite ao fiscal da sala outro caderno. 

NÃO SERÃO ACEITAS RECLAMAÇÕES POSTERIORES. 
 

I N S T R U Ç Õ E S  G E R A I S  
 

INSCRIÇÃO  



 

 

  

~ 2 ~ 
 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

LÍNGUA PORTUGUESA 

TEXTO I 
 
Seres humanos tóxicos nunca vão admitir que estão errados 

 
Portal Raízes - 23 de setembro de 2020 

 
Você pode obter um pedido de desculpas de alguém 

tóxico, mas não será genuíno. A única vez que eles vão se 
desculpar é para te manipular para conseguirem o que eles 
querem, para fazer você acreditar que eles merecem perdão. 
Caso contrário, eles nunca vão admitir a transgressão. Eles nunca 
vão dizer “sinto muito” e deixar por isso mesmo. Sempre haverá 
algo mais na frase. Eles vão seguir justificando que a culpa nunca 
é realmente deles. 

Eles sempre tentarão colocar a culpa em outra pessoa 
porque não são maduros o suficiente para assumir a 
responsabilidade por suas próprias ações. Eles sentem que não 
podem estar errados. Eles se sentem forçados a forjar a realidade 
com suas circunstâncias passadas ou atuais, quando, na verdade, 
eles estão totalmente no controle de suas próprias decisões. 

Claro, eles nunca vão lhe dar as desculpas que você 
merece. Se eles se desculparem por te trair, eles vão dar detalhes 
sobre como isso nunca teria acontecido se a outra pessoa não 
tivesse se atirado para cima deles ou se você estivesse mais 
interesse na vida deles ou se eles não tivessem pedido aquela 
cerveja extra no bar… sempre haverá uma justificativa 
esfarrapada. 

E se você tiver a coragem de enfrentá-los, de afrontá-los 
jogando em cima deles todas as suas besteiras, eles vão mudar a 
situação completamente. Eles listarão todas as coisas boas que 
fizeram por você e o chamarão de ingrato. Eles vão mencionar 
que você também não é perfeito e que nunca usaram isso contra 
você. Eles vão tentar fazer você se sentir culpado, mesmo que 
tenham sido eles que estragaram tudo. 

Pessoas tóxicas nunca vão admitir que estão erradas. 
Elas nunca vão refletir sobre suas escolhas e chegar à conclusão 
de que precisam mudar. Não importa o que você faça ou o quanto 
você os ame, porque você nunca vai ganhar uma discussão com 
eles. Eles farão o possível para provar que são inocentes. Criarão 
mentiras, espalharão boatos, distorcerão a verdade para se 
encaixar em sua própria narrativa. 

Você pode gritar com eles, pode amaldiçoá-los ou pode 
calmamente apresentar os fatos a eles – mas isso não fará 
diferença. (...) 

Quando você está cara a cara com alguém tóxico, a 
melhor coisa que você pode fazer por si mesmo é ir embora, 
porque você nunca vai conseguir mudá-lo. Você nunca vai fazer 
com que ele veja a situação do seu ponto de vista. Você nunca vai 
fazer com que ele admita que foi longe demais. Os humanos 
tóxicos não pensam logicamente. Eles só pensam em si mesmos. 
 

Texto de Holly Riordan, via Thought Catalog 

 
Disponível em https://www.portalraizes.com/seres-humanos-toxicos-nunca-vao-

admitir-que-estao-errados/. Acesso em 26 set 2020. 

 
 

1. Ao comentar sobre relacionamentos tóxicos, no TEXTO I, 
Holly Riordan apresenta uma visão 

 

A) descrente em relação aos relacionamentos que não são 
baseados no amor, respeito e sinceridade. 

B) mediadora e pacificadora, capaz de resolver conflitos com 
diálogo, mesmo que sejam complicados. 

C) pessimista, porque acredita que essas pessoas difíceis jamais 
mudarão seu comportamento. 

D) esperançosa de que as pessoas podem mudar e melhorar seu 
comportamento. 

 

 

2. No TEXTO I são usados muitos verbos no futuro, como em 
“Criarão mentiras, espalharão boatos, distorcerão a verdade 
para se encaixar em sua própria narrativa”. Apesar de estarem 
no tempo futuro, esses verbos, na fala de Holly Riordan, 
transmitem a ideia de 
 

A) ações futuras que apresentam possibilidade de não acontecer. 
B) ações passadas que estão se repetindo costumeiramente. 
C) ações presentes que estão acontecendo no momento atual. 
D) ações futuras que acontecerão com toda certeza. 

 

 

3. Dentre as alternativas a seguir, assinale aquela que apresenta 
uma palavra que é acentuada pelo mesmo motivo que a 
palavra destacada em “Caso contrário, eles nunca vão admitir 
a transgressão. 
 

A) “Criarão mentiras, espalharão boatos, distorcerão a verdade...” 
B) “Eles se sentem forçados a forjar a realidade com suas 

circunstâncias passadas ou atuais”. 
C) “Você pode obter um pedido de desculpas de alguém tóxico, 

mas não será genuíno.” 
D) “E se você tiver a coragem de enfrentá-los, de afrontá-los 

jogando em cima deles todas as suas besteiras...” 
 

 

4. Em relação à regência verbal dos verbos destacados no trecho 
“Eles sentem que não podem estar errados....”, é correto 
afirmar que tratam-se, respectivamente, de  
 

A) verbo transitivo direto – verbo de ligação. 
B) verbo transitivo direto – verbo intransitivo. 
C) verbo transitivo direto e indireto – verbo de ligação. 
D) verbo transitivo indireto – verbo transitivo indireto.  
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5. No período “E se¹ você tiver a coragem de enfrentá-los², de 
afrontá-los jogando em cima deles todas as suas besteiras, 
eles vão mudar a³ situação completamente.”, os termos 
destacados exercem, respectivamente, função gramatical de 

 

A) 1. conjunção condicional; 2. pronome pessoal do caso oblíquo; 
3. artigo definido. 

B) 1. conjunção integrante; 2. pronome pessoal do caso oblíquo; 
3. preposição. 

C) 1. conjunção condicional; 2. pronome pessoal do caso reto; 3. 
preposição. 

D) 1. pronome reflexivo; 2. pronome demonstrativo; 3. artigo 
definido. 

 

 

6. Os verbos destacados em “Se eles se desculparem¹ por te 
trair, eles vão² dar detalhes sobre como isso nunca teria³ 
acontecido...” estão conjugados, respectivamente, no 

 

A) 1. pretérito imperfeito do subjuntivo; 2. presente do indicativo; 
3. futuro do presente do indicativo. 

B) 1. futuro do subjuntivo; 2. presente do indicativo; 3. futuro do 
pretérito do indicativo. 

C) 1. futuro do indicativo; 2. presente do subjuntivo; 3. futuro do 
pretérito do indicativo. 

D) 1. pretérito perfeito do indicativo; 2. presente do subjuntivo; 3. 
futuro do subjuntivo. 

 
TEXTO II 

 

 
Disponível em http://ed-arte.blogspot.com/2009_10_01_. Acesso em 27 set 2020. 

 

LEGENDA: 
QUERIDA, OS INDICADORES ECONÔMICOS MOSTRAM 
QUE ESTAMOS À TODO VAPOR! 
 
7. Na charge do TEXTO II, a expressão empregada pelo 

personagem “à todo vapor” está relacionada com a questão 
 

A) do aumento da reciclagem de lixo produzido pela sociedade. 
B) do avanço na melhoria do bem-estar da população. 
C) da expansão do trabalho informal e empreendedor. 
D) do consumismo desenfreado e produção de lixo. 
 

 

8. A vírgula presente na fala do personagem foi empregada para 
 

A) separar orações coordenadas assindéticas. 
B) isolar o aposto. 
C) isolar o vocativo. 
D) separar adjunto adverbial deslocado. 

 

9. No período “Querida, os indicadores econômicos mostram que 
estamos à todo vapor!”, a partícula “que” pode ser classificada 
gramaticalmente como 

 

A) conjunção integrante. 
B) pronome interrogativo. 
C) conjunção explicativa. 
D) pronome relativo. 

 

 

10. Sobre o uso da crase em “...estamos à todo vapor”, é correto 
afirmar que 
 

A) está errado, porque o verbo não pede a preposição A, apesar 
do substantivo “vapor” aceitar o artigo A. 

B) está correto, porque a expressão adverbial “à vapor” sempre é 
usada com o sinal indicativo da crase. 

C) está correto, porque o verbo pede a preposição A e o 
substantivo seguinte aceita o artigo A. 

D) está errado, porque não ocorre o fenômeno da crase com 
palavras masculinas. 
 

CONHECIMENTOS ACERCA DE JAGUARIBE 
 

11. O município de Jaguaribe-CE situa-se sobre áreas de 
mineralogia mista, de tipos de cristais minerais que aparecem 
em rochas ígneas, sedimentares e metamórficas. São tipos de 
rochas que podem ocorrer na região do município de 
Jaguaribe-CE: 
 

A) gabro, diorito, granada, biotita e granodiorito. 
B) ortognaisse, migmatito, granito, gnaisse, calcário e quartzito. 
C) arenito, quartzito, basalto, charnoquito e ardósia.  
D) anfibólio, micaxisto, areia betuminosa, granodiorito e 

migmatito.  
 

 

12. Dos aspectos sobre a fundação do município e emancipação 
de Jaguaribe-CE, é correto afirmar que o município foi fundado 
em 

Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe, CE. Disponível em: 
https://www.jaguaribe.ce.gov.br/omunicipio.php Acesso em 15 set 2020.  

  
A) 08 de agosto de 1864 e emancipado em 12 de novembro de 

1918. 
B) 12 de novembro de 1864 e emancipado em 08 de novembro 

de 1918. 
C) 08 de novembro de 1864 e emancipado em 12 de agosto de 

1918. 
D) 12 de agosto de 1918 e emancipado em 08 de novembro de 

1864. 
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13. O brasão de armas de Jaguaribe-CE traz alguns dos principais 
elementos simbólicos que formam a cultura do município do 
leste cearense. Analise-o a seguir: 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Jaguaribe-CE. Brasão de Jaguaribe. Disponível 

em: https://www.jaguaribe.ce.gov.br/simbolos.php. Acesso em: 12 set 2020 

 
Com base nos símbolos constituintes do município, assinale a 
alternativa que represente corretamente as características de 
Jaguaribe-CE. 

 

A) A onça, representando o rio que passa pelo município e dá 
nome ao mesmo; a árvore com copa verde, que simboliza a 
prosperidade da caatinga no inverno chuvoso; o queijo coalho, 
principal prato da culinária jaguaribana; e a cruz portuguesa, 
significando a fé cristã-católica, presente na estrutura social 
fundacional de Jaguaribe.  

B) A onça, simbolizando o bioma de mata atlântica no qual o 
município se situa; o carvalho com o boi, representando a 
riqueza faunística e fitogeográfica; o queijo coalho, que 
representa o principal prato consumido no contexto de 
surgimento do município no século XIX; e a cruz de savoia, 
que representa a força da cultura tradicional católica e sua 
participação na característica social jaguaribana.  

C) O jaguar, que retrata o ambiente pantaneiro, típico de toda a 
região leste do Ceará; a figueira com a boiada, representando 
o auge da pecuária extensiva no sertão nordestino; o queijo 
prato, componente importante da culinária cearense; e a cruz 
de Belém, que simboliza o cristianismo protestante 
neopentecostal que estruturou a base moral e cultural de 
Jaguaribe-CE.  

D) A pantera, animal símbolo da cultural jaguaribana que 
representa os anos de rápida expansão econômica vivida no 
eixo sertanejo cearense; a oliveira e a anta, representando, 
junto com a pantera, toda a riqueza e biodiversidade que 
marca o ambiente do entorno do município de Jaguaribe; o 
queijo coalho, típico do consumo de baião de dois que marca 
a culinária regional; e a cruz portuguesa, representando a 
fundação de Jaguaribe no período colonial brasileiro. 

 
 
 
 
 

14. O município de Jaguaribe-CE situa-se na planície do rio 
homônimo, que percorre o estado do Ceará em um sentido 
Sul-Norte, desaguando no Oceano Atlântico, em forma de 
estuário. É correto afirmar que a parte em que se situa o 
município de Jaguaribe refere-se ao 

 

A) Baixo Jaguaribe, que compreende as partes mais planálticas 
do curso do rio. 

B) Baixo Jaguaribe, que compreende as partes mais rebaixadas 
(planície) do curso do rio. 

C) Alto Jaguaribe, que compreende as partes mais planálticas do 
curso do rio. 

D) Médio Jaguaribe, que compreende as partes de transição do 
curso do rio. 

 

 

15. A cidade de Jaguaribe-CE é conhecida como a terra do queijo 
coalho. A tradição da culinária na região pode ser explicada 
devido 
 

A) somente aos fatores históricos ligados à sua forma de 
produção totalmente artesanal. 

B) somente aos ingredientes frescos que são produzidos nas 
fazendas do entorno. 

C) à conservação da produção artesanal associada aos 
elementos físico-naturais da região. 

D) à junção entre os componentes químicos usados na ração do 
gado leiteiro, que fornece melhor leite para a produção da 
coalhada, principalmente.  

 

 

16. O Rio Jaguaribe, que nasce na região da Serra da Joaninha, 
no Ceará, já foi associado a uma outra nomenclatura. Assinale 
a alternativa que corresponde ao antigo nome do rio e o motivo 
de sua toponímia.  
 

A) Rio Jaburu, por causa da enorme biodiversidade dessa 
espécie animal que habitava os grandes e extensos campos 
alagáveis do vale cearense, que foram encontrados no 
contexto de instalação de fazendas portuguesas no período do 
Brasil Império (1822-1889). 

B) Riacho de Sangue, devido à localização no vale onde 
ocorreram diversos episódios de resistência tapuia, 
principalmente a Guerra dos Bárbaros (1670-1720), que tentou 
travar o avanço português do ciclo da cana e pecuária. 

C) Ribeirão Kauane, denominação derivada da grande presença 
de gaviões-rei na região e a sua enorme extensão que pode 
ser identificada a partir de seu curso sul-norte. 

D) Rio Tapuia, devido à grande presença de povos tapuia 
distribuídos às margens do antigo curso d’água, que 
impressionou grandemente os registros feitos pelo inglês 
Barão de Studart (1856-1938), no início da ocupação que 
formaria Jaguaribe-Mirim. 
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17. Observe o mapa a seguir:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/2355/Mapa%20Geologico.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 12 set 2020. 
 

A correta classificação da Compartimentação Tectônica onde o município de Jaguaribe-CE está localizado, considerando a Província, 
Domínio e Subdomínio, refere-se a 

 

A) Província Costeira, Domínio Central, Subdomínio Granjeiro. 
B) Província Parnaíba, Domínio Setentrional, Subdomínio Ceará Central.  
C) Província Borborema, Domínio Setentrional, Subdomínio Jaguaribeano. 
D) Província Parnaíba, Domínio Central, Subdomínio Jaguaribeano. 
 

 

18. Leia o trecho a seguir:  
 
“Já a criação do gado de toda a região do Vale do Jaguaribe abastecia o mercado da chamada “carne de charque”, como também, 
da “carne verde”. Diz-nos Jucá (1994): “a carne de charque era um dos gêneros básicos da alimentação colonial, cujo consumo atingia 
a mão de obra escrava [...] atrelada ao mecanismo das grandes lavouras [...]”. (JUCÁ, 1994, p. 15) Assim sendo, a produção do queijo 
de coalho de Jaguaribe liga-se à instalação das fazendas para a criação de gado, passando pelo período das charqueadas no século 
XIX, uma produção inicialmente associada à economia de subsistência. O certo é que quase todos tinham acesso ao queijo e a 
manteiga para consumo das suas famílias e agregados.” (ULISSES, Ivaneide. Consumo e tradição: a inserção do queijo coalho de Jaguaribe-CE no mercado 

de produtos de artesanais (1970-2010), 2016, p. 52).  
 
Atribua V para as assertivas verdadeiras e F para as assertivas falsas, com relação às características sociohistóricas da produção de 
queijo coalho em Jaguaribe-CE: 

 

(     ) Criação de gado (ciclo da pecuária nordestina). 

(     )  O modo de produção artesanal, não industrial por volta de 1860.  

(     )  Correlação com as charqueadas.  

(     )  Ligação da produção do queijo com a cultura de subsistência, marcando a vida e cultura local. 
 

Assinale a alternativa que contém a sequência correta, no sentido de cima para baixo. 
 

A) V, V, V, V. 
B) F, F, F, F. 
C) F, V, F, V. 
D) V, V, F, F. 

 
 
 
 
 
 

 

http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/2355/Mapa%20Geologico.pdf?sequence=1&isAllowed=y


 

 

  

~ 6 ~ 
 

 CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 

19. Observe o mapa a seguir: 

 
Disponível em: http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/2355/Mapa%20Geologico.pdf?sequence=1&isAllowed=y Acesso em 12 set 2020. 

 

O município de Jaguaribe-CE localiza-se próximo à 
 

A) Fratura Ceará-Mirim (FCM). 
B) Zona de Cisalhamento Jaguaribe. 
C) Zona de Cisalhamento Tauá. 
D) Zona de Cisalhamento Farias Brito. 
 

 
20. A renda de filé, uma das mais importantes fontes de renda da população de Jaguaribe-CE e liderada pelo trabalho feminino há muitas 

décadas, pode ser definida como 
 

A) o corte da carne bovina de modo diferenciado, que aproveita as partes mais nobres da peça. 
B) assim como o baião-de-dois com queijo coalho, um tipo de produção gastronômica artesanal, que depende das tradicionais 

cozinheiras de charque. 
C) relacionado à produção pecuária de gado de corte, principalmente de filé mignon e filé de alcatra. 
D) um trabalho artesanal realizado a partir de redes de confecção, como o bordado, que nasceu em Alagoas e foi levado à cultura 

jaguaribana. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

http://rigeo.cprm.gov.br/xmlui/bitstream/handle/doc/2355/Mapa%20Geologico.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

21. Analise as afirmativas a seguir sobre a Administração Pública: 
 

I. Atualmente, o conceito de Administração Pública vai além da 
sua manifestação de vontade através de servidores públicos.  

II. Os órgãos públicos jamais poderão ser pessoas jurídicas de 
direito privado. 

III. A Administração Pública é regida por diversos princípios, tais 
como o da supremacia do interesse público sobre o particular 
e o da pessoalidade.  

 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 

 

22. Assinale abaixo a única alternativa que não trata de 
característica da Administração Pública. 

 

A) Função executora.  
B) Função instrumental. 
C) Estrutura hierarquizada. 
D) Competência ilimitada. 
 

 

23. Sobre a Administração Pública Direta e Indireta, assinale a 
alternativa incorreta. 

 

A) A Administração Pública Indireta, assim como a Administração 
Pública Direta, pode exercer o poder regulamentar. 

B) A Administração Pública Indireta, ao contrário da 
Administração Pública Direta, pode ser composta por 
empresas públicas. 

C) A Administração Pública Indireta, ao contrário da 
Administração Pública Direta, não pode exercer o poder de 
polícia. 

D) A Administração Pública Direta, ao contrário da Administração 
Pública Indireta, não pode ser composta por autarquias. 

 

 

24. Assinale a única frase em que pode ser usada a expressão 
“bis in idem” corretamente. 

 

A) O Prefeito reconheceu o bis in idem na última condenação do 
servidor público à pena de suspensão do trabalho por trinta 
dias. 

B) Era caso de cobrança única contra o devedor, ou seja, bis in 
idem. 

C) Bis in idem, os concursos públicos estão cada vez mais 
difíceis. 

D) A escolha do Presidente e do Vice-Presidente da Câmara 
Municipal será em bis in idem. 

 
 
 
 
 

25. Com base nas expressões e vocábulos latinos de uso 
frequente nas comunicações administrativas oficiais, é 
possível afirmar que 
 

A) Ad causam significa “sem processo”. 
B) Vacatio legis significa “vacância da lei”. 
C) Ad hoc significa “desde o começo”. 
D) In totum significa “na fé”. 

 

 

26. Durante uma sessão de deliberação da Câmara Municipal, o 
Vereador João de Deus citou a expressão “interna corporis” 
como justificativa para que fosse indeferido um requerimento 
de sustentação oral do Prefeito. Nesse caso, é possível afirmar 
que 
 

A) o Vereador usou a expressão de forma indevida, já que o 
correto seria “ad referendum”. 

B) o Prefeito deve responder ao Vereador com a expressão “verbi 
gratia”. 

C) o Vereador utilizou corretamente a expressão latina que 
significa “aprovação por unanimidade”. 

D) O Vereador entendeu que o requerimento tratou de assunto 
que deveria ser discutido, pela Câmara Municipal, sem a 
interferência do Prefeito. 

 

 

27. Sobre os atos administrativos, analise as afirmativas a seguir: 
 

I. Todos os atos administrativos são, antes de tudo, atos 
normativos, já que estão inseridos no direito administrativo 
estatal. 

II. Nada impede que os atos administrativos sejam regidos pelo 
direito privado, sendo necessário apenas que assim o queira o 
agente público legalmente investido na função. 

III. A discricionariedade dos atos administrativos reside nos 
seguintes atributos: sujeito, motivo e finalidade. 
 

Assinale 
 

A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

 

28. Assinale a única alternativa que trata de situação a ser 
concretizada através de contrato administrativo. 
 

A) Retrocessão 
B) Desapropriação indireta 
C) Concessão de serviço público 
D) Tombamento de bem público 

 

 

29. Assinale a única instituição que não tem atuação típica no 
âmbito do controle da Administração Pública. 
 

A) Defensoria Pública da União 
B) Conselho Nacional de Justiça 
C) Tribunal de Contas do Distrito Federal 
D) Congresso Nacional 
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30. A respeito dos serviços públicos, analise as afirmativas a 
seguir: 

 

I. Há diversas fontes de receitas para custear os serviços 
públicos, como, por exemplo, a arrecadação de taxas e de 
impostos. 

II. O não pagamento de tributos e de tarifas implica na suspensão 
imediata do serviço público ao usuário inadimplente. 

III. O princípio da modicidade tarifária determina que nenhum 
usuário de baixa renda seja onerado com o custo do serviço 
público. 

 

Assinale 
 

A) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
C) se apenas as afirmativas I e III estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
 

 

31. Assinale corretamente alternativa que apresente o órgão 
competente para fiscalizar a aplicação de recursos repassados 
pela União, mediante convênio, a Município. 

 

A) Tribunal de Contas do Município 
B) Ministério Público Municipal 
C) Tribunal de Contas da União 
D) Gabinete do Prefeito Municipal 
 

 

32. Analise as afirmativas a seguir sobre os servidores públicos: 
 

I. Com a aprovação recente da Reforma da Previdência, todos 
os servidores públicos passaram a estar vinculados ao regime 
celetista. 

II. É lícita a incorporação de vantagens vinculadas ao exercício 
de função de confiança ou de cargo em comissão à 
remuneração do cargo efetivo.  

III. O servidor público será aposentado compulsoriamente, com 
proventos proporcionais, aos 65 (sessenta e cinco) anos. 

 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
 

 

33. Assinale a alternativa correta quanto à forma de tratamento 
para Maria da Conceição, servidora pública municipal, se 
dirigir, por escrito, ao Secretário de Educação. 

 

A) Sr. Excelência Secretário de Educação  
B) Ilmo. Excelência Secretário de Educação 
C) Senhor Secretário de Educação 
D) Dr. Secretário de Educação 
 
 
 
 
 

34. João, servidor público municipal, foi aprovado em concurso 
público para o cargo de analista administrativo na Secretaria 
Municipal de Saúde. Para tomar posse nesse cargo, o referido 
servidor, por lei, teve que solicitar vacância do cargo de 
assistente administrativo no mesmo órgão, onde já gozava de 
estabilidade. Após algum tempo, João foi inabilitado no estágio 
probatório no cargo de analista administrativo. Nesse caso, é 
possível afirmar que 
 

A) João tem direito à indenização a ser paga pelo Município, já 
que ficou sem dois cargos públicos.  

B) João pode ser reconduzido ao cargo de assistente 
administrativo, se houver previsão legal. 

C) João não deveria ter requerido a vacância do cargo de 
assistente administrativo, mas poderá retornar a esse 
mediante reintegração. 

D) a posse de João no cargo de analista administrativo ofendeu a 
moralidade administrativa, por força da vedação do nepotismo. 

 

 

35. A respeito da remuneração dos servidores públicos, analise as 
afirmativas a seguir: 
 

I. O servidor público tem direito à revisão geral anual de sua 
remuneração, com preservação do valor real através da 
incidência de correção monetária igual ou superior ao índice 
oficial de inflação. 

II. É vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies 
remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do 
serviço público.  

III. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público 
não serão computados nem acumulados para fins de 
concessão de acréscimos ulteriores. 
 

Assinale 
 

A) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
B) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
C) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
D) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 

 

 

36. No meio ambiente do trabalho, é possível afirmar que 
 

A) a segurança do trabalho envolve a proteção da vida e da saúde 
de todos os empregados, inclusive dos estagiários e de 
colaboradores externos que estejam nas dependências da 
empresa. 

B) o pagamento de adicional de insalubridade aos empregados 
exime o empregador da implementação de melhorias no 
ambiente de trabalho. 

C) a penosidade está relacionada com a exposição do 
trabalhador a materiais nucleares, ainda que a sua jornada de 
trabalho seja de apenas 04 (quatro) horas diárias. 

D) o pagamento de adicional de periculosidade aos empregados 
exime o empregador da implementação de melhorias no 
ambiente de trabalho. 
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37. Analise as afirmativas a seguir sobre a Redação Oficial: 
 

I. A redação oficial está embasada na premissa de que a 
redundância facilita a compreensão da mensagem. 

II. A elipse consiste na colocação de um item lexical no lugar de 
uma oração.  

III. A formalidade e a padronização são essenciais para a boa 
prática da redação oficial. 

 

Assinale 
 

A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas a afirmativa II estiver correta. 
C) se apenas a afirmativa III estiver correta. 
D) se nenhuma afirmativa estiver correta. 
 

 

38. Sobre o sistema de registro de preços previsto na Lei n. 
8.666/93, assinale a alternativa incorreta.  

 

A) O sistema de registro de preços será regulamentado por 
decreto, atendidas as peculiaridades regionais.  

B) No sistema de registro de preços, a seleção será feita 
mediante concorrência. 

C) É condição do sistema de registro de preços que a validade do 
registro não seja superior a um ano. 

D) A existência de preços registrados impede a Administração de 
firmar contratações por outros meios licitatórios. 

 

 

39. De acordo com a Lei nº 8.666/93, é possível afirmar que 
 

A) a licitação pode ser considerada inexigível, mas jamais 
dispensada. 

B) o procedimento licitatório caracteriza ato administrativo formal, 
seja ele praticado em qualquer esfera da Administração 
Pública. 

C) as licitações de obras públicas são sigilosas.  
D) não poderá ser estabelecida margem de preferência nas 

licitações. 
 

 

40. Analise as afirmativas a seguir com base na Lei n. 8.666/93: 
 

I. A lei em questão considera servidor público aquele que 
exerce, mesmo que transitoriamente ou sem remuneração, 
cargo, função ou emprego público. 

II. Equipara-se a servidor público, para os fins da lei em questão, 
apenas quem exerce cargo, emprego ou função em entidade 
estatal.  

III. A Lei n. 8.666/93 não prevê penalização para os ocupantes de 
cargo em comissão ou de função de confiança em órgãos da 
Administração direta. 

 

Assinale 
 
A) se apenas a afirmativa I estiver correta. 
B) se apenas as afirmativas I e II estiverem corretas. 
C) se apenas as afirmativas II e III estiverem corretas. 
D) se todas as afirmativas estiverem corretas. 
 
 

 
 


