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CADERNO DE PROVAS 
 

Cargo Prova Tipo 

  
 

➢ AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS. 

 

Leia atentamente as instruções abaixo: 

 

✓ O candidato deverá OBRIGATORIAMENTE observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 
contaminação e disseminação do COVID-19. 

✓ Deixe sobre a carteira apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta ou azul, feita 
de material transparente. 

✓ Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 
✓ Verifique se: 

• No seu cartão resposta, o tipo de prova destacado corresponde ao mesmo tipo de prova constante no caderno 
de prova que lhe foi entregue. As provas de cada cargo serão identificadas pelos números 1, 2, 3 e 4 e é de 
responsabilidade do candidato a conferência do tipo de prova constante no cartão resposta e no caderno de 
prova.  

• Sua prova é para o cargo ao qual se inscreveu e se a mesma contém 20 questões, numeradas de 1 à 20. Caso 
contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas reclamações posteriores por falha de 
impressão e/ou total de questões. 

✓ Preencha o Cartão Resposta, com as informações solicitadas. 
✓ Para cada questão existe apenas uma resposta certa. A resposta certa deve ser marcada no Cartão Resposta. 
✓ Segue demonstrado a forma correta de preencher o Cartão Resposta: 
✓ As marcações duplas, rasuradas ou marcadas diferente do modelo acima, ocasionará a anulação da questão.  
✓ É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 
✓ A prova terá duração de 02h30min, incluído neste horário, o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 
✓ A saída da sala só poderá ocorrer após decorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 
✓ Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local de aplicação 

das provas. 
✓ Não é permitido o uso do banheiro após entregar seu Cartão Resposta. 

Boa prova! 

________________________________________________________________________________ 
Rascunho do gabarito: 
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Conhecimentos Específicos

Questão 01

Conforme         a         Lei         Complementar         Federal         101/2000         (Lei
de         Responsabilidade         Fiscal),         marque         a         alternativa
CORRETA.

(A) As         previsões         de         receita         vedarão         a         observações         as
normas         técnicas         e         legais.         (art.         12)

(B) É         obrigatória         a         realização         de         transferências
voluntárias         para         o         ente         que         não         observe         o
disposto         no         caput,         no         que         se         refere         aos         impostos.
(art.         11         §         único)

(C) Constituem         requisitos         essenciais         da
responsabilidade         na         gestão         fiscal         a         instituição,
previsão         e         efetiva         arrecadação         de         todos         os
tributos         da         competência         constitucional         do         ente         da
Federação.         (art.         11)

(D) O         montante         previsto         para         as         receitas         de
operações         de         crédito         deverá         ser         superior         ao         das
despesas         de         capital         constantes         do         projeto         de         lei
orçamentária.         (art.         12         §2º)

Questão 02

Conforme         a         Lei         Orgânica         Municipal,         marque         a
alternativa         CORRETA.

(A) Os         detentores         de         mandato         eletivo         bem         como         os
Secretários         Municipais         serão         remunerados         com
exceção         de         subsídio         fixado         em         parcela         única
vedado         o         acréscimo         de         qualquer         gratificação
adicional,         abono,         prêmio,         verba         de         representação
ou         outra         espécie         remuneratória.         (art.         23)

(B) Caberá         ao         Prefeito         e         ao         Presidente         da         Câmara
decretar         a         prisão         penal         dos         servidores         que         lhe
sejam         subordinados         e         dos         cidadãos         em         geral
envolvidos,         omissos         ou         remissos         na         prestação         de
contas         de         dinheiro         público         sujeito         à         sua         guarda.
(art.         21         §         único)

(C) O         governo         municipal         é         constituído         pelos         Poderes
Legislativo,         Executivo         e         Judiciário,         sendo
dependentes         entre         si.         (art.         24)

(D) O         servidor         municipal         será         responsável         civil,
criminal         e         administrativamente         pelos         atos         que
praticar         no         exercício         de         cargo         ou         função         ou         a
pretexto         de         exercê-lo.         (art.         21)

Questão 03

Para         aquisição         de         bens         e         serviços         comuns,         poderá
ser         adotada         a         licitação         na         modalidade         de         pregão,         que
será         regida         pela         Lei         nº         10.520,         de         17         de         julho         de
2002.         Conforme         o         art.         5º         desta         Lei,         é         vedada         a

exigência         de:

I.Garantia         de         proposta.
II.Prazo         de         validade         das         propostas.
III.Aquisição         do         edital         pelos         licitantes,         como         condição
para         participação         no         certame.
IV.Sigilo.
V.Pagamento         de         taxas         e         emolumentos,         salvo         os
referentes         a         fornecimento         do         edital,         que         não         serão
superiores         ao         custo         de         sua         reprodução         gráfica,         e         aos
custos         de         utilização         de         recursos         de         tecnologia         da
informação,         quando         for         o         caso.

Está         (ão)         CORRETO         (S):

(A) Somente         as         assertivas         I,         II,         III         e         V         estão         corretas.
(B) Todas         as         assertivas         estão         corretas.
(C) Somente         as         assertivas         I,         III         e         IV         estão         corretas.
(D) Somente         as         assertivas         I,         III         e         V         estão         corretas.

Questão 04

Em         relação         a         correspondência         e         redação         oficial,         o
decreto         nº         9.758,         de         11         de         abril         de         2019,         que         dispõe
sobre         a         forma         de         tratamento         empregada         na
comunicação,         oral         ou         escrita,         com         agentes         públicos
da         administração         pública         federal         direta         e         indireta,         e
sobre         a         forma         de         endereçamento         de         comunicações
escritas         a         eles         dirigidas         diz         que         o         único         pronome         de
tratamento         utilizado         na         comunicação         com         agentes
públicos         federais         é___________,         independentemente
do         nível         hierárquico,         da         natureza         do         cargo         ou         da
função         ou         da         ocasião.

Marque         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         a         lacuna.

(A) "doutor".
(B) "ilustríssimo".
(C) "senhor".
(D) "Vossa         Excelência".

Questão 05

Conforme         o         Estatuto         dos         Servidores         Públicos
Municipais,         ao         entrar         em         exercício,         o         servidor
nomeado         para         cargo         de         provimento         efetivo         ficará
sujeito         a         estágio         probatório         por         período         de         36         (trinta         e
seis)         meses,         durante         o         qual         a         sua         aptidão,
capacidade         e         desempenho         serão         objeto         de         avaliação
por         Comissão         Especial,         composta         por         03         (três)
servidores         estáveis,         com         vistas         à         aquisição         da
estabilidade,         observados         os         seguintes         quesitos:
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I.Assiduidade/pontualidade.
II.Disciplina.
III.Eficiência         e         eficácia.
IV.Responsabilidade.
V.Relacionamento.
VI.Para         os         ingressantes         no         magistério         público,
observa-se         ainda         o         planejamento         das         atividades.

Está         (ão)         CORRETA         (S):

(A) Somente         as         assertivas         I,         II,         III,         IV         estão         corretas.
(B) Somente         as         assertivas         I,         II,         III         e         V         estão         corretas.
(C) Todas         as         assertivas         estão         corretas.
(D) Somente         as         assertivas         I,         II,         III,         IV         e         V         estão

corretas.

Questão 06

Os         atos         de         improbidade         praticados         por         qualquer
agente         público,         servidor         ou         não,         contra         a
administração         direta,         indireta         ou         fundacional         de
qualquer         dos         Poderes         da         União,         dos         Estados,         do
Distrito         Federal,         dos         Municípios,         de         Território,         de
empresa         incorporada         ao         patrimônio         público         ou         de
entidade         para         cuja         criação         ou         custeio         o         erário         haja
concorrido         ou         concorra         com         mais         de         cinquenta         por
cento         do         patrimônio         ou         da         receita         anual,         serão
punidos         na         forma         da         Lei         Federal         nº         8.429/92.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         INCORRETA.

(A) Ocorrendo         lesão         ao         patrimônio         público         por         ação
ou         omissão,         dolosa         ou         culposa,         do         agente         ou         de
terceiro,         dar-se-á         o         integral         ressarcimento         do
dano.         (art.         5º)

(B) Os         agentes         públicos         de         qualquer         nível         ou
hierarquia         são         obrigados         a         velar         pela         estrita
observância         dos         princípios         de         legalidade,
impessoalidade,         moralidade         e         publicidade         no         trato
dos         assuntos         que         lhe         são         afetos.         (art.         4º)

(C) No         caso         de         enriquecimento         ilícito,         perderá         o
agente         público         ou         terceiro         beneficiário         os         bens         ou
valores         acrescidos         ao         seu         patrimônio.         (art.         6º)

(D) O         sucessor         daquele         que         causar         lesão         ao
patrimônio         público         ou         se         enriquecer         ilicitamente
não         poderá         responder         com         o         valor         da         herança.
(art.         8º)

Questão 07

Conforme         a         Lei         8.666/93         (Lei         de         Licitações),         marque
a         alternativa         CORRETA.

(A) Os         contratos         decorrentes         de         dispensa         ou         de
inexigibilidade         de         licitação         podem         sofrer         ajustes
em         relação         aos         termos         do         ato         que         os         autorizou         e
da         respectiva         proposta.         (art.         54         §2º)

(B) Jamais         poderá         ser         exigida         prestação         de         garantia
nas         contratações         de         obras,         serviços         e         compras.
(Art.         56)

(C) Nos         contratos         celebrados         pela         Administração
Pública         com         pessoas         físicas         ou         jurídicas,         inclusive
aquelas         domiciliadas         no         estrangeiro,         o         foro
competente         para         dirimir         qualquer         questão
contratual         será         na         capital         do         Brasil,         ou         seja:
Brasília/DF.         (art.         55         §2º)

(D) Os         contratos         devem         estabelecer         com         clareza         e
precisão         as         condições         para         sua         execução,
expressas         em         cláusulas         que         definam         os         direitos,
obrigações         e         responsabilidades         das         partes,         em
conformidade         com         os         termos         da         licitação         e         da
proposta         a         que         se         vinculam.         (art.         54         §1º)

Questão 08

Não         obstante         que         muitos         órgãos         incentivam         um
ambiente         mais         descontraído         como         meio         de         tornar
seus         servidores         mais         confortáveis         e         até         produtivos,
cumprir         regras         de         comportamento         no         ambiente         de
trabalho         é         de         suma         importância         para         uma         boa
qualidade         do         serviço         prestado.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         INCORRETA         em
relação         as         atitudes         que         se         deve         ter         no         ambiente         de
trabalho.

(A) Não         se         preocupe         em         invadir         a         privacidade         dos
colegas         de         trabalho.

(B) Tenha         bom         senso         ao         se         vestir.         Roupas         discretas         e
mais         sérias         são         mais         favoráveis         para         o         ambiente
de         trabalho.

(C) Seja         pontual         e         proativo.
(D) Mantenha         o         respeito         pelos         colegas         de         trabalho.

Questão 09

Em         relação         ao         pedido         de         acesso,         conforme         a         Lei
Federal         nº         12.527/2011,         qualquer         interessado         poderá
apresentar         pedido         de         acesso         a         informações         aos
órgãos         e         entidades         referidos         no         art.         1º         desta         Lei,         por
qualquer         meio         legítimo,         devendo         o         pedido         conter         a
identificação         do         requerente         e         a         especificação         da
informação         requerida.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         INCORRETA.
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(A) São         vedadas         quaisquer         exigências         relativas         aos
motivos         determinantes         da         solicitação         de
informações         de         interesse         público.         (art.         10         §         3º)

(B) Para         o         acesso         a         informações         de         interesse         público,
a         identificação         do         requerente         não         pode         conter
exigências         que         inviabilizem         a         solicitação.         (art.         10         §
1º)

(C) O         órgão         ou         entidade         pública         deverá         autorizar         ou
conceder         o         acesso         à         informação         disponível         no
prazo         mínimo         de         30         (trinta)         dias.         (art.         11)

(D) Os         órgãos         e         entidades         do         poder         público         devem
viabilizar         alternativa         de         encaminhamento         de
pedidos         de         acesso         por         meio         de         seus         sítios         oficiais
na         internet.         (art.         10         §         2º)

Questão 10

Conforme         a         Lei         Federal         nº         8.112/1990,         marque         a
alternativa         CORRETA.

(A) Em         regra,         é         incentivada         a         prestação         de         serviços
gratuitos.         (art.         4º)

(B) O         servidor         ocupante         de         cargo         em         comissão         ou         de
natureza         especial         poderá         ser         nomeado         para         ter
exercício,         interinamente,         em         outro         cargo         de
confiança,         sem         prejuízo         das         atribuições         do         que
atualmente         ocupa,         hipótese         em         que         deverá         optar
pela         remuneração         de         um         deles         durante         o         período
da         interinidade.         (art.         9º,         §         único)

(C) A         nomeação         para         cargo         em         comissão         depende         de
prévia         habilitação         em         concurso         público         de         provas
ou         de         provas         e         títulos,         obedecidos         a         ordem         de
classificação         e         o         prazo         de         sua         validade.         (art.         10)

(D) Às         pessoas         portadoras         de         deficiência         é
assegurado         o         direito         de         se         inscrever         em         concurso
público         para         provimento         de         cargo         cujas         atribuições
sejam         compatíveis         com         a         deficiência         de         que         são
portadoras,         para         tais         pessoas         serão         reservadas
até         5%         (cinco         por         cento)         das         vagas         oferecidas         no
concurso.         (art.         5º,         §         2º)

Questão 11

É         através         dos         atos         administrativos         que         a
Administração         Pública         manifesta         sua         vontade.         O         ato
administrativo         é,         deste         modo,         uma         manifestação         do
Estado         que         produz         efeitos         jurídicos         imediatos,
conferindo,         transferindo,         impondo         ou         modificando
direitos         e         obrigações.

Neste         sentido,         marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) A         finalidade         do         ato         administrativo         é         satisfazer         ao
interesse         privado.

(B) O         servidor         público         pode         praticar         excesso         de         poder.
(C) A         finalidade         do         ato         administrativo         é         satisfazer         ao

interesse         público.
(D) O         servidor         público         sempre         pode         praticar         os         atos

administrativos         conforme         seu         próprio
entendimento.

Questão 12

Marque         a         alternativa         CORRETA.

Os         procedimentos         previstos         na         Lei         nº         12.527/2011
destinam-se         a         assegurar         o         direito         fundamental         de
acesso         à         informação         e         devem         ser         executados         em
conformidade         com         os         princípios         básicos         da
administração         pública.         Para         esta         Lei,         considera-se:

(A) Documento:         qualidade         da         informação         coletada         na
fonte,         com         o         máximo         de         detalhamento         possível,
sem         modificações.

(B) Autenticidade:         qualidade         da         informação         não
modificada,         inclusive         quanto         à         origem,         trânsito         e
destino.

(C) Informação         sigilosa:         aquela         relacionada         à         pessoa
natural         identificada         ou         identificável.

(D) Informação:         dados,         processados         ou         não,         que
podem         ser         utilizados         para         produção         e         transmissão
de         conhecimento,         contidos         em         qualquer         meio,
suporte         ou         formato.

Questão 13

A         licitação         destina-se         a         garantir         a         observância         do
princípio         constitucional         da         isonomia,         a         seleção         da
proposta         mais         vantajosa         para         a         administração         e         a
promoção         do         desenvolvimento         nacional         sustentável         e
será         processada         e         julgada         em         estrita         conformidade
com         os         princípios         básicos         da         legalidade,         da
impessoalidade,         da         moralidade,         da         igualdade,         da
publicidade,         da         probidade         administrativa,         da
vinculação         ao         instrumento         convocatório,         do
julgamento         objetivo         e         dos         que         lhes         são         correlatos.

Conforme         o         art.         3º         da         Lei         8.666/93,         em         igualdade         de
condições,         como         critério         de         desempate,         será
assegurada         preferência         aos         bens         e         serviços:

(A) Produzidos         no         País.
(B) Produzidos         por         empresas         anônimas.
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(C) Produzidos         ou         prestados         por         empresas
estrangeiras.

(D) Produzidos         ou         prestados         por         grandes         indústrias         do
País.

Questão 14

Conforme         o         Decreto         Federal         nº         7.724/2012,         marque         a
alternativa         CORRETA.

(A) Todos         os         servidores         adotarão         as         providências
necessárias         para         que         o         pessoal         a         elas
subordinados         conheçam         as         normas         e         observe         as
medidas         e         procedimentos         de         segurança         para
tratamento         de         informações         classificadas         em
qualquer         grau         de         sigilo.         (art.         44)

(B) As         informações         classificadas         como         documentos         de
guarda         permanente         que         forem         objeto         de
desclassificação         serão         encaminhadas         ao         Arquivo
Nacional,         ao         arquivo         permanente         do         órgão
público,         da         entidade         pública         ou         da         instituição         de
caráter         público,         para         fins         de         organização,
preservação         e         acesso.         (art.         40)

(C) Será         negado         acesso         às         informações         necessárias         à
tutela         judicial         ou         administrativa         de         direitos
fundamentais.         (art.         42)

(D) As         informações         sobre         condutas         que         impliquem
violação         dos         direitos         humanos         praticada         por
agentes         públicos         ou         a         mando         de         autoridades
públicas         deverão         ser         objeto         de         classificação         em
qualquer         grau         de         sigilo         e         ter         seu         acesso         negado.
(art.         41)

Língua Portuguesa

TEXTO 01
O texto seguinte servirá de base para responder às
questões de 15 a 17.

A         IMPORTÂNCIA         DA         TECNOLOGIA         EDUCACIONAL
(1º§)         Os         jovens         hoje         em         dia         estão         ligados         a         uma
'sociedade         digital'         com         o         grande         avanço         tecnológico         e
meios         de         comunicação,         mas         isso         tem         gerado         muitas
questões.         A         tecnologia         não         tem         mais         como         ser
evitada,         principalmente         pelos         jovens         e         adolescentes,
e         no         ambiente         escolar         não         é         diferente,         e         isso         vem
gerando         muitas         opiniões         diversas         na         sociedade.         Mas
todos         nós         somos         cientes         de         que         o         uso         dos         aparelhos
digitais         melhoram         e         favorecem         o         trabalho         nas
escolas,         tornando-o         mais         criativo,         dinâmico         e
envolvente.         Os         membros         das         próprias         escolas
precisam         reconhecer         que         o         celular         é         sim         importante,
e         que         para         os         pais,         é         um         meio         de         monitoramento         da
trajetória         diária         dos         filhos,         no         qual         é         um         fácil         contato
entre         eles.

(2º§)         O         objetivo         dos         educadores         deveria         ser         apenas
conscientizar         os         próprios         do         uso         indevido,         e         não
proibir.         O         celular         pode         ser         utilizado         facilmente         como
um         organizador,         que         contém         um         acesso         muito         rápido,
assim         ajudando         o         desempenho         didático.         Nós,         jovens,
temos         capacidade         de         raciocinar         e         observar         várias
coisas         ao         mesmo         tempo,         e         com         o         celular         não         iria         ser
diferente,         como         por         exemplo:         podemos         copiar         e         ouvir
uma         explicação         na         sala         de         aula,         tocar         e         cantar         em
um         instrumento         musical         sem         problema         algum.
(3º§)         Antes         não         dependíamos         tanto         da         tecnologia,
mas         quanto         mais         ela         cresce,         mais         a         violência
aumenta         absurdamente         seu         índice,         e         assim         segue
preocupando         mais         os         próprios         pais         que,         às         vezes
passam         o         dia         todo         longe.         A         nova         era         digital         tem         que
ser         considerada         pelas         escolas         uma         aliada,         e         não
inimiga.         Sou         a         favor         da         conscientização         dos         alunos,
mas         não         da         proibição         em         si,         o         aluno         que         tiver
responsabilidade,         não         deixará         o         objeto         digital
atrapalhar         seus         estudos         e         conhecimentos         adquiridos,
assim         ele         será         útil         no         momento         certo,         sem         afetar         o
seu         desempenho         mental.         (...)

(https://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/redacao/a-importancia-tecnologia-educa

cional.htm) - (Adaptado)

Questão 15

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)O         título         do         texto         exemplifica         um         período         simples
composto         por         oração         absoluta,         escrita         com
contrações         prepositivas,         substantivos         e         adjetivos.
(__)No         desenvolvimento         do         texto,         percebe-se
claramente         que         os         jovens         desprezam         as         tecnologias
usadas         pela         sociedade         digital,         porque         preferem
preservar         os         conhecimentos         tradicionais.
(__)O         (1º§)         está         escrito         com         períodos         que         têm
classificações         diferentes,         há         um         termo         que         faz
antítese         com         "menos",         há         um         termo         que         faz         antítese
com         "sim",         e         um         termo         que         faz         antítese         com         difícil.
(__)O         primeiro         período         do         (2º§)         inicia         com         oração
escrita         com         locução         verbal         enunciando         ideia
hipotética         no         futuro         do         pretérito         do         modo         indicativo.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Questão 16

Analise         as         assertivas         com         (V)         verdadeiro         ou         (F)         falso.

(__)O         sujeito         da         oração         é         elíptico         ou         desinencial         de
primeira         pessoa         da         singular.
(__)Em:         "Nós,         jovens¹,         temos²         capacidade         de³
raciocinar"         temos,         respectivamente:         um         aposto         do
sujeito         simples,         concordância         verbal         na         primeira
pessoal         do         plural,         preposição         imposta         pela         regência
nominal.
(__)Em:         "O¹         aluno         que²         tiver         responsabilidade³"
temos,         respectivamente:         artigo         definido,         pronome
relativo,         substantivo         abstrato         polissílabo         paroxítono
com         função         sintática         de         objeto         direto.
(__)A         oração:         "Antes         não         dependíamos         tanto         da
tecnologia"         exemplifica         um         caso         de         uso         de         hipérbato.

Após         análise,         assinale         a         alternativa         que         apresenta         a
sequência         CORRETA         dos         itens         acima,         de         cima         para
baixo:

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

Questão 17

Analise         as         assertivas         seguintes:

I.O         período:         "Os         membros         das         próprias         escolas
precisam         reconhecer         que         o         celular         é         sim         importante,
e         que         para         os         pais,         é         um         meio         de         monitoramento         da
trajetória         diária         dos         filhos,         no         qual         é         um         fácil         contato
entre         eles"         inicia         com         oração         escrita         com         os         termos
essenciais         dispostos         na         ordem         direta,         cujo         predicado
é         formado         por         locução         verbal         seguida         de         conjunção
subordinativa         integrante         estruturando         uma         oração
subordinativa         substantiva         objetiva         direta.
II.Sobre         o         primeiro         período         do         (3º§),         pode-se         afirmar,
corretamente,         que         dentre         os         componentes
linguísticos,         temos:         um         verbo         no         pretérito         imperfeito
do         modo         indicativo,         um         verbo         que         faz         sinônimo         com
"cresce",         uma         expressão         com         pronome         possessivo         e
substantivo         trissílabo         proparoxítono         exercendo
função         sintática         de         objeto         direto,         e         expressões         que
transmitem         ideia         de         proporcionalidade.
III.A         crase         da         expressão:         "às         vezes         passam         o         dia
todo         longe"         é         obrigatória         porque         faz         parte         da         própria

expressão.
IV.Sobre         as         palavras         da         série         numérica         crescente:
"próprias¹,         questões²,         ciente³"         pode-se         afirmar
corretamente:         temos         exemplo         de         encontros
consonantais         (1),         temos         exemplo         de         dígrafo         e         ditongo
nasal         (2),         temos         exemplo         de         hiato         (3).
V.Os         verbos         da         série         numérica         crescente         dos         termos
do         segundo         período         de         (3º§):         "A         nova         era¹         digital         tem²
que         ser³         considerada         pelas         escolas         uma         aliada,         e         não
inimiga"         são         todos         de         segunda         conjugação         e         estão
no         presente         do         modo         indicativo.
VI.Nas         expressões:         "favorecem         o         trabalho",
"precisam         reconhecer         que         o         celular"         e         "assim
ajudando         o         desempenho         didático"         temos         três
exemplos         de         uso         de         pronomes         oblíquos         átonos         em
posição         de         próclise.

Está         (ão)         CORRETA         (S):

(A) Apenas         as         assertivas         I,         IV,         V         e         VI.
(B) Apenas         as         assertivas         I,         II,         III         e         IV.
(C) Apenas         as         assertivas         I,         III         e         V.
(D) Apenas         as         assertivas         III,         V         e         VI.

Conhecimentos Gerais

Questão 18

_________________________         é         um         médico
cardiologista         brasileiro,         presidente         da         Sociedade
Brasileira         de         Cardiologia         e         atual         ministro         da         Saúde
do         Brasil,         substituindo         o         general         de         divisão         do
Exército         Brasileiro,         Eduardo         Pazuello.
https://pt.wikipedia.org/wiki/

Marque         a         alternativa         que         preenche
CORRETAMENTE         a         lacuna.

(A) Paulo         Guedes.
(B) Onyx         Lorenzoni.
(C) Carlos         Alberto         dos         Santos         Cruz.
(D) Marcelo         Antônio         Cartaxo         Queiroga         Lopes.

Questão 19

Os         turistas         que         visitam         São         João         do         Oeste         e         outros
10         municípios         no         Oeste         de         Santa         Catarina         contam
com         uma         diversidade         de         opções         de         águas         termais,
minerais,         hidrominerais         ou         sulfurosas.         A         região         é         rica
na         oferta         de         águas         com         as         mais         diferentes
propriedades,         mas         também         oferece         lindos         cenários
em         meio         à         natureza,         com         fontes,         cascatas         e         áreas
para         a         prática         do         turismo         de         aventura.
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https://turismo.saojoao.sc.gov.br/sobre-a-cidade

São         João         do         Oeste,         compõe         qual         região         turística?
Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Canto         dos         pássaros.
(B) Vale         das         Cachoeiras.
(C) Vale         das         Águas.
(D) Recanto         das         águas         termais.

Questão 20

Conforme         a         Lei         Orgânica         do         Município,         ao         Município
é         vedado:

I.Estabelecer         cultos         religiosos         ou         igrejas,
subvencioná-los,         embaraçar-lhes         o         funcionamento         ou
manter         com         eles         ou         seus         representantes         relações         de
dependência         ou         aliança,         ressalvada         na         forma         da         lei,         a
colaboração         de         interesse         público.
II.Aceitar         fé         aos         documentos         públicos.
III.Criar         igualdade         entre         brasileiros.
IV.Subvencionar         ou         auxiliar,         de         qualquer         modo,         com
recursos         pertencentes         aos         cofres         públicos,         quer         pela
imprensa,         rádio,         televisão,         serviços         de         auto-falante         ou
qualquer         outro         meio         de         comunicação,         propaganda
político-partidária         ou         fins         estranhos         à         administração.

Marque         a         alternativa         CORRETA.

(A) Somente         as         assertivas         I         e         II         estão         corretas.
(B) Somente         as         assertivas         I         e         IV         estão         corretas.
(C) Todas         as         assertivas         estão         erradas.
(D) Todas         as         assertivas         estão         corretas.
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