
 

 

 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020 PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPÃSSI 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões e 
Folha de Respostas. 

 
1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 
Disciplina Composição 
Língua Portuguesa 1 a 5 
Matemática 6 a 10 
Informática Básica 11 a 15 
Conhecimentos Gerais 16 a 20 
Conhecimentos Específicos 21 a 30 
Redação  

 
2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas e da Versão 

Definitiva da Redação. 
3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  
4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar após 

autorização. 
5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 
6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 
prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 
calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, conforme 
constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar em Ata da Sala, 
para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta azul 
ou preta, Caderno de Questões, Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 
10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas e a Versão Definitiva da Redação. Confira seus 

dados e em caso de erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do 
candidato em ambas as folhas. Em hipótese alguma elas serão substituídas caso o candidato dobre, 
amasse, rasgue ou molhe. Cuidado, pois esses serão os únicos documentos válidos para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de pertences, 
o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas e Versão Definitiva da Redação com caneta de tinta 
azul ou preta. Atenção: verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 
diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas, Versão 
Definitiva da Redação e Caderno de Questões, se for o caso. O rascunho da Redação será retido pelo 
Fiscal de Sala. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado do 
Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 
17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material da 

sala. 
18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 
Leia o texto para responder as questões. 
 
Quer empreender? Estes são os primeiros passos para abrir um 

negócio 
Em entrevista exclusiva, subsecretária de empreendedorismo e 

pequenas e médias empresas de São Paulo explica os 
primeiros passos começar um negócio 

Por Juliana Américo 
 

Em 2020, o Brasil deve atingir o seu maior patamar de 
novos empreendedores. Segundo a pesquisa Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM), aproximadamente 25% da 
população adulta estará envolvida na abertura de um novo 
negócio ou em empresas com até 3 anos e meio de atividade. 

Parte destas novas empresas que estão surgindo são 
impulsionadas pela crise do coronavírus. Com 12, 7 milhões de 
pessoas desempregadas, de acordo com os dados de maio da 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua 
Mensal (PNAD Contínua), do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística (IBGE), o empreendedorismo se torna uma 
alternativa de renda. 

No entanto, Jandaraci Araújo, subsecretaria de 
empreendedorismo e médias empresas do estado de São Paulo 
e primeira mulher a ocupar o cargo de diretora executiva na área 
de Finanças do Banco do Povo Paulista, lembra que 
empreender, principalmente em momentos de crise, demanda 
atenção. “Empreender nunca foi fácil e empreender no Brasil 
sempre foi algo complicado por causa da burocracia e 
dificuldades em abrir uma empresa. Hoje, a gente tem mais um 
obstáculo que é uma questão que independe de instituições, um 
elemento exógeno e que a gente tem que aprender a lidar”.  

Jandaraci nasceu na Bahia, mas se mudou para o Rio de 
Janeiro no final dos anos 90 para fugir de um relacionamento 
violento e podem dar mais oportunidades para as filhas. Apesar 
de, na época, ter formação tecnóloga de metalmecânica e 
administração, ela não conseguia emprego. A solução foi 
começar a vender salgados na porta de uma universidade. “Um 
professor que sempre comprava comigo um dia perguntou 
sobre minha história e conversamos. No dia seguinte, ele me 
deu seu cartão e pediu que procurasse uma de suas gerentes. 
Cinco dias depois, comecei a trabalhar na rede do Pão de 
Açúcar. Fiz minha carreira lá.” Ela também é a conselheira da 
Women in Leadership in Latin America (WILL), ONG voltada 
para o empoderamento feminino nas organizações, é voluntária 
no Grupo Mulheres do Brasil e coordena o programa 
Empreenda Rápido, que promove capacitação empreendedora, 
formalização e microcrédito. 

A empreendedora ainda lembra que para um negócio ter 
sucesso, é preciso sim estar atento às tendências de mercado, 
mas também ser criativo. “Tem aquele grupo de 
empreendedores tipo o peixe rêmora, que sai seguindo os 
tubarões. Ele não constrói nada, porque toda hora está mudando 
o negócio para alguma coisa que está em alta”, explica. 

Disponível em https://vocesa.abril.com.br/empreendedorismo/dicas-para-quem-
quer-comecar-a-empreender/ 

 
1. Assinale a alternativa que apresenta um advérbio. 
a) “Ele não constrói nada, porque toda hora está mudando 

o negócio” 
b) “a gente tem mais um obstáculo que é uma questão que 

independe de instituições” 
c) “Em 2020, o Brasil deve atingir o seu maior patamar de 

novos empreendedores.” 
d) “A empreendedora ainda lembra que para um negócio 

ter sucesso...” 

2. Analise: “Apesar de, na época, ter formação 
tecnóloga de metalmecânica e administração, ela não 
conseguia emprego” e assinale a alternativa que 
apresenta a classificação dos vocábulos em destaque. 

a) Conjunção; substantivo; sujeito. 
b) Preposição; adjetivo; pronome. 
c) Preposição; substantivo; sujeito. 
d) Conjunção; adjetivo; pronome. 
 
3. Analise as vírgulas do último período do último 

parágrafo e assinale a alternativa correta. 
a) A primeira vírgula foi usada para separar as orações 

coordenadas e a segunda vírgula foi usada para indicar 
o aposto. 

b) A primeira vírgula foi usada para isolar o advérbio e a 
segunda vírgula para isolar vocativo. 

c) A primeira vírgula foi usada por se tratar de uma oração 
subordinada e a segunda para isolar o vocativo. 

d) A primeira vírgula foi usada para separar orações 
simples e a segunda vírgula foi usada para isolar uma 
oração coordenada. 

 
4. Analise: “A solução foi começar a vender salgados na 

porta de uma universidade.” E assinale a alternativa 
que apresenta o tipo de sujeito dessa oração. 

a) Sujeito simples. 
b) Sujeito composto. 
c) Sujeito indeterminado. 
d) Sujeito oculto. 
 
5. Assinale a alternativa incorreta de acordo com o 

texto. 
a) A crise causada pelo coronavírus é também uma porta 

para novos negócios. 
b) Jandaraci é considerada um pessoa bem sucedida. 
c) Para empreender, é preciso estar atento as necessidades 

do mercado. 
d) A empresária menciona o peixe rêmora por se referir ao 

trabalho que ela fazia na porta das escolas. 
 

Matemática 
 
6. Analise os conjuntos abaixo e assinale a alternativa 

que apresenta o resultado de: (A ∪ B) ∩ (C ∪ A) 
A={0,7,9,10,12} 
B={9,11,12,13}  
C={0,7,14,15} 

a) {0,7,9,10,11,12,13,14,15} 
b) {0,7,12} 
c) {0,7,9,10,12} 
d) {11,13,14,15} 
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7. O Secretário Municipal de Saúde de uma cidade do 
interior, lançou um programa de combate a 
endemias nos bairros mais carentes. Para tal projeto, 
o Secretário contava com um total de 75 agentes de 
saúde, sendo 30 agentes femininos e 45 agentes 
masculinos. Para ter mais eficiência nos trabalhos, 
ele formou grupos de trabalho compostos por 2 
agentes femininos e 3 agentes masculinos, totalizando 
5 agentes em cada grupo. Com base na determinação 
do Secretário, assinale a alternativa que apresenta a 
quantidade de grupos que poderão ser formados. 

a) 10 grupos   
b) 15 grupos 
c) 20 grupos 
d) 30 grupos 
 
8. Considerando X =  (��  +  √��

�    +  ��	� 
�),  assinale 
a alternativa que corresponde ao valor correto de X. 

a) 15 
b) 20 
c) 25 
d) 30 
 
9. Um terreno retangular cuja a área mede 2.000�� 

tem um dos seus lados medindo 50 metros. Assinale 
a alternativa que apresenta a medida do perímetro 
total deste terreno. 

a) 180 metros 
b) 190 metros 
c) 200 metros 
d) 220 metros 
 
10. O Diretor da UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de 

um grande hospital precisava montar uma escala de 
atendimento dos seus 6 médicos que faziam parte do 
quadro de funcionários. A intenção do Diretor era 
montar 2 equipes com 3 médicos cada, assim cada 
equipe alternaria em plantões de 24 horas. Assinale 
a alternativa que apresenta a quantidade de 
maneiras diferentes que poderiam ser montadas 
essas equipes. 

a) 6 
b) 10 
c) 15 
d) 20 
 

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

padrão, português do Brasil, assinale a alternativa 
correta. (Obs.: o sinal de + não faz parte do comando, 
significa que as teclas devem ser pressionadas 
simultaneamente) 

a) Usando o Windows 10, se o usuário ao acessar o 
Explorador de Arquivos, selecionar com o mouse um 
determinado arquivo que esteja localizado no HD do seu 
computador e, na sequência, pressionar 
simultaneamente as teclas de atalho CTRL + D, o 
arquivo será duplicado. 

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

tiver tamanho maior do que o tamanho de espaço 
disponível na pasta lixeira. 

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

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

 
12. Considerando o MS-Word 2016, em português e em 

sua configuração padrão, assinale a alternativa 
incorreta. 

a) A guia “Arquivo” de um documento do MS-Word 2016 
dá acesso a uma área chamada de Backstage, que facilita 
a execução de tarefas como salvar, imprimir e 
compartilhar documentos. 

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

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

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

 
13. Trabalhando com a planilha eletrônica do pacote 

Microsoft Office, MS-Excel 2016, versão em 
português e em sua configuração padrão, o usuário 
digitou na célula C4 da planilha abaixo, a seguinte 
fórmula:    
=MAIOR(A2:C3;3) 
 Assinale a alternativa que apresenta o resultado da 
célula C4. 

 
 
 

 
 
 
 
 
a) 6 
b) 9 
c) 12 
d) 22 
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14. Considerando o tema computação em nuvem (do 
inglês cloud computing), analise as assertivas e 
assinale a alternativa que apresenta corretamente 
conceitos e aplicações de Computação em Nuvens. 

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

II. O armazenamento de dados é feito em serviços on-
line, em uma rede de computadores. Dessa maneira, 
para realizarmos determinada tarefa, bastaria nos 
conectarmos ao serviço on-line, desfrutar de suas 
ferramentas, salvar o trabalho e depois acessá-lo de 
qualquer outro lugar. 

III. Com a computação em nuvem, os dados do usuário 
não estão salvos em um disco rígido do seu 
computador, mas sim disponíveis na web. Desta 
forma o usuário pode acessar as suas informações a 
partir de qualquer dispositivo como, por exemplo, 
um computador, um tablet ou até mesmo a partir de 
um celular. 

a) Apenas I e II estão corretas. 
b) Apenas I e III estão corretas. 
c) Apenas II e III estão corretas. 
d) Todas estão corretas. 
 
15. Sobre os conceitos de vírus e outros tipos de 

programas maliciosos que podem provocar ataques 
em um computador, analise as assertivas e assinale a 
alternativa correta. 

I. O Cavalo de Tróia ou Trojan Horse é um tipo 
programa malicioso que podem entrar em um 
computador disfarçados como um programa comum 
e legítimo. Ele serve para possibilitar a abertura de 
uma porta de forma que usuários mal-intencionados 
possam invadir seu computador. 

II. O backdoor é um recurso utilizado por diversos 
malwares para garantir acesso remoto ao sistema ou 
à rede infectada. Para esse fim, os códigos maliciosos 
podem explorar falhas críticas não documentadas 
existentes em programas instalados, falhas 
características de softwares desatualizados ou do 
firewall, para abrir portas do roteador. 

III. Ransomware é um tipo de software nocivo que 
restringe o acesso ao sistema infectado com uma 
espécie de bloqueio e cobra um resgate em 
criptomoedas para que o acesso possa ser 
restabelecido. 

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

Conhecimentos Gerais 
 
16. Dentro dos aspectos geográficos, existe o clima. Com 

relação ao clima e as condições meteorológicas do 

município de Tupãssi, informe se é verdadeiro (V) ou 

falso (F) para o que se afirma e assinale a alternativa 

que apresenta a sequência correta. 
(   ) O clima é subtropical, úmido mesotérmico. 
(   ) Tem verões quentes e geadas muito frequentes, com 

tendência de concentração de chuvas nos meses de 

verão, sem estação seca definida. 
(   ) A média das temperaturas dos meses mais quentes é 

superior a 20 graus centígrados. 

(   ) A média das temperaturas dos meses mais frios é 

inferior a 16 graus centígrados. 
a) F – V – V – F. 
b) V – F – F – F. 
c) V – F – F – V. 
d) V – V – V – V.  
 
17. Com relação aos aspectos geográficos do Brasil, 

relacione as colunas e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta com relação às 

principais bacias hidrográficas brasileiras.  
1. Bacia Amazônica 
2. Bacia do Prata. 
3. Bacia do São Francisco. 
4. Bacia Tocantins-Araguaia.  
(   ) É a maior bacia em território brasileiro. 

Aproveitando seu potencial hidrelétrico, nela se 
encontra a usina de Tucuruí.  

(   ) É formada pelos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, 
que nascem no Brasil. O rio Paraná tem o maior 
potencial hidrelétrico do país, o que propiciou a 
construção da usina de Itaipu na fronteira com o 
Paraguai. O rio Uruguai também possui potencial 
hidrelétrico em seu curso. Já o rio Paraguai, que 
atravessa a planície do Pantanal, é muito utilizado 
para navegação. 

(   ) É a de maior superfície de água do mundo. Embora 
seja uma bacia de planície, com 23 mil km 
navegáveis, essa bacia possui também grande 
potencial hidrelétrico.  

(   ) Com potencial hidrelétrico razoável, possui 
importante usina no estado da Bahia, chamada Paulo 
Afonso. 

a) 4 – 2 – 1 – 3. 
b) 4 – 1 – 2 – 3. 
c) 1 – 2 – 3 – 4. 
d) 1 – 3 – 4 – 2.  
 
18. De acordo com as cores que estão presentes na 

bandeira do município de Tupãssi, assinale a 

alternativa correta.  
a) Verde, branco, vermelho e amarelo.  
b) Amarelo, azul, laranja e branco. 
c) Verde, amarelo, branco e azul.  
d) Marrom, amarelo, azul e vermelho.  
 
19. Baseando na Lei Orgânica do município de Tupãssi, 

analise as assertivas e assinale a alternativa correta 

com relação aos objetivos da política de 

desenvolvimento municipal.  
I. Priorizar o primado do trabalho. 
II. Promover, de forma integrada, o desenvolvimento 

social e econômico. 
III. Realizar plano, programas e projetos de interesse dos 

segmentos marginalizados da sociedade. 
IV. Cooperar com a União e o Estado e consorciar-se a 

outros municípios, na realização de metas de 

interesse da coletividade. 
a) Apenas I e II estão corretas.  
b) Apenas II, III e IV estão corretas.  
c) Apenas III e IV estão corretas.  
d) Todas estão corretas.   
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20. Com relação a Lei Orgânica do município de 

Tupãssi, assinale a alternativa que descreve o que 

consta no Art. 4. 
a) O Município de Tupãssi, entidade componente da 

República Federativa do Brasil, é dotado de autonomia 

política, administrativa, financeira e legislativa, nos 

termos da Constituição Federal, da Constituição do 

Estado do Paraná e desta Lei Orgânica, objetivando, na 

área de seu território, construir uma sociedade livre, 

justa e solidária. 
b) São Poderes do Município, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo e o Executivo. 
c) O Município de Tupãssi integra a divisão administrativa 

do Estado do Paraná. 
d) O Município é dividido em distritos, objetivando a 

descentralização do poder e a desconcentração dos 
serviços públicos. 

 

Conhecimentos Específicos 
 
21. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma sobre a Lei nº 1.545/2013, que dispõe sobre 
o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de 
Tupãssi, e assinale a alternativa que apresenta a 
sequência correta. 

(   )  A aprovação do servidor em estágio probatório será 
declarada através de portaria. 

(   )  O servidor público estável só perderá o cargo em 
virtude de sentença judicial transitado em julgado ou 
mediante processo administrativo em que seja 
assegurado ampla defesa. 

(   )  A transferência ocorrerá de ofício ou a pedido do 
servidor, com interstício de, pelo menos, dois anos 
entre uma e outra, atendido o interesse do serviço e 
mediante preenchimento de vaga. 

(   )  A readaptação será efetivada em cargo de carreira 
de atribuições afins, respeitada habilitação prevista 
para o cargo, podendo acarretar redução da 
remuneração do servidor. 

(   )  Extinto o cargo ou declarada a sua desnecessidade, o 
servidor estável ficará em disponibilidade com 
remuneração integral. 

(   )  A redistribuição dar-se-á exclusivamente para o 
ajustamento de quadros de pessoal às necessidades 
dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, 
extinção ou criação de órgão ou entidade. 

a) V – F – F – F – V – F. 
b) V – F – V – F – V – F. 
c) V – F – V – V – F – V. 
d) V – V – F – F – V – V. 
 
22. Analise as assertivas sobre as responsabilidades dos 

servidores contidas na Lei nº 1.545/2013, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais 
de Tupãssi, e assinale a alternativa correta. 

I. O servidor responde civil, penal e 
administrativamente pelo exercício irregular de suas 
atribuições. 

II. A responsabilidade civil decorre de ato omissivo ou 
comissivo praticado no desempenho do cargo ou 
função. 

III. A responsabilidade administrativa resulta de ato 
omissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo 
ao erário ou a terceiros. 

IV. As sanções civis, penais e administrativas não 
poderão cumular-se. 

V. A responsabilidade civil ou administrativa do 
servidor será afastada no caso de absolvição criminal 
que negue a existência do fato a sua autoria. 

a) Apenas uma assertiva está incorreta. 
b) Apenas duas assertivas estão incorretas. 
c) Apenas três assertivas estão incorretas. 
d) Apenas quatro assertivas estão incorretas. 
 
23. Analise as assertivas sobre anulação de Atos 

Administrativos e assinale a alternativa correta. 
I. É a declaração de invalidade de um ato 

administrativo ilegítimo ou ilegal. 
II. É a supressão de um ato administrativo legítimo e 

eficaz. 
III. É realizada pela Administração, por não mais lhe 

convir a sua existência. 
IV. Como regra geral, seus efeitos retroagem às suas 

origens, invalidando as consequências passadas, 
presentes e futuras do ato.  

a) Apenas I está correta. 
b) Apenas II está correta. 
c) Apenas I e IV estão corretas. 
d) Apenas II e III estão corretas. 
 
24. São aqueles para os quais a lei estabelece os 

requisitos e condições de sua realização. Nessa 
categoria de atos, as imposições legais absorvem, 
quase que por completo, a liberdade do 
administrador, uma vez que sua ação fica adstrita 
aos pressupostos estabelecidos pela norma legal para 
a validade da atividade administrativa. A definição 
refere-se a quais atos? 

a) Vinculados. 
b) Discricionários. 
c) De expediente. 
d) De império. 
 
25. De acordo com o art. 25 da Lei nº 8666, de 21 de 

junho de 1993, é inexigível a licitação quando houver 
inviabilidade de competição, exceto: 

a) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
que só possam ser fornecidos por produtor, empresa ou 
representante comercial exclusivo, vedada a preferência 
de marca, devendo a comprovação de exclusividade ser 
feita através de atestado fornecido pelo órgão de registro 
do comércio do local em que se realizaria a licitação ou 
a obra ou o serviço, pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal, ou, ainda, pelas entidades 
equivalentes. 

b) para aquisição de materiais, equipamentos, ou gêneros 
fornecidos por uma marca específica, desde que 
justificados os motivos de preferência pela marca e a 
qualidade dos produtos/serviços fornecidos comprovada 
por meio de atestados emitidos por outros órgãos da 
União, Estados, Distrito Federal, ou Municípios. 

c) para a contratação de serviços técnicos enumerados no 
art. 13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais 
ou empresas de notória especialização, vedada a 
inexigibilidade para serviços de publicidade e 
divulgação. 

d) para contratação de profissional de qualquer setor 
artístico, diretamente ou através de empresário 
exclusivo, desde que consagrado pela crítica 
especializada ou pela opinião pública. 
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26. É o ajuste pelo qual a Administração delega ao 
particular a execução remunerada de serviço ou de 
obra pública ou lhe cede o uso de um bem público, 
para que o explore por sua conta e risco, pelo prazo 
e nas condições regulamentares e contratuais. Trata-
se do Contrato 

a) de Fornecimento. 
b) de Serviço. 
c) de Gerenciamento. 
d) de Concessão. 
 
27. ____________________ são aquelas que não seriam 

comuns ou que seriam ilícitas em contrato celebrado 
entre particulares, por conferirem prerrogativas a 
uma das partes (a Administração) em relação à 
outra; elas colocam a Administração em posição de 
supremacia sobre o contratado. 
Assinale a alternativa que preenche corretamente a 
lacuna. 

a) Cláusulas moderadas 
b) Cláusulas exorbitantes 
c) Cláusulas administrativas 
d) Cláusulas irrisórias 
 
28. Os bens públicos são classificados em, exceto: 
a) os de uso comum do povo. 
b) os de uso especial. 
c) os de uso restrito a um grupo. 
d) os dominicais. 
 
29. De acordo com o art. 6º da Lei nº 8666, de 21 de junho 

de 1993, relacione as colunas e assinale a alternativa 
que apresenta a sequência correta. 

1. Obra. 
2. Compra. 
3. Alienação. 
4. Seguro-Garantia. 
5. Execução direta. 
6. Contratante. 
7. Contratado. 
(   ) Feita pelos órgãos e entidades da Administração, 

pelos próprios meios. 
(   ) Toda aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 
(   ) Toda transferência de domínio de bens a terceiros. 
(   ) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação 

ou ampliação, realizada por execução direta ou 
indireta. 

(   ) Garante o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas por empresas em licitações e contratos. 

(   ) Pessoa física ou jurídica signatária de contrato com 
a Administração Pública. 

(   ) Órgão ou entidade signatária do instrumento 
contratual. 

a) 5 – 2 – 3 – 1 – 4 – 7 – 6. 
b) 3 – 2 – 5 – 1 – 4 – 6 – 7. 
c) 5 – 1 – 3 – 2 – 4 – 7 – 6. 
d) 4 – 2 – 1 – 5 – 3 – 6 – 7. 
 
30. Sobre desapropriação, assinale a alternativa que 

representa aquela que se decreta para promover a 
justa distribuição da propriedade ou condicionar seu 
uso ao bem-estar social. 

a) Desapropriação indireta. 
b) Desapropriação por interesse social. 
c) Desapropriação por utilidade pública. 
d) Desapropriação por necessidade pública. 
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Instruções para a Prova de Redação 
 
De acordo com o item 12.4.1  - do Edital de Abertura - O candidato terá sua redação avaliada com nota 0 (zero) se: 
a) não desenvolver o tema proposto, ou seja, fugir ao tema proposto;  
b) não desenvolver o tema na tipologia textual exigida, isto é, desenvolver uma narração e/ou uma descrição, um poema ou 
outra tipologia/gênero;  
c) apresentar acentuada desestruturação na organização textual ou atentar contra o pudor (seja ele qualquer tipo); 
d) redigir seu texto a lápis ou a tinta em cor diferente de azul ou preta; 
e) desenvolver o texto com menos de 15 (quinze) linhas ou mais de 25 (vinte e cinco) linhas;  
f) redigir seu texto com menos de 180 (cento e oitenta) palavras;  
g) não for apresentada na versão definitiva ou for entregue em branco ou desenvolvida com letra ilegível, com espaçamento 
excessivo entre letras, palavras, parágrafos e margens.  
h) apresentar identificação de qualquer natureza (nome parcial, nome completo, outro nome qualquer, número, letra, sinais, 
desenhos ou códigos). 
 
A partir da leitura do texto de apoio a seguir e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija um 
texto dissertativo-argumentativo em norma padrão da língua portuguesa, expondo as consequências positivas e negativas da 
crise econômica gerada pela pandemia. 
 

 
Nuvem de incertezas 

Por Cristiano Noronha 
 

Desde março, o Brasil parou por conta da pandemia do novo coronavírus. Chegamos ao mês de julho. Estamos entrando no 
quarto mês da batalha contra a Covid-19 e uma série de questões continuam sem resposta. A mais importante de todas é sobre quando 
teremos uma vacina. Há informações de que em a fase de ensaios clínicos já está iniciando. Quanto tempo esse processo poderá levar? 
Não se sabe. A imprevisibilidade trazida pela pandemia também ronda nossa economia e as contas públicas dos governos federal, 
estaduais e municipais. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, estima que o PIB do Brasil este ano sofra uma queda de 
6,4. Mas, considerando alguns indicadores econômicos, ele enxerga um possível “viés de melhora”. O mercado tem uma expectativa 
semelhante. De acordo com a última pesquisa Focus (feita pelo Banco Central com o mercado financeiro), as projeções indicam uma 
retração de 6,54%. Bem mais pessimistas são as previsões do Banco Mundial (-8%) e do Fundo Monetário Internacional (-9,1%). 

Sabe-se que o déficit na Previdência deve se agravar, embora seja difícil precisar seu tamanho. Em março, o governo fazia um 
cálculo de R$ 241 bilhões. Em maio, reavaliou para cima: R$ 276,5 bilhões. Já a Instituição Fiscal Independente (IFI) do Senado Federal 
projeta R$ 306,2 bilhões. O secretário do Tesouro, Mansueto Almeida, alerta que o déficit primário do setor público pode chegar a R$ 
850 bilhões, ou 11,5% do PIB. O Brasil sairá da pandemia com dívida bruta acima de 95% do PIB, o que é elevado para países 
emergentes. Não sabemos quantas empresas conseguirão sobreviver à crise. Os pedidos de recuperação judicial e de falência estão 
crescendo e atingem principalmente as pequenas e as microempresas. Vale ressaltar que elas são responsáveis por mais de 72% dos 
empregos no país. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes acredita que o número de falências no setor será alto mesmo após 
o fim da quarentena, já que milhares de trabalhadores perderão o emprego e continuarão cautelosos. 

Outra dimensão preocupante é o desemprego. De acordo com o IFI, podemos chegar ao fim do ano com 14,2% de 
desempregados, em um cenário otimista. Mas o índice pode atingir 15,3%. De acordo com o IBGE, fechamos 2019 em 11,9%. A boa 
notícia é que para 2021 as previsões apontam para um crescimento do PIB de 3,5%. Havendo crescimento, poderemos recuperar parte 
dos empregos perdidos. Para tanto, o Congresso Nacional precisa continuar empenhado na agenda de reformas estruturais com o objetivo 
de reduzir o déficit das contas públicas e melhorar o ambiente de negócios. Sem essa agenda, a recuperação será ainda mais lenta e 
sacrificante para a população. E nosso futuro ficará ainda mais incerto. 

Disponível em https://istoe.com.br/nuvem-de-incertezas/ 
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