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CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS EFETIVOS 
DO QUADRO DE PESSOAL DO IPREV MARIANA

1. A prova terá, no máximo, 4 (quatro) horas de duração, incluído o tempo desti nado à transcrição do gabarito 
na Folha de Respostas, único documento válido para correção.

2. O candidato deverá conferir os seus dados pessoais na Folha de Respostas, em especial seu nome e o número 
do documento de identi dade.

3. Não haverá substi tuição da Folha de Respostas por erro do candidato ou por qualquer outro dano.

4. O candidato só poderá se reti rar do recinto após 60 (sessenta) minutos, contados a parti r do efeti vo início da prova.

5. Este caderno contém 40 questões de múlti pla escolha, assim distribuídas: 

  - Língua Portuguesa: 10 questões (numeradas de 01 a 10);

  - Informáti ca: 5 questões (numeradas de 11 a 15);

  - Legislação: 15 questões (numeradas de 16 a 30);

  - Conhecimentos Específi cos: 10 questões (numeradas de 31 a 40).

6. Cada questão apresenta 4 alternati vas, de (a) a (d). O candidato deverá lê-las, atentamente, antes de respon-
der a elas.

7. Caso o Caderno não corresponda à função de inscrição, esteja incompleto ou com defeito, o candidato deverá 
solicitar ao aplicador, durante os primeiros 20 minutos, as providências cabíveis.

8. O candidato deverá entregar ao aplicador este Caderno de Provas e a Folha de Respostas.

9. O candidato passará o Gabarito para a Folha de Respostas, uti lizando caneta esferográfi ca azul ou preta.
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LÍNGUA PORTUGUESA

AS QUESTÕES DE 01 A 08 SE REFEREM AO TEXTO 
SEGUINTE.

APRENDEMOS A CONTAR COM OS DEDOS

Nós usamos o sistema decimal porque temos dez 
dedos nas mãos 

Marcelo Viana*

Ao entregar o rebanho ao pastor, o proprietário ano-
ta o número de animais: uma pedrinha para cada 
ovelha. Assim, na volta da pastagem poderá conferir 
que nenhuma foi perdida (ou comida…). 

Repetidos ao longo de milênios, rituais como este 
acabaram levando à compreensão de que o rebanho 
e o monte de pedrinhas têm algo abstrato em co-
mum: o número de objetos.

Foi muito lento. “Muitas eras devem ter passado an-
tes que o homem descobrisse que um casal de pás-
saros e um par de dias são ambos ocorrências do nú-
mero 2”, ponderou o filósofo Bertrand Russel. Mais 
do que qualquer outra coisa, foram nossos dedos 
que contribuíram para essa construção abstrata. “É 
à possibilidade de articular os dez dedos que a hu-
manidade deve o seu êxito no cálculo”, escreveu o 
historiador Tobias Dantzig.

Vestígios estão presentes em muitos idiomas. Por 
exemplo, em português e em outras línguas usamos 
“dígito” (“dedo”, em latim) como sinônimo de algaris-
mo. Mas o indício mais notável da origem anatômica 
do número está no fato de quase todo o mundo usar 
o sistema decimal de numeração.

É um sistema posicional, o valor de cada “dígito” de-
pende da posição. Por exemplo, em 3.333 o “3” da 
direita vale 3 mesmo, o próximo vale 30=3x10, o se-
guinte 300=3x10² e o da esquerda 3.000=3x10³.

Por que usamos 10, e não outro número, como a 
base desse sistema de numeração? Simplesmente 
porque temos 10 dedos nas mãos e, desde tempos 
imemoriais, os usamos para contar. Mas a humanida-
de experimentou outras bases.

Alguns povos antigos da Oceania usaram a base 5. 
Talvez contassem com uma só mão, usando a outra 
como indicador, enquanto seguravam a arma de-

baixo do braço? Na base 5, há apenas cinco dígitos 
(0 a 4) e, por exemplo, 3.333 representa o número 
3+3x5+3x5²+3x5³, ou seja, 468 (na base 10). Os sím-
bolos V=5, L=50 e D=500 na numeração romana sina-
lizam um uso antigo da base 5.

Outros povos, em todos os continentes, usaram a 
base 20. Presumivelmente, contavam também com 
os pés... Existem vestígios em línguas como o fran-
cês (80 é equivalente a “quatre-vingts”) e o inglês 
(“3-score” significa 60). Em se tratando dos babilô-
nios, estes criaram um sistema posicional de base 60. 
Devemos a eles a divisão da hora em 60 minutos e do 
minuto em 60 segundos.

Para quem está habituado ao sistema decimal, bases 
maiores do que 10 apresentam um inconveniente: é 
necessário inventar símbolos para os dígitos acima de 
9. Na base 16, muito utilizada em programação, são 
usadas letras: A é 10, B é 11, C é 12, D é 13, E é 14 e F 
é 15. Quanto é 3E8 vezes 5DC nessa base? Respostas 
são bem-vindas pelo e-mail viana.folhasp@gmail.com.

* Diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada, ganhador do 
Prêmio Louis D., do Institut de France.

Folha de São Paulo, Folhacorrida, 08 jan. 2020, p. B10. Adaptado.

QUESTÃO 01

Nesse texto, o autor procura defender o ponto de vis-
ta de que “aprendemos a contar com os dedos”. 

A esse respeito, como estratégia discursiva, ele faz 
uso de alguns recursos argumentativos, EXCETO o

a) do argumento de autoridade, porque pretende 
conferir maior credibilidade às suas ideias e contar 
com a adesão do público-alvo de sua exposição.

b) da menção a fatos históricos, ao apontar, entre ou-
tros, que muitos povos antigos contribuíram para a 
existência de vários sistemas de numeração.

c) da ironia, para satirizar e desvalorizar o uso do sis-
tema decimal primitivo, pois, “Ao entregar o rebanho 
ao pastor, o proprietário [anotava] o número de ani-
mais: uma pedrinha para cada ovelha.”

d) da exemplificação, quando afirma que o sistema 
decimal de numeração é posicional e cita que “em 
3.333 o “3” da direita vale 3 mesmo, o próximo vale 
30=3x10, o seguinte 300=3x10² e o da esquerda 
3.000=3x10³.” 
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QUESTÃO 02

“É um gênero textual argumentativo, cujo objetivo é 
informar o leitor e fazê-lo refletir, por meio de textos 
normalmente curtos.” (SARMENTO, 2013, p. 425) 

O conceito apresentado se aplica ao texto “Aprende-
mos a contar com os dedos”, pois, quanto ao gênero, 
ele se classifica como um

a) conto.

b) relato.

c) diário.

d) manifesto.

QUESTÃO 03

A frase em que o autor parece se dirigir ao leitor em 
sua exposição sobre o tema abordado é:

a) “Nós usamos o sistema decimal porque temos dez 
dedos nas mãos.”

b) “Os símbolos V=5, L=50 e D=500 na numeração ro-
mana sinalizam um uso antigo da base 5.”

c) “Mais do que qualquer outra coisa, foram nossos de-
dos que contribuíram para essa construção abstrata.”

d) “Quanto é 3E8 vezes 5DC nessa base? Respostas são 
bem-vindas pelo e-mail viana.folhasp@gmail.com.”

QUESTÃO 04

Sobre as palavras que compõem o texto, informe se é 
verdadeiro (V) ou falso (F) o que se afirma.

(   ) Na expressão “tempos imemoriais”, o termo 
em destaque, sem prejuízo para o sentido, pode ser 
substituído por “imperiais”.

(   ) Em “...uma pedrinha para cada ovelha...”, as 
palavras “pedrinha” e “ovelha” se apresentam no 
sentido literal, caracterizando a linguagem objetiva, 
conotativa.

(   ) Nas frases “Muitas eras devem ter passado...” e 
“Eras na vida a pomba predileta...”, os termos subli-
nhados são homófonos/homógrafos, pois têm grafia 
e pronúncia idênticas.

(   ) O termo “pastor”, no contexto em que foi em-
pregado, significa “condutor de rebanhos”; todavia, 
ele se torna polissêmico ao assumir outros sentidos, 
além do original, em novos contextos de uso. 

De acordo com as afirmações, a sequência correta é

a) F, F, V, V.

b) F, V, V, F.

c) V, F, F, V.

d) F, V, V, V.
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QUESTÃO 05

Aspectos da sintaxe de concordância, de regência e 
de colocação pronominal serão abordados nos textos 
a seguir.

Texto I

“Outros povos, em todos os continentes, usaram a 
base 20. Presumivelmente, contavam também com 
os pés... Existem vestígios em línguas como o fran-
cês (80 é equivalente a “quatre-vingts”) e o inglês 
(“3-score” significa 60). Em se tratando dos babilô-
nios, estes criaram um sistema posicional de base 60. 
Devemos a eles a divisão da hora em 60 minutos e do 
minuto em 60 segundos.” (8º §)

Texto II

Disponível em: <https://www.propagandashistoricas.com.br/2017/12/
dantop-natal-1949.html>. Acesso em: 10 jan. 2020.

A respeito dos textos, avalie as seguintes afirmações.

I – A regência nominal está adequada em “80 é equi-
valente a ‘quatre-vingts’”).

II – O verbo “dever” em “... Devemos a eles a divisão 
da hora em 60 minutos ...” é bitransitivo.

III – Em “Não se esqueçam de fazer...”, o pronome 
“se” está proclítico pelo mesmo motivo que na frase 
“Em se tratando dos babilônios...”. 

IV – Alterando-se a frase do anúncio para “Já houve-
ram fábricas famosas de chocolates, doces e açuca-
rados”, a concordância verbal se realizou adequada-
mente.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) I e III.

c) II e IV.

d) III e IV.

QUESTÃO 06

Na função metalinguística da linguagem, “O código 
é o foco, ou seja, ele determina as escolhas feitas na 
construção do texto.” (CEREJA & MAGALHÃES, 2013, 
p. 22 ).

Essa função da linguagem se aplica na frase exempli-
ficada, fundamentalmente, em

a) “Mais do que qualquer outra coisa, foram nossos de-
dos que contribuíram para essa construção abstrata.”

b) “... em português e em outras línguas usamos “dígi-
to” (“dedo”, em latim) como sinônimo de algarismo...” 

c) “Para quem está habituado ao sistema decimal, 
bases maiores do que 10 apresentam um inconve-
niente...”

d) “Alguns povos antigos da Oceania usaram a base 5. 
Talvez contassem com uma só mão, usando a outra 
como indicador...”

QUESTÃO 07

O conector em destaque tem seu valor semântico 
corretamente indicado em

a) “...os usamos para contar...” / causa.    

b) “Talvez contassem com uma só mão...” / condição.      

c) “Vestígios estão presentes em muitos idio-
mas...” / lugar.

d) “...antes que o homem descobrisse que um casal 
de pássaros...” / posse.      
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QUESTÃO 08

Leia as passagens transcritas do texto.

“Ao entregar o rebanho ao pastor, o proprietário 
anota o número de animais: uma pedrinha para cada 
ovelha. Assim, na volta da pastagem poderá conferir 
que nenhuma foi perdida (ou comida…). (1º §)

Repetidos ao longo de milênios, rituais como este 
acabaram levando à compreensão de que o rebanho 
e o monte de pedrinhas têm algo abstrato em co-
mum: o número de objetos.” (2º §)”

Avalie o que se informa sobre as palavras presentes 
nesses parágrafos.

I - O termo “este” (2º §) retoma coesivamente o que 
se afirmou no primeiro parágrafo.

II - Utilizou-se o conector “Assim” (1º §) para dar con-
tinuidade ao que foi dito anteriormente.

III - O adjetivo “Repetidos” (2º §) se refere à palavra 
“milênios”, reforçando a ideia de o quanto é antigo o 
sistema decimal. 

IV - Na expressão “o rebanho e o monte de pedri-
nhas” a palavra em destaque exemplifica o uso da 
linguagem informal.

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) III e IV.

QUESTÃO 09

Segundo Cereja & Magalhães (2013, p. 361), “A pre-
posição "a" e o artigo "a" se fundem em um único "a", 
dando origem ao fenômeno chamado crase. Na escri-
ta, marcamos a crase com o acento grave. Assim, crase 
é a fusão escrita e oral de duas vogais idênticas.”

A esse respeito, preencha as lacunas do texto seguinte.

“Quem circula pelo bairro Santa Tereza pode ver 
_____ diferenças nas vias públicas, _____ exemplo 
da Quimberlita, que tem parte com calçamento de 
décadas e outra com asfalto recente. Em nota, a as-
sociação comunitária explicou que o serviço contra-
ria as diretrizes para preservação do bairro, que é 
residencial e está entre os mais antigos e tradicionais 
da cidade: o Santa Tereza tem o conjunto urbano pro-
tegido pelo patrimônio cultural do município, o que 
lhe confere o direito _____ proteção.

Estado de Minas, Gerais, 17 jan. 2020, p. 14. 

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) as / a / à

b) às / a / à

c) as / à / à

d) às / à / a
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QUESTÃO 10

Alexandre Beck, ilustrador e cartunista brasileiro, é 
o criador de Armandinho, personagem da tirinha a 
seguir.

Disponível em: <https://www.pinterest.fr/pin/499336677413250186/>. 
Acesso em 10 jan. 2020.

Acerca dos sinais de pontuação, é correto afirmar 
que no 

a) 4º quadrinho, a vírgula depois da palavra “impor-
tante” se justifica, pois foi usada para separar o vo-
cativo.

b) 1º quadrinho, as aspas na frase "Essencial à vida 
de todos os seres vivos" expressam uma interrupção 
para indicar a suspensão do pensamento durante o 
diálogo entre os personagens.

c) 2º quadrinho, o emprego do ponto de interro-
gação seguido dos pontos de exclamação indica a 
hesitação do pai de Armandinho diante da resposta 
dada pelo filho. 

d) 5º quadrinho, em “Precisa dos dois!”, o ponto de 
exclamação foi empregado indevidamente, porque, 
no seu lugar, o certo é usar o ponto final, já que a 
frase é imperativa.

INFORMÁTICA

QUESTÃO 11

Dentre os componentes de um computador, um 
SSD (Solid State Drive) desempenha a mesma fun-
ção de um

a) monitor.

b) gabinete.

c) processador.

d) disco rígido.

QUESTÃO 12

O Windows 10 exibe, por padrão, a data e a hora na 
barra de tarefas. Para abrir a janela por meio da qual 
podem-se alterar essas informações, clique com o 
botão direito do mouse sobre a hora e, no menu exi-
bido, clique em

a) Configurar.

b) Propriedades.

c) Ajustar data/hora.

d) Sincronizar horário.

QUESTÃO 13

Nos atalhos de teclado do Windows 10, por padrão, a 
caixa de diálogo Executar será aberta ao pressionar a 
combinação de teclas

a) Ctrl + R

b) Ctrl + E

c) tecla de logotipo do Windows + R

d) tecla de logotipo do Windows + E

QUESTÃO 14

No Microsoft Word 2016, o botão , existente no 
grupo Fonte da guia Página Inicial, permite

a) inserir índice no documento.

b) inserir imagem no documento.

c) aplicar itálico ao texto selecionado.

d) abrir a caixa de diálogo para adicionar ilustrações.
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QUESTÃO 15

Considere que a seguinte planilha foi elaborada no 
Microsoft Excel 2016, instalado em um computador 
com Windows 10.

As colunas da planilha estão identificadas pelas letras 
A e B, no topo da imagem, e as linhas, pelos números 
1 e 2, no canto esquerdo da imagem.

O conteúdo da célula A2 pode ter sido gerado pela 
função

a) =IGUAL(A1;B1)

b) =EXATO(A1;B1)

c) =COINCIDE(A1;B1)

d) =COMPARAR(A1;B1)

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 16

Após ser demitido do cargo de servidor público mu-
nicipal, João Tarcísio consegue comprovar, por meio 
da via judiciária, ter sido a demissão dada de forma 
ilegal; portanto, foi reinvestido como servidor estável 
ao cargo que ocupava anteriormente, com ressarci-
mento de todas as vantagens. De acordo com o Esta-
tuto dos Servidores Públicos de Mariana (Lei Comple-
mentar nº 005/2001), o presente enunciado retrata 
um caso de

a) reversão.

b) recondução.

c) readaptação.

d) reintegração.

QUESTÃO 17

Preencha corretamente as lacunas, de acordo com 
o Estatuto dos Servidores Públicos de Mariana (Lei 
Complementar nº 005/2001).

O(A) _______________ deverá ser pago(a) antecipa-
damente até o limite presumível da duração do des-
locamento do servidor da sede, devendo ocorrer por 
dia de afastamento e pelo valor fixado em Decreto 
do Executivo.

O(A) _______________ será remunerado(a) com 
acréscimo de 50% (cinquenta por cento) em relação 
à hora normal de trabalho.

Conceder-se-á _______________ de transporte ao 
servidor que realizar despesas com utilização de 
meio próprio de locomoção para execução de servi-
ços externos, por força das atribuições próprias do 
cargo, conforme se dispuser em regulamento.

A sequência que preenche corretamente as lacunas 
do texto é

a) indenização; serviço extraordinário; diária.

b) serviço extraordinário; indenização; diária.

c) diária; indenização; serviço extraordinário.

d) diária; serviço extraordinário; indenização.

QUESTÃO 18

Avalie as afirmações a seguir sobre o Estatuto dos 
Servidores Públicos de Mariana (Lei Complementar 
nº 005/2001).

I - A idade mínima de 16 anos é um requisito básico 
para ingresso no serviço público municipal.

II - O provimento dos cargos públicos far-se-á me-
diante ato da autoridade competente de cada Poder.

III - Às pessoas autodeclaradas pretas, pardas e indí-
genas são reservados até 30% (trinta por cento) das 
vagas oferecidas em concurso público municipal.

IV - A nomeação é uma das formas de provimento de 
cargo público.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e II.

b) II e IV.

c) III e IV.

d) I, II e III.
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QUESTÃO 19

Sobre o direito de petição previsto no Estatuto dos 
Servidores Públicos de Mariana (Lei Complementar 
nº 005/2001), informe se é (V) verdadeiro ou (F) falso 
o que se afirma.

(   ) É assegurado ao servidor o direito de requerer 
aos Poderes Públicos, em defesa de direito ou de 
interesses legítimos, a obtenção de certidões para 
defesa de direitos e esclarecimentos de situações de 
interesse pessoal.

(   ) O prazo para interposição de recurso é de 60 
(sessenta) dias, a contar da publicação da decisão 
recorrida.

(   ) O requerimento será dirigido ao Secretário Mu-
nicipal de Administração e encaminhado por inter-
médio da autoridade a que estiver imediatamente 
subordinado o requerente.

(   ) Indeferido o requerimento, caberá recurso à ins-
tância superior, porém incabível pedido de reconsi-
deração à autoridade que houver expedido o ato ou 
proferido a primeira decisão.

A sequência correta é

a) V, F, V, F.

b) V, V, F, F.

c) F, F, V, V.

d) F, V, F, V.

QUESTÃO 20

Considerando-se o Estatuto dos Servidores Públicos 
de Mariana (Lei Complementar nº 005/2001), asso-
cie corretamente as penalidades disciplinares à sua 
respectiva infração cometida.

PENALIDADE DISCIPLINAR

1 - Advertência

2 - Demissão

INFRAÇÃO COMETIDA

(   ) Retirar, sem prévia anuência da autoridade, qual-
quer documento ou objeto da repartição. 

(   ) Recusar fé a documentos públicos.

(   ) Abandono de cargo; inassiduidade habitual.

(   ) Lesão aos cofres públicos e dilapidação do patri-
mônio municipal.

(   ) Incontinência pública e conduta escandalosa na 
repartição.

A sequência correta é 

a) 1, 1, 2, 2, 2.

b) 1, 2, 2, 2, 1.

c) 2, 1, 1, 1, 2.

d) 2, 2, 1, 1, 1.

QUESTÃO 21

De acordo com a Lei Complementar nº 173/2018, 
que reestrutura o Regime Próprio de Previdência So-
cial – RPPS do Município de Mariana e cria o Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos de Mariana - 
IPREV MARIANA, compete ao Comitê de Investimen-
tos

a) fiscalizar os atos dos administradores e verificar o 
cumprimento dos seus deveres legais e estatutários.

b) apreciar e aprovar as propostas orçamentárias do 
IPREV MARIANA.

c) aprovar a prestação de contas anual da administra-
ção, a ser encaminhada ao Tribunal de Contas do Es-
tado, fazendo constar do seu parecer as informações 
complementares que julgar necessárias. 

d) analisar os cenários macroeconômicos e político 
e as avaliações de especialistas acerca dos principais 
mercados, observando os possíveis reflexos no patri-
mônio dos planos de benefícios administrados pelo 
IPREV MARIANA.
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QUESTÃO 22

Avalie as afirmações a seguir sobre a Lei Complemen-
tar nº 173/2018, que reestrutura o Regime Próprio 
de Previdência Social – RPPS do Município de Ma-
riana e cria o Instituto de Previdência dos Servidores 
Públicos de Mariana - IPREV MARIANA.

I - O IPREV MARIANA, instituição criada sob a forma 
de empresa pública municipal, possui personalidade 
jurídica, patrimônio, receitas, gestão administrativa, 
contábil e financeira próprias.

II - Para investidura no cargo de diretor administra-
tivo/financeiro, o servidor deverá ter graduação em 
curso superior de Administração ou Economia, com 
inscrição regular no respectivo conselho de classe.

III - O cargo de diretor presidente será nomeado de 
forma discricionária pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal, sem interferência eletiva.

IV - O cargo de contador se enquadra como cargo de 
provimento efetivo.

Está correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I, II e IV.

c) II e III.

d) II e IV.

QUESTÃO 23

De acordo com a Lei Complementar nº 173/2018, 
são órgãos colegiados de deliberação e fiscalização 
do IPREV MARIANA, organizados e estruturados nos 
termos desta Lei e de seus respectivos regimentos, 
EXCETO

a) conselho fiscal.

b) colégio de dirigentes.

c) comitê de investimentos.

d) conselho municipal de previdência.

QUESTÃO 24

Sobre a Lei Complementar nº 173/2018, que reestru-
tura o Regime Próprio de Previdência Social – RPPS 
do Município de Mariana e cria o Instituto de Pre-
vidência dos Servidores Públicos de Mariana - IPREV 
MARIANA, informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) o 
que se afirma.

(   ) Os vencimentos dos cargos criados por esta Lei 
serão reajustados na mesma data e com os mesmos 
índices utilizados pelo Poder Executivo Municipal, 
aplicados ao nível salarial imediatamente anterior do 
quadro de provimento em comissão e de provimento 
efetivo, em cada caso, do Município de Mariana, e 
desde que haja disponibilidade financeira para apli-
cação do reajuste.

(   ) O colégio de dirigentes será composto por 10 
(dez) membros e seus respectivos suplentes, ambos 
com escolaridade mínima de nível médio, dentre se-
gurados e beneficiários do RPPS, sendo um represen-
tante do Poder Executivo, quatro representantes do 
Poder Legislativo e cinco representantes dos servido-
res efetivos e beneficiários do IPREV MARIANA.

(   ) Para a investidura no cargo de diretor previdenci-
ário, o servidor deverá ter formação superior em Di-
reito, com inscrição regular na Ordem dos Advogados 
do Brasil ou respectivo conselho de classe.

(   ) Os servidores ocupantes do cargo de controlador 
interno não poderão ser cedidos ao IPREV MARIANA 
sem ônus ao Poder Executivo Municipal.

A sequência correta é

a) V, F, V, F.

b) V, V, F, F.

c) F, F, V, V.

d) F, V, F, V.
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QUESTÃO 25

Sobre a Lei Orgânica do Município de Mariana é cor-
reto afirmar que

a) a pessoa que vier a litigar contra o Município ou 
órgãos municipais, nas esferas administrativas ou ju-
diciais, não sofrerá qualquer tipo de discriminação ou 
prejuízo.

b) todo o poder do Município emana dos seus repre-
sentantes políticos eleitos pelo povo, que o exercem  
por meio dos Poderes Executivo e Legislativo Muni-
cipal.

c) o Poder Executivo Municipal é competente para 
aviventar os marcos estabelecedores dos limites do 
seu território, bem como determinar sobre a criação, 
organização e supressão de distritos ou subdistritos.

d) o Município de Mariana integra o Estado de Mi-
nas Gerais e a República Federativa do Brasil, e sua 
respectiva Lei Orgânica; em razão de sua autonomia 
político-administrativa, dispõe de diretrizes indepen-
dentes e soberanas perante as Constituições da Re-
pública e do Estado de Minas Gerais.

QUESTÃO 26

Sobre a Lei Orgânica do Município de Mariana, anali-
se as asserções a seguir.

I - Compete ao Município formular e executar a po-
lítica de saneamento básico de forma a garantir o 
abastecimento de água para a adequada higiene, 
conforto e qualidade compatível com os padrões de 
potabilidades.

II - A Assistência Social é de direito do cidadão e será 
prestada pelo Município, prioritariamente às crianças 
e adolescentes, aos desassistidos de qualquer renda 
ou benefício previdenciário, à maternidade desam-
parada, aos desabrigados, aos portadores de defici-
ência, aos idosos, aos desempregados e aos doentes.

Acerca das asserções é correto afirmar que

a) as duas são falsas.
b) as duas são verdadeiras.
c) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.
d) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

QUESTÃO 27

De acordo com a Lei Orgânica de Mariana, NÃO com-
pete ao Município instituir imposto sobre

a) a propriedade de veículos automotores - IPVA.

b) a propriedade predial e territorial urbana - IPTU.

c) os serviços de qualquer natureza não compreendi-
dos na competência do Estado, nos termos da Cons-
tituição da República e da legislação complementar 
específica - ISSQN.

d) a transmissão “intervivos”, a qualquer título, por 
ato oneroso, de bens imóveis por natureza ou aces-
são física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os 
de garantia, bem como cessão de direitos à sua aqui-
sição - ITBI. 

QUESTÃO 28

Avalie os atos de improbidade administrativa a seguir 
de acordo com a Lei nº 8.429/1992: 

I - Deixar de prestar contas quando esteja obrigado 
a fazê-lo.

II - Perceber vantagem econômica para intermediar 
a aplicação de verba pública de qualquer natureza.

III - Facilitar a locação de bem ou serviço por preço 
superior ao de mercado.

IV - Agir negligentemente na arrecadação de tributo 
ou renda, bem como no que diz respeito à conserva-
ção do patrimônio público.

São atos de improbidade administrativa que causam 
prejuízo ao erário apenas os apresentados em

a) I e II.

b) I e IV.

c) II e III.

d) III e IV.



12  CONCURSO PÚBLICO IPREV MARIANA - CARGO DE NÍVEL MÉDIO - AUXILIAR ADMINISTRATIVO

QUESTÃO 29

Sobre a Lei de Improbidade Administrativa nº 
8.429/1992, analise as asserções a seguir.

I - As disposições desta Lei são aplicáveis, no que cou-
ber, àquele que induza ou concorra para a prática do 
ato de improbidade ou dele se beneficie sob qual-
quer forma direta ou indireta, na condição de ser um 
servidor público.

II - Qualquer pessoa poderá representar à autoridade 
administrativa competente para que seja instaurada 
investigação destinada a apurar a prática de ato de 
improbidade.

A respeito das asserções é correto afirmar que

a) as duas são falsas.

b) as duas são verdadeiras.

c) a primeira é falsa e a segunda é verdadeira.

d) a primeira é verdadeira e a segunda é falsa.

QUESTÃO 30

Sobre a Lei nº 8.429/1992, são atos de improbidade 
administrativa que atentam contra os princípios da 
administração pública EXCETO

a) dar publicidade aos atos oficiais.

b) retardar indevidamente ato de ofício.

c) frustrar a licitude de concurso público.

d) praticar ato visando fim proibido em lei ou regula-
mento ou diverso daquele previsto na regra de com-
petência.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 31

Sobral e Peci (2008) destacam que a atividade de ad-
ministrar consiste, basicamente, na mobilização de 
pessoas e recursos com o intuito de alcançar os ob-
jetivos organizacionais. Para alcançar esses objetivos, 
os administradores desempenham diferentes papéis. 

Analise a situação hipotética a seguir.

Joana é líder de uma equipe de 4 pessoas e dedi-
ca-se, cotidianamente, a mantê-la motivada para o 
trabalho. Ela preocupa-se em exercer uma liderança 
pelo exemplo, por entender que suas ações influen-
ciam diretamente o comportamento da equipe. Ela 
ainda atua como um elo entre os membros, fazendo 
com que o trabalho individual seja também coletivo. 

Nessa situação apresentada, Joana está desempe-
nhando ações condizentes ao papel __________ 
do administrador. 

O termo que completa corretamente a frase acima é 

a) político

b) decisório

c) interpessoal

d) informacional

QUESTÃO 32

Para a realização das atividades administrativas 
de modo assertivo e eficiente, demanda-se que 
os administradores possuam certas habilidades 
como as conceituais, as humanas e as técnicas. 

Sobre essas habilidades do administrador é correto 
afirmar que

a) os administradores que se localizam no topo da pi-
râmide organizacional (nível estratégico) são aqueles 
que mais necessitam de habilidades técnicas. 

b) a formulação de planos e a tomada de decisões 
que envolvem a organização como um todo referem-
se às habilidades conceituais do administrador. 

c) as habilidades conceituais correspondem à capacida-
de do administrador de se relacionar com a equipe e de 
se comunicar com as demais áreas da organização. 

d) o alcance do envolvimento dos membros internos 
da organização com a visão estratégica proposta é 
uma atividade que demanda habilidade técnica do 
gestor.
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QUESTÃO 33

A liderança é reconhecida como um fator fundamen-
tal para o alcance dos objetivos organizacionais. Den-
tre as quatro funções administrativas – base teórica 
e prática da administração contemporânea – a lide-
rança está contemplada pela função direção e com-
plementa as demais: planejamento, organização e 
controle. Entretanto, discute-se cada vez mais sobre 
a inexistência de um único tipo de líder ou liderança, 
mas acerca de diferentes estilos de liderança. 

 

Tendo em mente os estilos de liderança identificados 
por Kurt Lewin e seus colegas da Universidade de 
Iowa, analise as descrições a seguir.

I - João é um líder que costuma escutar o que os 
membros da sua equipe têm a dizer antes de tomar 
suas decisões.  Ele tende a delegar autoridade e pro-
por métodos de trabalho mais participativos. 

II - Luísa gosta de ser chamada de chefe e tende a cen-
tralizar as decisões do departamento que comanda. 
Não aposta na participação dos funcionários e é bastan-
te diretiva na determinação dos métodos de trabalho. 

III - Maria se autodenomina uma consultora de sua 
equipe. Isso porque ela delega aos seus subordina-
dos a responsabilidade por tomar todas as decisões, 
assim como definir os métodos de trabalho da forma 
como o grupo achar mais conveniente. 

Os estilos de liderança descritos nos itens I, II e III são, 
respectivamente: 

a) autocrático; democrático; liberal.
b) democrático; autocrático; liberal.
c) liberal; autocrático; democrático.
d) liberal; democrático; autocrático. 

QUESTÃO 34

O serviço público, bem como suas instituições e ser-
vidores, deve atuar orientando-se pelos princípios 
constitucionais da Administração Pública. 

Avalie as assertivas a seguir sobre esses princípios. 

I - O princípio da legalidade refere-se à ideia de que o 
administrador público somente pode fazer aquilo que é 
permitido pela lei, sob o risco de ter sua ação anulada e 
de ser responsabilizado em situações em que a lei, en-
quanto condição para a ação, não for respeitada. 

II - O princípio da moralidade consiste na dimensão 
ética e religiosa do Estado, ou seja, na determinação 
de que o servidor público deve respeitar e seguir as 
bases filosóficas de todas as orientações religiosas 
quando da sua ação administrativa, sem quaisquer 
discriminações. 

III - O princípio da publicidade consiste na ideia de 
que os atos administrativos, normativos e judiciais 
devem ser publicados para produzirem efeitos ex-
ternos. Além disso, a divulgação dos atos praticados 
também remete ao dever do Estado de manter a 
transparência de suas ações. 

É correto apenas o que se afirma em

a) I.
b) II.
c) I e III.
d) II e III.

QUESTÃO 35

A gestão dos contratos é algo fundamental para o 
bom funcionamento da Administração Pública, bem 
como para o alcance dos seus objetivos. Sendo assim, 
Paludo (2012) argumenta que tal gestão compreende 
três etapas: 1. Gerenciamento; 2. Acompanhamento 
e fiscalização e 3. Recebimento do objeto contratado. 

Sobre as atividades que compõem a etapa de gerencia-
mento de contratos, é INCORRETO afirmar que incluem a

a) designação de um ou mais fiscais do contrato, de 
modo a garantir o acompanhamento adequado da 
contratação e de seu objeto. 

b) formação de especialistas na área de contratos 
com o intuito de garantir que as normas legais sejam 
respeitadas e que a eficiência das contratações seja 
alcançada. 

c) elaboração de um manual com orientações gerais 
sobre a gestão de contratos, principalmente quando 
se tratar de instituição pública que realize frequente-
mente contratações. 

d) realização da etapa final da execução do contra-
to, podendo ser o recebimento provisório (quando o 
produto ainda será testado e verificado) ou definitivo 
como, por exemplo, a aquisição de um bem que pas-
sa a incorporar o patrimônio.
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QUESTÃO 36

Tanto a administração privada como a pública  têm 
como uma das suas atividades cotidianas a tomada 
de decisões. Segundo Maximiano (2012), um dos au-
tores mais conhecidos na discussão sobre esse tema 
é Herbert Simon, que trouxe contribuições funda-
mentais ao estudar o trabalho gerencial. 

Associe as etapas do processo decisório descrito por 
Simon às suas respectivas atividades. 

ETAPAS

1 - Prospecção

2 - Concepção

3 - Decisão

ATIVIDADES

(   ) Levantamento de hipóteses e cursos de ação pos-
síveis.

(   ) Análise de uma situação-problema que demanda 
solução.

(   ) Seleção da melhor alternativa possível dentre as 
propostas analisadas. 

(   ) Elaboração de alternativas para enfrentamento 
do desafio identificado.

(   ) Identificação de um problema apontado por al-
gum membro da organização. 

A sequência correta é

a) 1, 2, 3, 3, 1.

b) 2, 1, 3, 2, 1. 

c) 2, 3, 1, 2, 3.

d) 3, 2, 2, 1, 2.

QUESTÃO 37

Leia com atenção o relato fictício de um servidor público.

“Tenho me sentido bastante desanimado com o meu 
trabalho. Eu costumava levantar todos os dias ansio-
so para chegar na instituição e resolver problemas, 
propor soluções inovadoras e melhorar a vida das 
pessoas. Entretanto, de algum tempo para cá isso 
mudou. Se me perguntar o porquê dessa mudan-
ça não sei bem explicar... Algo que tem me afetado 

bastante é o clima ruim de trabalho no setor em que 
eu atuo. Não conseguimos nos entender bem e, por 
isso, não construímos laços de amizade e parceria no 
trabalho. Isso me entristece muito”.

O relato demonstra uma situação de desmotivação 
em relação ao trabalho. A partir da Teoria de Hierar-
quia das Necessidades, de Abraham Maslow, pode-
se dizer que o servidor em questão NÃO está sendo 
atendido em suas necessidades 

a) sociais.

b) humanas. 

c) fisiológicas.

d) comportamentais.

QUESTÃO 38

O trabalho em equipes é, de modo geral, algo bas-
tante valorizado pelas organizações atualmente. En-
tretanto, há diferenças significativas entre grupos de 
trabalho e equipes de trabalho. 

Associe as duas formas de trabalho às suas respecti-
vas características.

FORMAS DE TRABALHO

1 - Grupo

2 - Equipe

CARACTERÍSTICAS

(   ) Busca sinergia positiva entre os membros.

(   ) As habilidades dos membros são complementares.

(   ) A responsabilidade pelas atividades é exclusiva-
mente individual.

(   ) O objetivo é o compartilhamento de informações 
entre os membros. 

A sequência correta da é

a) 1, 1, 2, 2.

b) 1, 2, 1, 2.

c) 2, 1, 2, 1.

d) 2, 2, 1, 1. 
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QUESTÃO 39

Uma das atribuições do assistente administrativo de 
qualquer instituição pública é a preocupação com o 
controle ambiental referente ao arquivamento dos 
documentos e arquivos públicos. De acordo com o 
Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística, tal 
controle do ambiente de armazenamento NÃO com-
preende ações como

a) prevenção de infestação biológica.

b) controle de temperatura do ambiente.

c) aplicação de produtos químicos como fungicidas. 

d) procedimento de prevenção contra danos por 
água e fogo.

QUESTÃO 40

O atendimento ao cliente/usuário é um dos maiores 
desafios para as organizações e influencia diretamen-
te na percepção de satisfação em relação aos servi-
ços prestados. 

Sobre a qualidade do atendimento, avalie as asserti-
vas a seguir. 

I - Ao atender o cliente ou usuário do serviço, espera-
se que o profissional dê orientações claras e objeti-
vas, sem dubiedade. 

II - Um atendente não deve se colocar no lugar do 
usuário ou cliente, na medida em que cada um tem 
um papel específico na prestação correta de serviços. 

III - A escuta das reclamações dos clientes ou usu-
ários pode contribuir para a melhoria contínua dos 
processos, ajudando na identificação de gaps no 
atendimento. 

IV - A satisfação do cliente-cidadão envolve a percep-
ção sobre a qualidade do serviço prestado pela ins-
tituição, o que é uma responsabilidade exclusiva da 
alta administração. 

É correto apenas o que se afirma em

a) I e III.

b) I e IV.

c) II e IV. 

d) I, II e III. 
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