
 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPARENDI 
 

 

 

Leia atentamente e cumpra rigorosamente as instruções que seguem, pois elas são parte integrante 

das provas e das normas que regem esse certame. 

1. Atente-se aos avisos contidos no quadro da sala. 

2. Seus pertences deverão estar armazenados dentro do saco plástico fornecido pelo fiscal, 

permanecendo em sua posse somente caneta esferográfica de ponta grossa, de material 

transparente, com tinta azul ou preta, documento de identidade, lanche e água, se houver. A 

utilização de qualquer material não permitido em edital é expressamente proibida, acarretando a sua 

imediata exclusão do certame. 

3. Certifique-se de que este caderno: 

- contém 40 (quarenta) questões; 

- refere-se ao cargo para o qual realizou a inscrição. 

4. Cada questão oferece 5 (cinco) alternativas de respostas, representadas pelas letras A, B, C, D e 

E, sendo apenas 1 (uma) a resposta correta. 

5. Será respeitado o tempo para realização da prova conforme previsto em edital, incluindo o 

preenchimento da grade de respostas. 

 6. Os três últimos candidatos deverão retirar-se da sala de prova ao mesmo tempo, devendo assinar 

a Ata de Prova. 

7. A responsabilidade referente à interpretação dos conteúdos das questões é exclusiva do candidato. 

8. No caderno de prova, você poderá rabiscar, riscar e calcular. 

9. Os gabaritos preliminares da prova objetiva serão divulgados na data descrita no Cronograma de 

Execução desse certame. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Instrução: As questões de números 01 a 10 referem-se ao texto abaixo. Os destaques ao 

longo do texto estão citados nas questões. 
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                          A Escavação: a história por trás do novo filme da Netflix 

 

       Descobertas arqueológicas são sempre surpreendentes. Agora, imagine encontrar a maior 

e mais importante delas no quintal de sua casa. Foi o que aconteceu com Edith Pretty, uma viúva 

britânica que viveu durante o século 20. Sua história, que foi retratada pelo sobrinho John 

Preston no romance A Escavação, em 2017, está agora eternizada em um filme homônimo da 

Netflix. 

       No longa, Edith Pretty (Carey Mulligan) contrata o escavador Basil Brown (Ralph Fiennes) 

para desvendar quais tesouros existem sob seu terreno na propriedade de Sutton Hoo, próxima 

de Suffolk, no Reino Unido. A viúva tem um interesse prévio por arqueologia e explica, inclusive, 

que a compra da casa foi motivada pela existência de um sítio arqueológico.  

      O filme, claro, toma diversas liberdades criativas: o romance entre os personagens de Lily 

James e Johnny Flynn, por exemplo, é pura ficção. Mas a descoberta arqueológica aconteceu de 

verdade – e foi revolucionária. 

      Edith e seu marido, Frank Pretty, compraram a casa em 1926. Os dois tinham interesse em 

arqueologia e havia lendas locais sobre os artefatos enterrados ali. Mas Frank faleceu em 1934, 

deixando a esposa sozinha com um filho pequeno e sem levar os planos de escavação adiante. 

Quatro anos depois, aos 56 anos, Edith contrata Basil Brown para escavar o local. Brown foi 

indicado pelo Museu de Ipswich, em Suffolk, onde já havia atuado como arqueólogo, mesmo 

sem formação. Ele era um ....................., e aprendeu arqueologia, astronomia e diversos 

idiomas ao longo da vida. 

      Existiam alguns montes espalhados pelo território. Brown começou por um dos menores, em 

junho de 1938, onde encontrou três túmulos. Em 1939, iniciaram-se ___ escavações no monte 

maior. Lá, o primeiro achado foi o rebite de um barco, um tipo de parafuso aplicado na estrutura. 

Com isso, ligaram os pontos: o que havia sob o solo era nada menos do que um navio funerário 

de 1,4 mil anos de idade, da época em que a Grã-Bretanha era habitada 

pelos ....................................... 

     Com 27,4 metros de comprimento, a embarcação foi a maior já encontrada enterrada no 

solo. Brown logo identificou o que parecia ser a câmara mortuária, local em que o defunto era 

colocado junto ___ posses. No total, foram desenterrados 263 objetos preciosos, entre capacetes 

com rostos humanos, armas, utensílios domésticos e moedas. Estas últimas ajudaram a datar o 

tesouro. 

     Não se sabe ao certo a quem pertencia o túmulo, mas provavelmente ___ um guerreiro 

importante. Enterrar pessoas junto a barcos era uma prática comum naquela época (e que foi 

sumindo com o tempo). Mas, neste caso, o esforço foi além do normal:  a embarcação foi 

arrastada do rio Deben, que fica próximo ___ propriedade, e colocada em um enorme buraco 

previamente cavado. Ufa! 

      A descoberta foi revolucionária. Os pesquisadores consideravam esse povo atrasado e pouco 

desenvolvido, uma ................ que caiu por terra após a chegada das evidências. Os artefatos, 

que foram atribuídos ao Império Bizantino e ao Oriente Médio, remetem a uma sociedade que 

admirava a arte e possuía ambições comerciais.  

       Edith Pretty doou todo o material para o Museu Britânico, que guarda uma exposição com 

as peças até hoje. O filme da Netflix traz ainda diversas questões reais sobre a arqueologia. Ele 

indica, por exemplo, como os coelhos da região poderiam ter prejudicado o tesouro, já que 

andam por debaixo da terra e poderiam ter roído os artefatos. Mostra também como a chuva 

atrapalhava as escavações e como Pretty e Brown correram contra o tempo para que a 

exploração terminasse antes da 2ª Guerra Mundial.  

       Por sorte, o trabalho terminou pouco antes da Alemanha entrar em guerra contra o Reino 

Unido. Os objetos encontrados foram guardados dentro de túneis do sistema ferroviário de 

Londres, onde ficaram protegidos durante o combate. O filme está no catálogo da Netflix desde 

o dia 29 de janeiro. 

 
(Disponível em: https://super.abril.com.br/cultura/a-escavacao-a-historia-por-tras-do-novo-filme-da-netflix/ – Texto 

adaptado especialmente para esta prova) 

 

 

 

https://super.abril.com.br/cultura/a-escavacao-a-historia-por-tras-do-novo-filme-da-netflix/
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QUESTÃO 01 – A respeito da grafia de palavras do texto, assinale a alternativa que preenche, correta 

e respectivamente, as lacunas pontilhadas das linhas 18, 25 e 37. 

  

A) auto-ditada – anglo-saxões – ideia  

B) autodidata – anglo-saxões – idéia  

C) auto-ditada – anglossaxões – ideia  

D) autodidata – anglo-saxões – ideia 

E) autodidata – anglossaxões – idéia 

 

 

QUESTÃO 02 – A respeito do uso do acento de crase, assinale a alternativa que preenche, correta e 

respectivamente, as lacunas tracejadas das linhas 21, 28, 31 e 34. 

 

A) as – às – a – à   

B) às – as – a – a 

C) as – às – à – à  

D) às – as – à – a  

E) as – às – à – a  

 

 

QUESTÃO 03 – Analise as assertivas a seguir a respeito das ideias do texto, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) Edith e seu marido tinham interesse em arqueologia e sabiam da existência de artefatos 

enterrados no quintal da casa, iniciando as escavações logo após a compra da mesma em 1926. 

(  ) A embarcação encontrada no quintal de Edith Pretty havia sido propositalmente instalada no 

terreno. 

(  ) 263 objetos preciosos foram desenterrados do local, dentre eles, utensílios domésticos, armas e 

moedas, que ajudaram a datar o tesouro.  

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) F – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) V – V – V. 

E) V – V – F. 

 

 

QUESTÃO 04 – A respeito dos pronomes no texto, analise as assertivas abaixo: 

 

I. O pronome ‘sua’ (l. 03) faz referência a ‘Edith Pretty’ (l. 02).  

II. O pronome ‘delas’ (l. 02) retoma ‘descobertas arqueológicas’ (l. 01)  

III. O pronome ‘seu’ (l. 07) faz referência ao escavador Basil Brown (l. 06).  

IV. O pronome ‘ele’ (l. 41) refere-se ao ‘filme da Netflix’ (l. 41).  

  

Quais estão corretas? 

  

A) Apenas I e III. 

B) Apenas II e IV. 

C) Apenas I, II e III. 

D) Apenas II, III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 05 – Analise as assertivas a seguir a respeito do significado de palavras do texto: 

  

I. O vocábulo ‘homônimo’ (l. 04) é um termo que designa duas ou mais palavras com o mesmo som, 

mas significados diferentes.  

II. O vocábulo ‘arqueologia’ (l. 08) pode ser definido como uma ciência responsável pela gestão, 

preservação e restauração de documentos, fotos, filmes, textos históricos e outros registros do 

passado.  

III. A expressão ‘caiu por terra’ (l. 37) poderia ser substituída por ‘defasada’ sem acarretar alteração 

de sentido.  

 

Quais estão corretas? 

  

A) Apenas III. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 

 

 

QUESTÃO 06 – Todas as ocorrências, a seguir, da palavra ‘que’ são classificadas como pronome 

relativo, EXCETO: 

 

A) l. 03 (1ª ocorrência). 

B) l. 03 (2ª ocorrência). 

C) l. 09. 

D) l. 34. 

E) l. 40. 

 

 

QUESTÃO 07 – Analise as assertivas a seguir a respeito de algumas expressões do texto: 

 

I. Se fosse inserida a expressão ‘e sua equipe’ logo após Brown (l. 16), apenas a expressão ‘foi 

indicado’ deveria ser alterada em função da concordância da frase. 

II. Se substituíssemos ‘Existiam’ (l. 20) por ‘Haviam’, a frase ficaria correta e não necessitaria de 

outras alterações.  

III. Se alterássemos a expressão ‘um navio funerário’ (l. 23) por ‘dois navios funerários’, nenhuma 

outra alteração na frase seria necessária para fins de concordância. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas III. 

C) Apenas I e II. 

D) Apenas I e III. 

E) Apenas II e III. 

 

 

 QUESTÃO 08 – Considerando a pontuação do texto, analise as seguintes assertivas: 

  

I. Os dois-pontos da linha 23 ficam corretamente substituídos por vírgula.  

II. As vírgulas da linha 16 marcam um aposto.  

III. A omissão dos parênteses das linhas 32 e 33 não implicaria incorreção à estrutura da frase.  

 

Quais estão corretas? 

  

A) Apenas II. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas I e III. 

D) Apenas II e III. 

E) I, II e III. 
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QUESTÃO 09 – Assinale a alternativa em que a supressão das vírgulas NÃO altera o sentido da frase.  

 

A) O filme, claro, toma diversas liberdades criativas... 

B) Edith e seu marido, Frank Pretty, compraram a casa em 1926. 

C) Os artefatos, que foram atribuídos ao Império Bizantino e ao Oriente Médio, remetem a uma 

sociedade que admirava a arte e possuía ambições comerciais. 

D) Edith Pretty doou todo o material para o Museu Britânico, que guarda uma exposição com as peças 

até hoje. 

E) Por sorte, o trabalho terminou pouco antes da Alemanha entrar em guerra contra o Reino Unido. 

 

 

QUESTÃO 10 – Considerando as regras de acentuação da língua portuguesa, analise as seguintes 

assertivas sobre palavras do texto, assinalando V, se verdadeiras, ou F, se falsas. 

  

(  ) Os vocábulos ‘século’ e ‘próximo’ são acentuados por serem classificados como proparoxítonas.  

(  ) As palavras ‘prévio’ e ‘viúva’ são acentuadas em função da mesma regra.  

(  ) Se o acento de ‘últimas’ e de ‘evidências’ fosse excluído, ambas palavras continuariam existindo 

na língua portuguesa, mas assumiriam outra classe gramatical.  

  

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

  

A) F – V – F. 

B) V – F – V. 

C) F – F – V. 

D) V – V – V. 

E) V – V – F. 

 

LEGISLAÇÃO 

 

QUESTÃO 11 – Está previsto na Lei Orgânica que, além de respeitar aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, a administração pública direta e indireta de 

qualquer dos Poderes do Município obedecerá às regras constantes nessa Lei, quais sejam: 

 

I. Os acréscimos pecuniários percebidos por servidor público não serão computados nem 

acumulados para fins de concessão de acréscimos ulteriores.    

II. Havendo compatibilidade de horários, está autorizada a acumulação remunerada de um cargo de 

professor com outro cargo científico, desde que a remuneração e o subsídio, percebidos 

cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer outra natureza, não 

excedam o subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 

III. Está autorizada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito 

de remuneração de pessoal do serviço público. 

IV. A publicidade dos atos, obras e serviços dos órgãos públicos deverá ter caráter informativo, nela 

constando nomes ou imagens para promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos 

responsáveis pela execução. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas I e II. 

C) Apenas II e III. 

D) Apenas III e IV. 

E) I, II, III e IV. 
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QUESTÃO 12 – Segundo o disposto na Lei Orgânica sobre a Política Urbana, é correto afirmar que: 

 

A) Tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-

estar de seus habitantes. 

B) O Plano Plurianual, aprovado pela Câmara Municipal, é o instrumento e expansão urbana. 

C) As desapropriações de imóveis urbanos serão feitas com indenização em bens móveis ou imóveis. 

D) O proprietário do solo urbano não edificado ou subutilizado deverá pagar ao Município o imposto 

sobre a propriedade, progressivo no tempo, independentemente de existência de lei específica, 

ainda que a área não esteja prevista no Plano Plurianual. 

E) Será isento de 80% (oitenta por cento) do imposto sobre a propriedade territorial urbana o prédio 

ou terreno destinado à moradia do proprietário de pequenos recursos, que não possua outro imóvel, 

nos termos e nos limites do valor que a lei fixar. 

 

 
QUESTÃO 13 – Para efeitos da Lei nº 2.801/2018, as especificações das categorias funcionais são as 

diferenciações de cada categoria, relativamente à natureza, o grau de responsabilidade e a 

complexidade dos cargos componentes de cada carreira, devendo conter, EXCETO: 

  

A) Experiência profissional indispensável à ocupação dos cargos. 

B) Denominação da categoria funcional e padrão numérico de vencimento. 

C) Descrição sintética e analítica das atribuições. 

D) Carga horária semanal de trabalho. 

E) Requisitos para provimento, abrangendo o nível de formação e outros especiais de acordo com as 

atribuições e a natureza do cargo, sobretudo no caso de profissões regulamentadas em Lei Federal. 

 

 
QUESTÃO 14 – Considerando a Lei nº 2.801/2018, analise as assertivas a seguir, assinalando V, se 

verdadeiras, ou F, se falsas. 

 

(  ) O servidor que, por força de concurso público, for provido em novo cargo, integrante de outra 

categoria funcional, será enquadrado na classe A da respectiva categoria, iniciando nova 

contagem de tempo de exercício para fins de promoção. 

(  ) O servidor que for readaptado dará início à nova promoção horizontal, sendo enquadrado na 

classe que possuía no período anterior à readaptação, porém iniciará nova contagem de tempo 

para fins de promoção. 

(  ) A promoção vertical em níveis do cargo constitui-se em instrumento de valorização do servidor, 

decorrente da obtenção de escolaridade superior àquela exigida para o provimento do cargo, 

desde que com ele guarde correlação.  

(  ) A promoção horizontal será realizada dentro da mesma categoria funcional mediante a passagem 

do servidor de uma determinada classe para a imediatamente seguinte, sendo que cada categoria 

terá 06 (seis) classes, e, para obter tal promoção, o servidor será avaliado nos critérios de tempo 

de exercício em cada classe e de merecimento. 

 

A ordem correta de preenchimento dos parênteses, de cima para baixo, é: 

 

A) V – V – F – F. 

B) F – V – F – F. 

C) V – F – V – V. 

D) F – F – F – V. 

E) V – V – F – V. 
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QUESTÃO 15 – Considerando o Regime Jurídico, assinale a alternativa correta quanto ao regime de 

trabalho. 

 

A) O chefe de cada repartição determinará, quando não estabelecido em lei ou regulamento, o horário 

de expediente das repartições, observando a jornada normal de trabalho de cada cargo ou função 

estabelecida na legislação específica, não podendo ser superior a oito horas diárias e a quarenta e 

quatro horas semanais. 

B) A frequência do servidor será controlada pelo ponto ou pela forma determinada em regulamento, 

no caso de servidores não sujeitos ao ponto, sendo permitido, em qualquer das modalidades, 

abonar faltas ao serviço. 

C) A prestação de serviços extraordinários só poderá ocorrer por expressa determinação da autoridade 

competente, mediante solicitação fundamentada do chefe da repartição, ou de ofício. 

D) O serviço extraordinário será remunerado por hora que exceda à jornada normal de trabalho, com 

acréscimo de oitenta por cento em relação à remuneração da hora normal, e, em casos excepcionais 

e devidamente justificados, poderá ultrapassar quatro horas diárias. 

E) O servidor terá direito a repouso remunerado, num dia de cada semana, preferencialmente aos 

sábados ou domingos, bem como nos dias feriados civis e religiosos, cuja remuneração 

corresponderá a um turno normal de trabalho. 

 

 

QUESTÃO 16 – Está previsto no Regime Jurídico a proibição ao servidor de realizar qualquer ação ou 

omissão capaz de comprometer a dignidade e o decoro da função pública, ferir a disciplina e a 

hierarquia, prejudicar a eficiência do serviço ou causar dano à Administração Pública, especialmente: 

 

A) Atuar, como procurador ou intermediário junto a repartições públicas, quando se tratar de 

benefícios previdenciários ou assistenciais de parentes até o segundo grau. 

B) Praticar usura sob qualquer de suas formas. 

C) Atender com presteza ao público em geral, prestando as informações requeridas, ressalvadas as 

protegidas por sigilo. 

D) Levar ao conhecimento da autoridade superior as irregularidades de que tiver ciência em razão do 

cargo. 

E) Representar contra ilegalidade ou abuso de poder. 

  

 

QUESTÃO 17 – Conforme a Constituição Estadual, o Estado não intervirá nos Municípios, exceto 

quando, dentre outras situações, o Tribunal de Justiça der provimento à representação para assegurar 

a observância dos princípios referentes aos direitos da pessoa humana. Nesse caso, a intervenção 

acontece por decreto do Governador mediante requisição: 

 

A) Da Assembleia Legislativa. 

B) Da Associação dos Municípios. 

C) Do Tribunal de Contas da União. 

D) Do Tribunal de Justiça. 

E) Do Prefeito Municipal. 

 

 

QUESTÃO 18 – Segundo o Art. 159 da Constituição Estadual, a miséria, a fome, a propriedade 

improdutiva, a marginalização do indivíduo, o analfabetismo, o desemprego, a usura, o êxodo rural, 

a economia predatória e todas as formas de degradação da condição humana serão combatidos na 

organização de sua: 

 

A) Política de Estado. 

B) Estruturação social. 

C) Ordenação urbana. 

D) Conformação política. 

E) Ordem econômica. 
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QUESTÃO 19 – A promoção de ações para viabilizar e ampliar o acesso da população negra ao ensino 

gratuito e às atividades esportivas e de lazer, bem como o apoio à iniciativa de entidades que 

mantenham espaço para promoção social e cultural da população negra, dentre outras providências a 

serem adotadas pelos governos federal, estaduais, distrital e municipais, visam cumprir o disposto na 
Lei nº 12.288/2010, qual seja: 

 

A) O desenvolvimento de campanhas educativas, inclusive nas escolas, para que a solidariedade aos 

membros da população negra faça parte da cultura de toda a sociedade. 

B) Deliberar sobre a pauta da resignificância do status da população negra na sociedade como um 

todo. 

C) A instituição de Ouvidorias Permanentes em Defesa da Igualdade Racial, para receber e encaminhar 

denúncias de preconceito e discriminação com base em etnia ou cor e acompanhar a implementação 

de medidas para a promoção da igualdade. 

D) O financiamento de pesquisas, nas áreas de educação, saúde e emprego, voltadas para a melhoria 

da qualidade de vida da população negra. 

E) O direito de a população negra participar de atividades educacionais, culturais, esportivas e de lazer 

adequadas a seus interesses e condições, de modo a contribuir para o patrimônio cultural de sua 

comunidade e da sociedade brasileira. 

 

 

QUESTÃO 20 – De acordo com a Constituição Federal, a polícia federal é instituída por lei como órgão 

permanente, organizado e mantido pela União e estruturado em carreira, e destina-se a, EXCETO: 

 

A) Apurar infrações penais contra a ordem política e social ou em detrimento de bens, serviços e 

interesses da União ou de suas entidades autárquicas e empresas públicas, assim como outras 

infrações cuja prática tenha repercussão interestadual ou internacional e exija repressão uniforme, 

segundo se dispuser em lei. 

B) Prevenir e reprimir o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o contrabando e o descaminho, 

sem prejuízo da ação fazendária e de outros órgãos públicos nas respectivas áreas de competência. 

C) Exercer as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras.  

D) Garantir a segurança de todos os estabelecimentos penais existentes em território nacional.  

E) Exercer, com exclusividade, as funções de polícia judiciária da União. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS  

QUESTÃO 21 – Para celebrar o Dia Internacional dessa síndrome, 21 de março, foi lançada, em 12 

de março, uma campanha global de conscientização, chamada "A Corrente do Emprego", com objetivo 

de repassar a mensagem para empregadores de todo o mundo que contratar uma pessoa com 

___________________ não só muda a vida da pessoa em questão, mas pode desencadear um círculo 

virtuoso de novas oportunidades para todos (Fonte: https://www.acidadeon.com). Essa campanha 

refere-se a uma deficiência, também conhecida como Trissomia do Cromossomo 21, que se trata de 

um distúrbio genético que apresenta incidência maior que o normal de problemas respiratórios e 

cardíacos; possui características físicas comuns entre o grupo, como leve inclinação ascendente dos 

olhos, rosto arredondado e baixa estatura. Essas pessoas também podem ter algum nível de 

deficiência intelectual e de aprendizagem, mas isso varia muito em cada caso.  

 

Assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna do trecho acima. 

 

A) Síndrome de Patau 

B) Síndrome de Down 

C) Síndrome de Kleinfelter 

D) Síndrome de Burnout 

E) Síndrome de Turner 
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QUESTÃO 23 – Os testes para detecção da Covid-19 se destacaram como uma das ferramentas 

essenciais para diagnosticar e rastrear a propagação do vírus SARs-CoV-2, responsável pela doença 

do Coronavírus. Atualmente, no Brasil, existem diferentes tipos de testes disponíveis, bem como 

diversas metodologias adotadas nas análises dos exames. No entanto, um exame se destaca como 

sendo o melhor para diagnosticar a Covid-19, sendo o que constata a presença do material genético 

do SARs-CoV-2 na amostra do paciente, um método laboratorial que utiliza a enzima transcriptase 

reversa, para transformar o RNA do vírus em DNA complementar (cDNA), e é usada principalmente 

para medir a quantidade de um RNA específico. O exame é realizado por profissionais da saúde, 

coletado do nariz ou garganta, por meio de técnicas de biologia molecular (utilizando um tipo de 

cotonete – swab) para o diagnóstico de infecção por Novo Coronavírus. Trata-se do exame: 

 

A) Painel viral. 

B) Quimioluminescência – IgM. 

C) RT-PCR. 

D) Sorológico IgA. 

E) Sorológico IgG. 

 

 

QUESTÃO 24 – No dia 22 de janeiro de 2021, o Tratado sobre a Proibição de Armas Nucleares (TPAN), 

o primeiro acordo multilateral de desarmamento nuclear em mais de duas décadas, entrou em vigor. 

No mundo, nove países possuem armas nucleares. Nesse contexto, assinale a alternativa que 

apresenta o país que NÃO é considerado uma potência nuclear. 

 

A) Coréia do Norte. 

B) Estados Unidos. 

C) Israel. 

D) Nova Zelândia. 

E) Rússia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 22 – Leia a seguinte a notícia: “O Brasil ainda registra 200 novos casos da doença por dia, 

segundo dados do Ministério da Saúde. No Dia Mundial de Combate a essa doença, 24 de março, é 

importante alertar sobre importância de completar o tratamento, evitando a transmissão para outras 

pessoas e o aumento dos casos de morte”. (Fonte: agenciabrasil.ebc.com.br, de 24/03/2020). 

 

A reportagem acima trata de uma doença grave, que está entre as principais causas de morte no 

mundo. No Brasil, em 2019, foram registrados 73.864 mil casos novos dessa doença. Em tempos de 

pandemia do Coronavírus, se essa doença não for tratada adequadamente, pode ser uma causa de 

agravamento de um quadro de infecção pela Covid-19. Trata-se de uma doença infecciosa e 

transmissível que afeta prioritariamente os pulmões, causada pelo bacilo de Koch. A forma 

extrapulmonar, que acomete outros órgãos que não o pulmão, ocorre mais frequentemente em 

pessoas que vivem com HIV, especialmente aquelas com comprometimento imunológico. Seu nome 

é: 

 

A) Asma. 

B) Bronquiectasia. 

C) Coqueluche. 

D) Fibrose. 

E) Tuberculose. 
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QUESTÃO 25 – Leia a seguinte matéria: “O país está oficialmente banido dos Jogos Olímpicos de 

Tóquio 2020 e dos Jogos Olímpicos de Inverno de Pequim 2022. O Tribunal Arbitral do Esporte 

(CAS) emitiu parecer desfavorável para a participação do país nas Olimpíadas após um recurso movido 

pela Agência Mundial Antidoping (WADA). Com isto, o país não poderá o utilizar o seu nome, bandeira 

e hino nacional, além de ficar proibido de enviar atletas às competições sem ficha limpa em relação a 

casos de doping. A decisão ocorreu em virtude das alegações de que o governo apoiou e acobertou o 

doping dos atletas nos Jogos Olímpicos de Inverno de Sochi em 2014”. (Texto adaptado. Fonte: 

www.olimpiadatododia.com.br, de 17/12/2020). 

 

Qual o nome do país que se refere a notícia acima? 

 

A) Argentina. 

B) Coreia do Sul. 

C) Paraguai. 

D) Rússia. 

E) Venezuela. 

 

MATEMÁTICA/RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

QUESTÃO 26 – Dois terrenos serão construídos pela prefeitura da cidade. Um deles terá comprimento 

𝑥/2 e largura igual a 3 vezes o comprimento. Já o outro, será quadrado e terá lado 𝑥. Considerando 

essas informações, é correto afirmar que:  

 

A) Em qualquer caso o terreno retangular terá maior área que o quadrado. 

B) Em qualquer caso o terreno quadrado terá maior área que o retangular. 
C) O terreno quadrado terá maior área somente se 𝑥 for maior que 10 metros. 

D) O terreno quadrado terá maior área somente se 𝑥 for maior que 20 metros. 

E) O terreno retangular terá maior área somente se 𝑥 for maior que 10 metros. 

 

 

QUESTÃO 27 – Em uma avaliação da faculdade, um professor decidiu realizar 3 provas, sendo que a 

segunda delas terá peso 2 e as demais peso 1. Sendo assim, se a média para aprovação for 6, a única 

situação descrita abaixo em que um aluno será aprovado nessa disciplina é: 

 

A) Tirando 10 na primeira prova, 5 na segunda e 2 na terceira. 

B) Tirando 8 na primeira prova, 6 na segunda e 3 na terceira. 

C) Tirando 7 na primeira prova, 7 na segunda e 2 na terceira. 

D) Tirando 6 na primeira prova, 6 na segunda e 5 na terceira. 

E) Tirando 4 na primeira prova, 8 na segunda e 5 na terceira. 

 

 

QUESTÃO 28 – Um funcionário da prefeitura precisa realizar um trabalho externo que leva em torno 

de 2h entre ida e volta. Se esse mesmo funcionário realizar 5 vezes por mês esse trabalho, em seus 

20 dias, com 8h regulares de trabalho por dia, ele terá trabalhado externamente cerca de 

aproximadamente quanto da sua carga horária de trabalho mensal? 

 

A) 2%. 

B) 3%. 

C) 6%. 

D) 10%. 

E) 12%. 
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QUESTÃO 29 – Dentre as expressões abaixo, a única que NÃO é possível de se obter um resultado 

numérico é:  

 

A) 2100. 
 

 

B) 10. 
 
 

C) 
5

0,0000001
. 

 

 
 

D)  
 

 

E) 1001. 

 

 

QUESTÃO 30 – Dentre as alternativas abaixo, aquela que apresenta uma proposição com o conectivo 

condicional é: 

 

A) A mentira é pior que qualquer coisa e o julgamento também. 

B) Eu estou com febre. 

C) Se chover pela manhã, então devemos cancelar nosso passeio da tarde. 

D) É possível que hoje a aula seja cancelada? 

E) Juliano será convocado para a seleção brasileira de futebol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

0
. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 

QUESTÃO 31 – Em relação aos princípios constitucionais que regem a administração pública 

(conforme artigo 37 da Constituição Federal vigente), analise as assertivas a seguir: 

 

 O Princípio da __________ exige que a atividade administrativa seja desenvolvida de modo leal e 

que assegure a toda a comunidade a obtenção de vantagens justas. 

 As ações do administrador público são plenamente vinculadas ao que estabelecem as normas 

vigentes, ou seja, ele somente pode fazer o que a lei autoriza ou determina. Diferente do gestor 

privado, que pode fazer tudo o que a lei não proíbe. Esse é o Princípio da __________. 

 O Princípio da __________ exige que os atos estatais sejam levados ao conhecimento de todos, 

ressalvadas hipóteses em que se justificar o sigilo. 

 

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas dos trechos acima. 

 

A) Eficiência – Impessoalidade – Transparência 

B) Eficiência – Legalidade – Transparência 

C) Moralidade – Impessoalidade – Publicidade 

D) Moralidade – Impessoalidade – Transparência 

E) Moralidade – Legalidade – Publicidade 

 

 

QUESTÃO 32 – A Prefeitura do Município deseja adquirir determinado material, considerado pela 

legislação como bem comum, ou seja, daqueles bens cujos padrões de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. O 

valor estimado para a compra situa-se na faixa de valores aplicada à modalidade de licitações Tomada 

de Preços. A referida aquisição não se enquadra em qualquer hipótese de dispensa ou inexigibilidade 

do processo licitatório. Nesse caso, os bens somente podem ser adquiridos mediante a(s) seguinte(s) 

modalidade(s) de licitação: 

 

A) Apenas convite ou pregão. 

B) Convite, pregão ou tomada de preços. 

C) Pregão, tomada de preços ou concorrência. 

D) Apenas tomada de preços ou concorrência. 

E) Apenas tomada de preços. 

 

 

QUESTÃO 33 – Os sistemas de escrituração de contabilidade brasileiros invariavelmente adotam o 

método das partidas dobradas e o regime de competência. No plano de contas desse regime – de 

competência –, é necessário que haja determinadas contas que são desnecessárias no regime de 

caixa. É um exemplo dessas contas: 

 

A) BANCOS. 

B) CAIXA. 

C) DISPONIBILIDADES. 

D) FORNECEDORES. 

E) INVESTIMENTOS. 

 

 

QUESTÃO 34 – A receita orçamentária é classificada de acordo com a codificação padronizada de uso 

compulsório por todas as entidades e órgãos públicos, segundo as categorias econômicas a que 

pertencem, sendo seguidas as identificações das origens, as espécies e, finalmente os 

desdobramentos e tipos. De acordo com a classificação vigente, qual das receitas a seguir NÃO está 

de acordo com as normas? 

 
A) 1.1.2.0.00.0.0 – Receita Corrente – Taxas. 

B) 1.2.1.0.00.0.0 – Receita Corrente – Contribuições – Contribuições Sociais. 

C) 1.3.0.0.00.0.0 – Receita Corrente – Patrimonial. 

D) 1.4.0.0.00.0.0 – Receita de Capital – Alienação de Bens. 

E) 2.3.0.0.00.0.0 – Receita de Capital – Amortização de Empréstimos. 
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QUESTÃO 35 – Considere os dados constantes da tabela a seguir extraídos da Demonstração do 

Resultado do Exercício de uma entidade comercial: 

 

Contas   Total (R$)  

 Despesas Financeiras           100,00  

 Provisões IRPJ e CSSL           300,00  

 Despesas Administrativas           600,00  

 Despesas com Vendas           800,00  

 Deduções da Receita       1.800,00  

 Custo das Mercadorias 

Vendidas       4.600,00  

 Receita Bruta     10.000,00  

 

De acordo com os valores apresentados, qual o valor do Lucro Bruto? 

 

A) R$ 1.800,00. 

B) R$ 3.300,00. 

C) R$ 3.600,00. 

D) R$ 7.400,00. 

E) R$ 8.200,00. 

 

 

QUESTÃO 36 – Considere a realização de uma despesa orçamentária pelo regime de adiantamento 

(suprimento de fundos). Como se sabe, essa despesa deve ser contabilizada por meio de diversos 

lançamentos nas contas de natureza orçamentária, patrimonial e de controle. Identifique qual dos 

lançamentos a seguir se refere ao momento da liquidação da despesa e reconhecimento do direito 

registrado nas contas cuja natureza da informação é a patrimonial, em consonância com as normas 

brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público. 

 

A) D 1.1.3.1.x.xx.xx Adiantamentos Concedidos a Pessoal e a Terceiros 

    C 2.1.8.9.x.xx.xx Outras Obrigações de Curto Prazo – Suprimento de Fundos 

 

B) D 2.1.8.9.x.xx.xx Outras Obrigações de Curto Prazo – Suprimento de Fundos  

    C 1.1.1.1.1.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 

 

C) D 6.2.2.2.1.xx.xx Crédito Disponível  

    C 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar 

 

D) D 6.2.2.1.3.01.xx Crédito Empenhado a Liquidar  

    C 6.2.2.1.3.03.xx Crédito Empenhado Liquidado a Pagar 

 

E) D 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos  

    C 8.2.1.1.2.xx.xx DDR Comprometida por Empenho 

 

 

QUESTÃO 37 – Considerando o que estabelece a Lei de Responsabilidade Fiscal em relação ao gasto 

com pessoal, é correto afirmar que os Limites de Alerta, Prudencial e Total estabelecidos para o Poder 

Executivo Municipal são, respectivamente, os seguintes:  

 

A) 48,6%, 51,3% e 54% da receita corrente líquida. 

B) 48,6%, 51,3% e 54% das receitas próprias. 

C) 48,6%, 51,3% e 60% da receita corrente líquida. 

D) 51,3%, 48,6% e 60% da receita corrente líquida. 

E) 51,3%, 48,6% e 60% das receitas próprias. 
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QUESTÃO 38 – As operações de crédito geram diversos lançamentos contábeis. Um mútuo financeiro, 

por exemplo, já na contratação e reconhecimento da operação, é exigido o registro de cinco 

lançamentos contábeis, conforme orientação do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. 

Tais lançamentos ocorrem nas contas de natureza da informação orçamentária, patrimonial e de 

controle. Assinale o lançamento contábil que se refere ao registro do reconhecimento do principal do 

mútuo contratado nas contas de informação orçamentária. 
 

A) D 7.1.2.3.x.xx.xx Obrigações Contratuais  

    C 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais 

 

B) D 7.2.1.1.x.xx.xx Controle da Disponibilidade de Recursos 

    C 8.2.1.1.1.xx.xx Disponibilidade por Destinação de Recursos 

 

C) D 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais – a Executar 

    C 8.1.2.3.x.xx.xx Execução de Obrigações Contratuais – Executados 

 

D) D 1.1.1.1.x.xx.xx Caixa e Equivalentes de Caixa em Moeda Nacional 

    C 2.1.2.x.x.xx.xx Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo 

 

E) D 6.2.1.1.x.xx.xx Receita a Realizar 

    C 6.2.1.2.x.xx.xx Receita Realizada  

 

 

QUESTÃO 39 – A respeito dos papéis de trabalho, analise as assertivas a seguir, à luz do que 

estabelecem as normas brasileiras de contabilidade (NBC T1 do CFC): 

 

I. A Auditoria Interna deve ser documentada por meio de papéis de trabalho, elaborados em papel 

de qualquer tipo ou outro meio, desde que físico e capaz de conservar os dados registrados, 

devendo ser organizados e arquivados de forma sistemática e racional. 

II. Os papéis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, informações e provas obtidas 

no curso da auditoria, a fim de evidenciar os exames realizados e dar suporte à sua opinião, 

críticas, sugestões e recomendações. 

III. É desnecessária a verificação da integridade das análises, demonstrações ou quaisquer outros 

documentos que forem anexados aos papéis de trabalho, uma vez que o Auditor não foi o 

responsável pela sua elaboração. 

 

Quais estão corretas? 

 

A) Apenas I. 

B) Apenas II. 

C) Apenas III. 

D) Apenas I e II. 

E) Apenas II e III. 

 

 

QUESTÃO 40 – Sabe-se que nas leis orçamentárias é obrigatória a identificação das ações em termos 
de funções, subfunções, programas, projetos, atividades e operações especiais (Portaria MOG nº 

42/1999). Tendo isso em conta, considere que em determinado município, no ano de 2020, o prefeito 

se viu diante de despesas urgentes e imprevistas decorrentes da calamidade pública decretada em 

face da pandemia do coronavírus. Nesse caso, o Prefeito deve decretar a abertura de Crédito Adicional 

do tipo: 

 

A) Extraordinário, mediante autorização prévia da Câmara Municipal. 

B) Extraordinário, independentemente de autorização prévia da Câmara Municipal. 

C) Especial, mediante autorização prévia da Câmara Municipal. 

D) Especial, independentemente de autorização prévia da Câmara Municipal. 

E) Suplementar, mediante autorização prévia da Câmara Municipal. 

 

 

 


