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CONCURSO PÚBLICO

CÂMARA MUNICIPAL DE
IPIRANGA DO NORTE/MT

Assistente Administrativo
Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a
substituição ao fiscal.


Este caderno de questões está assim constituído: 12 questões de Português, 10 questões de Matemática, 08 questões
de Legislação, 06 questões de Conhecimentos Gerais e 14 questões de Conhecimentos Específicos.


Caderno de questões  Instruções Gerais



Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.

O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à caneta
esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no cartão de
respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS. É vedada a
substituição do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato.


Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.


Durante a realização da prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquina
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta.


O tempo de duração da prova objetiva será de até 3h30min, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. Ao terminar a prova objetiva, devolva ao fiscal da sala o cartão de respostas devidamente preenchido e
assinado. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido copiar seu cartão
de respostas, para conferência com o gabarito oficial. A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as
suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.


Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições. Na prova de Português será exigida a norma
ortográfica atualmente em vigor. Para responder às questões de Informática (se houver), a menos que seja informado o
contrário, considerar que os programas mencionados se encontram na versão Português-BR e em sua configuração
padrão de instalação, possuem licença de uso, o mouse está configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar corresponde à operação de pressionar uma tecla e, rapidamente,
liberá-la, acionando-a apenas uma vez.




Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado.

Ao final da prova objetiva, os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de
acompanhar os fiscais até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local,
simultaneamente, após concluído.


Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nome do(a) Candidato(a)

Nº de inscrição



Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

PORTUGUÊS
Como as pérolas são formadas?
Um grão de areia ou um bichinho que habita os
oceanos, como um camarão, entra na concha da ostra. Ele
segue direto para uma região do corpo do animal conhecida
como manto.
O manto é especialista em defesa. Assim que
identifica a invasão, ele gera uma irritação. A seguir, dobrase sobre o intruso, como se fizesse um embrulho. Isso evita
que a visita indesejada se mova.
O sistema de defesa da ostra é ativado e libera uma
substância brilhante, chamada de nácar ou madrepérola. O
material é depositado em camadas sobre o invasor e
endurece depressa, formando uma bolota – é a pérola! Ela
cresce sem parar, pois a ostra nunca para de enviar
madrepérola ao local.
A reação que cria uma pérola acontece aos poucos.
Por isso, a pedra leva cerca de três anos para se formar,
dependendo da espécie da ostra. Depois de tanto tempo, se
o que invadiu o molusco foi um bicho, ele acaba
desaparecendo.
Ostras têm um sistema muito eficiente de defesa: a
própria concha. É muito difícil que algo consiga invadi-la e
formar uma pérola. Na natureza, isso acontece em uma a
cada 10 mil ostras. Por isso, a pedra é rara e cara.
O formato da pérola depende do invasor e do local
onde ele se instala. Quando o visitante gruda no manto, fica
preso e se torna irregular. Mas, se ele se descola, o nácar o
reveste por inteiro e a pedra fica redonda. As cores variam:
branca, creme, rosa, cinza, preta, entre outras. Isso depende
da espécie de ostra e de substâncias que estão na água.
(Fonte: Abril - adaptado.)

1) Na frase “Ela cresce sem parar, pois a ostra nunca para de
enviar madrepérola ao local.”, a palavra sublinhada pode ser
substituída, sem prejuízo de sentido, por:
a) Por que.
b) Por quê.
c) Porquê.
d) Porque.
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2) Em conformidade com o texto, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(_) O manto é uma parte da ostra especialista em ataque. Ao
perceber uma invasão, mediatamente expande-se sobre o
intruso.
(_) As ostras não têm um bom sistema de defesa. Por esse
motivo, invasores facilmente invadem sua concha.
(_) As cores de uma pérola podem variar conforme a espécie
da ostra e as substâncias que estão na água.
a) E - E - C.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) C - C - E.

3) A palavra sublinhada em “(...) libera uma substância
brilhante, chamada de nácar ou madrepérola.” é
classificada, gramaticalmente, como:
a) Adjetivo.
b) Verbo.
c) Preposição.
d) Artigo.

4) Ao pluralizar a palavra sublinhada em “A reação que cria
uma pérola acontece aos poucos.”, quantas outras palavras
obrigatoriamente sofrerão alteração de número para fins de
concordância?
a) Duas.
b) Três.
c) Quatro.
d) Cinco.

5) Na frase “Por isso, a pedra é rara e cara.”, a palavra
sublinhada pode ser substituída, sem prejuízo de sentido,
por:
a) Vulgar.
b) Comum.
c) Ímpar.
d) Banal.
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6) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE:

11) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa
CORRETA:

Não sei qual é a minha __________ eleitoral.

a) Ninguém havia me falado, mas eu suspeitava de tais
atitudes.
b) Pensei, repensei, desabei encontrei algumas palavras e
nada mudou.
c) Veio o horário da partida o céu desabou, em água.
d) Naquela tarde amarga, teve certeza, de que nada
adiantaria.

a) sessão
b) seção
c) cessão
d) sesão

7) Com relação à concordância verbal, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:

12) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo
CORRETAMENTE:

As obras clássicas ________ muito apreciadas.
a) era
b) eram
c) éramos
d) éreis

Contava as moedas uma ___ uma; foi quando saiu correndo
_________.
a) a | as pressas
b) a | às pressas
c) à | às pressas
d) à | as pressas

8) Em relação à colocação pronominal, marcar C para as
sentenças Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(_) Me chamaram para a entrevista.
(_) Jamais tive a intenção de ser indelicado.
a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

9) Considerando-se as orações e seus termos, marcar C para
as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:

MATEMÁTICA
13) Em certo ano, um passeio foi feito com 2.200 pessoas.
Sabendo-se que, no ano seguinte, a quantidade de pessoas
que fizeram esse mesmo passeio diminuiu 30%, ao todo,
qual a quantidade de pessoas que diminuiu em relação ao
ano anterior?
a) 690
b) 660
c) 630
d) 600

(--) Em “Ela tem nojo de mim.”, a parte sublinhada é
complemento nominal.
(--) A oração “Há vidro no chão” é uma oração sem sujeito.
a) C - C.
b) E - C.
c) C - E.
d) E - E.

10) Assinalar a alternativa em que o par de palavras é
acentuado pela mesma regra:

14) Ganimedes, a maior lua de Júpiter e a maior do sistema
solar, possuiu diâmetro aproximado de 5.300 quilômetros. A
Lua (da Terra) possui diâmetro aproximado de 3.500
quilômetros. A razão entre os diâmetros da Lua e de
Ganimedes, nessa ordem, é, aproximadamente, igual a:
a) 0,66
b) 0,65
c) 0,64
d) 0,63

a) Matinê | elétron.
b) Abóbora | código.
c) Táxi | turnê.
d) Bibelô | ética.
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15) Em certa fábrica, sabe-se que 5 máquinas produzem 500
produtos em 4 dias. Sendo assim, considerando-se o mesmo
ritmo de produção, ao todo, quantos dias serão necessários
para 4 máquinas produzirem 800 produtos?

19) Considerando-se que a razão de certa progressão
aritmética é igual a 12, e que o seu primeiro termo é igual a
9, assinalar a alternativa que apresenta o valor da soma dos
8 primeiros termos dessa progressão:

a) 9
b) 8
c) 7
d) 6

a) 396
b) 400
c) 404
d) 408

16) Sabendo-se que uma urna contém 10 bolas coloridas, de
modo que 5 são azuis, 3 vermelhas e 2 verdes, qual a
probabilidade de, ao retirar 2 bolas dessa caixa, sem
reposição entre as retiradas, elas serem uma vermelha e
uma azul?

20) Considerando-se os números racionais, analisar as
afirmações abaixo:

a) 1/3
b) 1/4
c) 1/5
d) 1/6

17) Um terreno retangular com comprimento de 16m e
largura de 12m será dividido ao meio por uma de suas
diagonais. Supondo-se que será utilizado uma cerca para
fazer essa divisão, ao todo, quantos metros de cerca serão
necessários?
a) 18m
b) 20m
c) 22m
d) 24m

I. A fração 3/4 é equivalente a fração 12/16.
II. A fração 1/3 é um número irracional porque representa a
dízima periódica 0,333...
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

21) Quantos algarismos são utilizados para escrever todos os
números naturais de 1 até 250?
a) 640
b) 641
c) 642
d) 643

22) Assinalar a alternativa que apresenta uma matriz que
possui o seu determinante igual a 0:

18) Considerando-se o sistema linear abaixo, assinalar a
alternativa que apresenta os valores de x e de y que
satisfazem o sistema:
3x+4y=16
{
x-2y=12
a) x=8 e y=-2.
b) x=8 e y=2.
c) x=-8 e y=2.
d) x=-8 e y=-2.

3

1
a) [0
3

2
6
9

−1
6]
2

0
b) [0
3

2
6
0

−1
4]
2

2
c) [3
1

4
−6
2

1
d) [0
0

2
1
3

10
1]
5
0
2]
2
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LEGISLAÇÃO
23) Considerando-se a Constituição Federal, sobre os
direitos e deveres individuais e coletivos, analisar os itens
abaixo:
I. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença
religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as
invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta
e recusar-se a cumprir prestação alternativa, fixada em
lei.
II. A criação de associações e, na forma da lei, a de
cooperativas independem de autorização, sendo vedada a
interferência estatal em seu funcionamento.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

24) Considerando-se a Lei Orgânica do Município, assinalar a
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela
_____________ constar nomes, símbolos ou imagens que
caracterizem promoção pessoal de autoridades ou de
servidores públicos.
a) devendo
b) sendo facultado
c) podendo
d) não podendo

25) Considerando-se a Lei Complementar Municipal
nº 046/2020 - Regime Jurídico dos Servidores Públicos da
Administração Pública, analisar os itens abaixo:
I. Todo servidor poderá desempenhar atribuições ou assumir
responsabilidades diversas daquelas inerentes ao cargo
do qual é titular.
II. Os servidores dos Poderes Executivo e Legislativo terão
tratamento uniforme no que se refere à concessão de
índices de reajuste, a antecipações de reajustes e de
outros tratamentos remuneratórios, ressalvadas as
políticas de carreira e a movimentação de pessoal.

26) Considerando-se a Resolução nº 004/2012 - Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, analisar
a sentença abaixo:
Os Poderes Legislativo e Constituinte do Município são
exercidos pela Câmara Municipal (1ª parte). As sessões
itinerantes serão solicitadas por 1/3 dos Vereadores, através
de requerimento escrito (2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

27) Considerando-se a Resolução nº 004/2012 - Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, sobre o
sistema de controle interno, analisar os itens abaixo:
I. Será exercido pela Câmara de forma integrada com o
Executivo.
II. Tem a finalidade de avaliar o cumprimento das metas
previstas no plano plurianual, a execução dos programas
de governo e dos orçamentos do Município.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

28) Considerando-se a Resolução nº 004/2012 - Regimento
Interno da Câmara Municipal de Ipiranga do Norte, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(_) Cabe à Câmara Municipal fiscalizar, mediante controle
externo e interno, a execução orçamentária, os atos do
Poder Executivo e os da administração descentralizada.
(_) É vedado à Câmara Municipal julgar as infrações políticoadministrativas do Prefeito e dos Vereadores, bem como
declarar a suspensão e a cassação de seus mandatos.
a) E - C.
b) C - E.
c) C - C.
d) E - E.

a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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29) A Lei Complementar Municipal nº 48/2020 - Plano de
cargos, carreiras e vencimentos, tem como objetivos,
EXCETO:

32) A volta do Talibã ao poder já provocou o retorno do
temor sobre violações de direitos humanos no País.
(Site: GP1 - adaptado.)

a) A eficácia no serviço público em atendimento à
comunidade.
b) A profissionalização dos cidadãos.
c) O aprimoramento dos serviços oferecidos aos cidadãos.
d) A valorização e a profissionalização dos servidores
municipais.

O principal motivo que facilitou a retomada do Talibã no
Afeganistão, em 2021, foi o(a):

30) Considerando-se a Lei Complementar Municipal
nº 58/2021 - Regime de Previdência Complementar (RPC),
analisar a sentença abaixo:

a) Retirada das tropas americanas.
b) Apoio do Estado Islâmico.
c) Apoio da China.
d) Retirada das tropas russas.

33) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de
software e dois exemplos de hardware, respectivamente:

O Município de Ipiranga do Norte é o responsável pelo
aporte de contribuições e pelas transferências das
contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de
benefícios previdenciário, observado o disposto nessa Lei, no
convênio de adesão e no regulamento (1ª parte). As
contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas,
de forma centralizada, pelos poderes, incluídas suas
autarquias e fundações, e em hipótese alguma poderão ser
superiores às contribuições normais dos participantes
(2ª parte).

a) Processador, malware e antivírus.
b) Malware, teclado e processador.
c) Monitor, mouse e webcam.
d) Caixa de som, placa-mãe e mouse.

A sentença está:

(_) Pode-se aplicar o estilo de fonte negrito juntamente com
o itálico.
(_) Para aumentar a margem entre a borda e o texto da
célula, pode-se clicar no botão Aumentar Recuo.
(_) Para realçar células selecionadas, enfatizar valores
incomuns e visualizar os dados usando Barras de Dados,
Escalas de Cor e conjuntos de ícones baseados em
critérios específicos, aplica-se a Tabela Dinâmica.

a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.

CONHECIMENTOS GERAIS
31) As commodities são bens de consumo mundial,
comercializadas em todo o mundo em bolsas de valores.
Além dessa definição básica, uma commodity tem, entre
suas principais características:
I. Produção em larga escala.
II. Pouca comercialização e alto nível de industrialização.
III. Padrões de qualidade mundiais.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente os itens I e III.
d) Todos os itens.
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34) Considerando-se as funcionalidades do Excel 2010,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:

a) E - E - E.
b) C - E - E.
c) E - C - C.
d) C - C - E.

35) Considerando-se o PowerPoint 2010, analisar os itens
abaixo:
I. Não se pode exibir uma apresentação em escala de cinza,
nem personalizar o modo como as cores são exibidas.
II. É possível exibir uma apresentação em preto e branco,
personalizando o modo como as cores serão convertidas
em preto e branco.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.
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36) Uma senha serve para autenticar uma conta, ou seja, é
usada no processo de verificação da identidade,
assegurando que a pessoa é quem diz ser e que possui o
direito de acessar o recurso em questão. Um dos elementos
indicado na elaboração das senhas é:

38) Em conformidade com a Lei nº 8.666/1993 - Lei de
Licitações e Contratos da Administração Pública, sobre as
definições, marcar C para as afirmativas Certas, E para as
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a
sequência CORRETA:

a) Qualquer tipo de dado pessoal, como nomes,
sobrenomes, número de documentos, data de
aniversário.
b) Sequência de teclado, ou seja, usar senhas associadas à
proximidade entre os caracteres no teclado, como 12345.
c) Palavra que faça parte de listas, como nomes de músicas,
times de futebol.
d) Tipos de caracteres diferentes, ou seja, misturar
caracteres, como números, sinais de pontuação, letras
maiúsculas e minúsculas.

(--) Sistemas de tecnologia de informação e comunicação
estratégicos são bens e serviços de tecnologia da
informação e comunicação cuja descontinuidade
provoque dano significativo à administração pública e
que envolvam pelo menos três dos seguintes requisitos
relacionados às informações críticas: disponibilidade,
confiabilidade, segurança e confidencialidade.
(--) Produtos para pesquisa e desenvolvimento são bens,
insumos, serviços e obras necessários para atividade de
pesquisa científica e tecnológica, desenvolvimento de
tecnologia ou inovação tecnológica, discriminados em
projeto de pesquisa aprovado pela instituição
contratante.

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
37) De acordo com a Lei Complementar nº 101/2000 - Lei de
Responsabilidade Fiscal, sobre a Execução Orçamentária e o
Cumprimento das Metas, assinalar a alternativa que
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
Se verificado, ao final de um __________, que a realização
da receita poderá não comportar o cumprimento das metas
de resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de
Metas Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão,
por ato próprio e nos montantes necessários, nos _______
dias subsequentes, limitação de empenho e movimentação
financeira, segundo os critérios fixados pela Lei de Diretrizes
Orçamentárias.
a) ano | trinta
b) semestre | quinze
c) trimestre | quinze
d) bimestre | trinta

a) C - C.
b) C - E.
c) E - C.
d) E - E.

39) Em conformidade com a Lei nº 10.520/2002, assinalar a
alternativa que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
A fase externa do pregão será iniciada com a convocação
dos interessados e observará o prazo fixado para a
apresentação das propostas, contado a partir da publicação
do aviso, não será inferior a ____ dias úteis.
a) três
b) oito
c) seis
d) cinco

40) De acordo com a Lei 12.527/2011 - Lei de Acesso a
Informações, numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(1) Disponibilidade.
(2) Integridade.
(3) Primariedade.
(_) Qualidade da informação que pode ser conhecida e
utilizada por indivíduos, equipamentos ou sistemas
autorizados.
(_) Qualidade da informação não modificada, inclusive
quanto à origem, ao trânsito e ao destino.
(_) Qualidade da informação coletada na fonte, com o
máximo de detalhamento possível, sem modificações.
a) 1 - 3 - 2.
b) 3 - 1 - 2.
c) 1 - 2 - 3.
d) 2 - 3 - 1.
www.objetivas.com.br
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41) De acordo com ALEXANDRINO e PAULO, sobre os
princípios fundamentais da administração pública, marcar C
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após,
assinalar a alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(_) O princípio da supremacia do interesse público é um dos
dois pilares do denominado regime jurídicoadministrativo.
(_) Do princípio da indisponibilidade do interesse público
derivam todas as restrições especiais impostas à atividade
administrativa. Tais restrições decorrem, exatamente, do
fato de não ser a administração pública “dona” da coisa
pública, e sim mera gestora de bens e interesses alheios
(públicos, isto é, do povo).
a) E - E.
b) E - C.
c) C - C.
d) C - E.

42) Em conformidade com ALEXANDRINO e PAULO, em
relação à classificação dos bens públicos, quanto à
disponibilidade, os bens públicos, os bens públicos
classificam-se em bens indisponíveis por natureza, bens
patrimoniais indisponíveis e bens patrimoniais disponíveis.
Sobre esse assunto, assinalar a alternativa que preenche as
lacunas abaixo CORRETAMENTE:
Os bens patrimoniais _________ são aqueles de que o poder
público ________ dispor, embora tenham natureza
patrimonial, em razão de estarem afetados a uma
destinação pública específica. Os bens patrimoniais
__________ são todos aqueles que possuem natureza
patrimonial e, por não estarem afetados a certa finalidade
pública, podem ser alienados, na forma e nas condições que
a lei estabelecer.
a) disponíveis | deve | disponíveis
b) disponíveis | não pode | indisponíveis
c) indisponíveis | deve | indisponíveis
d) indisponíveis | não pode | disponíveis

43) De acordo com DI PIETRO, sobre os atos de improbidade
administrativa, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Pode corresponder a um ato, uma omissão, uma conduta.
b) É praticado no exercício de função pública ou privada.
c) A relação das modalidades de atos de improbidade é
taxativa.
d) O mesmo ato não pode se enquadrar em mais de uma das
modalidades de ato de improbidade.
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44) Segundo FERREIRA FILHO, sobre o veto parcial, analisar
os itens abaixo:
I. Consiste na impugnação de uma parcela de um texto
aprovado pelo Legislativo e sua devolução à reapreciação
por aquele, como no veto comum.
II. Incide apenas sobre a lei orçamentária, e não sobre
qualquer lei.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

45) Segundo FERREIRA FILHO, em relação ao ato normativo,
marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas e,
após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(_) A expressão ato normativo, quando empregada em toda
a sua extensão, abrange tanto a produção de normas
gerais como individuais.
(_) No seu uso mais comum, quando se fala em ato
normativo só se tem em mente a produção de normas
gerais.
a) C - E.
b) E - C.
c) C - C.
d) E - E.

46) Considerando-se o Manual de Redação da Presidência da
República, sobre o uso de itálico, marcar C para as
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a
alternativa que apresenta a sequência CORRETA:
(_) Quando há palavras e expressões em latim ou em língua
estrangeira que não foram incorporadas à língua
portuguesa, não é necessário utilizar o itálico.
(_) Emprega-se o itálico somente em títulos de livros; nos
demais títulos, deve-se usar outra formatação.

a) C - E.
b) E - E.
c) C - C.
d) E - C.
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47) Considerando-se o Manual de Redação da Presidência da
República, assinalar a alternativa que preenche a lacuna
abaixo CORRETAMENTE:
Deve ser utilizado, preferencialmente, formato de arquivo
que possa ser lido e editado pela maioria dos editores de
texto utilizados no serviço público, tais como _____, ODT ou
RTF.
a) PDF
b) JPEG
c) EPUB
d) DOCX

48) Considerando-se o Manual de Redação da Presidência da
República, assinalar a alternativa que preenche a lacuna
abaixo CORRETAMENTE
Ser ________ é ir diretamente ao assunto que se deseja
abordar, sem voltas e sem redundâncias.
a) confuso
b) objetivo
c) prolixo
d) difuso

49) Considerando-se os arquivos municipais e sua área de
jurisdição, analisar os itens abaixo:
I. O atributo “municipal” tem o sentido de “originário do
Poder Público municipal”.
II. São municipais os documentos produzidos, recebidos e
acumulados pela Prefeitura e pela Câmara de Vereadores
no desempenho de suas funções.
a) Os itens I e II estão corretos.
b) Somente o item I está correto.
c) Somente o item II está correto.
d) Os itens I e II estão incorretos.

50) De acordo com VIANA, sobre a especificação dos
materiais, analisar a sentença abaixo:
Especificação pode ser definida como a descrição das
características de um material, com a finalidade de
identificá-lo e distingui-lo de seus similares (1ª parte). A
especificação propicia, entre outras, facilidades às tarefas de
coleta de preços, negociação empreendida pelo comprador
com o fornecedor, cuidados no transporte, identificação,
inspeção, armazenagem e preservação dos materiais
(2ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Totalmente incorreta.
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