CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE
CARGOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIRAPORA

AGENTE ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO
Código: 201

LEIA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES INSTRUÇÕES
1. Este caderno contém as questões da Prova Objetiva e a Proposta de Redação.
2. Use a Folha de Respostas (versão do Candidato) reproduzida ao final deste caderno apenas para marcar
o Gabarito.
3. Ao receber a Folha de Respostas da Prova Objetiva:
• Confira seu nome, número de inscrição e cargo.
• Assine, A TINTA, no espaço próprio indicado.
4. ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS, com sua caligrafia usual,
mantendo as letras maiúsculas e minúsculas, desconsiderando aspas e autoria, a seguinte frase:

“É o coração que faz o caráter.” Eça de Queirós
ATENÇÃO:
FOLHA DE RESPOSTAS SEM ASSINATURA NÃO TEM VALIDADE.
5. Ao transferir as respostas para a Folha de Respostas:
• use apenas caneta esferográfica azul ou preta.
• preencha, sem forçar o papel, toda a área reservada à letra correspondente à
resposta solicitada em cada questão.
• assinale somente uma alternativa em cada questão.
Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa,
questões não assinaladas ou rasuras.

NÃO DEIXE NENHUMA QUESTÃO SEM RESPOSTA.
A Folha de Respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.
ATENÇÃO: Deverá ser resguardado o Período de Sigilo, não sendo permitido ao candidato se ausentar em definitivo da sala de provas antes
de decorrida 1 (uma) hora do início das provas. Os candidatos não poderão utilizar, em hipótese alguma lápis, lapiseira, corretivos, borracha
ou outro material distinto do constante em Edital. Quaisquer acessórios como óculos escuros, boné, chapéu, gorro, lenço ou similares não
terão seu uso permitido. As instruções constantes no Caderno de Questões e na Folha de Resposta, bem como as orientações e instruções
expedidas pela FUNDEP durante a realização das provas, complementam o Edital e deverão ser rigorosamente observadas e seguidas pelo
candidato. Será proibida, durante a realização das provas, qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos ou entre estes
e pessoas estranhas, oralmente ou por escrito, assim como não será permitido o uso de livros, códigos, manuais, impressos, anotações ou
quaisquer outros meios. Será proibido, durante a realização das provas, fazer uso ou portar, mesmo que desligados, quaisquer equipamentos
eletrônicos ou analógicos. Findo o horário-limite para a realização da prova, o candidato deverá entregar o Caderno de Questões e as Folhas
de Respostas da Prova Objetiva, esta última devidamente preenchida e assinada, ao Aplicador de Sala. Ao encerrar sua prova, o candidato
deve deixar imediatamente as dependências em que a realizou, sendo proibida a utilização de celular e outros aparelhos eletrônicos até que
termine esse trajeto. O candidato não poderá levar o seu Caderno de Questões da Prova e / ou anotações. Os três últimos candidatos deverão
permanecer na sala até que o último candidato termine sua prova, ou que o prazo estabelecido para a prova se encerre, devendo todos assinar
a Ata de Ocorrências da sala, atestando a idoneidade da fiscalização das provas, retirando-se da sala de prova de uma só vez.

O Caderno de Questões e o Gabarito da Prova Objetiva serão divulgados
no endereço eletrônico <www.gestaodeconcursos.com.br>.

DURAÇÃO MÁXIMA DA PROVA: 4 (QUATRO) HORAS

ATENÇÃO
Sr.(a) Candidato(a),
Antes de começar a fazer a prova, confira se este caderno contém, ao todo,
35 (trinta e cinco) questões de múltipla escolha, cada uma constituída de
4 (quatro) alternativas de respostas, assim distribuídas: 10 (dez) questões de Língua
Portuguesa, 5 (cinco) questões de Matemática / Raciocínio Lógico, 5 (cinco)
questões de Atualidades, 5 (cinco) questões de Legislação, 10 (dez) questões de
Conhecimentos Específicos e a Proposta de Redação, todas perfeitamente legíveis.
Havendo algum problema, informe imediatamente ao aplicador de provas para que ele
tome as providências necessárias.
Caso não observe essa recomendação, não lhe caberá qualquer reclamação ou recursos
posteriores.

LÍNGUA PORTUGUESA
INSTRUÇÃO: Leia o texto a seguir, para responder às
questões de 1 a 7.
Artistas se adequam para seguir protocolos e
realizar eventos onlines
Lives shows durante a pandemia da Covid-19
demandam capital e contratação de profissionais
qualificados
Artistas buscaram alternativas de viabilizar seus serviços
com a pandemia, que impôs distanciamento social no
Brasil desde março de 2021. Uma saída foi buscar editais
para realização de lives shows, que demandam capital
para contratação de profissionais qualificados. Foi o
caso do projeto Live Show no Céu Ana Maria, localizado
na cidade de Santo André, São Paulo, idealizado pela
banda Pânico X em parceria com o fundo de cultura da
cidade e pela Lei Aldir Blanc 14.017/20.
O projeto foi iniciado no dia 12 de junho deste ano.
O evento surgiu a partir da ideia de proporcionar lazer
e cultura através dos meios tecnológicos pois, desde o
início da pandemia, a maioria dos artistas procura novas
possibilidades de visibilizar seus serviços, dado que
ainda está vetada a realização de eventos em espaços
públicos – o principal meio de renda para a maioria dos
artistas.
Por meio de editais proporcionados pelo governo e pela
prefeitura do estado, artistas encontraram maneiras de
se adaptar ao período de pandemia, se atualizando aos
diferentes meios de streaming e de captação de renda
através de visualizações nas redes sociais. Entretanto,
é necessário que haja equipamentos e profissionais
capacitados para exercer determinadas funções em um
evento online.
Para o bom funcionamento de uma live, além de capital
para contratação de profissionais qualificados, também é
necessário o fornecimento de equipamentos específicos
para captação de imagem e som, proporcionando uma
melhor experiência e inserção para os espectadores.
A cidade de Santo André (SP) proporcionou tudo que é
necessário para realização desses shows. Em específico
para a live realizada pela banda Pânico X, houve a
possibilidade de contratar profissionais de iluminação,
captação de imagem e projeção e de disponibilização de
um espaço público: o Céu Ana Maria. Tal espaço dispõe
de um anfiteatro, iluminação, projetores, sala de mídia e
vestiários.
De acordo com o vocalista Denis Oyakawa e a
videomaker Thayna Messa, o funcionamento do
evento e o seguimento dos protocolos foram seguidos
durante toda produção e organização: “A gente gravou
o nosso DVD transmitindo-o como um show online.
Os protocolos contra a Covid-19, no nosso caso, foram
todos respeitados: foi um evento fechado ao público,
a maioria da produção já estava testada e os mais velhos
vacinados, a equipe e todos permaneceram utilizando
máscaras e fazendo uso do álcool em gel. Então, na
parte dos protocolos e realização do evento, tudo foi bem
tranquilo.”, disse o vocalista da banda, Denis Oyakawa.

Incentivo por parte do governo aos artistas
A Lei Aldir Blanc – também chamada Lei Aldir Blanc de
Emergência Cultural ou Lei Aldir Blanc de apoio à cultura
– é como ficou denominada a Lei nº 14.017 de 29 de
junho de 2020, elaborada pelo Congresso Nacional,
com a finalidade de atender ao setor cultural do Brasil –
o maior afetado com as medidas restritivas de isolamento
social impostas em razão da pandemia de Covid-19. Sua
regulamentação permitiu destinar para tal setor o valor
de três bilhões de reais.
Disponível em: https://bityli.com/4P2qyF.
Acesso em: 24 out. 2021 (adaptado).

QUESTÃO 1
O texto tem por objetivo
A) incentivar os artistas a fazer uso dos recursos
governamentais para divulgação de seu trabalho,
mesmo em tempos de pandemia.
B) apresentar o projeto Live Show no Céu Ana
Maria, idealizado pela banda Pânico X em
parceria com o fundo de cultura da cidade e pela
Lei Aldir Blanc 14.017/20.
C) inteirar os leitores sobre os protocolos
de segurança contra a Covid-19 a fim de
incentivá-los a cumprir tais convenções, evitando
a proliferação do vírus e garantindo a segurança
e saúde de todos.
D) informar sobre maneiras utilizadas por artistas
para continuar a divulgação de seus trabalhos de
maneira remota, enquanto estavam impedidos
de fazê-lo presencialmente por causa dos
protocolos sanitários em razão da pandemia de
Covid-19.
QUESTÃO 2
De acordo com o texto, assinale a alternativa correta.
A) A classe dos artistas brasileiros teve que,
integralmente, buscar alternativas de viabilizar
seus serviços com a pandemia.
B) As lives de shows dos artistas são um exemplo
de streaming.
C) A Lei Aldir Blanc 14.017/20 foi iniciada no dia
12 de junho deste ano e surgiu a partir de uma
ideia de proporcionar lazer e cultura através dos
meios tecnológicos.
D) De acordo com o vocalista Denis Oyakawa e a
videomaker Thayna Messa, o funcionamento
do evento da banda Pânico X ocorreu segundo
todos os protocolos necessários para garantir
a segurança, como, por exemplo, público e
produção já testados e uso de máscaras e do
álcool em gel.
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QUESTÃO 3

QUESTÃO 6

Releia o título e o subtítulo do texto.

Releia este trecho.

“Artistas se adequam para seguir protocolos e
realizar eventos onlines.

“A cidade de Santo André (SP) proporcionou tudo que é
necessário para realização desses shows.”

Lives shows durante a pandemia da Covid-19
demandam capital e contratação de profissionais
qualificados.”

Acerca da palavra “que”, julgue as afirmativas a seguir.

De acordo com as considerações ortográficas referentes
à norma-padrão da língua portuguesa, há um erro na
grafia da palavra
A) “onlines” que sucede a palavra “eventos”, pois
ela deveria vir no singular.
B) “lives” que antecede a palavra “shows”, pois ela
deveria vir no singular.
C) “onlines” que sucede a palavra “eventos”, pois
ela deveria vir separada por hífen.
D) “lives” que antecede a palavra “shows”, pois ela
deveria vir sem o destaque em itálico.
QUESTÃO 4
Releia este trecho.
“Artistas buscaram alternativas de viabilizar seus
serviços com a pandemia, que impôs distanciamento
social no Brasil desde março de 2021.”
Essa sentença poderia ser reescrita, sem alteração de
sentido, da seguinte forma:
A) Artistas buscaram alternativas de viabilizar
seus serviços com a pandemia, onde impôs
distanciamento social no Brasil desde março de
2021.
B) Artistas buscaram alternativas de viabilizar
seus serviços com a pandemia. Logo, houve
imposição de distanciamento social no Brasil
desde março de 2021.
C) A pandemia impôs o distanciamento social no
Brasil desde março de 2021. Por isso, artistas
buscaram alternativas de viabilizar seus serviços.
D) Artistas buscaram alternativas de viabilizar seus
serviços com a pandemia, embora ela tenha
imposto distanciamento social no Brasil desde
março de 2021.
QUESTÃO 5
Na oração: “Entretanto, é necessário que haja
equipamentos e profissionais capacitados para
exercer determinadas funções em um evento online.”,
as palavras destacadas podem ser classificadas,
respectivamente, como
A) preposição – advérbio – predicativo – substantivo.
B) conjunção – verbo – adjetivo – adjetivo.
C) advérbio – verbo – substantivo – estrangeirismo.
D) conjunção – advérbio – predicativo – substantivo.
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I.

Introduz a oração subordinada do período
composto.

II.

É uma conjunção integrante.

III. Pode ser substituída por “o qual”.
Estão corretas as afirmativas
A) I e II, apenas.
B) I e III, apenas.
C) II e III, apenas.
D) I, II e III.
QUESTÃO 7
O texto lido é
A) uma entrevista, pois a fala direta do vocalista
Denis Oyakawa e da videomaker Thayna Messa
estruturam uma entrevista.
B) uma notícia, pois trata-se de um texto informativo
referente a acontecimentos reais.
C) de tipo injuntivo, pois aborda demandas
específicas da sociedade para tratos relativos à
pandemia de Covid-19.
D) um editorial, pois expressa a opinião e o
posicionamento crítico acerca das alternativas de
trabalho para artistas no período de pandemia.
QUESTÃO 8
Assinale a alternativa em que todas as palavras são
acentuadas graficamente de acordo com a mesma regra
de acentuação gráfica da palavra “ipê”.  
A) órfão; céu; robô.
B) dólmã; lâmpada; Luísa.
C) clímax; bênçãos; pé.
D) xará; porquês; auxiliá-lo.
QUESTÃO 9
Todas as palavras destacadas nas frases a seguir
compartilham do mesmo processo de formação, exceto:
A) Todos gostam de ver o nascer do sol.
B) Viajaremos ao amanhecer.
C) O diretor pediu para engavetar o projeto.
D) É preciso envelhecer com dignidade.

QUESTÃO 10
Leia o texto a seguir.

Disponível em: https://bityli.com/o1Drl7. Acesso em: 24 out. 2021.

A vírgula utilizada no segundo quadrinho justifica-se para introduzir um(a)
A) onomatopeia.
B) interjeição.
C) aposto.
D) vocativo.

MATEMÁTICA / RACIOCÍNIO LÓGICO

QUESTÃO 11
Observe que as fichas a seguir possuem um padrão.

Qual das fichas a seguir completa essa sequência?
A)

B)

C)

D)
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QUESTÃO 12

QUESTÃO 15

Em uma distribuidora de medicamentos foi realizada uma
pesquisa entre os funcionários que possuem veículo
próprio para se deslocarem para o trabalho. Constatou-se
que 32 deles usam moto, 40 usam carro e 23 usam carro
e moto.

A sequência numérica a seguir está organizada de
acordo com uma lógica.

Qual é o número de funcionários que utilizam apenas o
carro?
A) 8 funcionários.

Considerando a lógica dessa sequência, qual será o
sétimo número?

B) 9 funcionários.

A) 726.

C) 15 funcionários.

B) 728.

D) 17 funcionários.

C) 487.
D) 404.

QUESTÃO 13
Observe os cálculos no quadro a seguir:

ATUALIDADES
QUESTÃO 16
A Ponte Marechal Hermes foi tombada pelo IEPHA em
1985.
Essa ponte foi construída em 1922 com o objetivo de
A) facilitar a comunicação entre as cidades de
Pirapora e Buritizeiro.
B) garantir ligação ferroviária entre o Rio de Janeiro
e Belém do Pará.
C) homenagear o centenário da Independência do
Brasil.

Considerando o quadro anterior, o valor de N x Y + P
será

D) registrar a força da metalurgia do estado de
Minas Gerais.

A) 390.

QUESTÃO 17

B) 102.

“Entre inúmeros e curiosos olhares, o primeiro é meio
assustador. Mas, com o tempo, logo dá pra perceber os
ricos detalhes dos traços das tradicionais carrancas de
Pirapora, norte de Minas Gerais. Pintura forte, umas com
brilho, outras mais foscas e vigorosas, esses objetos
atraem turistas de todo o Brasil.”

C) 99.
D) 46.
QUESTÃO 14
Mariana comprou um vestido e pagou R$120,00, já
incluindo o desconto de 20%.
Qual era o valor desse vestido sem desconto?
A) R$ 94,00.

Disponível em: http://www.qualviagem.com.br/pirapora-mgmantem-viva-tradicao-de-carranqueiros/.
Acesso em: 12 out. 2021

O hábito de utilizar carrancas nas embarcações que
navegam pelo Rio São Francisco tem sua origem na

B) R$ 96,00.

A) associação do artesanato local ao turismo na
cidade pelas águas do Velho Chico.

C) R$ 100,00.

B) crença que esses artefatos podem afastar os
maus espíritos durante as viagens pelo rio.

D) R$ 150,00.

C) identificação das condições que permitem ou
não a navegação pelo rio.
D) necessidade de fortalecer o artesanato,
importante fonte de renda da cidade.
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QUESTÃO 18

QUESTÃO 20

“A mamografia é a única e melhor forma de evitar a morte
pelo câncer de mama. Não que esse exame previna o
aparecimento do tumor, mas ele permite identificar o
problema até dois anos antes do surgimento de nódulos.
E, iniciando-se o tratamento precocemente, maiores
são as chances de remissão do câncer. Assim, também
evitamos tratamentos invasivos e a mutilação do corpo
da mulher.”

O ritmo da criação de empregos informais dobrou no
Brasil em cinco anos e tem sido a principal marca da
medíocre recuperação econômica desde 2017. De um
total de 89 milhões de ocupados, 36,3 milhões são
informais, segundo o IBGE.

O TEMPO, 4 de outubro de 2021. p. 16.

De acordo com o médico mastologista Henrique Lima
Couto, autor do trecho citado, a maior importância da
mamografia está em
A) ser a única forma de impedir a mutilação do
corpo da mulher.
B) garantir que as mulheres que a realizam não
morrerão por causa do tumor.
C) impedir antecipadamente a formação de nódulos
e o desenvolvimento do câncer.
D) permitir o tratamento precoce que pode favorecer
a remissão do câncer.

Disponível em: https://www1.folha.uol.com.br/
mercado/2021/10/emprego-informal-dobra-e-ioio-na-rendaempobrece-brasileiro.shtml?utm_source=whatsapp&utm_
medium=social&utm_campaign=compwa.
Acesso em: 7 out. 2021.

O trabalho informal, que emprega cerca de 40% dos
brasileiros atualmente ocupados, é compreendido como
A) emprego destinado à qualificação profissional de
jovens.
B) ocupação sem nenhuma proteção trabalhista.
C) serviços isentos de tributos com redução de
indenizações por demissão.
D) trabalho
temporário,
provisórias.

para

substituições

LEGISLAÇÃO

QUESTÃO 19
Dados divulgados pela Superintendência Regional de
Saúde de Montes Claros (SRS) apontam que 65,6%
das 640 pessoas que morreram no Norte de MG por
Covid-19 nos últimos seis meses não tomaram nenhuma
vacina contra a doença. [...] Ainda sobre os óbitos, 24%
das pessoas que faleceram tomaram uma dose e 10,3%
já haviam completado o esquema vacinal.
Disponível em: https://g1.globo.com/mg/grande-minas/
noticia/2021/10/14/covid-19-656percent-das-pessoas-quemorreram-nos-ultimos-seis-meses-no-norte-de-mg-naotomaram-nenhuma-vacina.ghtml.
Acesso em: 21 out. 2021.

QUESTÃO 21
Sobre as disposições preliminares previstas na Lei
Orgânica do Município de Pirapora, assinale a alternativa
correta.
A) Todo poder do município emana do povo, que o
exerce por meio de seus representantes eleitos
indiretamente.
B) A soberania popular será exercida, entre outros,
pelo sufrágio universal e pelo voto direto e
secreto, com valor igual para todos.

A análise dos resultados dos dados sobre as mortes por
Covid-19, divulgados pela Superintendência Regional de
Saúde de Montes Claros, indica que

C) O município não tem direito à participação no
resultado da exploração de petróleo ou gás
natural em seu território.

A) a maior quantidade de mortes não tem relação
com a vacinação, já que diz respeito a não
vacinados.

D) O município é uma pessoa jurídica de direito
público interno e é dotado de autonomia política
e financeira, nos termos assegurados em decreto
estadual.

B) a vacinação contra a Covid-19 no norte de Minas
tem contribuído para reduzir o número de mortes.
C) as mortes por Covid-19 na região atingiram de
forma integral grupos de pessoas negacionistas.
D) as pessoas com o ciclo de vacinação completo
podem ser liberadas de manter as medidas
sanitárias.

QUESTÃO 22
Sobre as competências do Município de Pirapora,
previstas na Lei Orgânica, assinale a alternativa
incorreta.
A) Compete ao município legislar sobre assuntos
de interesse local.
B) Compete ao município realizar programas de
apoio às práticas desportivas.
C) Compete ao município fixar tarifas de serviços
públicos, inclusive de serviços de táxis.
D) Compete ao município manter programas de
educação pré-escolar e Ensino Médio.
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QUESTÃO 23
São comissões parlamentares permanentes previstas
na Resolução nº 012/91, que “estabelece o Regimento
Interno da Câmara Municipal” de Pirapora, exceto:
A) De meio
sustentável.

ambiente

e

desenvolvimento

B) De legislação e justiça.
C) De finanças, orçamento e tomada de contas.
D) De educação, saúde e assistência.
QUESTÃO 24
De acordo com o artigo 111 do Regimento Interno da
Câmara Municipal de Pirapora, proposição é toda
matéria sujeita à deliberação do Plenário, qualquer que
seja seu objeto.
Não é considerada uma modalidade de proposição
A) os projetos de lei.
B) as emendas e subemendas.
C) os requerimentos.
D) as propostas de deliberação.
QUESTÃO 25
Sobre as regras previstas na Lei nº 1.782/2005, que
“dispõe sobre o estatuto dos servidores públicos das
administrações diretas, autárquicas e fundacionais
públicos do Município de Pirapora”, analise as afirmativas
a seguir e assinale com V as verdadeiras e com F as
falsas.
(   ) São estáveis, aos dois anos de efetivo exercício,
os servidores nomeados em virtude de concurso
público.
(   ) Posse é a aceitação expressa das atribuições,
deveres e responsabilidades inerentes ao cargo
público, com o compromisso de bem servir,
formalizada com a assinatura do termo pela
autoridade competente e pelo empossado.
(   ) Reintegração é a investidura do servidor em
cargo de atribuições e responsabilidades
compatíveis com a limitação que tenha sofrido
em sua capacidade física ou mental, verificada
em inspeção médica.
(   ) A extinção do cargo enquanto o servidor
encontrar-se cumprindo o estágio probatório
não gera direito à disponibilidade remunerada e
resultará em exoneração.
Assinale a sequência correta.
A) V F V F
B) F V F V
C) F V V F
D) V F F V
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
AGENTE ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO

QUESTÃO 29
Acerca da organização do Estado Brasileiro, analise as
proposições a seguir.
I.

Os municípios podem criar lei que oficialize a
Bíblia como livro-base de fonte doutrinária para
fundamentar princípios, usos e costumes da
coletividade.

II.

A
organização
político-administrativa
da
República Federativa do Brasil compreende a
União, os Estados e o Distrito Federal, sendo os
dois primeiros autônomos.

QUESTÃO 26
No tocante aos princípios fundamentais da Constituição
Federal de 1988, assinale a alternativa correta.
A) A adoção de políticas públicas para inserir
os portadores de necessidades especiais na
sociedade viola o princípio da dignidade da
pessoa humana.
B) Lei municipal pode restringir doação de sangue
a determinados grupos sociais, tomando como
base exclusiva sua orientação sexual.
C) O poder público possui o dever, imposto pela
Constituição, de manter em seus presídios os
padrões mínimos de humanidade.
D) Lei pode autorizar o uso da tortura por parte de
agentes públicos da Guarda Civil Municipal em
casos de risco iminente à coletividade.
QUESTÃO 27
Determinada lei municipal reserva a pessoas negras 20%
(vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento de cargos efetivos e empregos
públicos no âmbito da Administração Pública Municipal.
Tal norma jurídica visa à preservação do seguinte direito
fundamental:
A) Isonomia.
B) Livre exercício de emprego ou profissão.
C) Livre manifestação do pensamento.
D) Liberdade de consciência e de crença.
QUESTÃO 28
As chamadas cláusulas pétreas estão enumeradas no
artigo 60, §4º da Constituição Federal. O termo cláusula
pétrea traduz a vontade da Assembleia Nacional
Constituinte de retirar do poder constituinte reformador –
parlamentares que compõem as sucessivas legislaturas
– a possibilidade de alterar determinado conteúdo da
Constituição em razão de sua importância. Para alterar
conteúdo disposto em cláusulas pétreas, é preciso
promulgar uma nova Constituição.

III. A Constituição Federal proíbe que os municípios
organizem e prestem o serviço público de
transporte coletivo, que não possui caráter
essencial.
IV. A fiscalização do município será exercida pelo
Poder Judiciário, mediante controle externo,
e pelos sistemas de controle interno do Poder
Legislativo Municipal.
Nesse contexto, pode-se afirmar:
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Todas as afirmativas estão incorretas.
C) Estão corretas as afirmativas III e IV, apenas.
D) Estão incorretas as afirmativas III e IV, apenas.
QUESTÃO 30
Em relação à licitação, assinale a alternativa correta.
A) A licitação destina-se a garantir a observância do
princípio da isonomia, a seleção da proposta mais
vantajosa para a Administração e a promoção do
desenvolvimento nacional sustentável.
B) As obras, serviços, compras, concessões
e permissões da Administração Pública do
Município, quando contratados com terceiros,
serão precedidos de licitação, a critério da
Câmara Municipal.
C) Para os fins da Lei, considera-se obra toda
atividade destinada a obter determinada utilidade
de interesse para a Administração, tais como:
demolição, conserto, reparação e manutenção.
D) Nos termos da Lei de Licitações, qualquer
cidadão poderá requerer à Administração
Pública os preços unitários de determinada
obra executada, mediante autorização prévia do
Poder Legislativo.

São consideradas cláusulas pétreas previstas na
Constituição Federal, exceto:
A) O voto direto, secreto, universal e periódico.
B) Os direitos e garantias individuais.
C) A forma federativa de Estado.
D) A organização do Poder Executivo.
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QUESTÃO 31

QUESTÃO 34

O respeito à exigência de prévia aprovação em
concurso público qualifica-se, constitucionalmente,
como parâmetro de legitimação da investidura de
qualquer cidadão em cargo, função ou emprego público,
ressalvada a hipótese de nomeação para cargo em
comissão.

Referentes às pessoas naturais, analise as proposições
a seguir.

A exigência de concurso público garante o respeito
aos seguintes princípios constitucionais de direito
administrativo:
A) Razoabilidade e discricionariedade.
B) Transparência e sustentabilidade.
C) Economia e pluralismo.
D) Impessoalidade e isonomia.
QUESTÃO 32
Referentes aos agentes públicos, analise as proposições
a seguir.
I.

A Constituição Federal de 1988 assegura ao
servidor público civil o direito à livre associação
sindical.

II.

Os cargos, empregos e funções públicas são
acessíveis aos cidadãos brasileiros e aos
estrangeiros.

III. Os vencimentos dos cargos do Poder Legislativo
não poderão ser superiores aos pagos pelo Poder
Executivo.
IV. O subsídio e os vencimentos dos ocupantes de
cargos públicos são irredutíveis, ressalvadas
exceções constitucionais.
Nesse contexto, pode-se afirmar:
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Todas as afirmativas estão incorretas.
C) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.
D) Estão incorretas as afirmativas I e II, apenas.
QUESTÃO 33
Sobre a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro,
assinale a alternativa correta.
A) Em regra, a lei revogada restaura-se
automaticamente por ter a lei revogadora perdido
a vigência.
B) Pessoas de baixa escolaridade podem se
escusar de cumprir a lei, alegando que não a
conhecem.
C) A lei nova, que estabeleça disposições gerais ou
especiais a par das já existentes, não revoga a
lei anterior.
D) Chama-se coisa julgada o ato jurídico já
consumado segundo a lei vigente ao tempo em
que se efetuou.
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I.

São absolutamente incapazes de exercer
pessoalmente os atos da vida civil as pessoas de
15 (quinze) anos.

II.

Cessará a incapacidade, para os menores, pela
colação de grau em curso de ensino superior.

III. As pessoas viciadas em tóxicos são consideradas
pela lei como relativamente incapazes.
IV. Ninguém pode ser constrangido a submeter-se,
com risco de vida, a tratamento médico.
Nesse contexto, pode-se afirmar:
A) Todas as afirmativas estão corretas.
B) Todas as afirmativas estão incorretas.
C) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.
D) Estão incorretas as afirmativas II e III, apenas.
QUESTÃO 35
Segundo a lei brasileira, a coisa recebida em virtude
de contrato comutativo pode ser enjeitada por defeito
oculto, que a torne imprópria ao uso a que é destinada,
ou lhe diminua o valor.
A lei faz alusão nessa hipótese
A) à teoria da imprevisão.
B) à exceção de contrato não cumprido.
C) ao princípio da relatividade contratual.
D) ao vício redibitório.

REDAÇÃO

INSTRUÇÕES GERAIS
1.

A Prova de Redação deverá ser elaborada com no mínimo 12 (doze) e no máximo 30 (trinta) linhas.

2.

Se o candidato não atingir o número mínimo de linhas, a ele será atribuída nota zero na Redação.

3.

O que for escrito além do espaço destinado ao candidato não será considerado, sendo o candidato penalizado pelos
problemas de compreensão de sua resposta (PO, M, SV, CC e CP).

4.

A variante linguística a ser utilizada na elaboração da Redação é o padrão culto formal.

5.

A versão definitiva de resposta ou a sua transcrição, caso tenha sido feita em rascunho, deverá ser registrada no
Caderno Definitivo da Redação, que contém o campo de identificação, que deve ser assinado. Em nenhuma
hipótese, o rascunho será considerado na correção da prova.

6.

Os critérios de correção da Prova de Redação serão os seguintes:
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DA PROVA DE REDAÇÃO
ASPECTOS AVALIADOS

TOTAL DE
PONTOS

PONTOS DESCONTADOS POR ERRO

Pontuação, ortografia e apresentação (legibilidade, respeito às margens e indicação
de parágrafos) – (PO)

4,0 pontos

0,25 ponto

Morfossintaxe (morfologia e sintaxe) – (M)

4,0 pontos

0,25 ponto

Seleção vocabular (adequação vocabular e adequação à situação linguística e
ausência de marca da oralidade) – (SV)

2,0 pontos

0,50 ponto

Coesão e coerência (conexão e relação lógica entre as ideias, assim como sua
distribuição entre as partes do texto) – (CC)

5,0 pontos

2,5 pontos

Compreensão e conhecimento do conteúdo proposto (relevância e propriedade de
resposta à temática e ao tipo de gênero textual solicitado) – (CP)

5,0 pontos

2,5 pontos

TOTAL

20 pontos

7.

Será considerado nulo o Caderno Definitivo da Redação que estiver marcado, escrito ou que contiver qualquer
forma de identificação do candidato fora do lugar especificamente indicado para tal finalidade.

8.

Não serão fornecidas folhas adicionais para complementação da Redação, devendo o candidato limitar-se à única
folha-padrão recebida.

9.

A Redação receberá nota 0 (zero) se apresentar uma das características a seguir:
• conteúdo que verse sobre tema diverso do estabelecido;
• ser considerada ilegível ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, com espaçamento excessivo
entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à norma-padrão da língua portuguesa ou em
idioma diverso;
• apresentar qualquer tipo de identificação do candidato;
• não atingir o número mínimo de 12 linhas estabelecido;
• for redigida fora do espaço definido;
• não for escrita com caneta esferográfica de tinta azul ou preta;
• tiver uso de corretivos;
• tiver grafia ilegível;
• estiver rasurada ou em branco.
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PROPOSTA DE REDAÇÃO
Leia estes textos motivadores.
TEXTO I
As novas profissões e o mercado de trabalho
Conhecimento das novas tecnologias torna-se fundamental
Todos nós já paramos para pensar no nosso futuro como profissionais. Experimentamos um mundo digital acelerado,
tecnologias sendo consideravelmente utilizadas nas empresas, o trabalho remoto surgindo como medida emergencial
e fazendo as empresas repensarem seus contratos de trabalho. Ensino online buscando sua eficácia e manutenção da
qualidade, novas temáticas inseridas nas competências exigidas pelo mercado como inteligência artificial e de dados,
automatização de processos, metodologias ágeis etc.
Será que a forma como estávamos acostumados a trabalhar – processos repetitivos, mapeamentos de produções
baseadas em variáveis previsíveis, atividades sequenciais – nos garante um futuro profissional? Hoje, as estruturas das
empresas se articulam justamente no disruptor, em estruturas multidisciplinares em que se unem vários conhecimentos
e competências diversificados. Nós, como profissionais, se já não estamos, precisamos nos reinventar com relação a
nossas áreas de conhecimentos e competências.
Segundo a Universidade de Oxford, 47% dos empregos atuais têm grandes chance de serem automatizados nos próximos
20 anos. Isso tem relação direta com as transformações tanto digitais quanto comportamentais exigidas pelas novas
experiências neste “Novo Mundo”, proposto pela indústria 4.0, e consequentemente com os novos perfis. É urgente o
alinhamento entre conhecimentos técnicos e competências pessoais relacionadas à comunicação e ao relacionamento
interpessoal, denominados soft skills.
Novas tecnologias: um caminho sem volta.
Neste novo mercado, o conhecimento das novas tecnologias torna-se fundamental para agregar valor ao profissional.
Conhecimentos que consideramos de outras áreas, hoje são comuns a diversas profissões. Citamos a inteligência
artificial, inteligência de negócio e mercado com suas ferramentas como BI e Dashboards inteligentes.
O conhecimento sobre as novas profissões é urgente, e quem planeja ingressar no mercado ou pretende recolocação
deve se atentar para possibilidades como: designer de UX, voltado a melhores experiências dos usuários; analistas de
business intelligence, profissional da área de dados voltados à tomada de decisões nas empresas; community manager,
uma espécie de analista de redes sociais e porta-voz das empresas; gestão de resíduos, profissional ligado às boas
práticas ambientais; gestor de qualidade de vida, foco no bem-estar e na saúde dos funcionários; gestão de inovação,
profissional com conhecimento sobre o negócios e novas soluções; cientista de dados, trabalha com Big Data, analisa a
complexidade dos dados, organiza e cria novas possibilidades.
O cenário nos pede atenção ao novo, abertura às possibilidades e, mais do que nunca, disposição às adaptações.
Não é mais possível fazer mais do mesmo e aceitar o “sempre foi assim”. Neste novo mundo, antecipar-se às tendências
e inovar é um caminho sem volta.
Disponível em: https://bityli.com/9Pr8mF. Acesso em: 24 out. 2021.

TEXTO II
A popularização das tecnologias digitais de informação e comunicação (TDICs) recria as experiências na sociedade,
proporcionando diferentes práticas sociais e meios de comunicação. As mídias digitais, principalmente a Internet, deixam
de ser exclusivas do computador desktop e passam a ocupar outros espaços, como ruas, praças, bancos, restaurantes
etc. Passam a contribuir, portanto, para a organização do cotidiano da vida urbana e seus espaços públicos.
A cidade contemporânea, rodeada de tecnologias, vem experimentando diferentes formas de relações sociais entre os
seus usuários. As redes sociais digitais possibilitam que os indivíduos interajam com outros usuários da rede, que leiam
notícias, opinem, reivindiquem, produzam seu próprio conhecimento, divulguem informações e até mesmo se mobilizem
coletivamente. São novas maneiras de compartilhar, usufruir e fazer parte da sociedade em que vivem.
Levando em consideração estes aspectos, o usuário das sociedades contemporâneas deve estar envolvido nestas
transformações sociais que o espaço vem sofrendo com os avanços tecnológicos.
ARAUJO, E.V.F de; VILAÇA, M.L.C. Sociedade conectada: Tecnologia, Cidadania e Infoinclusão. In: Tecnologia, Sociedade e
Inclusão na Era Digital. Duque de Caxias: UNIGRANRIO, 2016.
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TEXTO III
Todos os dias, o mercado de trabalho passa por processos de transformação. Assim como a sociedade de modo geral,
o meio corporativo e as tarefas do dia a dia são impactados pelo alto e rápido desenvolvimento da tecnologia e da ciência.
A seguir, a Michael Page apresenta oito características do mercado de trabalho do futuro, algumas que já acontecem e
outras que ainda estão por vir. Confira:

Disponível em: https://bityli.com/JfPAoJ. Acesso em: 24 out. 2021.

TEXTO IV
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Disponível em: https://bityli.com/CWSC7g. Acesso em: 24 out. 2021 (adaptado).

Tendo como base as informações dos textos motivadores e seus conhecimentos sobre o assunto, REDIJA um texto
dissertativo-argumentativo em norma-padrão da língua portuguesa sobre o tema “Os efeitos da nova organização
social no mercado de trabalho”.
Selecione, organize e relacione, de forma coerente e coesa, argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista,
apresentando proposta de intervenção que possa contribuir para melhorar essa nova organização.
Atenção: trechos copiados dos textos motivadores serão penalizados na nota da Redação.
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AO TRANSFERIR ESSAS MARCAÇÕES PARA A FOLHA DE RESPOSTAS,
OBSERVE AS INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DADAS NA CAPA DA PROVA.
USE CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL OU PRETA.
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AGUARDE AUTORIZAÇÃO
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