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Instruções

 Confira o número que você obteve no ato da 
inscrição com o que está indicado no cartão-
resposta.

* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento 
do cartão-resposta.

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova.
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número 
de inscrição e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao  
fiscal qualquer irregularidade!

Atenção!
 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante  
a realização da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 alternativas 
diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma  
delas constitui a resposta correta em relação ao  
enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da  
prova, não sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno  
de prova completo e o cartão-resposta devidamente  
preenchido e assinado.

14 de agosto

14 às 17h

35 questões

3h de duração*



.
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Língua Nacional 8 questões

Leia o texto.

Vista Cansada

Acho que foi o Hemingway* quem disse que olhava 
cada coisa à sua volta como se a visse pela última 
vez. Pela última ou pela primeira vez? Pela primeira 
vez foi outro escritor quem disse. Essa ideia de olhar 
pela última vez tem algo de deprimente. Olhar de 
despedida, de quem não crê que a vida continua, 
não admira que o Hemingway tenha acabado como 
acabou.

Se eu morrer, morre comigo um certo modo de ver, 
disse o poeta. Um poeta é só isto: um certo modo de 
ver. O diabo é que, de tanto ver, a gente banaliza o 
olhar. Vê não-vendo. Experimente ver pela primeira 
vez o que você vê todo dia, sem ver. Parece fácil, mas 
não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não 
desperta curiosidade. O campo visual da nossa rotina 
é como um vazio.

Você sai todo dia, por exemplo, pela mesma porta. 
Se alguém lhe perguntar o que é que você vê no seu 
caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. 
Sei de um profissional que passou 32 anos a fio pelo 
mesmo hall do prédio do seu escritório. Lá estava 
sempre, pontualíssimo, o mesmo porteiro. Dava-lhe 
bom-dia e às vezes lhe passava um recado ou uma 
correspondência. Um dia o porteiro cometeu a des-
cortesia de falecer.

Como era ele? Sua cara? Sua voz? Como se vestia? Não 
fazia a mínima ideia. Em 32 anos, nunca o viu. Para ser 
notado, o porteiro teve que morrer. Se um dia no seu 
lugar estivesse uma girafa, cumprindo o rito, pode 
ser também que ninguém desse por sua ausência. O 
hábito suja os olhos e lhes baixa a voltagem. Mas há 
sempre o que ver. Gente, coisas, bichos. E vemos? Não, 
não vemos.

Uma criança vê o que o adulto não vê. Tem olhos aten-
tos e limpos para o espetáculo do mundo. O poeta 
é capaz de ver pela primeira vez o que, de fato, nin-
guém vê. Há pai que nunca viu o próprio filho. Marido 
que nunca viu a própria mulher, isso existe às pampas. 
Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí 
que se instala no coração o monstro da indiferença.
Otto Lara Resende (adaptado).

* escritor norte-americano que se suicidou

1. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) e 
as falsas ( F ) de acordo com o texto.

( ) O autor coloca em compatibilidade o olhar 
pela primeira vez e o olhar pela segunda vez.

( ) Poetas têm a capacidade de ver aquilo que é 
invisível aos olhos de todos.

( ) A rotina faz nascer no homem a cegueira para 
o espetáculo do mundo.

( ) A falta de curiosidade nos embacia o olhar.
( ) A criança possui um olhar nítido e disperso 

para aquilo que as cerca.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. SQUARE V • V • F • F • F
b. SQUARE V • F • V • F • V
c. Check-square F • V • V • V • F
d. SQUARE F • V • F • V • F
e. SQUARE F • F • F • V • V

2. Assinale a alternativa que apresenta uma mensa-
gem do texto.

a. SQUARE A negatividade deprime o ser humano e o 
deixa cego na sua rotina.

b. Check-square Um coração frio e insensível nasce da incapaci-
dade de perceber o nosso entorno.

c. SQUARE A invisibilidade mata as pessoas, pois, em vida, 
mesmo servindo os outros, são invisíveis.

d. SQUARE A rotina do homem é difícil e, assim, tudo lhe 
passa como se não existisse.

e. SQUARE As crianças são sempre mais espertas, embora 
os pais tenham comportamento diferente disso 
e não as estimulem.

3. Assinale a alternativa que justifica a vírgula pre-
sente na frase: “Se alguém lhe perguntar o que é que 
você vê no seu caminho, você não sabe”.

a. SQUARE Separar sujeitos diferentes das orações.
b. SQUARE Separar orações coordenadas entre si.
c. SQUARE Separar orações subordinadas substantivas.
d. Check-square Separar oração subordinada adverbial ante-

posta à oração principal.
e. SQUARE Delimitar oração muito extensa de outra de 

menor extensão.
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4. Das frases retiradas do texto, assinale a alternativa 
que apresenta aquela com análise sintática correta do 
termo colocado dentro dos parênteses.

a. SQUARE Não fazia a mínima ideia.  
(a mínima ideia: sujeito simples)

b. SQUARE Uma criança vê o que o adulto não vê.  
(que: adjunto adverbial)

c. SQUARE Isso existe às pampas.  
(Isso: Adjunto adnominal)

d. SQUARE Nossos olhos se gastam no dia a dia.  
(no dia a dia: objeto direto)

e. Check-square Se alguém lhe perguntar o que é que você vê… 
(lhe: objeto indireto)

5. Assinale a alternativa correta sobre o uso da crase.

a. SQUARE Na frase: “Dei isso à minha mãe”, temos um 
exemplo da obrigatoriedade de uso da crase.

b. SQUARE Em: Trago isso à Vossa Senhoria, aceite-a por 
gentileza”, o uso da crase é facultativo.

c. SQUARE Nas frases: “Vou a Florianópolis” e “Vou a Floria-
nópolis das lindas e mágicas praias”, a crase é 
obrigatória.

d. Check-square No terceiro e no último parágrafo do texto 
há uma expressão com crase e seu uso tem a 
mesma justificativa.

e. SQUARE Está correto o uso da crase em: “Cara à cara 
estavam os concorrentes” e “Chegarão até às 
11h para a disputa”.

6. Assinale a alternativa que apresenta uma afirmação 
correta.

a. Check-square As palavras “hábito, último e pontualíssimo” 
apresentam a mesma justificativa para o acento 
gráfico obrigatório.

b. SQUARE As palavras “ideia, plateia e aneis” perderam 
o acento gráfico, já que ele seria colocado no 
ditongo aberto “ei”.

c. SQUARE Nas frases: “Ele olhou e não viu” e “Ele olhou 
a natureza e não a viu”, os verbos possuem a 
mesma predicação: transitivos diretos.

d. SQUARE A frase: “Teve uma surpresa inesperada” 
apresenta um vício de linguagem chamado 
ambiguidade.

e. SQUARE A colocação pronominal está correta em: 
“Nunca esqueçam-se de olhar e ver o que está 
ao seu redor.

7. Sobre Concordância Verbal, avalie as afirmativas 
feitas sobre a frase do texto: “Pela primeira vez foi 
outro escritor quem disse”.

1. O verbo “dizer” está corretamente flexionado 
na terceira pessoa do singular, concordando 
com seu sujeito “quem”.

2. O pronome relativo “quem” poderia ser tro-
cado por “que” sem prejuízo da correta con-
cordância verbal.

3. A frase poderia corretamente ser assim rees-
crita: “Pela primeira vez foi eu quem diz”.

4. Passando para o plural os verbos das duas 
orações, o pronome “quem” obrigatoriamente 
deveria ser substituído pelo seu correlato “que”.

5. Estaria também correta a concordância verbal, 
se a frase fosse assim reescrita: “Pela primeira 
vez, fui eu, o leitor, que disse”.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 5.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3, 4 e 5.

8. Avalie as frases quanto à Concordância Nominal.

1. Anexo ao Ofício 201/22, seguem as 
recomendações.

2. Há menos candidatas do que imaginava.
3. Muito obrigado pela compreensão, disse a 

mulher nervosa.
4. É proibido a entrada de pessoas não 

cadastradas.
5. Estavam confusos a menina, a garota e o pai.

Assinale a alternativa correta.

a. Check-square Apenas duas frases obedecem às normas da 
concordância nominal.

b. SQUARE As frases 1 e 3 obedecem à norma padrão 
quanto à concordância nominal, pois consti-
tuem-se exceções à regra.

c. SQUARE Na frase 2, a palavra “menos” deveria estar no 
feminino para concordar com “candidatas”.

d. SQUARE A frase 4 está correta.
e. SQUARE Na frase 5, o predicativo “confusos” deveria estar 

no feminino singular.
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12. A guia do MS Powerpoint do Microsoft 365 em 
português responsável por configurar efeitos sobre 
elementos do slide, como aparecer, esmaecer, surgir, 
dividir, dentre outros, é a:

a. SQUARE Design.
b. SQUARE Desenhar.
c. SQUARE Transições.
d. Check-square Animações.
e. SQUARE Movimentações.

Raciocínio Lógico 3 questões

13. Uma pessoa tem à sua disposição 9 vídeos diferen-
tes, de 15 minutos cada, relativos a um assunto sobre o 
qual deseja se informar. Ela decide juntar os vídeos em 
grupos de 4 vídeos cada, formando vídeos de 1 hora.

Sem levar em consideração a ordem em que os vídeos 
de 15 minutos são apresentados no vídeo maior, 
quantos vídeos de 1 hora essa pessoa pode criar?

a. Check-square Mais de 125
b. SQUARE Mais de 110 e menos de 125
c. SQUARE Mais de 95 e menos de 110
d. SQUARE Mais de 80 e menos de 95
e. SQUARE Menos de 80

14. A alternativa que representa uma sentença logi-
camente equivalente à afirmação “Se Maria é adorável, 
então João é avarento ou Antônio não é bonito” é:

a. SQUARE Se João não é avarento ou Antônio é  
bonito, então Maria não é adorável.

b. Check-square Se João não é avarento e Antônio é  
bonito, então Maria não é adorável.

c. SQUARE Se Maria não é adorável, então João  
não é avarento ou Antônio é bonito.

d. SQUARE Se João é avarento ou Antônio não é  
bonito, então Maria é adorável.

e. SQUARE Se Maria é adorável, então João não é  
avarento ou Antônio é bonito.

Noções de Informática 4 questões

9. São serviços de computação que podem ser provi-
dos na modalidade de computação em nuvem (cloud 
computing):

1. Armazenamento
2. Bancos de dados
3. Rede
4. Servidores

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 3 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2, 3 e 4.
e. Check-square São corretas as afirmativas 1, 2, 3 e 4.

10. São opções de pesquisa em locais não indexa-
dos do explorador de arquivos do Windows 10 em 
português.

1. Incluir diretórios do sistema.
2. Incluir arquivos do tipo bitmap e outras for-

mas de compressão.
3. Sempre pesquisar nomes de arquivo e 

conteúdo.

Selecione a alternativa que contém todos os itens 
corretos.

a. SQUARE É correta apenas a afirmativa 3.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2.
c. Check-square São corretas apenas as afirmativas 1 e 3.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 3.
e. SQUARE São corretas as afirmativas 1, 2 e 3.

11. Assinale a alternativa que indica corretamente 
uma forma de excluir uma palavra dos resultados de 
busca do Google.

a. SQUARE Colocar a palavra que se deseja excluir entre 
parênteses.

b. SQUARE Colocar a palavra que se deseja excluir entre 
colchetes.

c. SQUARE Colocar a palavra que se deseja excluir entre 
chaves.

d. SQUARE Colocar o caractere de ponto de exclamação 
antes da palavra que se deseja excluir.

e. Check-square Colocar um hífen ou sinal de menos antes da 
palavra que se deseja excluir.
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15. Uma comissão deve ser formada por um presi-
dente e um vice-presidente a serem escolhidos, alea-
toriamente, entre 4 homens e 6 mulheres.

A probabilidade de a referida comissão ter uma 
mulher como presidente é:

a. SQUARE Maior que 62%.
b. Check-square Maior que 59% e menor que 62%.
c. SQUARE Maior que 56% e menor que 59%.
d. SQUARE Maior que 53% e menor que 56%.
e. SQUARE Menor que 53%.

Conhecimentos Específicos 20 questões

16. Assinale a alternativa correta de acordo com a Lei 
no 6745, de 28 de dezembro de 1985.

a. SQUARE Antes de cada quinquênio de serviço público 
estadual, o servidor ocupante de cargo de provi-
mento efetivo fará jus a uma licença com remu-
neração, como prêmio, pelo período de 6 meses.

b. SQUARE Aposentadoria será concedida ao funcionário 
ocupante de cargo de provimento efetivo, à 
vista dos elementos comprobatórios do tempo 
de serviço ou, conjugadamente, da invalidez 
para o serviço público em geral ou quando 
completar 75 anos de idade.

c. SQUARE O salário-família não está sujeito a um único 
imposto ou taxa, e servirá de base para qual-
quer contribuição, mesmo que de finalidade 
previdenciária ou assistencial.

d. SQUARE Verificada acumulação proibida de cargos, 
funções ou empregos e, em processo sumário, 
provada a boa-fé, o funcionário será obrigado a 
optar por um dos cargos no prazo de 90 dias.

e. Check-square Ao servidor ocupante do cargo de provimento 
efetivo e estável poderá ser concedida licença 
para tratamento de interesses particulares pelo 
prazo de até 3 anos, renovável 1 vez, por igual 
período.

17. Analise o trecho abaixo extraído da Lei no 13.146, 
de 06 de julho de 2015.

“Considera-se pessoa com  (1)  aquela que tem 
impedimento de longo prazo de natureza física, men-
tal, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 
uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação 
plena e efetiva na  (2)  em igualdade de condições 
com as demais pessoas.”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas numeradas do texto.

a. SQUARE (1) restrições • (2) família
b. Check-square (1) deficiência • (2) sociedade
c. SQUARE (1) pouca inteligência • (2) sociedade
d. SQUARE (1) problemas • (2) administração pública
e. SQUARE (1) dificuldades • (2) administração pública

18. Nos termos do artigo 9o da Lei no 13.146, de 6 de 
julho de 2015, a pessoa com deficiência tem direito a 
receber atendimento:

a. SQUARE Barato.
b. SQUARE Rápido.
c. Check-square Prioritário.
d. SQUARE Autoritário.
e. SQUARE Discriminatório.

19. Analise o trecho abaixo extraído da Lei no 13.146, 
de 06 de julho de 2015.

“A concepção e a             de proje-
tos que tratem do meio físico, de transporte, de infor-
mação e comunicação, inclusive de sistemas e tecno-
logias da informação e comunicação, e de outros ser-
viços, equipamentos e instalações abertos ao público, 
de uso público ou privado de uso coletivo, tanto na 
zona urbana como na rural, devem atender aos prin-
cípios                , tendo como 
referência as normas de acessibilidade.”

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. SQUARE Montagem • da discriminação
b. SQUARE Organização • da exclusão social
c. SQUARE Programação • da segregação de pessoas
d. SQUARE Organização • da segregação de pessoas
e. Check-square Implantação • do desenho universal
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20. Assinale a alternativa que lista somente princí-
pios explícitos do direito administrativo brasileiro.

a. SQUARE Honestidade • capacidade
b. SQUARE Honestidade • competência
c. SQUARE Ilegalidade • pessoalidade
d. SQUARE Ilegalidade • imoralidade
e. Check-square Legalidade • impessoalidade

21. As normas da Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais (LGPD) devem ser observadas por:

a. SQUARE Somente a União.
b. SQUARE Somente os Municípios.
c. SQUARE Somente União, Estados e Municípios.
d. Check-square União, Estados, Distrito Federal e Municípios.
e. SQUARE Todos os países do Mercosul.

22. Assinale a alternativa que revela a denominação 
correta da nova modalidade de licitação instituída 
pela Lei no 14.133, de 1o de abril de 2021.

a. SQUARE diálogo edificador
b. SQUARE diálogo construtivo
c. Check-square diálogo competitivo
d. SQUARE Parceria Público-Privada
e. SQUARE Parceria para Investimentos

23. Assinale a alternativa que aponta corretamente 
a modalidade de licitação eliminada pela Lei no 14.133, 
de 1o de abril de 2021.

a. SQUARE Leilão
b. SQUARE Pregão eletrônico
c. SQUARE Regime Diferenciado de Contratação
d. Check-square Tomada de Preço
e. SQUARE Melhor Técnica

24. No que se refere ao prazo de validade de concur-
sos públicos, o artigo 37 da Constituição da República 
Federativa do Brasil afirma que o prazo de validade do 
concurso público será de até:

a. SQUARE 1 ano, podendo ser prorrogado até 2 vezes, por 
igual período.

b. SQUARE 2 anos, sem hipótese de prorrogação.
c. Check-square 2 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
d. SQUARE 3 anos, prorrogável uma vez, por igual período.
e. SQUARE 5 anos, sem hipótese de prorrogação.

25. Analise o trecho abaixo extraído do artigo 66 da 
Lei no 8.666/1993.

“O contrato deverá ser executado fielmente pelas  
partes, de acordo com as              
avençadas e as normas              , 
respondendo cada uma pelas consequências de sua 
inexecução total ou parcial”.

Assinale a alternativa que completa corretamente as 
lacunas do texto.

a. Check-square cláusulas • desta Lei
b. SQUARE cláusulas • internacionais
c. SQUARE atitudes morais • desta Lei
d. SQUARE atitudes morais • internacionais
e. SQUARE combinações • de qualidade

26. Para ter validade o ato administrativo deve ter:

a. SQUARE Fascismo.
b. Check-square Legalidade.
c. SQUARE Improbidade.
d. SQUARE Autoritarismo.
e. SQUARE Patrimonialismo.

27. Analise o texto abaixo:

De acordo com Hely Lopes Meirelles, Ato administra-
tivo é toda manifestação            de 
vontade da Administração Pública que, agindo nessa 
qualidade, tenha por fim imediato adquirir, resguardar, 
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou 
impor obrigações aos administrados ou a si própria.”

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. SQUARE Ilegal
b. Check-square Unilateral
c. SQUARE Bilateral
d. SQUARE Trilateral
e. SQUARE Multilateral

28. É requisito para a eficácia do ato administrativo:

a. Check-square Motivação.
b. SQUARE Corrupção.
c. SQUARE Participação.
d. SQUARE Improbidade.
e. SQUARE Lucratividade.
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29. Identifique abaixo as afirmativas verdadeiras ( V ) 
e as falsas ( F ), de acordo com o teor do artigo 37 da 
Constituição da República Federativa do Brasil:

( ) é garantido ao servidor público civil o direito 
à livre associação sindical.

( ) o direito de greve será exercido nos termos e 
nos limites definidos em lei específica.

( ) é assegurado ao servidor público civil exercer 
atividade de militância político-partidária em 
horário e local de trabalho.

( ) é assegurado ao servidor público militar exer-
cer atividade de militância político-partidária 
em horário e local de trabalho.

Assinale a alternativa que indica a sequência correta, 
de cima para baixo.

a. Check-square V • V • F • F
b. SQUARE V • F • F • V
c. SQUARE V • F • V • F
d. SQUARE F • F • V • V
e. SQUARE F • F • V • F

30. Assinale a alternativa correta no que se refere ao 
teor do artigo 38 da Constituição da República Federa-
tiva do Brasil.

a. SQUARE O servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo federal, estadual ou distrital, 
deverá ser exonerado de seu cargo, emprego 
ou função.

b. SQUARE O servidor público da administração autárquica 
e fundacional não poderá ser afastado de seu 
cargo, emprego ou função para exercer man-
dato eletivo federal, estadual ou distrital.

c. SQUARE O servidor público da administração direta não 
poderá ser afastado de seu cargo, emprego ou 
função para exercer mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital.

d. Check-square O servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de man-
dato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará 
afastado de seu cargo, emprego ou função.

e. SQUARE Somente o servidor público da administração 
direta das áreas da saúde e educação não 
poderá ser afastado de seu cargo, emprego ou 
função para exercer mandato eletivo federal, 
estadual ou distrital.

31. Assinale a alternativa que indica corretamente 
uma característica importante para comportamento 
profissional no trato diário com o público interno e 
externo e colegas de trabalho.

a. SQUARE Bestialidade
b. SQUARE Descortesia
c. SQUARE Impolidez
d. Check-square Civilidade
e. SQUARE Agressividade

32. Assinale a alternativa que indica corretamente 
um atributo importante para a redação oficial.

a. SQUARE Informalidade
b. SQUARE Pessoalidade
c. Check-square Concisão
d. SQUARE Incoerência
e. SQUARE Agressividade

33. De acordo com o texto do artigo 41 da Constitui-
ção Federal, os servidores nomeados para cargo de 
provimento efetivo em virtude de concurso público 
serão estáveis após:

a. SQUARE um ano de efetivo exercício.
b. Check-square três anos de efetivo exercício.
c. SQUARE seis meses de efetivo exercício.
d. SQUARE um ano de exercício de cargo de chefia.
e. SQUARE dois anos de exercício de cargo de chefia.

34. São atributos considerados importantes para 
assegurar a comunicação efetiva e profissional no 
trato com o público externo do setor público:

1. Clareza
2. Tecnicismo
3. Despotismo
4. Prolixidade

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. Check-square É correta apenas a afirmativa 1.
b. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1 e 2,
c. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 2 e 4.
d. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 3 e 4.
e. SQUARE São corretas apenas as afirmativas 1, 2 e 4.
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35. É fundamento da Lei Geral de Proteção de Dados:

a. SQUARE a violabilidade da imagem.
b. SQUARE a violabilidade da intimidade.
c. SQUARE a restrição da liberdade de expressão.
d. SQUARE a limitação da liberdade de opinião.
e. Check-square o respeito à privacidade.



Página 
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Página 
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G R A D E  D E  R E S P O S TA S

Utilize a grade ao lado para anotar as suas respostas.

Não destaque esta folha. Ao entregar sua prova,  
o fiscal irá destacar e entregar esta grade de respostas  

que você poderá levar para posterior conferência.

CO N C U R S O
P Ú B L I C O
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