
 

  

CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES 

EDITAL Nº. 01/2022 - CMC 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS PARA PROVIMENTO DE CARGOS DO 

QUADRO PERMANENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CÁCERES 



 

I N S T R U Ç Õ E S 
 

LEIA COM ATENÇÃO 
 

1. Este Caderno de Prova, com páginas numeradas de 1 a 13, é constituído de 40 (quarenta) questões objetivas, 

cada uma com 4 (quatro) alternativas, assim distribuídas: 

 

01 a 10 – Língua Portuguesa 

11 a 15 – Informática 

16 a 20 – Legislação Básica 

21 a 40 – Conhecimentos Específicos 
 

2. Caso o Caderno de Prova esteja incompleto ou tenha qualquer defeito de impressão, solicite ao fiscal que o 

substitua. 
 

3. Sobre a Marcação do Cartão de Respostas 

 

As respostas deverão ser, obrigatoriamente, transcritas com caneta esferográfica de tinta azul ou preta não 

porosa, fabricada em material transparente, para o Cartão de Respostas, que será o único documento válido 

para correção. Não haverá substituição do Cartão de Respostas por erro do candidato. 

 

3.1. Para cada questão existe apenas uma alternativa que a responde acertadamente. Para a marcação da alternativa 

escolhida no CARTÃO DE RESPOSTAS, pinte completamente o círculo correspondente. 
 

Exemplo: Suponha que para determinada questão a alternativa C seja a escolhida. 
 

Nº da 

Questão 
 

A 
 

B 
 

C 
 

D 
 

 

3.2. Marque apenas uma alternativa para cada questão. 
 

3.3. Será invalidada a questão em que houver mais de uma marcação, marcação rasurada ou emendada, ou não 

houver marcação. 
 

3.4. Não rasure nem amasse o CARTÃO DE RESPOSTAS. 
 

 

4. Todos os espaços em branco, neste caderno, podem ser utilizados para rascunho. 
 

 

5. A duração da prova é 4 (quatro) horas, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do CARTÃO DE 

RESPOSTAS. 
 

 

6. Somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova, o candidato, depois de entregar seu Caderno 

de Prova e seu Cartão de Respostas, poderá retirar-se da sala de prova. O candidato que insistir em sair da sala de 

prova antes desse tempo deverá assinar Termo de Ocorrência declarando sua desistência do concurso. 
 

 

7. Na página 13 deste Caderno de Prova, encontra-se a Folha de Anotação do Candidato, a qual poderá ser 

utilizada para a transcrição das respostas das questões objetivas. Essa folha poderá ser levada pelo candidato para 

posterior conferência com o gabarito somente após decorridas 2 horas e 30 minutos do início da prova. 
 

 

8. Será permitida a saída de candidatos levando o Caderno de Prova somente na última meia hora de prova. 
 

 

9. Após o término da prova, o candidato deverá, obrigatoriamente, entregar ao fiscal o CARTÃO DE 

RESPOSTAS devidamente assinado e preenchido. 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Instrução: Leia atentamente o texto a seguir e responda às questões de 01 a 04. 
 

Pela janela 
 

 Reparei pela primeira vez naquele apartamento quando passava de carro, enfrentando o trânsito lento 

do fim da tarde, na Lagoa. Pelas cortinas entreabertas, conseguia ver apenas uma parede, banhada pela luz 

indireta de um abajur. Mas nessa parede havia uma estante que me chamou atenção por sua beleza e solidez: 

estava repleta de livros, com suas lombadas multicoloridas. Alguns eram encadernados, outros não. Muitos 

pareciam antigos. Mas o importante é que a estante não tinha enfeites nem plantas, nada – apenas livros. 

 Imediatamente, comecei a imaginar quem seria o morador daquele apartamento. Não sei por quê, 

mas achei que os livros pertenciam a um homem. E fui além. Pensei num historiador, um apaixonado por 

pesquisa, alguém de mais de 40 anos, talvez ruivo, de cabelos encaracolados, usando óculos de aro fino para 

leitura. Imaginei um homem sensível, mas um pouco ranzinza, sempre implicando com a empregada por 

tirar do lugar os papéis da escrivaninha, e logo depois dizendo alguma coisa engraçada, para que ela o 

perdoasse. Alguém que vivesse sozinho – e feliz. 

 Mas o sinal abriu lá na frente, perto da Fonte da Saudade, e eu segui, deixando para trás meu amigo 

imaginário. 

[...] 
(SEIXAS, Heloísa. O amigo do vento. São Paulo: Moderna, 2015.) 

 

QUESTÃO 01 

Releia o trecho: Imaginei um homem sensível, mas um pouco ranzinza, sempre implicando com a 

empregada por tirar do lugar os papéis da escrivaninha, e logo depois dizendo alguma coisa engraçada, 

para que ela o perdoasse. Alguém que vivesse sozinho – e feliz. Dos adjetivos do trecho, quais não sofrem 

flexão de gênero? 

[A] feliz, engraçada, empregada 

[B] ranzinza, engraçada, sozinho 

[C] sensível, ranzinza, sozinho 

[D] sensível, ranzinza, feliz  

 

 

 

 

QUESTÃO 02 

No trecho Não sei por quê, mas achei que os livros pertenciam a um homem., o por quê (separado e com 

acento) é utilizado no final de uma oração, seguido de um sinal de pontuação. Sobre o uso dessa palavra, 

analise as afirmativas. 
 

I - Na frase Estude muito, porque a prova não será fácil., a palavra porque tem função de conjunção e seu 

valor semântico é de pois, uma vez que. 

II - Na frase Ele queria saber simplesmente por que ela não o atendia., a palavra por que está presente no 

interior de uma pergunta indireta, seu valor semântico é por qual razão, por qual motivo. 

III - Na frase Todos estavam curiosos sobre o porquê da suspensão do concurso., a palavra porquê, 

acentuada, está precedida por artigo e tem valor de substantivo. 

IV - Na frase A coisa virou confusão por que todos gritavam muito e ao mesmo tempo., a palavra por que é 

junção da preposição por com um pronome relativo. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] II, III e IV, apenas. 

[B] I, II e III, apenas. 

[C] I e II, apenas. 

[D] I e IV, apenas. 
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QUESTÃO 03 

Sufixos são elementos que, acrescentados a um radical, formam uma nova palavra, a exemplo de solidez 

(linha 3). Nesse caso, indica um estado. Assinale a alternativa em que todas as palavras têm sufixo a indicar 

estado, ação, resultado de ação ou qualidade. 

[A] Formatura, maldade, oração. 

[B] Escuridão, loteria, glóbulo. 

[C] Velhice, dinheirama, casarão. 

[D] Altivez, vendedor, corpóreo. 

 

 

 

QUESTÃO 04 

A respeito do gênero crônica de que esse texto é exemplo, assinale a afirmativa correta. 

[A] Define-se pela pequena extensão, poucos personagens e apresenta apenas um clímax. 

[B] Destaca eventos recentes da história da sociedade, lembrando fatos do passado de forma pessoal em 

linguagem simples. 

[C] Geralmente é um texto curto, trata de acontecimento corriqueiro do dia a dia, em linguagem 

descontraída, de fácil compreensão. 

[D] Tem foco em tema social, a linguagem é formal, geralmente escrito na primeira pessoa. 

 

 

 

QUESTÃO 05 

Quando as circunstâncias são expressas no texto por meio de orações adverbiais, são introduzidas por 

conjunções subordinativas. Sobre os sentidos introduzidos por essas conjunções, numere a coluna da direita 

de acordo com a da esquerda. 
 

1. Causa 

2. Concessão 

3. Consequência 

4. Conformidade 

5. Condição 

(       ) Segundo dizem os estudiosos, Alexander Fleming descobriu a 

penicilina por acaso. 

(       ) Desconsidere este aviso caso tenha liquidado a fatura deste mês. 

(       ) Como o meliante estava bem armado, ninguém da sala ousou reagir. 

(       ) As festas estavam tão próximas que temíamos não conseguir a 

decoração a tempo. 

(       ) Contanto que volte antes da meia noite, você pode ir ao show. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] 5, 4, 3, 1, 2 

[B] 4, 5, 1, 3, 2 

[C] 2, 5, 1, 3, 4 

[D] 4, 1, 5, 2, 3 

 

 

 

QUESTÃO 06 

Entre as variações da língua estão a linguagem formal e a informal. Acerca do seu uso, assinale a afirmativa 

correta.  

[A] A linguagem informal é menos pessoal, utiliza a norma culta, respeitando rigorosamente as normas 

gramaticais. 

[B] A linguagem formal representa a linguagem cotidiana, uma linguagem espontânea, regionalista e 

despreocupada com as normas gramaticais. 

[C] A linguagem informal é aplicada quando os interlocutores estão numa reunião na empresa, numa 

entrevista de emprego ou escrevendo um texto jornalístico.  

[D] A linguagem formal é empregada em situações não familiares em que estejam presentes autoridades 

políticas, religiosas ou superiores hierárquicos. 
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Instrução: Leia atentamente a crônica a seguir e responda às questões de 07 a 09. 
 

Juventude além dos anos 
 

Fui à exposição dos czares russos, recentemente encerrada. Em plena quinta-feira à tarde, notei dois grupos 

distintos: adolescentes e idosos. Ambos animadíssimos. Uma senhora à minha frente comentou, diante de 

uma vestimenta de veludo, toda bordada: 

 - Já tive um vestido parecido!  

Observei-a. Deve ter ficado parecida com um tapete! Outras se encantavam com bules, saleiros, ícones. 

Puxei conversa:  

- Está gostando? - perguntei a uma delas. 

 - Ah, sempre é bom conhecer coisas novas!  

Surpreendi-me. Fui criado com a ideia de que as pessoas se aposentam e se lamentam por tudo que não 

fizeram. Diante de mim estava uma senhora cheia de vida, disposta a aprender, apesar dos cabelos grisalhos. 

Lembrei-me da mãe de um amigo que, ao ficar viúva, mudou completamente. Deu todos os móveis. E 

também os porta-retratos, medalhas, jogos de louça, faqueiros, copos. Até presentes que guardava da época 

do casamento! Alugou seu apartamento de classe média. Foi para um bem menor, mais fácil de cuidar. Com 

a renda, passou a viajar em excursões. Encontrei-a há poucos dias. Rejuvenescida. Cabelinhos curtos, roupas 

práticas e alegres. 

 - Agora que meus filhos estão criados, quero aproveitar!  

Resultado: seus netos a adoram!  
(CARRASCO, Walcyr. Veja SP, 6 jul. 2005.) 

 

QUESTÃO 07 

A respeito do texto, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(       ) O narrador viu-se surpreendido por encontrar tanto jovens quanto idosos muito animados na 

exposição. 

(       ) A visita do narrador à exposição certificou-o de que somente os jovens frequentam esse tipo de 

evento. 

(       ) O narrador desmistifica uma ideia preconcebida sobre pessoas idosas. 

(       ) Narrar a ida à exposição proporcionou ao narrador contestar a ideia de que pessoas aposentadas nada 

mais querem da vida. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, V, F 

[B] F, V, F, V 

[C] V, V, F, F 

[D] F, F, V, V  

 

 

QUESTÃO 08 

Assinale o trecho em que a forma verbal destacada refere-se a um fato ocorrido no passado, mas não 

totalmente concluído, transmite uma ideia de continuidade. 

[A] Em plena quinta-feira à tarde, notei dois grupos distintos: adolescentes e idosos. 

[B] Fui criado com a ideia de que as pessoas se aposentam e se lamentam por tudo que não fizeram. 

[C] Outras se encantavam com bules, saleiros, ícones. 

[D] Lembrei-me da mãe de um amigo que, ao ficar viúva, mudou completamente. 

 

 

QUESTÃO 09 

Releia o trecho Encontrei-a há poucos dias. Assinale a alternativa em que a análise da palavra dada está 

correta. 

[A] a → pronome oblíquo, elemento coesivo anafórico, retoma o sentido de mãe de um amigo. 

[B] poucos → advérbio indicativo de quantidade, pode ser substituído por pequenos. 

[C] dias → adjetivo indicativo de tempo, pode ser pluralizado. 

[D] há → forma verbal empregada incorretamente, pois se refere a uma expressão no plural. 
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QUESTÃO 10 
 

 
                (Disponível em:http://3.bp.blogspot.com/. Acesso em: 20/07/22.) 

 

A respeito da charge, analise as afirmativas. 
 

I - Retrata duas situações diferentes, uma sobre relacionamento social e outra de caráter profissional, mas 

que apresentam características semelhantes. 

II - Nas duas situações retratadas, o chargista emite um juízo de valor referente à posição subalterna dos 

personagens masculinos. 

III - A charge é um gênero textual que combina linguagem verbal e linguagem não verbal, capta situações do 

cotidiano de maneira perspicaz e com humor ou ironia. 
 

Está correto o que se afirma em 

[A] I e II, apenas. 

[B] I e III, apenas. 

[C] II e III, apenas. 

[D] I, II e III. 

 

INFORMÁTICA 
 

QUESTÃO 11 

Sobre medidas de proteção de dados que o usuário pode adotar para evitar que seus dados sejam abusados, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 
 

(        ) Recomenda-se colocar na nuvem todos os arquivos contendo dados confidenciais ou que sejam 

considerados privados. 

(        ) Desconfiar de links ou pedidos de pagamentos recebidos via mensagens eletrônicas, mesmo que 

vindos de pessoas conhecidas. 

(        ) Ao acessar sites, recomenda-se limitar a coleta de dados por cookies e limpar frequentemente o 

histórico de navegação. 

(        ) Para maior segurança dos dados, recomenda-se, periodicamente, fazer apenas backups on-line, 

evitando-se manter backups off-line. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] F, F, V, V 

[B] F, V, V, F  

[C] V, V, F, F 

[D] V, F, F, V 
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QUESTÃO 12 

A figura abaixo apresenta uma janela do Explorador de Arquivos do Windows 10. 
 

 
 

Sobre a figura, analise as afirmativas. 
 

I- Arquivo1 e Arquivo5 são arquivos do Microsoft Excel e são conteúdos da pasta Orçamentos. 

II- Arquivo3 e Arquivo6 são arquivos nativos do Paint e ambos ocupam espaço de armazenamento 

superior a 200 MB. 

III- Arquivo4 é um documento em branco do Microsoft Word, porém ocupa espaço de armazenamento 

próximo a 0 KB. 

IV- Arquivo7 é um arquivo de imagem e ocupa menos de 17 MB de espaço de armazenamento. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II e IV, apenas. 

[B] II e III, apenas. 

[C] I e IV, apenas. 

[D] I e III, apenas. 
 

QUESTÃO 13 

Considere uma planilha no Microsoft Excel onde as células A1, A2, B1 e B2 estão preenchidas com os 

valores 10, 4, 8 e 14, respectivamente. Quais valores seriam produzidos pelas fórmulas =SOMA(A1:B2)  e  

=MÉDIA(A1:B2), respectivamente?  

[A] 36 e 9. 

[B] 24 e 12. 

[C] 18 e 9. 

[D] 36 e 12. 
 

QUESTÃO 14 

A tabela abaixo apresenta as características dos principais componentes de um computador anunciado em 

um site de vendas na internet, com as colunas numeradas de 1 a 3. 
 

1 2 3 

256 GB SSD 8GB DDR4 - 2.133 MHz. 

(expansível até 32 GB) 

Intel® Core™ i7  

1.90 Ghz até 4 Ghz. 

 

De acordo com a tabela, associe cada coluna ao componente especificado.  

[A] 1-Memória secundária; 2-Processador; 3-Memória principal. 

[B] 1-Memória principal; 2-Memória secundária; 3-Processador. 

[C] 1-Processador; 2-Memória principal; 3-Memória secundária. 

[D] 1-Memória secundária; 2-Memória principal; 3-Processador. 
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QUESTÃO 15 

A figura abaixo apresenta um texto no Microsoft Word com um parágrafo selecionado. 
 

 
 

Sobre a figura, analise as afirmativas. 
 

I- O nível de zoom utilizado na visualização do texto é de 100%. 

II- A formatação de fonte aplicada ao parágrafo selecionado é Arial, tamanho 12. 

III- O alinhamento utilizado no parágrafo selecionado é Alinhado à Esquerda. 

IV- O nome do arquivo é Cáceres e a extensão (formato) é docx. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] III e IV, apenas. 

[B] I e II, apenas. 

[C] I, II e III, apenas. 

[D] I, II, III e IV. 

 

 

LEGISLAÇÃO BÁSICA 
 

QUESTÃO 16 

Em relação à competência legislativa do Município de Cáceres/MT prevista em sua Lei Orgânica Municipal, 

é correto afirmar: 

[A] Compete ao Município elaborar o Orçamento Anual e aprovar o Orçamento Plurianual de Investimento 

elaborado pelo Estado. 

[B] Ao Município, é vedado legislar sobre desapropriação por necessidade ou utilidade pública ou por 

interesse social. 

[C] Ao Município, compete suplementar a legislação federal e a estadual, no que couber e no que disser 

respeito ao seu peculiar interesse. 

[D] Compete ao Município instituir e arrecadar os tributos municipais, mas a legislação proíbe a fixação e 

cobrança de tarifas e preços públicos. 
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QUESTÃO 17 

Considerando as disposições da Lei Orgânica Municipal de Cáceres/MT acerca das formas de exercício 

direto da soberania popular, analise as afirmativas. 
 

I - O plebiscito é a consulta à população municipal de questão relevante para os destinos do Município, 

podendo ser proposto à Câmara Municipal por um terço dos moradores do Município ou por um terço 

dos vereadores. 

II - O Município, por qualquer de seus poderes, atenderá ao resultado da consulta plebiscitária sempre que 

houver questão relevante para os destinos do Município. 

III - O referendo popular é a condição de eficácia de norma jurídica nos termos previstos em Lei 

Complementar.  

IV - A iniciativa popular consiste no exercício direto do poder político pela população cacerense, podendo 

ser exercido pela apresentação à Câmara Municipal de projeto de lei subscrito, no mínimo, por cinco 

por cento do eleitorado municipal. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] II, III e IV, apenas. 

[B] I, II e III, apenas. 

[C] III e IV, apenas. 

[D] I, II e IV, apenas. 

 

 

 

QUESTÃO 18 

Analise a seguinte situação hipotética envolvendo três servidores da Câmara Municipal de Cáceres. 
 

Pedrina foi recentemente nomeada para assumir cargo de nível médio, após ser aprovada no concurso 

público promovido pela Câmara Municipal de Cáceres.  

Martino é servidor ocupante de cargo efetivo na Câmara Municipal de Cáceres e concluiu, de forma 

satisfatória, o período e as avaliações do estágio probatório.  

Rosinha é pessoa de confiança de um dos Vereadores e foi nomeada pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Cáceres para exercer atribuições de assessoramento parlamentar.  
 

De acordo com o disposto na Lei Complementar Municipal nº 120/2017, Pedrina, Martino e Rosinha são 

integrantes das seguintes partes do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Cáceres/MT, correta e 

respectivamente:  

[A] Pessoal de Provimento em Comissão; Pessoal Estável; Pessoal de Provimento Efetivo. 

[B] Pessoal de Provimento Efetivo; Pessoal Estável; Pessoal de Provimento em Comissão. 

[C] Pessoal de Provimento Instável; Pessoal de Provimento Efetivo; Pessoal de Provimento em Comissão. 

[D] Pessoal de Provimento Efetivo; Pessoal de Provimento em Comissão; Pessoal Instável. 

 

 

 

QUESTÃO 19 

Sobre as vantagens acessórias conferidas pela Lei Complementar Municipal nº 120/2017 aos servidores 

ocupantes de cargo efetivo no Poder Legislativo de Cáceres/MT, é correto afirmar: 

[A] O adicional por tempo de serviço corresponde a 2% (dois por cento) sobre o vencimento base por ano 

de efetivo exercício, sem limite máximo. 

[B] Os três meses de licença-prêmio deverão ser usufruídos sempre de forma parcelada, independentemente 

de requerimento do servidor interessado. 

[C] É vedada a conversão de licença-prêmio em pecúnia, cabendo ao servidor usufruir a licença no período 

aquisitivo subsequente ao quinquênio. 

[D] As faltas injustificadas ao serviço retardarão a concessão da licença-prêmio na proporção de um mês 

para cada falta. 
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QUESTÃO 20 

Para os efeitos da Lei Complementar do Município de Cáceres/MT nº 120/2017, a passagem do servidor 

ocupante de cargo efetivo no Poder Legislativo Municipal de uma classe para outra, na mesma escala de 

vencimento de seu cargo, decorrente de cumprimento de interstício de tempo e apresentação de cursos de 

aperfeiçoamento profissional e escolaridade, é denominada 

[A] progressão horizontal. 

[B] progressão vertical. 

[C] ascensão funcional ordinária. 

[D] promoção extraordinária. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

QUESTÃO 21 

Os procedimentos previstos na Lei de Acesso à Informação Pública destinados a assegurar o direito 

fundamental de acesso à informação devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da 

administração pública e suas diretrizes. Sobre a Lei de Acesso à Informação, assinale o preceito 

INCORRETO.  

[A] Requer observar a publicidade como preceito geral e o sigilo como exceção. 

[B] Exige suprimir o desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública. 

[C] Deve divulgar as informações de interesse público, independentemente de solicitações. 

[D] Necessita utilizar de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação. 

 

 

QUESTÃO 22 

Em relação ao serviço de busca e de fornecimento de informação, conforme legislação vigente, analise as 

afirmativas. 
 

I - É dever dos órgãos ou entidades públicas divulgar registro das competências e estrutura organizacional, 

endereços e telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público. 

II - Compreende dever dos órgãos e entidades públicas divulgar, independentemente de requerimentos, em 

local de fácil acesso, os registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros. 

III - É obrigação dos órgãos e entidades públicas limitar acesso à  informação pertinente à administração do 

patrimônio público, inclusive utilização de recursos públicos, licitação e contratos administrativos. 

IV - Consiste como obrigatoriedade dos órgãos e entidades públicas assegurar  proteção da informação 

sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade, integridade e eventual 

restrição de acesso. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II, III e IV. 

[B] II e III, apenas. 

[C] I e IV, apenas. 

[D] I, II e IV, apenas. 

 

 

QUESTÃO 23 

Sobre o uso do pronome de tratamento em correspondência oficial de acordo com o Manual de Redação da 

Presidência da República, assinale a afirmativa correta.  

[A] No vocativo do documento expedido para um Deputado Estadual, utiliza-se Senhor Deputado.  

[B] No endereçamento de documento expedido a um Senador, utiliza-se A Vossa Excelência, seguido do 

respectivo nome do Senador.  

[C] No corpo do texto de documento enviado para um Ministro, emprega-se o pronome de tratamento Vossa 

Senhoria.  

[D] No documento encaminhado para Secretário Executivo de Ministério, utiliza-se no vocativo, 

Excelentíssimo Senhor Secretário Executivo. 

  



9 de 13 – Câmara Municipal de Cáceres – Auxiliar Administrativo 

QUESTÃO 24 

Na coluna da esquerda, estão dispostas partes constitutivas do documento no padrão ofício e, na da direita, 

sua caracterização. Numere a coluna da direita de acordo com a da esquerda.  
 

1 – Cabeçalho 

2 – Endereçamento 

3 – Assunto 

4 – Fecho para comunicação 

(       ) Deve dar uma ideia geral do que trata o documento de 

forma sucinta e destacado em negrito. 

(       ) Possibilita arrematar o texto, saudar o destinatário e 

encontra-se alinhado à margem esquerda da página. 

(       ) Está disposto no topo da primeira página do documento, 

centralizado na área determinada pela formatação e deve 

constar o nome do órgão principal. 

(       ) Alinhado à margem esquerda da página, propicia a 

informação de quem receberá o expediente e necessita de 

forma de tratamento adequada para quem o receberá. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] 3, 4, 1, 2 

[B] 4, 2, 3, 1 

[C] 2, 1, 4, 3 

[D] 3, 1, 2, 4 

 
QUESTÃO 25 

O documento _________ se caracteriza por fazer parte integrante de um processo que expressa um juízo, 

contendo pronunciamento, recomendação, determinação ou opinião e deve ser respaldado em dispositivos 

legais, jurisprudência que fundamentam uma solução a qual deve ser aplicada. Assinale a alternativa que 

preenche corretamente a lacuna.  

[A] Moção 

[B] Contrato 

[C] Parecer  

[D] Apostila 

 
QUESTÃO 26 

Sobre o arquivo corrente, assinale a afirmativa INCORRETA. 

[A] Constituído por conjunto de documentos, em tramitação ou não, pelo seu valor primário 

[B] Formado por documentos de valor secundário que são preservados em caráter definitivo em função de 

seu valor administrativo e histórico.. 

[C] Composto por documentos que são frequentemente consultados pela entidade que os produziu. 

[D] Compreende a etapa na qual ocorre o processo de transferência de documentos do arquivo corrente para 

o arquivo intermediário. 

 
QUESTÃO 27 

Sobre o processo de análise de documentos de arquivo que estabelece os prazos de guarda e a destinação de 

acordo com os valores que lhes são atribuídos, assinale a alternativa correta.  

[A] Avaliação 

[B] Recolhimento 

[C] Procedência 

[D] Averbação 

 
QUESTÃO 28 

Como é denominado o conjunto de procedimentos específicos para recuperação e reforço de documentos 

arquivísticos deteriorados e danificados? 

[A] Notação 

[B] Trituração 

[C] Acondicionamento 

[D] Restauração  
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QUESTÃO 29 

Sobre a prestação de serviços por agentes públicos e prestadores de serviços públicos aos seus usurários, 

marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas.  
 

(       ) Eliminar o uso da linguagem simples em decorrência da formalidade, impessoalidade e efetividade 

no atendimento. 

(       ) Tratar o usuário com urbanidade, respeito, acessibilidade e cortesia. 

(       ) Adotar práticas que assegurem o cumprimento de prazos e normas procedimentais. 

(       ) Abolir a igualdade no tratamento aos usuários, para incitar qualquer tipo de discriminação. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] V, F, F, V 

[B] F, V, V, F  

[C] V, V, F, F 

[D] F, F, V, V 
 

 

 

QUESTÃO 30 

Dentre as ferramentas da qualidade, o 5W2H é utilizado para 

[A] representação das possíveis causas que levam a determinado efeito. 

[B] priorização de problemas e riscos. 

[C] padronização de processos e na elaboração de planos de ação. 

[D] priorização da solução dos poucos problemas úteis. 
 

 

 

QUESTÃO 31 

A função de organizar envolve necessariamente quatro componentes: tarefas, pessoas, órgãos e relações, e o 

desenho organizacional constitui a maneira de modelar a estrutura da organização. O diagrama que descreve 

o arranjo básico das posições de trabalho de indivíduos e grupos na estrutura organizacional é o 

[A] histograma. 

[B] fluxograma. 

[C] lotacionograma. 

[D] organograma. 
 

 

 

QUESTÃO 32 

Compõe a Administração Pública Indireta do município de Cáceres: 

[A] Câmara Municipal. 

[B] Controladoria Geral do Município. 

[C] Águas do Pantanal Serviços de Saneamento. 

[D] Secretaria de Procuradoria Geral do Município. 
 

 

 

QUESTÃO 33 

A Lei Orgânica do Município de Cáceres determina que a competência para criar ou extinguir cargos da 

estrutura funcional, contratar pessoas por tempo determinado, nomear, promover, comissionar, conceder 

gratificações, licenças, colocar servidor em disponibilidade, exonerar, demitir e punir servidores públicos da 

Câmara é 

[A] da Mesa Diretora da Câmara Municipal. 

[B] da Secretaria Municipal de Administração do Município. 

[C] do Plenário da Câmara Municipal. 

[D] do Prefeito Municipal. 
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QUESTÃO 34 

Na coluna da esquerda estão dispostas espécies de tributos previstos na legislação tributária e, na da direita, 

tributos municipais definidos no Código Tributário do Município de Cáceres. Numere a coluna da direita de 

acordo com a da esquerda. 
 

1. Impostos 

2. Taxas 

3. Contribuições 

(       ) Propriedade predial e territorial urbana (IPTU). 

(       ) Custeio do serviço de iluminação pública. 

(       ) Transmissão de bens imóveis (ITBI). 

(       ) Exercício regular do poder de polícia. 

(       ) Melhoria decorrente de obras públicas. 
 

Assinale a sequência correta. 

[A] 2, 1, 2, 3, 1 

[B] 1, 3, 1, 2, 3 

[C] 3, 2, 3, 1, 3 

[D] 1, 2, 3, 3, 2 

 
QUESTÃO 35 

O princípio orçamentário da universalidade, que deve ser obedecido por todos os entes da Federação, 

determina que 

[A] a previsão das receitas e a fixação das despesas deve estar dentro do exercício financeiro. 

[B] o orçamento deverá conter todas as receitas e as despesas de todos os poderes, órgãos, entidades, fundos 

e fundações instituídos e mantidos pelo poder público. 

[C] o orçamento deverá conter todas as despesas e receitas, além dos dispositivos planejados, ainda que não 

relacionados diretamente com as despesas e receitas. 

[D] o registro das receitas e das despesas deverá ser feito pelo valor real total, já deduzidas todos os 

descontos previstos. 

 
QUESTÃO 36 

Segundo o IBGE, Cáceres-MT tem uma população estimada em 2021, de 95.339 habitantes, o que 

estabelece o limite total da despesa da Câmara Municipal relativo ao somatório da receita tributária e das 

transferências previstas, efetivamente realizadas no exercício anterior em 

[A] 4,5%. 

[B] 3,5%. 

[C] 5,0%. 

[D] 7,0%. 

 
QUESTÃO 37 

Os recursos materiais, em sentido amplo, são todos os bens tangíveis empregados em uma organização. São 

bens patrimoniais tangíveis: 

[A] imóveis e materiais permanentes. 

[B] materiais de expediente e materiais de consumo. 

[C] materiais permanentes e materiais de consumo. 

[D] imóveis e materiais de expediente. 

 
QUESTÃO 38 

A nova Lei de Licitação n.º 14.133/2021 determina que, na contratação do serviço terceirizado, é vedado à 

Administração ou a seus agentes 

[A] solicitar recibo de pagamento de vale-transporte dos empregados da prestadora de serviço, por se tratar 

de gestão interna da contratada. 

[B] solicitar ao contratado que apresente comprovantes de depósito do FGTS dos empregados diretamente 

envolvidos na execução do contrato. 

[C] estabelecer vínculo de subordinação com funcionário de empresa prestadora de serviço terceirizado. 

[D] estabelecer padronização de desempenho, considerada a compatibilidade de especificações técnicas. 
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QUESTÃO 39 

Sobre contratação direta, leia o texto. 

De acordo com a Lei n. 14.133/2021, o processo de contratação direta compreende os casos de 

____________ e ___________. 
 

Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

[A] inexigibilidade, diálogo competitivo 

[B] convite, diálogo competitivo 

[C] dispensa de licitação, convite 

[D] inexigibilidade, dispensa de licitação  

 

 

 

 

QUESTÃO 40 

Sobre os Contratos Administrativos, analise as afirmativas. 
 

I - O instrumento de contrato é obrigatório, salvo em hipóteses previstas em que a Administração poderá 

substituí-lo por outro instrumento hábil. 

II - A Administração Pública tem a prerrogativa de modificar os contratos, unilateralmente, para melhor 

adequação às finalidades de interesse público, respeitados os direitos do contratado. 

III - Para salvaguardar o direito do contratado, inexiste previsão legal para a extinção dos contratos, 

unilateralmente, pela Administração Pública. 

IV - As aquisições da Administração Pública devem ser restritas ao mercado nacional, sendo vetadas as 

compras internacionais atreladas a moedas estrangeiras. 
 

Estão corretas as afirmativas 

[A] I, II, III e IV. 

[B] I e II, apenas. 

[C] I, III e IV, apenas. 

[D] II e III, apenas. 
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