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AGUARDE A ORDEM DO FISCAL PARA ABRIR ESTE CADERNO DE PROVAS 

 

 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 

 

 O candidato deverá obrigatoriamente observar as medidas sanitárias de segurança à prevenção de 

contaminação e disseminação da COVID-19. 

 Deixe sobre a mesa apenas o documento de identificação e a caneta esferográfica de tinta preta 

ou azul, feita de material transparente. 

 Não será permitida qualquer consulta ou comunicação entre os candidatos. 

 Retire dos bolsos qualquer material ou objeto e coloque em embaixo da mesa ou no chão. 

 Verifique se sua prova é para o cargo em que se inscreveu e se a mesma contém 35 questões, 

numeradas de 1 à 35. Caso contrário, informe imediatamente ao fiscal de sala. Não serão aceitas 

reclamações posteriores por falha de impressão. 

 Confira os dados em seu Cartão Resposta. Assine apenas no campo Assinatura do Candidato. 

 Preencha o Cartão Resposta com as informações solicitadas. 

 Para cada questão existe apenas uma resposta correta. A resposta correta deve ser marcada no 

Cartão Resposta. 

 As marcações duplas, rasuradas ou marcadas de forma diferente ao indicado no cartão resposta, 

ocasionarão a anulação da questão. 

 É de responsabilidade do candidato o preenchimento dos dados do Cartão Resposta. 

 A prova terá duração de 03h, incluso o tempo para o preenchimento do Cartão Resposta. 

 A saída da sala só poderá ocorrer após transcorridos 30 (trinta) minutos do início das provas. 

 Ao sair da sala, entregue o Cartão Resposta ao fiscal da sala e retire-se imediatamente do local 

de aplicação das provas. 

 Não é permitido o uso do banheiro após o término da prova. 

 

Boa prova!! 

 

________________________________________________________________________________ 

Respostas para conferência 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Língua Portuguesa 

 

Leia o texto e responda as duas próximas questões.  

 

Durante a Antiguidade, realizavam-se na cidade de Atenas concursos dramáticos anuais, por 

ocasião dos grandes festejos em honra à divindade de Dionísio. No ano de 487 a. C., pela primeira 

vez um concurso de peças cômicas passou a fazer parte das festividades (até então, apenas peças 

sérias – as tragédias – eram permitidas). Nascia o gênero teatral da comédia. (ARISTÓFANES. 

Lisístrata. Porto Alegre: L&PM, 2007. Tradução de Millôr Fernandes) 

 

01. Depreende-se corretamente do texto: 

I. O deus Dionísio compactuava com as festas realizadas em Atenas. 

II. A comédia e a tragédia são consideradas gêneros teatrais. 

III. Até o ano de 487 a. C. apenas peças dramáticas eram encenadas nos festejos em honra à 

divindade de Dionísio. 

IV. Durante a Antiguidade a comédia não era bem recebida pelo público pois provocava o riso. 

Está correto o que se afirma apenas em: 

A) I e II. 

B) II e III. 

C) III e IV. 

D) I e III. 

 

02. É correto o que se afirma em: 

A) A comédia nasceu em uma festividade em honra à divindade de Dionísio. 

B) Em Atenas, localizada no norte do Brasil, encenavam-se peças cômicas, consideradas não sérias. 

C) A tragédia é um gênero teatral superior em relação a comédia. 

D) O texto objetiva mostrar a origem da tragédia. 

 

03. Indique a alternativa que preenche corretamente as lacunas. 

O ___________ da mensagem de Jesus parece ser o anúncio do _________ advento de um certo  

“Reino de Deus”. Na maior parte dos casos, depois desta vida. Mas, também, às vezes, nesta vida. 

Um dia, _______ vida será o depois desta vida (Paulo Leminski).  

A) Excensial – iminente – esta. 

B) Essencial – eminente – essa. 
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C) Essencial – iminente – esta. 

D) Escencial – iminente– essa. 

 

04. Considerando a acentuação tônica, assinale as alternativas abaixo com (V) verdadeiro ou (F) 

falso. 

(    ) As palavras “gramática” e “partir” são, respectivamente, proparoxítona e oxítona. 

(    ) “Nós” é uma palavra oxítona. 

(    ) “César” não é proparoxítona, tampouco oxítona. 

(    ) “Despretensiosamente” é uma palavra proparoxítona. 

(    ) “Café” é uma palavra paroxítona. 

A sequência correta de cima para baixo é:  

A) F, V, V, F, V. 

B) V, V, F, V, F. 

C) V, F, V, F, V. 

D) V, V, V, F, F. 

 

05. Assinale a alternativa verdadeira.  

A) A palavra “urubu” deveria ser acentuada graficamente, como “bisavô” e “metrô”. 

B) As palavras “proteína”, “saída” e “baú” acentuam-se pela mesma razão. 

C) As palavras “médico”, “tétrico” e “revólver” são acentuadas por serem proparoxítonas. 

D) Os vocábulos “é”, “lá” e “nós” recebem acento por constituírem monossílabos tônicos fechados. 

 

06. Observe as frases: 

I. Mário beijou a boca dela. 

II. Ela é a protagonista da peça. 

III. Descer a ladeira para baixo com a carriola é mais fácil. 

IV. Raisa recebeu rosas do rei. 

Assinale a afirmativa correta:  

A) Na I ocorre uma ambiguidade.  

B) Na III ocorre um pleonasmo vicioso. 

C) Na IV ocorre um cacófato. 

D) Na II arcaísmo. 
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07. Qual a função sintática do termo “estudar” na oração: “Madalena gostaria de estudar 

odontologia”. 

A) Complemento verbal. 

B) Sujeito. 

C) Predicado. 

D) Adjunto adverbial. 

 

08. Dê a função sintática do termo destacado em Mário pretende ter “dinheiro e poder”: 

A) Sujeito.  

B) Adjunto adverbial. 

C) Objeto direto. 

D) Aposto.  

 

09. Assinale a frase em que foi empregada a ênclise.  

A) Para não zangá-lo, tive de sair.  

B) Não o vejo desde a semana passada. 

C) Não me submeterei as suas ordens. 

D) Juventino é um verdadeiro cavalheiro: poder-se-ia dizer que quase um aristocrata. 

 

10. Indique a alternativa que completa corretamente as lacunas. 

Ele faltou_____ todas as reuniões. 

Vamos ____ cidade logo depois de receber o pagamento. 

O homem ficou _____ vagar pela cidade. 

A) à – a – a.  

B) à – à – à.  

C) a – à – à.  

D) a – à – a.  

 

Conhecimentos Gerais 

 

11.  A Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), também conhecida como _________, 

foi fundada em ______, com o objetivo, em primeiro lugar, de atuar como um obstáculo à ameaça 

de expansão _________ na Europa após a ____________. Assinale a alternativa que preenche 

corretamente as lacunas: 
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A) Aliança Atlântica, 1949, soviética, Segunda Guerra Mundial. 

B) Aliança Militar, 1991, soviética, Guerra Fria.  

C) Aliança Atlântica, 1959, soviética, Guerra Fria.  

D) Aliança Atlântica, 1991, soviética, Segunda Guerra Mundial. 

 

12. Assinale a alternativa que apresenta, de forma correta, os quatro países mais populosos do 

mundo em 2022.  

A) China, Estados Unidos, Japão e Paraguai. 

B) China, Índia, Argentina e Nigéria.  

C) Índia, Paquistão, Japão e Rússia.  

D) China, Índia, Estados Unidos e Indonésia.  

 

13.  O Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Maravilha (Lei Complementar nº 03/2002 e 

suas atualizações), no Art. 90 estabelece os critérios para promoção por merecimento. Sobre a 

promoção por merecimento, nos termos da lei citada, assinale a correta: 

A) A promoção por merecimento é de 2% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 40 (quarenta) horas de curso.  

B) A promoção por merecimento é de 1% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 40 (quarenta) horas de curso.  

C) A promoção por merecimento é de 1% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 80 (oitenta) horas de curso.  

D) A promoção por merecimento é de 2% (dois por cento) a cada ano de serviço público municipal. 

Para incorporar no vencimento a promoção por merecimento, o servidor deverá comprovar através 

de certificado, 20 (vinte) horas de curso.  

 

14. O relatório “Groundswell” publicado pelo Banco Mundial em 13/09/2021, publicou um alerta 

preocupante sobre os efeitos das mudanças climáticas na vida dos seres humanos já para os 

próximos anos. Segundo esse relatório cerca de 216 milhões de pessoas em seis regiões do mundo 

serão forçadas a se mudarem de seus países até 2050 para fugirem de eventos climáticos adversos. 

Dentre as causas, as pessoas serão forçadas a se mudar, exceto por: 

A) Diminuição das temperaturas terrestres. 
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B) Temperaturas muito elevadas. 

C) Diminuição da produtividade no campo como um todo. 

D) Eventos climáticos extremos. 

 

15. Os mares podem ser vistos como mares interiores, abertos ou fechados. Os mares interiores 

estão ligados ao oceano por meio de estreitos canais mas encontram-se quase totalmente envolvidos 

por terra. São exemplos de mares interiores, exceto: 

A) Báltico. 

B) Negro. 

C) Morto.  

D) Mediterrâneo. 

 

Conhecimentos Específicos do Cargo 

 

16. Chiavenato (2020) destaca que as organizações podem ser lineares, funcionais ou do tipo linha-

staff. Quanto às organizações lineares, avalie as características a seguir: 

I. A autoridade é linear ou única. 

II. Existem linhas formais de comunicação. 

III. Há centralização de comunicação. 

IV. A autoridade é dividida. 

V. Permite a melhor supervisão técnica possível. 

É correto apenas o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I, II e V. 

C) II, III e IV.  

D) II, III e V.  

 

17. Conforme Chiavenato (2020), a departamentalização é um meio para obter homogeneidade de 

tarefas em cada órgão, desta forma, a departamentalização por funções: 

A) Baseia-se nos produtos ou serviços executados pela organização. 

B) Agrupa especialistas comuns em uma única chefia. 

C) Assegura o sucesso da organização pelo ajustamento às condições locais. 

D) Adapta a empresa aos projetos que ela pretende construir. 
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18. Para Ballestero-Alvavez (2015) o organograma é o instrumento usado para configurar e 

estabelecer a estrutura formal de uma empresa ou de uma de suas partes em um determinado 

momento. Considerando os objetivos do organograma, avalie as afirmações a seguir: 

I. Definir e estabelecer a divisão do trabalho. 

II. Definir e estabelecer o tipo de relação de autoridade. 

III. Avaliar as habilidades e competências dos colaboradores. 

IV. Definir e estabelecer as relações de comando. 

É correto apenas o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV.  

D) II, III e IV.  

 

19. Ballestero-Alvarez (201 ) afirma  ue ob etivo principal do fluxograma é descrever o fluxo, seja 

manual ou mecanizado, especificando os suportes (documento, papel, disco, formulário ou qualquer 

outro) que sejam usados para os dados e as informações. Em relação aos fluxogramas é correto 

afirmar que: 

I. Em sua confecção são usados símbolos convencionados. 

II. Deve ser claro e objetivo. 

III. O fluxograma vertical é um exemplo. 

IV. Refere-se a uma representação gráfica formal e estruturada da organização e de sua hierarquia. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV.  

D) II, III e IV.  

 

20. Conforme Chiavenato (2021), o processo administrativo contempla as funções de planejamento, 

organização, direção e controle. Na função planejamento, para que uma meta seja realista, ela deve 

ser SMART, ou seja 

A) Seletiva, moderada, alcançável, rápida, tangível. 

B) Específica, mensurável, anual, repentina, temporal. 

C) Superável, mensal, atrativa, responsiva, com tempo definido. 

D) Específica, mensurável, atingível, relevante, temporal. 
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21. Chiavenato (2020) destaca que a liderança é necessária em todos os tipos de organização 

humana, principalmente nas empresas e em cada um de seus departamentos. Ela é essencial em 

todas as funções da Administração: o administrador precisa conhecer a natureza humana e saber 

conduzir as pessoas, isto é, saber liderar. No que se refere aos estilos de liderança, a liderança pode 

ser: 

A) Autocrática, demagógica e libertina. 

B) Autocrática, democrática e vivencial. 

C) Autocrática, democrática, liberal. 

D) Autônoma, departamental e liberal.  

 

22. Chiavenato (2020) destaca que Maslow apresentou uma teoria da motivação em que as 

necessidades humanas estão organizadas como uma pirâmide. Conforme Maslow, o nível de 

necessidade que ocupa o topo da pirâmide motivacional é a: 

A) Necessidade de segurança. 

B) Necessidade fisiológica. 

C) Necessidade de autorrealização. 

D) Necessidade de status. 

 

23. O relacionamento interpessoal, ou as relações sociais, envolvem um conjunto de normas de 

comportamento que orientam as interações entre membros de uma organização. Do ponto de vista 

de habilidades interpessoais, o líder precisa saber construir seu espaço para: 

I. Evitar a comunicação entre os membros do grupo. 

II. Ganhar poder e influência. 

III. Comunicar para proporcionar apoio. 

IV. Administrar conflitos. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV.  

D) II, III e IV.  

 

24. Conforme Hoji (2021), o objetivo econômico das empresas é maximizar seu valor de mercado, 

pois dessa forma estará aumentando a riqueza de seus proprietários. Desta forma, as funções típicas 

do administrador financeiro de uma empresa são: 
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I. Análise, planejamento e controle financeiro. 

II. Planejamento estratégico das ações. 

III. Decisões de investimentos. 

IV. Decisões de financiamentos. 

É correto apenas o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV.  

D) II, III e IV.  

 

25. De acordo com Chiavenato (2021), os objetivos de gestão humana (GH) resultam dos objetivos 

da organização inteira, do seu negócio, de sua missão e de sua visão de futuro e devem considerar 

os valores corporativos. Desta forma, é correto afirmar que os objetivos da GH são: 

I. Criar, manter e desenvolver uma força de trabalho com habilidades e competências, motivação e 

satisfação para inovar e realizar os objetivos da organização. 

II. Criar, manter e desenvolver condições organizacionais de aplicação, desenvolvimento e 

satisfação plena das pessoas para o alcance dos objetivos organizacionais e individuais. 

III. Alcançar eficiência e eficácia por meio das pessoas para agregar valor ao negócio da 

organização e entregar retornos aos stakeholders. 

IV. Construir um capital humano dotado de habilidades e competências sempre atualizadas e 

adequadas à estratégia e ao sucesso da organização. 

É correto o que se afirma em 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, II, III e IV.  

 

26. Chiavenato (2022) salienta que, na Administração de Materiais (AM), os materiais constituem 

os insumos básicos para que o processo produtivo possa transformá-los, desta forma, a classificação 

de materiais mais comum é 

I. Matéria prima e materiais em processamento. 

II. Materiais para reciclagem. 

III. Materiais acabados ou componentes. 

IV. Produtos acabados. 
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É correto o que se afirma em 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, II, III e IV.  

 

27. Conforme Sá (2019, p.2) “em seu sentido de maior amplitude, a Ética tem sido entendida como 

a ciência da conduta humana perante o ser e seus semelhantes”, desta forma, no setor público, é 

vedado ao servidor. 

I. O uso do cargo ou função para obter favorecimento para si ou para outrem. 

II. Alterar ou deturpar o teor de documentos que deva encaminhar para providências. 

III. Apresentar-se embriagado no serviço ou fora dele habitualmente. 

IV. Desviar servidor público para atendimento a interesse particular. 

É correto o que se afirma em 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, II, III e IV.  

 

28. De acordo com Chiavenato (2022), as organizações não podem se limitar à observância apenas 

dos processos internos, elas precisam também assumir uma responsabilidade social cada vez maior. 

É correto afirmar que uma organização socialmente responsável deve desempenhar as seguintes 

obrigações: 

I. Apoiar objetivos sociais em seus processos de planejamento. 

II. Adotar programas sociais para a comunidade. 

III. Restringir-se ao cumprimento de obrigações previstas em lei. 

IV. Oferecer relatórios sobre os progressos na sua responsabilidade social. 

É correto o que se afirma em 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, II, III e IV.  
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29. A Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas atualizações, institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública. Em relação às definições da Lei nº 8.666 é correto afirmar que: 

A) Compra é toda transferência de domínio de bens a terceiros. 

B) Alienação é toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou 

parceladamente.   

C) Obra é toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação, realizada por execução 

direta ou indireta. 

D) Execução indireta é a que é feita pelos órgãos e entidades da Administração, pelos próprios 

meios.  

 

30. A Prefeitura Municipal de Rio do Leste resolveu licitar, entre quaisquer interessados para 

escolha de trabalho técnico, científico ou artístico, mediante a instituição de prêmios ou 

remuneração aos vencedores, conforme critérios constantes de edital publicado na imprensa oficial. 

Desta forma, deverá, conforme a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, optar pela modalidade de 

licitação chamada 

A) Convite. 

B) Tomada de preços. 

C) Leilão. 

D) Concurso.  

 

31. A Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, estabelece a modalidade de licitação denominada 

pregão. Para a realização do pregão deverão ser obedecidos, dentre outras, o seguinte: 

I. Poderá ser adotado para aquisição de bens e serviços comuns. 

II. A definição do objeto deverá ser precisa, suficiente e clara, vedadas especificações que, por 

excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitem a competição. 

III. O prazo fixado para a apresentação das propostas, contado a partir da publicação do aviso, não 

será inferior a 8 (dias) dias úteis. 

IV. É obrigatória a exigência de garantia de proposta 

É correto apenas o que se afirma em 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV.  

D) II, III e IV.  
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32. Correspondência Oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige atos normativos e 

comunicações para destinatários internos e externos da administração pública direta, indireta ou 

fundacional, de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 

conforme prevê o art. 37 da Constituição Federal (CF/1988). Tal correspondência deve respeitar às 

seguintes características  

I. Concisão. 

II. Pessoalidade. 

III. Clareza. 

IV. Formalidade. 

É correto o que se afirma em 

A) I, II e III apenas. 

B) I, II e IV apenas. 

C) I, III e IV apenas. 

D) I, II, III e IV.  

 

33. A Lei Orgânica do Município de Maravilha estabelece que a administração pública direta, 

indireta ou fundacional, de qualquer dos poderes do Município, obedecerá aos princípios previstos 

no Art. 37 da Constituição Federal. Desta forma, o servidor público ao exigir algo que não esteja 

previsto em lei, estará ferindo o princípio da: 

A) Legalidade. 

B) Impessoalidade. 

C) Moralidade. 

D) Eficiência. 

 

34. A administração direta dispõe de meios pelo qual outorga ou delega alguns de seus serviços 

para que assim possam ser realizados de forma mais eficiente. Quando a competência para exercer a 

atividade administrativa é passada para órgãos que compõem a administração direta, tem-se a 

A) Desconcentração. 

B) Centralização. 

C) Descentralização. 

D) Capitalização. 
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35. A administração pública indireta possui diferentes tipos de pessoas jurídicas que lhe auxiliam na 

prestação de serviços, sendo essas, dentre outras: 

I. Autarquias. 

II. Fundações Públicas. 

III. Sociedades de Economia Mista. 

IV. Forças Armadas. 

É correto apenas o que se afirma em: 

A) I, II e III. 

B) I, II e IV. 

C) I, III e IV.  

D) II, III e IV.  

 

 


