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CADERNO DE PROVA OBJETIVA DE MULTIPLA ESCOLHA 

NIVEL SUPERIOR 
 

CARGO: DIRETOR DE RECURSOS 
HUMANOS 

 

 

INSTRUÇÕES GERAIS 

 

1- AGUARDE AUTORIZAÇÃO PARA ABRIR O CADERNO DE PROVAS. 

2- APÓS A AUTORIZAÇÃO PARA O INÍCIO DA PROVA, CONFIRA, COM A MÁXIMA 
ATENÇÃO, OBSERVANDO SE HÁ ALGUM DEFEITO (DE ENCADERNAÇÃO OU DE 
IMPRESSÃO) QUE POSSA DIFICULTAR A SUA COMPREENSÃO. 

3- A PROVA É COMPOSTA DE 40 (QUARENTA) QUESTÕES OBJETIVAS. 

4- A PROVA DEVERÁ SER FEITA, OBRIGATORIAMENTE, COM CANETA ESFEROGRÁFICA 
(TINTA AZUL OU PRETA). 

5- A INTERPRETAÇÃO DOS ENUNCIADOS FAZ PARTE DA AFERIÇÃO DE 
CONHECIMENTOS. NÃO CABEM, PORTANTO, ESCLARECIMENTOS. 

6- O CANDIDATO DEVERÁ DEVOLVER AO FISCAL O CARTÃO RESPOSTA, AO 
TÉRMINO DE SUA PROVA 

   

CONCURSO PÚBLICO 
CÂMARA MUNICIPAL DE PRESIDENTE 

DUTRA-MA 

ARÉA DESTACAVÉL PARA O CANDIDATO (OPCIONAL) 
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 

          

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
          

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
          

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

1) Assinale a alternativa que contém um antônimo 
de EXECRÁVEL: 

a) Nefário.  
b) Odiento  
c) Aliciante.  
d) Vitável. 

 

2) Assinale a alternativa que contém uma 
construção que não necessita de correção 
ortográfica:  

a) É mau apenas julgar a atitude dos políticos.  
b) O mau julgamento moral não afetou os políticos 

acusados.  
c) Em breve, eles estarão em mal lençóis.   
d) O mau está nas redes sociais e seus seguidores. 

 
3) “Quando se considera a par do tema, ajuíza sem 

medo, mas, ao se compreender insipiente, para 
tudo e pede aos especialistas que o catequizem 
no assunto para não passar por néscio”. As 
palavras destacadas tem, no sentido da frase, 
sentidos:  

a) Sinônimos. 
b) Complementares. 
c) Contraditórios. 
d) Condicionantes. 

 
4) Marque a alternativa em que há emprego 

adequado do vocábulo destacado quanto ao seu 
significado empregado na frase.  

a) Temos que saber deferir o conhecimento da 
ignorância.  

b) Quem quer acender na vida, deve estudar e 
trabalhar.  

c) Seu comportamento errático anuncia um 
fracasso eminente.   

d) A expectativa é motivadora para quem luta.   
 

5) Nas frases “Minha esposa está se submetendo a 
diversas sessões de terapia” e “Seu 
medicamento está na seção de ansiolíticos”. 
Podemos afirmar que as palavras destacadas 
demonstram um caso de:  

a) Paronímia.   
b) Polissemia.   
c) Homonímia.   
d) Sinonímia.  

 
6) “Aprendi a te amar discretamente”. A palavra 

destacada é formada por um processo de 
formação de palavras conhecido como 
derivação:  

a) Sufixal.  
b) Prefixal.  
c) Regressiva.   
d) Parassintética.  

 
7) “Ao meu ver, tudo é um grande equívoco”. A 

palavra grifada é exemplo de processo de 
formação de palavras conhecido como 
derivação:  

a) Parassintética.  
b) Regressiva.  
c) Sufixal.   
d) Imprópria. 

 
8) Assinale a alternativa que contém um caso de 

oração sem sujeito:  
a) Os rivais se houveram com a justiça.  
b) Alguém ficou sem o convite?  
c) Parecia tarde da noite.   
d) Esconderam minhas coisas. 

 
9) Marque a alternativa em que uma das frases 

contém erro quanto à regência verbal.  
 

a) Não o vejo há muito tempo/ Não lhe vejo há 
muito tempo.  

b) O rei abdicou o trono/ O rei abdicou do trono.  
c) Acredito que Deus existe/ Acredito na existência 

de Deus.   
d) A noite antecede o amanhecer/ A noite antecede 

ao amanhecer. 
 

10) Assinale a alternativa em que não há erro quanto 
à regência nominal:  

a) O pensamento era análogo com a filosofia cristã.  
b) Há exigência de diploma de Bacharel de 

Gastronomia.  
c) Minha esposa tem verdadeiro horror a ratos.    
d) A proposta foi idêntica com a anterior. 
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11) Leia o poema de Cineas Santos: 

“O amor bate à porta e tudo é festa/O amor bate 
a porta e nada resta.” 

Acerca do trecho acima podemos afirmar 
corretamente o que se segue, EXCETO:  

a) Houve notável mudança de sentido pela 
alternância do uso do sinal de crase.  

b) Houve mudança de função sintática para “porta” 
nas duas frases.  

c) Na primeira frase, “à porta” tem função de 
adjunto adverbial de lugar. 

d) Na segunda frase, “a porta” tem função de objeto 
indireto.  

Para as questões de 12 a 15, favor, usar o 
texto abaixo: 

A escravidão permanecerá por muito tempo 
como a característica nacional do Brasil. 

Ela espalhou por nossas vastas solidões uma 
grande suavidade; seu contato foi a primeira 
forma que recebeu a natureza virgem do país, e 
foi a que ele guardou; ela povoou-o como se 
fosse uma religião natural e viva, com os seus 
mitos, suas legendas, seus encantamentos; 
insuflou-lhe sua alma infantil, suas tristezas sem 
pesar, suas lágrimas sem amargor, seu silêncio 
sem concentração, suas alegrias sem causa, sua 
felicidade sem dia seguinte... 

É ela o suspiro indefinível que exalam ao luar 
as nossas noites do norte. 

(Por Caetano Veloso e Joaquim Nabuco. Noites 
do Norte) 

12) Podemos afirmar corretamente que: 
 

a) O texto se refere de forma objetiva a um 
acontecimento histórico, a escravidão no Brasil, 
fato que não teve importância posterior na 
história deste país. 

b) O texto se refere de forma poética a um 
acontecimento histórico e como, mesmo tendo 
sido ocorrido há muito tempo atrás, ainda 
permanece como elemento definidor na história 
do país. 

c) O texto se refere de forma poética a um 
acontecimento histórico, a escravidão no Brasil, 
questão felizmente superada nos dias atuais. 

d) O texto se refere de forma objetiva a um 
fenômeno típico da região Norte, a escravidão, 
que permanece como característica 
diferenciadora desta região. 
 

13) A escravidão teria, segundo o texto, uma 
importância ____________ na caracterização do 
Brasil. O termo que completa corretamente a 
lacuna é: 

a) Crescente. 
b) Contínua. 
c) Contraditória. 
d) Composta. 

 
14) No trecho “ela povoou-o como se fosse uma 

religião natural e viva”, o termo destacado faz 
referência a que termo ou expressão? 

a) Contato.  
b) Natureza virgem do país.  
c) Escravidão.  
d) Brasil.  

 
15) Podemos inferir, pela leitura do texto, 

EXCETO: 
a) A escravidão teve uma influência positiva na 

caracterização do Brasil.  
b) A escravidão teve e tem um papel fundamental 

na definição do Brasil.  
c) A escravidão foi a primeira forma de exploração 

que o Brasil conheceu.  
d) A escravidão penetrou na cultura nacional tal 

qual uma religião. 
 

NOÇÕES DE INFORMATICA 
 

16) Para funcionar corretamente, um computador 
exige que uma série de dispositivos funcione 
em conjunto com uma série de programas, 
cada um deles realizando sua função, entre 
estes encontram-se os discos rígidos. São os 
responsáveis por armazenar as informações de 
forma não volátil, onde ficam fotos, vídeos, 
filmes, e outros arquivos quando salvos.  



Página 5 de 8 
 

Assinale a alternativa que NÃO contém um 
dos principais tipos de discos rígidos utilizados 
atualmente: 

a) HDD  
b) SSD  
c) SCSI   
d) SSHD 

 

17) Depois dos famosos disquetes que possuíam 
capacidade de apenas 1.44 MB, os CDs 
chegaram para revolucionar a maneira de 
armazenar dados, oferecendo capacidade de 
armazenamento de até 700 MB. Em seguida, 
foram lançados os DVDs com capacidade de 
armazenamento ainda maior de até 9 GB. 

Para se ter uma ideia da discrepância para os 
dias atuais, um pen drive comum de 16 GB 
equivale a: 

a) Aproximadamente 11 mil disquetes. 
b) Aproximadamente 1 mil disquetes.  
c) Aproximadamente 11 mil CD’s.   
d) Aproximadamente 1 mil DVD’s de grande 

capacidade. 
 

18) Assinale a alternativa que não contém um 
exemplo de software compactador de arquivos: 

a) WinZip.  
b) WinRAR. 
c) Pascal.  
d) PowerArchiver. 

 
19) No Microsoft Office Word 2017, em qual guia 

se encontra o botão “iniciar mala direta”? 
a) Exibir.  
b) Correspondências.  
c) Inserir.   
d) Design. 

 

20) Dos comportamentos abaixo, assinale o que 
NÃO melhora a eficiência de buscas em sites 
de pesquisa. 

a) Navegar por abas específicas para aquilo que é 
buscado (mapas, notícias, imagens, vídeos, 
etc.)  

b) Usar parênteses para procurar termos e frases 
em específico.  

c) Utilizar palavras-chaves.   
d) Filtrar os resultados. 

 
CONHECIMENTOS ESPECIFICOS 

21) Nos termos do Código Penal, a conduta de 
“deixar o funcionário, por indulgência, de 
responsabilizar subordinado que cometeu 
infração no exercício do cargo ou, quando lhe 
falte competência, não levar o fato ao 
conhecimento da autoridade competente” 
representa o crime de: 

a) Prevaricação.  
b) Concussão.   
c) Peculato.   
d) Condescendência criminosa. 
 
22) Ainda segundo o Código Pena, qual conduta 

criminosa é definida como “opor-se à execução 
de ato legal, mediante violência ou ameaça a 
funcionário competente para executá-lo ou a 
quem lhe esteja prestando auxílio”? 

a) Resistência.  
b) Desobediência.  
c) Desacato.  
d) Usurpação de função pública. 
 
23) Para efeitos penais, considera-se funcionário 

público: 
a) Quem, embora transitoriamente mas 

devidamente remunerado, exerce cargo, 
emprego ou função pública. 

b) Quem, definitivamente e mesmo sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função 
pública. 

c) Quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce emprego público.   

d) Quem, embora transitoriamente ou sem 
remuneração, exerce cargo, emprego ou função 
pública. 

   
24) Nos termos do Estatuto Nacional da 

Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
considera-se microempresa a empresa que 
aufira, em cada ano calendário, receita bruta: 

a) Igual ou inferior a R$ 480 mil.  
b) Entre R$ 360 mil e R$ 4,8 milhões.   
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c) Igual ou inferior a R$ 360 mil.  
d) Entre R$ 480 mil e R$ 4,8 milhões.   
 
25) Não poderá se beneficiar do tratamento jurídico 

diferenciado previsto no Estatuto Nacional da 
Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, 
para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica: 

a) Que seja filial, sucursal, agência ou 
representação.  

b) Constituída sob a forma de cooperativas, 
incluindo as de consumo. 

c) Resultante ou remanescente de cisão ou 
qualquer outra forma de desmembramento de 
pessoa jurídica que tenha ocorrido em um dos 3 
(três) anos-calendário anteriores.    

d) De cujo capital participe outra pessoa jurídica. 
 
26) Nos termos da Constituição Federal, são 

direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
EXCETO: 

a) Remuneração do trabalho noturno superior à do 
diurno.  

b) Repouso semanal remunerado, 
preferencialmente aos fins de semana. 

c) Irredutibilidade do salário, salvo o disposto em 
convenção ou acordo coletivo.   

d) Proteção do salário na forma da lei, 
constituindo crime sua retenção dolosa. 

 
27) Acerca das questões legais de proteção do 

trabalho da mulher, podemos afirmar 
corretamente o abaixo relacionado, EXCETO: 

a) Os estabelecimentos com pelo menos trinta 
mulheres com mais de dezesseis anos de idade 
devem ter local apropriado onde lhes seja 
permitido guardar, sob vigilância e assistência, 
os seus filhos no período da amamentação, que 
deverá possuir, no mínimo, um berçário, uma 
saleta de amamentação, uma cozinha dietética e 
uma instalação sanitária. 

b) É inconstitucional a assinatura de acordo 
coletivo de trabalho para permitir que 
empregadas grávidas trabalhem expostas a 
condições insalubres, ainda que essas 
empregadas consintam em permanecer atuando 
em atividades que as exponham a tais 
condições. 

c) À empregada que adotar ou obtiver guarda 
judicial para fins de adoção de criança ou 
adolescente será concedida licença-
maternidade, exigindo-se da adotante ou 
guardiã somente a apresentação da certidão de 
nascimento da criança ou adolescente. 

d) A Lei n° 11.340/2006 impõe ao juiz o dever de 
assegurar à mulher a manutenção do vínculo 
trabalhista, quando necessário o afastamento do 
local de trabalho, por até seis meses, e a 
prioridade de acesso à remoção quando se tratar 
de servidora pública da administração pública 
direta ou indireta. 

 
28) Segundo os termos da CLT, considera-se por 

prazo indeterminado todo contrato que suceder, 
dentro de __________, a outro contrato por 
prazo determinado, salvo se a expiração deste 
dependeu da execução de serviços 
especializados ou da realização de certos 
acontecimentos.  

A alternativa que completa corretamente a lacuna é: 
a) 03 meses 
b) 06 meses  
c) 12 meses    
d) 18 meses 
 
29) É elemento essencial para existência do 

contrato individual de trabalho: 
a) Pessoalidade do empregado e do empregador.  
b) Subordinação jurídica do trabalhador.   
c) Anotação prévia na CTPS.  
d) Manifestação expressa, não havendo hipótese 

de ajuste tácito. 
  
30) A partir da Nova Lei de Licitações, são 

modalidades de licitação, EXCETO: 
 
a) Pregão.   
b) Tomada de Preço.  
c) Concorrência.  
d) Leilão.  
 
31) De acordo com o Regimento Interno da Câmara 

Municipal de Presidente Dutra, acerca da 
eleição da Mesa, podemos afirmar 
corretamente que: 
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a) No prazo de até 30 dias após a posse dos 
presentes na Sessão Solene de Instalação 
Legislativa, os Vereadores se reunirão, e 
havendo maioria simples dos membros da 
Câmara, elegerão os componentes da Mesa.    

b) Imediatamente após a posse dos presentes na 
Sessão Solene de Instalação Legislativa, os 
Vereadores continuarão reunidos, e havendo 
maioria absoluta dos membros da Câmara, 
elegerão os componentes da Mesa.   

c) No prazo de até 30 dias após a posse dos 
presentes na Sessão Solene de Instalação 
Legislativa, os Vereadores se reunirão, e 
havendo maioria absoluta dos membros da 
Câmara, elegerão os componentes da Mesa.   

d) Imediatamente após a posse dos presentes na 
Sessão Solene de Instalação Legislativa, os 
Vereadores continuarão reunidos, e havendo 
maioria simples dos membros da Câmara, 
elegerão os componentes da Mesa.   

 
32) Ainda segundo o Regimento Interno da 

Câmara, compete ao Presidente da Câmara 
todas as atribuições abaixo, EXCETO: 

a) Mandar prestar informações por escrito e 
expedir certidões requeridas para a defesa de 
direitos públicos ou pessoais e esclarecimentos 
de situações.  

b) Credenciar agente de imprensa, rádio e 
televisão para o acompanhamento dos trabalhos 
legislativos.  

c) Manter a ordem no recinto da Câmara 
Municipal, podendo requisitar força necessária 
para esse fim.  

d) Encaminhar a prestação de contas anual da 
Câmara Municipal ao Chefe do Executivo em 
exercício. 

 
33) Quanto ao acesso dos cidadãos às Sessões da 

Câmara Municipal de Presidente Dutra, pode-
se afirmar corretamente que: 

a) Há livre acesso de qualquer cidadão, com livre 
circulação em qualquer recinto.  

b) Os trajes para acesso devem ser traje social.  
c) O cidadão não pode interpelar os Vereadores.  
d) Há direito de manifestação a qualquer 

momento. 

34) Quanto à posse dos vereadores, segundo o que 
dispõe o Regimento Interno da Câmara 
Municipal de Presidente Dutra, podemos 
afirmar corretamente os enunciados abaixo, 
EXCETO, que: 

a) Os suplentes, quando convocados, deverão 
tomar posse no prazo de 15 (quinze) dias, 
contados da data de convocação, salvo justo 
motivo aceito pela Câmara, quando se 
prorrogará o prazo por igual período.  

b) Tendo prestado compromisso uma vez, fica o 
suplente de Vereador dispensado de novo 
compromisso em convocações subsequentes.  

c) A declaração pública de bens e a comprovação 
de desincompatibilização poderão ser 
dispensadas nas hipóteses previstas no 
Regimento Interno.  

d) No início da legislatura, o Vereador informará 
a Presidência da Câmara, por escrito, o local 
onde deva ser efetuada a sua convocação e 
credenciar pessoas para recebimento. 

 
35) Segundo a Lei Orgânica do Município de 

Presidente Dutra, é vedado ao Município: 
a) Estabelecer cultos religiosos. 
b) Manter relações de dependência ou aliança com 

cultos religiosos, sem quaisquer ressalvas. 
c) Dar fé em documentos públicos. 
d) Promover a liberdade religiosa em sua 

competência. 
 
36) Segundo a Lei Orgânica do Município de 

Presidente Dutra, são hipóteses de intervenção 
no Município todas as hipóteses abaixo 
relacionadas, EXCETO: 

a) Deixar de ser pago, sem motivo de força maior, 
três anos consecutivos a dívida fundada.  

b) Não houver sido aplicado o mínimo exigido da 
receita municipal na manutenção das 
obrigações gerais de ensino de sua 
exclusividade.  

c) Não forem prestadas contas devidas, na forma 
da Lei.  

d) Deixar de ser pago, sem motivo de força maior, 
dois anos consecutivos a dívida fundada.  

 



Página 8 de 8 
 

37) De acordo com os termos do Decreto n 
10.024/2019, utilização da modalidade de 
pregão, na forma eletrônica, pelos órgãos da 
administração pública federal direta, pelas 
autarquias, pelas fundações e pelos fundos 
especiais é obrigatória. Contudo: 

a) Será admitida, excepcionalmente, mediante 
posterior justificativa da autoridade 
competente, a utilização da forma de pregão 
presencial nas licitações ou a não adoção do 
sistema de dispensa eletrônica, desde que fique 
comprovada a inviabilidade técnica ou a 
desvantagem para a administração na 
realização da forma eletrônica. 

  
b) Será admitida, excepcionalmente, mediante 

prévia justificativa da autoridade competente, a 
utilização da forma de pregão presencial nas 
licitações ou a não adoção do sistema de 
dispensa eletrônica, desde que fique 
comprovada a inviabilidade técnica ou a 
desvantagem para a administração na 
realização da forma eletrônica. 

 
c) Será admitida, excepcionalmente, mediante 

prévia justificativa da autoridade competente, a 
utilização da forma de pregão presencial nas 
licitações ou a não adoção do sistema de 
dispensa eletrônica, apenas para os casos em 
que fique comprovada a inviabilidade técnica. 

 
d) Será admitida, excepcionalmente, mediante 

posterior justificativa da autoridade 
competente, a utilização da forma de pregão 
presencial nas licitações ou a não adoção do 
sistema de dispensa eletrônica, apenas para os 
caso em que fique comprovada a desvantagem 
para a administração na realização da forma 
eletrônica. 

 
38) Ainda de acordo com o Decreto n 10.024/2019, 

o prazo fixado para a apresentação de propostas 
e dos documentos de habilitação não será 
inferior a: 

a) Oito dias, contado da data de publicação do 
aviso do edital. 

b) Cinco dias, contado da data de publicação do 
aviso do edital. 

c) Cinco dias uteis, contado da data de publicação 
do aviso do edital.  

d) Oito dias uteis, contado da data de publicação 
do aviso do edital. 

 
39) De acordo com os termos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal, a lei de diretrizes 
orçamentárias disporá sobre: 

a) Normas relativas ao controle de custos e à 
avaliação dos resultados dos programas 
financiados com recursos dos orçamentos. 

b) Demonstrativo da compatibilidade da 
programação dos orçamentos com os objetivos 
e metas.  

c) Conterá reserva de contingência, cuja forma de 
utilização e montante são definidos com base na 
receita corrente líquida.  

d) Medidas de compensação a renúncias de receita 
e ao aumento de despesas obrigatórias de 
caráter continuado.  

 
40) De acordo com as regras do aviso prévio 

proporcional, o empregado que tenha 05 (cinco) 
anos de serviço, terá quantos dias de aviso? 

a) 45 dias  
b) 42 dias   
c) 39 dias 
d) 30 dias  
 
 
 
 
 
 
 
 


