
 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

 
PROVA OBJETIVA - 24 de março de 2019 

NÍVEL MÉDIO 
 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 
 

 
 
 
 

 

 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se o Boletim de Questões que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você 
está inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e no cartão resposta. Caso contrário, comunique 
imediatamente ao fiscal de sala. 
 

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação 
das respostas às questões objetivas. 

 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém a Prova Objetiva com 50 (cinquenta) questões - 20 de Português, 10 
de Legislação Municipal, 05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de noções de informática e 20 de 
conhecimento específico. Caso exista alguma falha de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na 
prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 8h 
e término às 12h (horário local). 
 

4. Para cada questão objetiva, são apresentadas 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), 
(C), (D). Apenas uma responde corretamente à questão, considerando a numeração de 01 a 50. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo e data de nascimento, constam na parte superior do CARTÃO 
RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala, 
a fim de que este registre a correção na Ata de Sala. 
 

6. É obrigatório que o candidato assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA, do mesmo modo como 
está assinado no seu documento de identificação. 
 

7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, 
pois lápis não será considerado. 
 

8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço 
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo que consta no CARTÃO RESPOSTA.  
 

9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será 
autorizada se for constatada falha de impressão. 
 

10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.  
 

11. Não será permitida, durante a realização da sua prova, comunicação entre os candidatos, nem utilização de 
máquinas calculadoras ou similares, de livros, de notas, de impressos ou consulta a qualquer material. Assim 
como, de aparelhos eletrônicos (bip, telefone celular, relógio do tipo databank, agenda eletrônica, etc.) e 
acessórios de chapelaria. O candidato receberá do fiscal de sala saco plástico para guarda do material, que 
deverão, obrigatoriamente, ser colocados embaixo de sua carteira, junto com os acessórios de chapelaria – itens 
7.16 e 7.17 do edital de abertura do concurso. O descumprimento dos itens anteriormente citados e outros 
definidos no Edital nº 001/2018-PMC, implicará a eliminação do candidato, constituindo tentativa de fraude. 
 

12. O candidato somente poderá retirar-se da sala de provas levando o caderno de provas no decurso dos últimos 
60(sessenta) minutos anteriores ao horário determinado para o término das provas. 
 

Boa Prova!!! 

 

 

 

Nome do Candidato: _________________________________________________________ 
 
 

Nº de Inscrição: _________________ 
 

______________________________ 
                     Assinatura 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 
Leia atentamente o texto a seguir para responder às questões de 1 a 10. 

 
 

Aconteceu na Quarta-Feira 
Homem dividido  

por João Vítor Figueira 
 

01 Aos 82 anos de idade e com sete lançamentos (somando festivais e 
circuito comercial) na última década, Domingos Oliveira está em uma fase 
prolífica de sua carreira de mais de meio século. Em suas produções 
contemporâneas, o realizador têm se mantido fiel a características que elevaram 
ao status de clássicas produções consagradas do passado, como a ênfase nos 
relacionamentos e processos criativos. Aconteceu na Quarta-Feira, que incorpora 
tais características, é um trabalho irregular ao mesmo tempo em que faz jus à 
veia autoral do cineasta. 

O roteiro de Oliveira acompanha as lamúrias de um casal de atores de 
teatro formado por Júlio (Ricardo Kosovski), um homem mais velho sem talento 
para as artes dramáticas que é perturbado por uma série de aflições, e Júlia 
(Priscilla Rozenbaum), artista magnetizante de talento reconhecido. "Dependo 
dela", reconhece um inseguro Júlio, mais famoso por seus trabalhos na televisão. 
Os dois dividem um palco em uma peça consagrada e, em casa, vivem uma 
relação de amor e ódio. No meio deles está o psicanalista Marco (André Mattos), 
que dribla a ética profissional ao aceitar contar para Júlia as confissões que o 
esposo lhe faz durante as sessões de terapia. 

Em Domingos, documentário dirigido por Maria Ribeiro, Oliveira afirma 
que Godard o ensinou a fazer cinema com liberdade, embora, para ele, o francês 
"não tenha grandes filmes". Aconteceu na Quarta-Feira também não é um grande 
filme, mas tem seus méritos. As atuações exageradas, especialmente a de 
Mattos, a direção desarmoniosa e o uso de tipografias que explicam o sentimento 
do personagem (como se os diálogos não tivessem sido suficientemente claros) 
atenuam a força de uma obra que trata de conceitos instigantes.  

O texto, que sempre foi o forte da carreira de Oliveira, mais uma vez se 
destaca neste projeto. O longa-metragem tem diálogos e monólogos ricos sobre a 
arte, as dicotomias entre bem e mal e sobre as angústias dos personagens. As 
reflexões ganham forma mais robusta quando um doppelgänger de Júlio entra em 
cena, levando a história para um lado ainda mais complexo de sua proposta de 
explorar os delírios da mente humana e a pulsão pela morte enquanto um 
elemento de criação. Visualmente, entretanto, as representações do duplo são 
um tanto amadoras e a cena do beijo no espelho é quase constrangedora.  

As quebras constantes da quarta parede, incluindo uma cena que 
interrompe os créditos finais para falar direto com o espectador na sala de 
cinema, são sinais bem vindos de ousadia de um diretor veterano ainda inquieto. 
O resultado final é desarmonioso. Nem todas as ideias do filme são bem 
sucedidas. Ao autor resta a satisfação pelo exercício de autoralidade. 

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 
 

Doppelgänger: duplo-eu ou sósia. 

 
Disponível em http://www.adorocinema.com/filmes/filme-268505/criticas-adorocinema/ 

Acessado em 11/11/2018 
Texto adaptado 

 
 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-149140/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-268505/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-604546/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-604541/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-502160/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-146313/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-8146/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-113/
https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%B3sia
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01 De acordo com o autor do texto, Aconteceu na Quarta-Feira  

(A) é o último trabalho autoral do cineasta Domingos Oliveira. 
(B) é um trabalho diferente de produções anteriores do mesmo autor. 
(C) tem características que podem torná-lo um clássico do cinema. 
(D) tem características observadas também em outras obras do cineasta. 
 

02 Ainda para João Vítor Figueira, Domingos Oliveira 

(A) imita o estilo de Godard. 
(B) tem um estilo arrojado. 
(C) teve uma produção irregular. 
(D) não tem um estilo próprio. 
 

03 João Vítor Figueira considera Aconteceu na Quarta-Feira uma obra 

(A) autoral. 
(B) clássica. 
(C) constrangedora. 
(D) inquietante. 
 

04 No trecho Em suas produções contemporâneas, o realizador têm se mantido fiel a características 

que elevaram ao status de clássicas produções consagradas do passado, como a ênfase nos 
relacionamentos e processos criativos. (linhas 3 a 6), o autor do texto afirma que 
(A) as produções mais recentes de Domingos Oliveira foram elevadas ao status de clássicas. 
(B) a ênfase nos relacionamentos e processos criativos consagraram a obra de Domingos Oliveira. 
(C) características da obra de Domingos Oliveira já tornaram clássicas algumas produções. 
(D) a fidelidade de Domingos Oliveira a características consagradas fazem com que seus filmes sejam 

clássicos. 
 

05 O trecho em que uma palavra foi empregada em sentido conotativo é 
(A) Aos 82 anos de idade e com sete lançamentos (somando festivais e circuito comercial) na última 

década, Domingos Oliveira está em uma fase prolífica de sua carreira de mais de meio século. 
(linhas 1 a 3). 

(B) Os dois dividem um palco em uma peça consagrada e, em casa, vivem uma relação de amor e 
ódio. (linhas 14 e 15). 

(C) No meio deles está o psicanalista Marco (André Mattos), que dribla a ética profissional ao aceitar 
contar para Júlia as confissões que o esposo lhe faz durante as sessões de terapia. (linhas 15 a 
17). 

(D) O longa-metragem tem diálogos e monólogos ricos sobre a arte, as dicotomias entre bem e mal e 
sobre as angústias dos personagens. (linhas 26 e 27). 

 

06 Uma regra de acentuação foi desobedecida em 

(A) Em suas produções contemporâneas, o realizador têm se mantido fiel a características que 
elevaram ao status de clássicas produções consagradas do passado, como a ênfase nos 
relacionamentos e processos criativos. (linhas 3 a 6) 

(B) Aconteceu na Quarta-Feira, que incorpora tais características, é um trabalho irregular ao mesmo 
tempo em que faz jus à veia autoral do cineasta. (linhas 6 a 8) 

(C) O longa-metragem tem diálogos e monólogos ricos sobre a arte, as dicotomias entre bem e mal e 
sobre as angústias dos personagens. (linhas 26 e 27) 

(D) Nem todas as ideias do filme são bem sucedidas. (linhas 36 e 37) 
 
 
 
 
 

http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-149140/
http://www.adorocinema.com/personalidades/personalidade-502160/
http://www.adorocinema.com/filmes/filme-268505/
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07 Em Visualmente, entretanto, as representações do duplo são um tanto amadoras e a cena do beijo 

no espelho é quase constrangedora. (linhas 31 e 32), o termo grifado refere-se a 
(A) Júlio. 
(B) doppelgänger. 
(C) texto. 
(D) longa-metragem. 
 

08 As aspas são empregadas no texto para indicar 

(A) ênfase. 
(B) citações. 
(C) significado especial. 
(D) discurso indireto. 
 

09 Para que os enunciados do trecho O resultado final é desarmonioso. Nem todas as ideias do filme 

são bem sucedidas. (linhas 36 e 37) constituam um mesmo período, pode-se empregar a conjunção 
(A) embora. 
(B) mas. 
(C) e. 
(D) portanto. 
 

10 O texto Aconteceu na Quarta-Feira: homem dividido pertence ao gênero 

(A) reportagem. 
(B) resenha. 
(C) notícia. 
(D) relato. 
 

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL 

 

11 De acordo com a Lei n. 17.331/2008, é requisito de desempate em concurso público para 

provimento de cargos no município de Marabá, quando os candidatos empatados já pertencerem ao 
serviço público desse município, 
(A) o maior tempo de serviço público prestado ao município, Estado e União, respectivamente.  
(B) o maior tempo de serviço na esfera privada. 
(C) a maior nota nas questões sobre a Lei n. 17.331/2008.  
(D) o maior tempo de contribuição para a previdência privada.   

 

12 De acordo com a Lei n. 17.331/2008, é considerado um requisito básico para a investidura em cargo 

público 
(A) ter perdido os direitos políticos. 
(B) ter nascido no estado do Pará. 
(C) ter a idade mínima de dezenove anos. 
(D) não haver sido demitido do serviço público em decorrência de processo disciplinar ou por 

reprovação em estágio probatório, nos cinco anos que antecedem o concurso. 
 

13 De acordo com a Lei n. 17.331/2008, a investidura em cargo público ocorrerá com a 

(A) posse. 
(B) aprovação em concurso público. 
(C) demissão do serviço público. 
(D) inscrição no concurso público. 
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14 Sobre as formas de provimento de cargo público, de acordo com a Lei n. 17.331/2008, 

(A) a nomeação é o retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez. 
(B) a reversão é a investidura do servidor ao seu cargo, quando sua demissão for invalidada por 

decisão judicial transitada em julgado. 
(C) a recondução é o retorno do servidor ao cargo anteriormente ocupado. 
(D) a promoção é a forma de provimento de cargo público efetivo pertencente ao quadro permanente 

da instituição. 
 

15 Ao entrar em exercício, como condição essencial para a aquisição da estabilidade, o servidor 

nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio probatório por período de trinta e seis 
meses, durante o qual a sua aptidão e capacidade serão objetos de avaliação especial de desempenho, 
por comissão instituída para essa finalidade. Acerca do estágio probatório, de acordo com a Lei n. 
17.331/2008, podem ser considerados critérios de avaliação: 
(A) assiduidade e aprovação do prefeito de Marabá. 
(B) pontualidade e aprovação da Câmara de Vereadores. 
(C) urbanidade e relações interpessoais. 
(D) produtividade e obtenção de especializações. 

 

16 O servidor público efetivo e estável poderá perder o cargo, de acordo com a Lei 17.331/2008, se 

houver 
(A) sentença judicial ainda sujeita a recurso. 
(B) processo administrativo disciplinar sem assegurar ampla defesa. 
(C) reprovação em procedimento de avaliação periódica de desempenho, nos termos do que dispuser o 

regulamento do estágio probatório, do respectivo poder, assegurada ampla defesa. 
(D) portaria assinada pelo seu superior imediato.  

 

17 Nos termos da Lei n. 17.331/2008, existe a possibilidade de o servidor efetivo ser investido em 

função de atribuições e responsabilidades compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua 
capacidade física, mental ou sensorial, verificada por junta médica do órgão previdenciário do 
município. A essa forma de provimento de cargo público denomina-se 
(A) readaptação. 
(B) reintegração. 
(C) aproveitamento. 
(D) recondução. 

 

18 Sobre a remuneração dos servidores da administração direta e indireta do município de Marabá, é 

correto afirmar que 
(A) nenhum servidor poderá receber mensalmente importância superior ao subsídio mensal do chefe 

do Executivo Municipal. 
(B) o servidor não perderá a remuneração do dia em que faltar o serviço sem motivo justificado.  
(C) o servidor perderá totalmente a remuneração do dia em que se atrasar. 
(D) o servidor poderá receber remuneração mensal inferior ao salário mínimo vigente.  

 

19 Nos termos da Lei n. 17.331/2008, constituem indenizações ao servidor 

(A) remuneração, auxílio-moradia e transporte. 
(B) auxílio moradia, transporte e gratificações. 
(C) auxílios pecuniários, ajuda de custo e remuneração. 
(D) ajuda de custo, diárias e transporte. 
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20 Nos termos da Lei n. 17.331/2008, a ajuda de custo consiste em 

(A) indenizar despesas com pousada, alimentação e locomoção urbana.  
(B) indenizar despesas com transporte, quando utilizar seu próprio meio de transporte para serviços 

externos por força das atribuições próprias do cargo. 
(C) indenizar gastos com funeral.  
(D) compensar as despesas de instalação do servidor que, no interesse do serviço, passe a ter 

exercício em nova sede, com mudança de domicílio em caráter permanente. 
 

MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 

 

21 Considere que os preços de passagens de avião, trem e ônibus de Marabá para São Luiz – MA – 

são tais que o preço de 8 passagens de avião correspondem à soma dos preços de 6 passagens de 
trem com mais 9 passagens de ônibus e que uma passagem de ônibus custa o dobro do preço de uma 
passagem de trem. Dessa forma, o preço de uma passagem de avião equivale ao preço de 
(A) duas passagens de ônibus. 
(B) três passagens de trem. 
(C) três passagens de ônibus. 
(D) duas passagens de trem. 

 

Para responder à próxima questão admita que em Marabá, no segundo turno da votação de 2018, um 
dos candidatos ao governo do Estado do Pará tenha obtido 54% dos votos válidos, enquanto o outro 
acolhera os 46% restantes. Dentre os votos considerados não válidos 2.400 foram “em branco”, 
correspondendo a 2% dos eleitores que compareceram às urnas, e 11% do total de votantes nesse 
município anularam seus votos. (Fonte: valores aproximados de http://www.falaseriocanaa.com.br/) 

 
22 Na votação em Marabá descrita acima, a diferença de votos entre os dois candidatos ao governo 

do Estado do Pará corresponde a  
(A) 8.352 eleitores. 
(B) 8.452 eleitores. 
(C) 8.552 eleitores. 
(D) 8.652 eleitores. 
 

23 A forma de um terreno, cujos lados consecutivos são sempre perpendiculares com medidas em 

metros, está esboçada abaixo. Se o perímetro desse terreno mede 136 metros, sua área mede 
 

 
 
 
(A) 948m2. 
(B) 938m2. 
(C) 928m2. 
(D) 918m2. 

http://www.falaseriocanaa.com.br/
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UTILIZE AS INFORMAÇÕES DA TABELA E DO GRÁFICO ABAIXO PARA RESPONDER À PRÓXIMA 
QUESTÃO. 

 
 
24 A quantidade de pessoas com 22 anos está situada no setor do gráfico representado pela letra 

(A) A. 
(B) B. 
(C) C. 
(D) D. 
 

25 Considere a hipotética situação em que Ari, um cidadão marabaense, gostaria de colocar seu nome 

na placa do seu carro. No padrão de placas considerado “antigo”, após o seu nome haveria 4 números 
(NNNN), enquanto no padrão Mercosul que lhe seria disponibilizado, após o seu nome haveria 1 
número (N), seguido de uma letra (L) e mais dois números (NN), conforme o esboço do quadro abaixo. 
 

 
 
Sabendo que os números (N) são algarismos de 0 a 9 e que a letra (L) é uma das 26 do nosso alfabeto, 
a quantidade de possibilidades de placas no padrão Mercosul excederá a do padrão anterior em 
(A) 16.000 unidades. 
(B) 15.000 unidades. 
(C) 14.000 unidades. 
(D) 13.000 unidades. 

 
 

 
 



 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

 

9 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

26 Na versão em português para área de trabalho do Microsoft Excel 2010, para concatenar o conteúdo 

da célula A1 com o conteúdo da célula B1 na célula C1, estando todas as células na formatação de 
categoria geral, deve-se digitar na célula C1 o comando 
(A) =A1+B1  
(B) =“A1”+“B1” 
(C) =CONCATENAR(A1;B1)  
(D) =CONCATENAR(“A1”;“B1”)  
 

27 Considerando os arquivos e suas extensões no sistema operacional Windows 10 com Microsoft 

Office 2016, 
(A) a extensão „.BMP‟ representa um arquivo de imagem digital, a extensão „.ZIP‟ representa um 

arquivo ou conjunto de arquivos comprimidos, a extensão „.PPTX‟ representa um arquivo de 
apresentação do Power Point e a extensão „.XLSX‟ representa um arquivo de planilha do Excel. 

(B) a extensão „.IMGD‟ representa um arquivo de imagem, a extensão „.COM‟ representa um arquivo 
ou conjunto de arquivos comprimidos, a extensão „.APS‟ representa um arquivo de apresentação do 
Power Point e a extensão „.PEX‟ representa um arquivo de planilha do Excel. 

(C) a extensão „.BMP‟ representa um arquivo de som digital, a extensão „.ZIP‟ representa um arquivo 
de texto do Word, a extensão „.PPTX‟ representa um arquivo de vídeo e a extensão „.XLSX‟ 
representa um arquivo compactado. 

(D) a extensão „.IMGD‟ representa um arquivo de som digital, a extensão „.COM‟ representa um arquivo 
de texto do Word, a extensão „.APS‟ representa um arquivo de vídeo e a extensão „.PEX‟ 
representa um arquivo compactado. 

 

28 Para abrir o menu de atalho da janela ativa, considerando um teclado no padrão ABNT 2, o usuário 

do sistema operacional Windows 10 deve pressionar 
(A) Alt + F8  
(B) Alt + Esc  
(C) Alt + Enter 
(D) Alt + Barra de espaço  
 

29 Considerando o uso de mala direta para enviar mensagens de e-mail em massa no Microsoft Office 

Word 2016, versão para área de trabalho, analise as seguintes afirmativas. 
 
I. A mala direta permite que cada destinatário receba uma mensagem única. 
II. Há pelo menos quatro documentos envolvidos no processo de criar mensagens de e-mail usando a 
mala direta: um documento principal, uma lista de nomes, uma lista de e-mails e o documento 
mesclado. 
III. O documento principal contém os registros que o Word usa para obter informações para criar suas 
mensagens de e-mail. 
 
A sequência que expressa corretamente o julgamento das afirmativas  
(A) I - F; II - F; III - V.  
(B) I - V; II - F; III - F.  
(C) I - F; II - V; III - F.  
(D) I - V; II - V; III - V.  
 

30 No Internet Explorer 11, é possível navegar de forma que os dados de navegação não sejam 

armazenados no computador ao terminar. Essa funcionalidade é possível por meio do modo 
(A) InPrivate. 
(B) SmartScreen.   
(C) Sightless. 
(D) Cross Site Scripting. 
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CONHECIMENTO ESPECÍFICO 

AUXILIAR DE SECRETARIA ESCOLAR 

 

31 De acordo com o caput do artigo 37 da Constituição Federal de 1988, são princípios a serem 

obedecidos pelo servidor: 
(A) legitimidade, igualdade, moralidade, publicidade e eficiência. 
(B) publicidade, legitimidade, irmandade, evidência e moralidade. 
(C) legalidade, idoneidade, moralidade, publicidade e experiência. 
(D) moralidade, eficiência, legalidade, publicidade e impessoalidade. 
 

32 A Constituição Federal determina em seu artigo 37 que é vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, abrindo exceção para 
(A) professores do magistério que ministrem, com ubiquidade, aulas em até duas escolas. 
(B) servidores da saúde cujos subsídios excedam o subsídio mensal do prefeito municipal. 
(C) o professor ministrar aula e exercer cargo técnico, desde que em distintos horários. 
(D) servidores cuja remuneração, numa das funções, corresponda a até 1/3 (um terço) do salário 

mínimo. 
 

33 Do ponto de vista da administração pública, a secretaria municipal de educação deve ser 

considerada uma 
(A) parte da administração direta. 
(B) organização de economia mista. 
(C) fundação de ensino. 
(D) autarquia educacional. 
 

34 De acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, o município deve reger-se pela lei 

(A) ordinária. 
(B) orgânica. 
(C) complementar. 
(D) delegada. 
 

35 Pode-se afirmar que ocorre quebra de sigilo profissional, quando um servidor 

(A) compartilha com seu cônjuge a cópia de um documento restrito. 
(B) rejeita críticas feitas por seu superior a outro servidor do mesmo nível. 
(C) difunde, junto a colegas de trabalho, avisos emanados da direção. 
(D) acessa, em seu computador pessoal, uma informação disponível no site do órgão. 
 

36 Para realizar o backup de arquivos em um dispositivo móvel, o servidor pode se utilizar de um 

(A) monitor. 
(B) upgrade. 
(C) hd externo. 
(D) cooler. 
 

37 O principal objetivo da implementação de um sistema de avaliação de desempenho de servidores 

deve ser o(a) 
(A) diagnóstico de fragilidades e fortalezas. 
(B) punição em razão de erros frequentes. 
(C) distribuição de recompensas pecuniárias. 
(D) conhecimento da vida e dos vínculos pessoais. 
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38 Com base na ética profissional, se o coordenador de uma escola pública do interior do Pará conhece 

um fato pessoal de determinado aluno, mas não tem autorização para revelá-lo, isso se deve à 
chamada 
(A) objetivação privada. 
(B) privacidade informacional. 
(C) identidade subjetiva. 
(D) privatização subjetiva. 
 

39 Em uma palestra para grande público, o servidor que apresenta slides produzidos no Powerpoint 

utiliza-se de 
(A) transparências e pincel atômico. 
(B) scanner e cópia de arquivo. 
(C) impressora e browser. 
(D) laptop e projetor. 
 

40 Ao dialogar por telefone com um cidadão que deseja informações sobre determinado procedimento 

do órgão público, o atendente deve evitar 
(A) atenção exclusiva. 
(B) ruídos. 
(C) formalidades da função. 
(D) questionamentos. 
 

41 Quando uma instituição promove um bom atendimento ao público, esta ação representa uma 

medida que possibilita 
(A) decremento na transparência da administração pública. 
(B) revogação de leis contrárias à administração pública. 
(C) aproximação da administração pública com usuários. 
(D) distanciamento do princípio da publicidade. 
 

42 Sobre um documento oficial que se encontra sem movimentação, mas, ainda assim, permanece 

sendo consultado frequentemente, diz-se que está na fase 
(A) permanente. 
(B) intermediária. 
(C) consultada. 
(D) corrente. 

 
43 Com vistas a uma comunicação interna, breve e direta, um servidor redigiu um ___________, que foi 

enviado para outro setor do mesmo órgão. O termo que completa de forma adequada a lacuna é 
(A) estatuto. 
(B) decreto. 
(C) ofício. 
(D) memorando. 
 

44 O setor que recebe, registra, distribui os documentos oficiais, controlando a sua tramitação e a 

expedição, denomina-se 
(A) protocolo. 
(B) setor documentário. 
(C) controle informativo. 
(D) secretaria. 
 
 
 
 



 
CONCURSO PÚBLICO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ 

 

12 
 

45 Visando facilitar e visualizar previamente a realização de um determinado processo, uma equipe de 

servidores deve produzir um 
(A) anagrama. 
(B) organograma. 
(C) fluxograma. 
(D) ideograma. 
 

46 Durante o processo de escrita de um texto oficial, o servidor deve tencionar que o mesmo seja 

(A) ideológico, operacional e dirigido. 
(B) impessoal, objetivo e conciso. 
(C) surpreendente, emotivo e partidário. 
(D) formal, personalista e intempestivo. 
 

47 O pronome de tratamento correto a ser usado em correspondência dirigida ao reitor de uma 

universidade é 
(A) Excelso Reitor. 
(B) Vossa Magnificência. 
(C) Excelente Eminência. 
(D) Prezado Reitor. 
 

48 A abreviatura correta do tratamento cerimonioso dirigido a um vereador é 

(A) V. Rev.ª. 
(B) Ex. Ver. 
(C) V. S.ª. 
(D) Exc. Ver. 
 

49 De acordo com a teoria das relações humanas, o desempenho e a motivação do servidor 

relacionam-se a certas necessidades humanas fundamentais, tais como as  
(A) fisiológicas, psicológicas e de autorrealização. 
(B) profissionais, cíclicas e de aclimatização. 
(C) biológicas, permanentes e de atualização. 
(D) extraordinárias, temporárias e de agilização. 
 

50 O servidor que exerce liderança junto a seus subordinados pode ter seu estilo de comportamento 

classificado como 
(A) individual, coletivo ou misto. 
(B) progressivo, descendente ou presidencial. 
(C) discricionário, múltiplo ou unilateral. 
(D) autoritário, democrático ou liberal. 
 
 
 
 
 
 

 


