
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS – CONCURSO PÚBLICO 
 

PROVA OBJETIVA: 22 de fevereiro de 2015 
 

NÍVEL MÉDIO 
 

AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO 
 

1. Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de escolaridade ao qual você está 
inscrito, conforme consta no seu cartão de inscrição e 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 das questões objetivas. 
 

3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém Prova Objetiva com 60 (sessenta) questões, sendo 15 de Língua Portuguesa, 
05 de Matemática e Raciocínio Lógico, 05 de Noções de Informática, 05 de Atualidades, 10 de Legislação e 20 de 
Conhecimentos Específicos. 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 8:00h e 
término às 12:00h (horário local). 
 

4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D). Apenas 
uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 60. 
 

5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta 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 o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.  
 

6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o 
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso. 
 

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

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

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

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

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

12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO-RESPOSTA. 
 

13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Prefeitura Municipal de Parauapebas o candidato que 
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital Nº 001/2014/PMP-NMNF do referido 
concurso. 

 
Boa Prova. 

 

Nome do Candidato: ______________________________________________________ 
 

Nº de Inscrição: ________________________ 
 

________________________________________ 
Assinatura 
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

AS QUESTÕES ABAIXO FORAM FORMULADAS COM BASE EM DOIS DIFERENTES TEXTOS. 
LEIA-OS, COM ATENÇÃO, E ASSINALE A OPÇÃO CORRETA. 

 
Texto 1 (QUESTÕES 1 A 8) 

 

PERIFÉRICOS E PRIVILEGIADOS 
 

                                                                                                         Ana Paula Padrão 
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No Marco Zero da cidade do Recife tive minha primeira experiência 
emocionante de 2015. Caminhei por ali no começo da noite esperando a lua e vendo 
as gentes felizes, em férias, ocupando a praça. Não havia tensão nem linhas divisórias 
entre periféricos e privilegiados. Aquele era um lugar tranquilo numa cidade nem tanto. 
O clima era ameno, a brisa vinha do mar, pessoas jogavam conversa fora e usavam o 
espaço público como seu. De cada um. Não haveria arrastão em nenhum restaurante. 
A polícia estava presente, mas de maneira discreta. É assim que tem que ser, pensei 
eu. Tive saudade de cidades seguras que já conheci, de andar livre nas ruas, de não 
ter medo de ser cidadão. Lembrei de uma praça de Barcelona e de um restaurante que 
servia um peixe de carne branca e macia. Fizemos a refeição vendo os moradores das 
casas em frente sentados em suas cadeiras na calçada conversando até alta noite. 
Ninguém chamava as crianças para dentro e elas brincavam de pique-esconde até 
suar muito e ficar com aquele cheiro de galinha molhada que toda criança tem. Parecia 
uma vila do interior no meio de uma metrópole. 

Um pedacinho de bairro onde o tempo não passou. Talvez por ser época de 
férias, minhas memórias me levaram a tantos outros lugares seguros onde já estive. 
Numa favela de Medellín que ganhou uma das estações de metrô mais modernas que 
já conheci e uma biblioteca gigantesca e permanentemente lotada de moradores. Nem 
tudo na cidade está livre da delinquência, mas a revolução pela qual passou a cidade é 
notável. O ex-prefeito de Bogotá Enrique Peñalosa diz que uma cidade rica não é 
aquela onde os pobres andam de carro, mas aquela na qual os ricos andam de ônibus. 
Em São Paulo, quem pode se desloca em veículos blindados. Eu, que sonho com uma 
daquelas motos pequenas, das que circulam nas ruas da Itália, me surpreendo com 
frequência dizendo a alguém: cuide-se. Não ande distraído por aí, São Paulo é 
perigosa. Pessoas morrem por nada, de bala perdida, atropeladas, vitimadas em 
assaltos, as ruas não são de ninguém, nem do morador nem do Estado. Me pergunto 
quando os homens públicos que dirigem cidades acordarão para o fato de que é nelas 
que seus eleitores devem estabelecer suas rotinas sem sobressaltos. 

E que isso se faz não atrás de cadeados e muros altos, mas no espaço que é 
para o convívio de todos. Segurança é a apropriação do espaço público pelos homens 
de bem e não pelos que se aproveitam do vácuo do poder público para roubar, 
depredar, sequestrar. Esse era para ser um artigo sobre a gestão das cidades e 
terminou num desabafo sobre meu sonho de bem viver. De lugares mais carinhosos 
onde pessoas possam residir em calma. De cidades que abracem seus moradores e 
nas quais eles possam namorar no meio da rua, levar seus filhos a parques que não 
fiquem a mais de dez minutos a pé de suas casas, pegar um ônibus confortável e 
chegar, mais rápido que num carro, a qualquer lugar que desejem. É uma ideia 
romântica, mas inteiramente factível. Essa é uma das coisas que aprendi e não 
esquecerei. A cidadania é possível e pulsa pedindo espaço na agressividade das 
metrópoles. 

Disponível em: http://www.istoe.com.br/colunas-e-blogs/colunista/45_ANA+PAULA+PADRAO. 
 Acesso em: 15 jan. 2015. 

 

 
1. No início do texto, a jornalista Ana Paula Padrão menciona sua primeira experiência emocionante em 
2015. Trata-se de um passeio em um(a) 
(A) bairro de Barcelona que parecia uma cidade do interior no meio de uma metrópole. 
(B) praça onde pessoas de todas as classes sociais pacificamente aproveitam as férias. 
(C) bairro onde os moradores das casas ficaram sentados em suas cadeiras na calçada, conversando 

até alta noite. 
(D) cidade conflagrada, mas com modernas estações de metrô e uma biblioteca gigantesca, 

permanentemente lotada de moradores. 
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2. Em relação às ideias expressas no texto, é incorreto afirmar que Ana Paula Padrão 
(A) defende o policiamento não ostensivo dos locais públicos. 
(B) desaprova a administração das cidades brasileiras no que concerne à segurança. 
(C) deplora a violência que impede as pessoas de usufruir tranquilamente dos espaços de convivência. 
(D) aconselha os leitores a se protegerem da violência preferindo carros blindados e evitando as motos. 
 
3. No texto, a menção a uma praça de Barcelona e a uma favela em Medellín corrobora a tese de que 
(A) a presença da polícia não é necessária em lugares frequentados por todas as classes sociais. 
(B) as pessoas que moram nas grandes cidades devem manter-se afastadas das ruas, focos de 

violência. 
(C) a reforma da infraestrutura urbana não tem relação direta com a agressividade que caracteriza as 

metrópoles. 
(D) a oferta à população de transportes, ruas, parques e bibliotecas bem cuidados e seguros pode 

diminuir a violência. 
 
4. O trecho “Não havia tensão nem linhas divisórias entre periféricos e privilegiados. Aquele era um 
lugar tranquilo numa cidade nem tanto. O clima era ameno, a brisa vinha do mar, pessoas jogavam 
conversa fora e usavam o espaço público como seu. De cada um. Não haveria arrastão em nenhum 
restaurante. A polícia estava presente, mas de maneira discreta. É assim que tem que ser, pensei eu” 
(linhas 3-8) pode ser considerado uma sequência predominantemente 
(A) injuntiva. 
(B) narrativa. 
(C) descritiva. 
(D) argumentativa. 
 
5. Levando-se em consideração as relações de sentido, é falso afirmar que 
(A) as palavras “factível” (linha 38) e “facultativo” pertencem à mesma família semântica. 
(B) a palavra “periféricos”, no texto, designa as pessoas das classes menos favorecidas. 
(C) há entre “gentes” (linha 3), “pessoas” (linha 5) e “moradores”(linha 10) uma relação de sinonímia. 
(D) o vocábulo “arrastão” (linha 6), no sentido empregado pela autora, tem uso restrito ao Brasil, sendo, 

pois, um regionalismo. 
 
6. Em “o fato de que é nelas que seus eleitores devem estabelecer suas rotinas” (linhas 27-28), o 
pronome sublinhado retoma 
(A) “ruas”. 
(B) “rotinas”. 
(C) “cidades”. 
(D) “pessoas”. 
 
7. A relação sintático-semântica que se estabelece entre os enunciados no trecho “Nem tudo na cidade 
está livre da delinquência, mas a revolução pela qual passou a cidade é notável” (linhas 18-20) é de 
(A) condição. 
(B) oposição. 
(C) conclusão. 
(D) consequência. 
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8. Considere as afirmações abaixo quanto aos fatos gramaticais de língua: 
I. Em “Lembrei de uma praça de Barcelona” (linha 9), há um desvio em relação à regência: o verbo 

lembrar deveria ser usado como pronominal. 
II. O verbo de “Não ande distraído por aí” (linha 24) foi conjugado no modo subjuntivo. 
III. Em “Aquele era um lugar tranquilo numa cidade nem tanto” (linha 4) ocorre uma figura de sintaxe 

chamada elipse. 
IV. A substituição do pronome relativo “onde” (linha 34) por “cujas” não altera a correção gramatical do 

período. 
 
Está correto o que se afirma em 
(A) I e III. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) II e IV. 
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Texto 2 (QUESTÕES 9 A 13) 
 

Urbanismo: Um apelo irresistível 
 

                                                                                                                         por Igor Fuser 
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Muitos moradores das cidades são tomados, de vez em quando, por uma 
intensa nostalgia do tempo em que os seres humanos preferiam os hábitats rurais. É a 
síndrome do eu quero uma casa no campo, título de uma canção da década de 70 que 
se tornou um clássico da música popular brasileira na voz de Elis Regina (1945-1982). O 
cotidiano estressante das grandes metrópoles, com a poluição, a insegurança e o 
trânsito infernal, é de fato um convite para sonhar com carneiros e cabras pastando, 
como diz a música. Mas a própria Elis nunca tentou tornar realidade seu devaneio 
bucólico. Nasceu, viveu e morreu na selva de pedra. 

Na virada do Terceiro Milênio, mais da metade da população mundial mora em 
cidades. No Brasil essa proporção atinge 78%. A tendência vem desde que os primeiros 
agricultores trocaram suas tendas por povoamentos permanentes, há mais de 5000 
anos, e se manifesta em todas as culturas. [...] 

Por que será que a humanidade, sempre que tem a chance de escolher, prefere 
o corre-corre urbano ao sossego campestre? A resposta é simples: a cidade propicia 
aos seus moradores uma existência mais gratificante do que o campo. É lá que os 
produtores encontram mercados para seus serviços e suas mercadorias. Essas trocas 
geram riqueza. Os centros urbanos também são o cenário mais favorável para que as 
pessoas se encontrem. Daí resultam as novas ideias, que fazem o mundo andar para a 
frente. Foi nas cidades que nasceu a escrita e que se desenvolveram os valores da 
liberdade e da igualdade. 

Com tantas vantagens, é natural que elas também concentrem uma quantidade 
enorme de problemas. Em todos os países, políticos, técnicos e cientistas estão 
queimando pestanas em busca de alternativas para os impasses do crescimento urbano 
desordenado. Ninguém sabe como serão as cidades daqui a 100 anos. Mas, se a 
História permite fazer alguma previsão, é possível dizer, com certeza, que o movimento 
em direção às cidades continuará. O homem é, por excelência, um animal urbano. 

 

Disponível em: http://super.abril.com.br/cotidiano/urbanismo-apelo-irresistivel-438373.shtml.  
Acesso em: 20 jan. 2015. 

 
9. Leia os enunciados a seguir. 
I. Afirma-se no texto que o stress da vida urbana impede o homem moderno de realizar seu sonho de 

viver no campo. 
II. Segundo o autor, a preferência pelos centros urbanos explicar-se-ia, entre outras razões, pela 

necessidade humana de contato. 
III. Igor Fuser revela que a predisposição humana para os ajuntamentos é velha de 5000 anos. 
IV. Com base em previsões seguras, o autor anuncia para o futuro a solução para os problemas 

gerados pelas ocupações desordenadas das metrópoles. 
 
Em relação às informações veiculadas no texto, está correto o que se afirma em 
(A) I e II. 
(B) I e IV. 
(C) II e III. 
(D) III e IV. 
 
10. Em “estão queimando pestanas” (linhas 22-23), ocorre 
(A) ironia. 
(B) metáfora. 
(C) catacrese. 
(D) prosopopeia. 
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11. A estrutura oracional sujeito + verbo intransitivo só está presente em 
(A) “Essas trocas geram riqueza” (linhas 16-17). 
(B) “os seres humanos preferiam os hábitats rurais” (linha 2). 
(C) “o movimento em direção às cidades continuará” (linhas 25-26). 
(D) “os primeiros agricultores trocaram suas tendas por povoamentos permanentes” (linhas 9-10). 
 
12. O processo de formação de palavras foi corretamente indicado em 
(A) “sossego” (linha 14) > abreviatura. 
(B) “corre-corre” (linha 14) > aglutinação. 
(C) “clássico” (linha 4) > derivação imprópria. 
(D) “insegurança” (linha 5) > derivação prefixal. 
 
13. A passagem da oração “que se desenvolveram os valores da liberdade e da igualdade” (linhas 19-
20) para a voz passiva analítica teria como resultado 
(A) “que são desenvolvidos os valores da liberdade e da igualdade”. 
(B) “que se desenvolvessem os valores da liberdade e da igualdade”. 
(C) “que foram desenvolvidos os valores da liberdade e da igualdade”. 
(D) “que fossem desenvolvidos os valores da liberdade e da igualdade”. 
 
14. Quanto à redação oficial, é falso afirmar que 
(A) se caracteriza pela objetividade, concisão e formalidade. 
(B) tem como finalidade básica comunicar com coloquialidade e clareza. 
(C) o emprego do padrão culto, nos textos oficiais, garante cordialidade e evita ambiguidade. 
(D) os documentos oficiais devem transmitir a mensagem com o mínimo de palavras e o máximo de 

informações. 
 
15. Leia a definição a seguir: 
 
Modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão, que podem estar 
hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Caracteriza-se pela agilidade. Sua 
tramitação em qualquer órgão deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos 
burocráticos. 
 
Trata-se de um  
(A) ofício. 
(B) relatório. 
(C) memorando. 
(D) requerimento. 
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MATEMÁTICA E RACIOCÍNIO LÓGICO 
 
16. Quanto ao gráfico abaixo, relativo à população de Parauapebas-PA em 2010, é correto afirmar que 
 

 
 
(A) havia mais homens do que mulheres em todas as faixas de idade. 
(B) mais de 40% da população tinha menos de 20 anos. 
(C) mais de 50% da população tinha mais de 40 anos. 
(D) a quantidade de homens era igual à de mulheres. 
 
17. Um terreno quadrado foi dividido em três lotes retangulares não quadrados, de mesma área e 
perímetro. Se o terreno quadrado tinha 900 m2 de área, o perímetro de cada lote retangular mediu 
(A) 100 m. 
(B) 90 m. 
(C) 80 m. 
(D) 70 m. 
 
18. Ana, Brenda e Célia têm uma das seguintes idades: 22, 26 ou 30 anos. Trabalham em secretarias 
diferentes: uma na de Educação, outra na de Meio Ambiente e outra na de Saúde. 
Sabe-se ainda que: 

- Célia trabalha na Secretaria de Saúde; 
- Ana tem 26 anos; e 
- Brenda não trabalha na Secretaria de Meio Ambiente nem tem 30 anos. 

 
Com base nessas informações, é possível afirmar que a de 
(A) 22 anos não trabalha na Secretaria de Educação. 
(B) 30 anos trabalha na Secretaria de Saúde. 
(C) 30 anos trabalha na Secretaria de Educação. 
(D) 26 anos não trabalha na Secretaria de Meio Ambiente. 
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19. Uma equipe de servidores da Prefeitura cadastra certa quantidade de fichas em 32 horas de 
trabalho. Com mais duas pessoas na equipe, com a mesma velocidade de cadastramento das demais, 
será possível cadastrar 50% a mais do que a quantidade anterior de fichas em 36 horas de trabalho. 
Inicialmente a equipe possuía 
(A) 9 servidores. 
(B) 8 servidores. 
(C) 7 servidores. 
(D) 6 servidores. 
 
20. Uma gráfica cobra R$ 960,00 por certa quantidade de milheiros de impressos. Pelo dobro dessa 
quantidade o valor de cada milheiro reduz R$ 30,00 e a gráfica cobraria R$ 1.440,00. O valor do 
milheiro de impressos, inicialmente cobrado pela gráfica, era de 
(A) R$ 120,00. 
(B) R$ 100,00. 
(C) R$ 80,00. 
(D) R$ 160,00. 
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA 
 
21. As teclas do Teclado ABNT2 podem ser utilizadas no Microsoft Excel 2010 para realizar diversas 
ações. Analise as afirmações abaixo: 
 

I. Para mostrar a caixa de diálogo “Fonte”, que contém a seleção de fontes e 
efeitos que podem ser aplicados no conteúdo das células numa planilha 
eletrônica, é necessário pressionar as teclas CTRL + D. 

II. Para inserir um hiperlink numa célula apontando para uma página da web ou 
uma imagem, é necessário pressionar as teclas CTRL + K. 

III.  Para alternar entre planilhas existentes em uma pasta, é necessário pressionar 
as teclas CTRL+TAB. 

 
- Assinale a alternativa correta:  
(A) Somente os itens I e III estão corretos. 
(B) Os itens I, II e III estão corretos. 
(C) Somente os itens I e II estão corretos. 
(D) Somente os itens II E III estão corretos.  
 
22. Um internauta recebe a seguinte lista de URL de sites da internet para testar num navegador web 
(exemplo: Internet Explorer 8), se os formatos são válidos ou inválidos: 
 

I. http://www.jark_daxk.com.br 
II. http://www.maro dark.org.br 
III. http://ww2.japan2dn.net.br 
IV. htpx://www.meusitelancer.eng.br 

 
- Os itens da lista que representam sites no formato válido são 
(A) II e III. 
(B) I e III. 
(C) I, II e IV. 
(D) II, III e IV. 

 
23. Dentre os diversos tipos de sites de busca que existem na internet, denomina-se “Diretório” aquele 
em que a busca é realizada não por palavras-chave, mas por categorias. Não é considerado um 
“Diretório” o 
(A) ODIR (www.odir.com.br). 
(B) Google diretório (www.google.com.br/dirhp). 
(C) Diretório Brasil (www.diretoriobrasil.com.br). 
(D) DIR Listão (www.dirlistao.com.br). 

 
24. Dentre os elementos básicos que podem formar uma janela no Windows 7 (instalação padrão), o 
que exibe informações do programa que está sendo executado é a barra de 
(A) status. 
(B) controle. 
(C) rolagem horizontal. 
(D) visão. 
 
25. Ao clicar com o botão direito do mouse em um determinado documento de texto no Windows 
Explorer 6 (instalação padrão), é possível selecionar, no menu, a opção “Enviar para”, que, por sua vez, 
possibilita outras opções. Uma dessas opções é 
(A) Lixeira. 
(B) Impressão. 
(C) Área de trabalho (criar atalho). 
(D) Restaurar versões anteriores. 
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ATUALIDADES 
 
26. Após o ataque terrorista ao semanário francês ___________________, o grupo extremista 
___________________ assumiu a responsabilidade pelo ato. A alternativa que contém as expressões 
que completam corretamente as lacunas é 
(A) La semaine / Hezbollah. 
(B) L´Équipe / Hamas. 
(C) Charlie Ebdo / Al Qaeda. 
(D) Le Figaro / OLP. 
 
27. Uma CPI foi aberta na Assembleia Legislativa de São Paulo para apurar trotes violentos nos quais, 
após serem aprovados no vestibular, algumas alunas foram estupradas e alguns alunos foram 
obrigados a tirar a roupa e beber até passar mal. A instituição onde isso aconteceu tem como sigla 
(A) PUC. 
(B) USP. 
(C) UNESP. 
(D) UNIMEP. 
 
28. Bastante criticado por autoridades em diferentes âmbitos e considerado um grande desserviço à 
educação, o programa de televisão denominado “BBB”, apesar das críticas, é caracterizado pela 
emissora que o produz como um(a) 
(A) talent show. 
(B) minissérie. 
(C) sitcom. 
(D) reality show. 
 
29. O alto nível de poluição da Terra será o foco principal na conferência global sobre o clima, que 
acontecerá em Paris em dezembro do corrente ano. Há esperança de que algo seja feito para reverter o 
grave quadro atual, desde 1997, quando foi formalizado um documento que entrou oficialmente em 
vigor em 2005, transformando-se num marco por ter sido o primeiro conjunto de metas de redução de 
gases responsáveis pelo efeito estufa adotado mundialmente. Esse documento passou a ser conhecido 
como 
(A) Protocolo de Kyoto. 
(B) ECO 97. 
(C) Acordo de Berlim. 
(D) Pacto de Varsóvia. 
 
30. Prestes a acontecer no próximo ano na cidade do Rio de Janeiro, as olimpíadas têm como símbolo 
cinco anéis entrelaçados, com as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho sobre um fundo branco. 
Tal símbolo, criado pelo Barão Pierre de Coubertin, simboliza sinteticamente 
(A) os cinco principais esportes da Grécia antiga. 
(B) o entrosamento que deve existir entre os atletas. 
(C) a união dos cinco continentes do mundo. 
(D) as cores das raças humanas em harmonia. 
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LEGISLAÇÃO 
 
Tomando por base os termos da Lei Municipal nº4.231, de 26 de abril de 2002, que dispõe sobre o 
Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Parauapebas e dá outras providências, assinale nas 
questões abaixo, a única alternativa correta por conter a(s) informação(ões) que completa(m) a(s) 
lacuna(s) em cada questão: 
 
31. Às pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público 
para provimento de cargos cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são 
portadoras, sendo a elas reservados _________ das vagas oferecidas no concurso. 
(A) 4%. 
(B) 3%. 
(C) 2%. 
(D) 1%. 
 
32. O concurso público terá validade de até _________, prorrogável, uma vez, por igual período. 
(A) 6 meses. 
(B) 1 ano. 
(C) 2 anos. 
(D) 4 anos. 
 
33. A posse ocorrerá no prazo de _________ dias contados da publicação do ato de provimento, 
prorrogável por igual período a requerimento do interessado e conveniência da administração. 
(A) 30. 
(B) 45. 
(C) 60. 
(D) 90. 
 
34. Ao entrar em exercício, o servidor nomeado para cargo de provimento efetivo ficará sujeito a estágio 
probatório por um período de _________ meses, durante o qual sua aptidão e capacidade serão 
avaliadas para o desempenho do cargo. 
(A) 12.  
(B) 16. 
(C) 24. 
(D) 36. 
 
35. A avaliação de desempenho do servidor no estágio probatório será realizada por uma comissão 
composta de _________ servidores estáveis, sendo um destes designado presidente. 
(A) 5. 
(B) 4. 
(C) 3. 
(D) 2. 
 
36. ___________________ é a elevação do servidor à classe imediatamente superior àquela a que 
pertence, na mesma carreira, desde que comprovada, mediante avaliação prévia, sua capacidade para 
exercício das atribuições da classe correspondente. 
(A) Recondução. 
(B) Nomeação 
(C) Reversão. 
(D) Promoção. 
 
37. A jornada normal de trabalho dos servidores municipais não será superior a _________ horas e o 
período normal da semana de trabalho não excederá a _________ horas. 
(A) 6, 30. 
(B) 8, 40 
(C) 6, 36. 
(D) 8, 44. 
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38. A ajuda de custo destina-se à compensação das despesas de instalação do servidor que, no 
interesse do serviço, desloque-se da sede do Município por período superior a _________ dias. 
(A) 10. 
(B) 15. 
(C) 20. 
(D) 30. 
 
39. Pelo nascimento ou a adoção de filho, o servidor terá direito a licença-paternidade de _________ 
dias consecutivos. 
(A) 7. 
(B) 5. 
(C) 3. 
(D) 2. 
 
40. A ação disciplinar prescreverá em ___________, quanto às infrações puníveis com demissão, 
cassação de aposentadoria ou disponibilidade e destituição de cargo em comissão. 
(A) 1 ano. 
(B) 2 anos. 
(C) 3 anos. 
(D) 5 anos. 
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 
41. Um requerimento atual e bem elaborado deve observar as seguintes orientações: 
(A) as expressões “abaixo assinado”, “mui respeitosamente” e “outrossim” devem ser sempre usadas 

devido a sua necessidade. 
(B) o nome do solicitante nunca deve vir acompanhado de identificação para não tornar a redação 

prolixa. 
(C) o pedido propriamente dito, deve ser iniciado por meio das expressões “Vem a público obsequiar a 

VSª.” ou “Apresenta encarecidamente a solicitação a VSª.”. 
(D) uma das fórmulas convencionais de requerimento se constitui em “Termos em que pede 

deferimento”. 
 
42. Uma das características de um contrato administrativo no âmbito da administração pública é a 
(A) contraditoriedade. 
(B) finalidade pública e privada. 
(C) gratuidade. 
(D) forma prescrita em lei. 
 
43. Com base na Lei 8.666/1993, que institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública e dá outras providências, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse 
para a Administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
técnico-profissionais, denomina-se 
(A) obra. 
(B) serviço. 
(C) compra. 
(D) execução direta. 
 
44. Dentre as modalidades de contrato existentes, aquela que trata do ajuste celebrado pelo Poder 
Público com órgãos e entidades da Administração direta, indireta e entidades privadas qualificadas, 
como organizações sociais ou não governamentais, para lhes ampliar a autonomia gerencial, 
orçamentária e financeira ou para lhes prestar variados auxílios e lhes fixar metas de desempenho na 
consecução de seus objetivos é chamada de Contrato de 
(A) Serviço. 
(B) Fornecimento. 
(C) Gestão. 
(D) Concessão. 
 
45. Em relação ao regime estatutário, é correto afirmar que 
(A) ele é regido pela Consolidação das Leis do Trabalho e é instituído por uma lei emanada da própria 

esfera de poder que irá contratar o serviço, seja ela federal, estadual ou municipal. 
(B) é um regime próprio da administração púbica direta e adequado para relações de trabalho com 

ocupantes de cargos públicos, chamados servidores públicos. 
(C) recebe esse nome porque emana de uma Lei Federal e se constitui em um regime típico das 

relações trabalhistas na iniciativa privada, como as de qualquer empresa existente no mercado. 
(D) uma exclusividade desse regime são os benefícios decorrentes do décimo terceiro salário, das 

férias e da aposentadoria. 
 
46. Quanto a sua estrutura e funcionamento, um órgão público de direção, mas sem autonomia técnica, 
deve ser classificado como 
(A) independente. 
(B) diretivo. 
(C) superior. 
(D) subalterno. 
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47. Os órgãos públicos classificados como "Colegiados" são os que 
(A) não têm outros órgãos agregados à sua estrutura. 
(B) têm outros órgãos agregados à sua estrutura. 
(C) possuem um só titular. 
(D) são compostos por duas ou mais pessoas. 
 
48. Uma das funções de um órgão de gestão e planejamento é 
(A) elaborar o orçamento fiscal do município, compreendendo o conjunto da administração pública. 
(B) coordenar e executar as atividades da área de tecnologia, de informática e de comunicação da 

administração municipal. 
(C) dirigir ações ligadas à produção e ao abastecimento, integrando forças que compõem as cadeias 

produtivas. 
(D) executar, diretamente ou por empreitada, em território do município, os serviços de pavimentação e 

de obras públicas em geral. 
 
49. Uma característica básica que concorre para a clareza no texto oficial é o(a) 
(A) impessoalidade, que evita a duplicidade de interpretações e o tratamento personalista no texto. 
(B) uso de linguagem coloquial, que facilita o entendimento geral e dificulta os vocábulos de circulação 

restrita. 
(C) informalidade, que possibilita a flexibilidade em seu entendimento e compreensão. 
(D) prolixidade, que enriquece o texto com aspectos linguísticos que lhe acrescentam beleza e 

credibilidade. 
 
50. Nos termos da redação oficial, é correta a seguinte construção: 
(A) É tempo da Câmara votar a emenda. 
(B) Apesar de as relações entre os partidos estarem cortadas. 
(C) Não vejo mal no Governo proceder assim. 
(D) Antes destes requisitos serem cumpridos, (...). 
 
51. De acordo com a técnica legislativa, a parte que se constitui na imediata divisão de um artigo e é 
representada pelo sinal gráfico §, denomina-se 
(A) Parágrafo. 
(B) Inciso. 
(C) Alínea. 
(D) Seção. 
 
52. Uma preocupação permanente do servidor no que tange à organização da agenda deve ser a de 
(A) procurar sempre sincronizar as informações que constam na sua agenda com a de seu dirigente. 
(B) evitar intervalos entre um compromisso e outro, garantindo a otimização de esforços e 

aproveitamento máximo do tempo. 
(C) agendar sempre os compromissos importantes para a segunda-feira de manhã e sexta-feira à 

tarde, ou em vésperas de viagens e feriados. 
(D) após a marcação de entrevistas ou outro tipo de compromisso, não se preocupar com a 

confirmação posterior. 
 
53. Uma das responsabilidades de um auxiliar administrativo nos serviços de escritório é 
(A) sugerir e implementar novos métodos de trabalho. 
(B) coordenar reuniões e designar responsáveis pelo cumprimento das tarefas. 
(C) ordenar as despesas do órgão público ao qual está vinculado. 
(D) decidir e elaborar orçamentos para aquisição de material de expediente e equipamentos. 
 
54. Para atingir um grau de excelência e atualidade nos serviços de escritório de uma instituição 
pública, o servidor deve 
(A) restringir a comunicação, otimizando tempo e acelerando a realização das tarefas. 
(B) evitar comunicação eletrônica e ter noções mínimas de utilização do telex. 
(C) saber trabalhar sob pressão, desenvolvendo capacidade de resiliência. 
(D) publicizar informações confidenciais, desconsiderando necessidade de sigilo. 
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55. No que tange à elaboração de documentos, a qualidade pela qual se pode aferir a capacidade de 
um documento sustentar os fatos que atesta denomina-se 
(A) autenticidade. 
(B) fidedignidade. 
(C) integridade. 
(D) acessibilidade. 
 
56. As atividades de protocolo compreendem as diferentes fases pelas quais passa um documento. A 
fase na qual acontece a conferência do documento recebido e é efetuado o registro no sistema de 
protocolo apropriado é chamada de 
(A) produção. 
(B) tramitação. 
(C) recepção. 
(D) distribuição. 
 
57. Um arquivo é um conjunto de __________ que, __________ da natureza ou do suporte, são 
reunidos __________ ao longo das atividades de pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou __________.  
 
- As expressões que completam corretamente a frase acima são 
(A) ofícios / dependendo / por acumulação / fundacionais. 
(B) documentos / independentemente / por acumulação / privadas. 
(C) objetos / dependendo / aleatoriamente / empresariais. 
(D) papéis / independentemente / aleatoriamente / estatais. 
 
58. De acordo com o método de arquivamento alfabético, um documento referente à Segunda 
Conferência de Educação deve ser arquivado da seguinte forma: 
(A) Educação, Segunda Conferência. 
(B) Segunda Conferência (Educação). 
(C) Conferência de Educação (Segunda). 
(D) Segunda Conferência de Educação. 
 
59. Para desenvolver bons relacionamentos no trabalho e ampliar sua capacidade de atendimento, o 
servidor deve 
(A) evitar o interesse pela vida dos outros, de modo a impedir qualquer envolvimento direto. 
(B) evitar elogiar ou criticar a outrem, a fim de não “dar espaço” para que outros também o façam. 
(C) ignorar a opinião dos outros, procurando realizar suas tarefas de forma independente. 
(D) ser cordial, falando e agindo com sinceridade, buscando prazer nas tarefas. 
 
60. Em relação ao conceito de ética profissional, é correto afirmar que se trata de 
(A) uma relação de normas legais que conformam o modo de agir e pensar do profissional e que 

devem ser impostas a todos os servidores de um órgão público. 
(B) postura individual, pois cada pessoa tem o seu próprio código de ética na medida em que não 

existem elementos éticos que sejam universais. 
(C) uma atitude por meio da qual o indivíduo evita influências externas que lhe desvirtuam os princípios 

nos quais acredita, independentemente do que é propugnado em sociedade. 
(D) expressão que significa propriedade do caráter, pois ser ético é agir dentro de padrões 

convencionais, proceder bem e não prejudicar o próximo. 
 
 
 
 

 
 


