CONCURSO PÚBLICO - Edital N.º 001/2009 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS

REALIZAÇÃO DA PROVA OBJETIVA: 20 de Dezembro de 2009

NÍVEL MÉDIO
Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

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 no cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

2. Esta prova contém 40 questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 08 de Noções de Informática,
07 de Matemática e 15 de Legislação. 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 14:30h e término às 18:30h (horário local).
3. A resposta definitiva de cada questão deve ser obrigatoriamente, assinalada no CARTÃO RESPOSTA,
considerando a numeração de 01 a 40.
4. 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.
5. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
6. Utilize somente caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois não serão consideradas marcações a lápis
no CARTÃO RESPOSTA. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de
suas respostas.
7. 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.
8. Em hipótese alguma haverá substituição do cartão resposta por erro do candidato. O cartão resposta só
será substituído se for constatada falha de impressão.
9. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da mesma. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
10. O candidato deverá devolver no final da prova, o cartão-resposta e o boletim de questões, recebidos.
11. 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 001/2009.
Boa Prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
Texto 1- Questões 01 a 05

A autoajuda e a medida da felicidade
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Para Epicuro, na Grécia Antiga, a "vida boa" era considerada privilégio e
recompensa dos que empreenderam a longa e pacienciosa busca pelo
aprimoramento físico e moral. Nas sociedades contemporâneas, marcadas pela
velocidade, providas de mecanismos massificados de transmissão de valores e
empenhadas em legitimá-Ias com eficácia, a satisfação é anunciada como acessível
para muitos. Não há mais privilégio. Somos informados, de diversas maneiras e a
todo o momento, de que essa vida boa é possível e se pode chegar a ela de forma
fácil e rápida.
Mapas para atingir esse estado encontram-se à venda aos milhares: a
literatura de autoajuda surge como importante divulgadora de caminhos simples e
fáceis para a realização de nossos projetos de felicidade. Grande parte dessas
publicações aponta a vida saudável como um ideal a ser alcançado. No Brasil, são
produzidos em abundância manuais - com informações embasadas em pesquisas
científicas recentes ou teorias já estabelecidas - que prometem ensinar as pessoas a
organizar e a gerenciar a manutenção da própria saúde. Eles estão em livrarias,
bancas de jornal, casas de produtos naturais, supermercados.
São oferecidas sugestões de administração do orçamento familiar,
intervenções cirúrgicas que propiciam a conquista de certo padrão de beleza,
receitas culinárias que especificam valores nutricionais dos alimentos, indicações
para os cuidados cotidianos com a saúde: afirmações que assumem, em geral, um
caráter científico. Existem ainda coleções com "dicas" sobre o tratamento de
patologias controláveis que atingem parcela significativa da população, como
hipertensão, obesidade, diabetes ou depressão. Outras vezes, apresentam-se como
publicações elaboradas, um pouco mais caras, produzidas em papel de excelente
qualidade, com muitas fotos, gráficos e dados estatísticos.
Esses manuais de autoajuda se dispõem a prover o leitor de ferramentas
para viver bem e satisfeito em meio às violências da vida cotidiana.
SILVEIRA, Rachel Viviani. A autoajuda e a medida da felicidade. Mente & Cérebro, São Paulo,
ano XVII, n. 202, p. 28-33, nov. 2009.

01. Leia os enunciados abaixo:
I. Afirma-se, no texto, que, nas sociedades contemporâneas, a felicidade ainda é um privilégio
somente daqueles que cuidam, ao longo de toda a vida, do corpo e da mente.
II. Segundo a autora, a literatura de autoajuda propaga a ideia de que é possível alcançar, sem
dificuldade, a satisfação.
III. Entre os assuntos abordados pelos manuais de autoajuda, destaca-se a vida saudável como
um ideal a ser alcançado.
IV. Com base em mapas e resultados de pesquisas científicas sobre o assunto, a autora revela
que muitas pessoas conseguem viver bem quando recorrem às ferramentas fornecidas pelos
manuais de autoajuda.
Em relação às idéias desenvolvidas no texto, está correto o que se afirma em
(A) I e II.
(B) II e III.
(C) III e IV.
(D) I, II e III.
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02. Não há nenhuma alusão à ideia de “vida boa” no seguinte fragmento de texto:
(A) “se pode chegar a ela de forma fácil e rápida” (linhas 7-8).
(B) “Mapas para atingir esse estado encontram-se à venda aos milhares” (linha 9).
(C) “Nas sociedades contemporâneas, [...] a satisfação é anunciada como acessível para muitos”
(linhas 3-6).
(D) “Outras vezes, apresentam-se como publicações elaboradas, um pouco mais caras, produzidas em
papel de excelente qualidade, com muitas fotos, gráficos e dados estatísticos” (linhas 23-25).

03. Há desvio em relação à sintaxe de concordância no seguinte excerto:
(A) “Grande parte dessas publicações aponta a vida saudável como um ideal a ser alcançado” (linhas
11-12).
(B) “Esses manuais de autoajuda se dispõem a prover o leitor de ferramentas para viver bem e satisfeito
em meio às violências da vida cotidiana” (linhas 26-27).
(C) “Nas sociedades contemporâneas, marcadas pela velocidade, providas de mecanismos
massificados de transmissão de valores e empenhadas em legitimá-Ias com eficácia” (linhas 3-5).
(D) “Existem ainda coleções com ‘dicas’ sobre o tratamento de patologias controláveis que atingem
parcela significativa da população, como hipertensão, obesidade, diabetes ou depressão” (linhas 2123).

04. Quanto aos fatos gramaticais da língua, é falso afirmar que a(s)
(A) aspas, em “dicas” (linha 21), sinalizam o uso informal da palavra.
(B) locução “em meio às” (linha 27) poderia ser substituída, sem prejuízo de sentido, por “mediante”.
(C) palavras “recompensa” (linha 2) e “venda” (linha 9) são formadas por derivação regressiva.
(D) substituição de “se dispõem” (linha 26) por “se destinam” não traria prejuízo às relações de sentido
estabelecidas no enunciado.

05. Julgue os itens abaixo:
I.

A forma verbal “prometem” (linha 14) está no plural para concordar com “teorias estabelecidas”
(linha 14).
II.
A forma verbal “empreenderam” (linha 2) tem o mesmo sentido de “realizaram”.
III.
A substituição de “são produzidos” (linhas 12-13) por “produzem-se” mantém a correção
gramatical do período.
IV.
A substituição do pronome “que” (linhas 18 e 19) por “as quais”, nas duas ocorrências, manteria
a correção gramatical do período.
V.
O sinal indicativo de crase em “encontram-se à venda” (linha 9) justifica-se pela regência do
verbo “encontrar-se” (linha 9) e pela presença de artigo definido feminino singular antes de
“venda”.
Está correto o que se afirma em
(A) I, II e V.
(B) I, II e III.
(C) II, III e IV.
(D) I, II, III e IV.
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Texto 2- Questões 06 a 09
O massacre da autoajuda: uma mania indutiva de ver as coisas
Valter Boita
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Os manuais de autoajuda contêm uma fórmula bastante simples para o sucesso misturam-se sentenças sapienciais importadas de textos clássicos da história do
pensamento com as vivências do autor. As sentenças são marteladas para encaixar
nas ditas vivências e, finalmente, encaixadas ou não, as vivências do autor estão tão
consubstanciadas com as máximas célebres que se torna impossível distinguir umas
das outras.
Ora, é aqui que reside a principal limitação dos manuais de autoajuda: por que
motivo havemos nós de acreditar que as vivências dos autores dos manuais de autoajuda deverão ser igualmente benéficas para nós? A lógica presente nesse tipo de
raciocínio é a indutiva. Ou seja, se a experiência X resultou com o indivíduo A nas
situações 1, 2 e 3, espera-se que resulte com o indivíduo B nas mesmas situações.
David Hume defendeu a insustentabilidade lógica desse modo de raciocinar, vendo
nele a presença de algo subjetivo e de psicológico, pois é o sujeito que raciocina
indutivamente que espera que em todas as situações futuras o que se observar seja
igual ao que foi observado, segundo o princípio, também insustentado, de que a
Natureza se comporta de um modo regular.
Por essas razões, torna-se, causalmente, impossível certificarmo-nos se determinado
modo de agir, ao trazer felicidade a um indivíduo, a trará igualmente aos outros.
Raciocinar desta maneira é a forma mais cruel de egoísmo e, assim, a forma mais
radical de produzir infelicidade, não só ao autor desse raciocínio, mas aos leitores da
sua argumentação. A felicidade não pode ficar encerrada na informalidade de um
exemplo alheio à vontade de um agente particular, da mesma maneira que agir de
forma induzida pelo exemplo de um estranho jamais se pode tornar numa via segura
de alcançar a felicidade.
http://cafefilosoficodeevora.blogspot.com/2007/08/o-massacre-da-auto-ajuda-3-uma-mania.html
[com adaptações]

06. Pode-se afirmar que, no texto “O massacre da autoajuda”,
(A) as sequências explicativas são irrelevantes para a construção textual, porque não contribuem para a
argumentação do autor.
(B) há predominância de sequências injuntivas, visto que o autor pretende induzir o leitor a abandonar a
leitura dos manuais de autoajuda.
(C) as sequências argumentativas são predominantes: o autor defende a tese de que os livros de
autoajuda não trazem felicidade a seus leitores.
(D) há um equilíbrio entre sequências explicativas e descritivas, dada a intenção do autor de descrever
a fórmula do sucesso dos livros de autoajuda.

07. O autor do texto, Valter Boita,
(A) questiona o subjetivismo subjacente ao raciocínio indutivo, presente nos manuais de autoajuda.
(B) reflete sobre a relação entre egoísmo e infelicidade que caracteriza as relações interpessoais.
(C) conclui que é possível tomarmos como exemplo as experiências de outrem e as verdades expressas
em sentenças sapienciais para alcançarmos a felicidade.
(D) elogia a fórmula da escrita de manuais de autoajuda: a mistura de sentenças sapienciais importadas
de textos clássicos da história do pensamento com vivências do autor.
08. As palavras de David Humes, citadas no texto, corroboram a tese de que
(A) aquilo que faz alguém feliz pode trazer a felicidade para muitas outras pessoas.
(B) o comportamento das pessoas, assim como a natureza, é regido pelo princípio da regularidade.
(C) as vivências e experiências de estranhos podem ser uma via segura para se alcançar a felicidade.
(D) é impossível ter-se a certeza de que determinado modo de agir, ao trazer felicidade a um indivíduo,
a trará igualmente aos outros.
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09. Julgue os itens abaixo:
I. A conjunção “assim” (linha 19) sinaliza uma conclusão no pensamento do autor.
II. A palavra “pois” (linha 13) pertence à categoria dos advérbios e indica aprovação.
III. A locução “ou seja” (linha 10), que tem o mesmo sentido de “isto é”, introduz uma retificação ao
sentido do enunciado que a precede.
IV. O conectivo “mas” (linha 20) exprime uma oposição e poderia ser substituído, sem prejuízo de
sentido, por “no entanto”.
V. “Ora” (linha 7) marca uma transição na argumentação do autor e poderia ser substituído, sem
prejuízo de sentido, por “note-se”.
Está correto o que se afirma em
(A) I e V.
(B) I, II e III.
(C) IV, II e III.
(D) II, III e IV.

10. “Petição por escrito, segundo as normas legais, na qual se solicita alguma coisa a uma entidade
oficial, da justiça ou da administração”.
O documento acima definido corresponde a um(a)
(A) certidão.
(B) declaração.
(C) procuração.
(D) requerimento.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
11. Para ativar a janela utilizada para localização de arquivos, pastas e computadores, no Windows XP,
o usuário deve pressionar a tecla
(A)
F2.
(B)
F4.
(C)
F3.
(D)
F5.

12.
No Windows Explorer, para impedir que um arquivo possa ser apagado de maneira acidental, é
necessário selecioná-lo, clicar com o botão direito do mouse sob o arquivo, selecionar no menu a opção
“Propriedades” e marcar a opção ______________ na janela “Propriedades”.
(A) Arquivo Morto
(B) Somente leitura
(C) Oculto
(D) Somente escrita
13. A opção que não pertence o menu “Arquivo” do software aplicativo Microsoft Office Word 2003,
dentre as opções abaixo é a:
(A)
Visualizar impressão
(B)
Configurar página...
(C)
Enviar para
(D)
Referência

14. O Microsoft Office Excel 2003 apresenta diversos tipos de gráficos, os quais podem ser utilizados
numa planilha, exceto:
(A)
Pizza.
(B)
Folha.
(C)
Pirâmide.
(D)
Radar.
15. Na internet, um grupo de pessoas que possuem um interesse comum (informática, música, vídeo,
etc.) e que trocam mensagens de e-mail sobre esse assunto comum, representa(m)
(A) Mailing lists.
(B) Webmail.
(C) Wais.
(D) Ftp.
16. Um usuário pretende criar uma conta de e-mail, neste caso, o mesmo poderá seguir um formato
correto (sintaxe), exibido na opção:
(A) usuario%internet/uk
(B) usuario#internet@@br
(C) _usuario_@internet.net
(D) @usuario@internet.com
17.

No Internet Explorer (IE), o botão da barra de ferramentas, que aciona uma janela, a qual
mostra todo acesso realizado às páginas num determinado intervalo de tempo é o
(A) Histórico.
(B) Discussão.
(C) Registro.
(D) Favoritos.
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18. No Microsoft Office PowerPoint 2003, o usuário pode exibir os seus slides como uma apresentação
eletrônica, um slide após o outro, continuamente. Para configurar uma apresentação eletrônica, existem
diversas propriedades, exceto:
(A) Efeitos de transição de slide.
(B) Temporização.
(C) Efeitos de composição do texto.
(D) Inversão de animação periódica.
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MATEMÁTICA
Utilize as informações abaixo para as próximas três questões.
Em meados dos anos 60, foi descoberta uma das maiores províncias minerais do mundo, Carajás, no
sudeste do Pará. Anos depois, em 1970, a Companhia Vale do Rio Doce (Vale) se associou à empresa
U.S. Steel criando a AMZA - Amazônia Mineração S.A. para explorar o Projeto Ferro Carajás. Em 1981,
a Vale adquiriu a exclusividade de explorar minério de ferro, ouro e manganês no local, antes habitado
por índios Xikrins do Cateté e remanescentes do Ciclo da Castanha.
Em 1981, deu-se início a implantação do Projeto Ferro Carajás. A vila que havia sido projetada para
atender X habitantes, segundo dados do IBGE, teve um acréscimo do triplo dessa quantidade.
De 1981 a 2004, a população de Parauapebas cresceu mais 18 vezes a previsão inicial X. De 2004 até
os dias atuais a população de Parauapebas recebeu mais 75.000, chegando aos 185 mil habitantes de
hoje.
Texto adaptado de: http://pt.wikipedia.org/wiki/Parauapebas

19. A vila para implantação do Projeto Ferro Carajás, foi projetada inicialmente para receber
(A) 5.000 habitantes.
(B) 6.000 habitantes.
(C) 7.000 habitantes.
(D) 8.000 habitantes.
20. O crescimento populacional de Parauapebas nos últimos 5 anos, foi de aproximadamente
(A) 47%.
(B) 147%.
(C) 247%.
(D) 347%.
21. Se continuar crescendo na mesma proporção dos últimos 5 anos, a população de Parauapebas em
2014, será de aproximadamente
(A) 280.000 habitantes.
(B) 285.000 habitantes.
(C) 290.000 habitantes.
(D) 295.000 habitantes.

22. Durante quanto tempo uma pessoa tem que aplicar R$ 1.200,00 no regime de juros simples, para
no final receber um montante de R$ 1.380,00, com taxa de 30% ao ano?
(A) 8 meses.
(B) 7 meses.
(C) 6 meses.
(D) 5 meses.
23. Uma praça tem a forma de um triângulo retângulo, em que o menor dos ângulos mede 30º e o
maior lado tem 250m de comprimento. O menor dos lados dessa praça mede
(A) 175m.
(B) 155m.
(C) 145m.
(D) 125m.

24. José dá a sua irmã Antônia tantos reais quanto Antônia possuía. Em seguida, Antônia dá ao irmão
José tantos reais quanto José estava possuindo naquele momento. Se ambos terminaram com
R$360,00 cada um, inicialmente José e Antônia possuíam, respectivamente
(A) R$ 450,00 e R$ 270,00.
(B) R$ 420,00 e R$ 300,00.
(C) R$ 400,00 e R$ 320,00.
(D) R$ 380,00 e R$ 440,00.
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25. Segundo o Relatório Técnico produzido pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas
(Saaep): A situação da água em Parauapebas, publicado em 2008. Tem-se que:
“A Captação de água em Parauapebas é composto por um conjunto motor-bomba de três unidades
(motor de 175 CV e bomba de sucção), sendo um reserva, que ficam apoiados em uma balsa de
sustentação junto às margens do rio, presa por cabos de aço, com vazão de captação na ordem de 250
litros/segundo”.
Sabendo que, segundo o Sistema Legal de Medidas, a capacidade correspondente ao volume de 1m3 é
de 1000 litros, então a vazão de captação corresponde a
(A) 800 m3/hora.
(B) 850 m3/hora.
(C) 900 m3/hora.
(D) 950 m3/hora.
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LEGISLAÇÃO
26. A respeito do Município de Parauapebas, conforme previsto em sua lei Orgânica, assinale a
alternativa correta.
(A) O Município de Parauapebas possui natureza jurídica de direito privado.
(B) O Município de Parauapebas possui natureza jurídica de direito público.
(C) O Município de Parauapebas possui natureza jurídica de direito público-privado.
(D) O Município de Parauapebas possui natureza jurídica mista.
27. A data cívica “dia do município” será comemorada no dia
(A) 08 de maio.
(B) 08 de abril.
(C) 10 de maio.
(D) 10 de abril.
28. A respeito da organização político-administrativa do Município de Parauapebas, assinale a
alternativa correta.
(A) A organização político-administrativa do Município compreende a cidade, os estados e os distritos.
(B) A organização político-administrativa do Município compreende a cidade, os estados e o país.
(C) A organização político-administrativa do Município compreende a cidade, os distritos e os
subdistritos.
(D) A organização político-administrativa do Município compreende a cidade, e os distritos.
29. É competência administrativa comum entre o Município, a União e o Estado:
(A) Manter programas de educação pré-escolar e ensino fundamental.
(B) Emendar esta Lei Orgânica.
(C) Legislar sobre assuntos de interesse local.
(D) Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural.
30. Compete à Câmara Municipal, privativamente, entre outras, a seguinte atribuição:
(A) Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, a fiscalização orçamentária, operacional e
patrimonial do Município.
(B) Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis de sua aprovação.
(C) Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas da União, a fiscalização orçamentária, operacional e
patrimonial do Município.
(D) Exercer, com auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, a fiscalização orçamentária, operacional
e patrimonial do Município.
31. O Prefeito Municipal de Parauapebas deve enviar à Câmara Municipal o projeto de lei orçamentária
anual do Município:
(A) Até três meses antes do encerramento do exercício financeiro.
(B) Até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro.
(C) Até seis meses antes do encerramento do exercício financeiro.
(D) Até oito meses antes do encerramento do exercício financeiro.
32. A respeito da utilização por terceiros, de bens Municipais, assinale a alternativa correta:
(A) A autorização, a permissão e a cessão de uso dependerão de decreto autorizativo e dispensarão
concorrência.
(B) A autorização, a permissão e a cessão de uso dependerão de instrução normativa autorizativa e
dispensarão concorrência.
(C) A autorização, a permissão e a cessão de uso dependerão de lei autorizativa e dispensarão
concorrência.
(D) A autorização, a permissão e a cessão de uso dependerão de decreto-lei autorizativo e dispensarão
concorrência.
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33. A respeito da administração Municipal, assinale a resposta correta.
(A) O atendimento à petição formulada em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder,
bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal, dependerá de pagamento de taxas.
(B) O atendimento à petição formulada em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder,
bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal, dependerá de pagamento de taxas e de
impostos.
(C) O atendimento à petição formulada em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder,
bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal, dependerá de comprovação de quitação de
tributos municipais.
(D) O atendimento à petição formulada em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder,
bem como a obtenção de certidões junto a repartições públicas para defesa de direitos e
esclarecimento de situações de interesse pessoal, independerá de pagamento de taxas.
34. A respeito da publicidade de leis e atos administrativos, assinale a resposta correta.
(A) A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do Estado e, na inexistência
desta, pela fixação em locais públicos, quando produzirá efeitos legais, sendo obrigatória a
publicação posterior em órgãos da imprensa local para melhor divulgação ao público.
(B) A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial do Município e, na
inexistência desta, pela fixação em locais públicos, quando produzirá efeitos legais, sendo
obrigatória a publicação posterior em órgãos da imprensa local para melhor divulgação ao público.
(C) A publicação das leis e atos municipais será feita pela fixação em locais públicos, quando produzirá
efeitos legais, sendo obrigatória a publicação posterior em órgãos da imprensa local para melhor
divulgação ao público.
(D) A publicação das leis e atos municipais será feita pela imprensa oficial da União e, na inexistência
desta, pela fixação em locais públicos, quando produzirá efeitos legais, sendo obrigatória a
publicação posterior em órgãos da imprensa local para melhor divulgação ao público.
35. A respeito da prestação de serviços públicos no Município de Parauapebas, assinale a alternativa
correta.
(A) As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por ano, a dar
ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de expansão,
aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho.
(B) As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por semestre, a
dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de expansão,
aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho.
(C) As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por
quadrimestre, a dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de
expansão, aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho.
(D) As entidades prestadoras de serviços públicos são obrigadas, pelo menos uma vez por trimestre, a
dar ampla divulgação de suas atividades, informando, em especial, sobre planos de expansão,
aplicação de recursos financeiros e realização de programas de trabalho.

36. A respeito de disponibilidade e aproveitamento dos servidores públicos do Município de
Parauapebas, assinale a alternativa correta.
(A) A remuneração do servidor em disponibilidade não poderá ser inferior a 01 (um) salário mínimo
vigente no país.
(B) A remuneração do servidor em disponibilidade não poderá ser inferior a 1,5 (um e meio) salário
mínimo vigente no país.
(C) A remuneração do servidor em disponibilidade não poderá ser inferior a 0,5 (meio) salário mínimo
vigente no país.
(D) A remuneração do servidor em disponibilidade não poderá ser inferior a 02 (dois) salários mínimos
vigentes no país.
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37. A respeito da jornada de trabalho dos servidores públicos do Município de Parauapebas, assinale a
resposta correta.
(A) O servidor terá direito a repouso remunerado, em dois dias de semana, preferencialmente aos
sábados e domingos, bem como nos dias de feriado civil e religioso.
(B) Em qualquer trabalho contínuo cuja duração exceda 6 (seis) horas, conceder–se-á um intervalo para
repouso ou alimentação, o qual será, no mínimo, de 02 (duas) horas.
(C) Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, conceder-se-á um intervalo de 10 (dez) minutos,
quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.
(D) Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, conceder-se-á um intervalo de 15 (quinze) minutos,
quando a duração ultrapassar 4 (quatro) horas.
38. A respeito da gratificação natalina do servidor público do Município de Parauapebas, assinale a
alternativa correta.
(A) A fração igual ou superior a 20 (vinte) dias de exercício será tomada como mês integral, para efeito
do cálculo do valor devido ao servidor.
(B) A gratificação natalina poderá ser paga em duas parcelas, devendo ser integralizado seu
pagamento até o dia 24 (vinte e quatro) de dezembro de cada ano.
(C) A gratificação natalina poderá ser paga em duas parcelas, devendo ser integralizado seu
pagamento até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada ano.
(D) A gratificação natalina poderá ser paga em parcela única, até o dia 20 (vinte) de dezembro de cada
ano.
39. A respeito do adicional por tempo de serviço, assinale a resposta correta.
(A) Por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da
primeira remuneração a ser paga, depois de completo o período aquisitivo, até o limite de 11 (onze).
(B) Por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional
correspondente a 3% (três por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da
primeira remuneração a ser paga, depois de completo o período aquisitivo, até o limite de 11 (onze).
(C) Por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional
correspondente a 5% (cinco por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da
primeira remuneração a ser paga, depois de completo o período aquisitivo, até o limite de 10 (dez).
(D) Por triênio de efetivo exercício no serviço público municipal, será concedido ao servidor um adicional
correspondente a 3% (três por cento) do vencimento de seu cargo efetivo, sendo devido a partir da
primeira remuneração a ser paga, depois de completo, o período aquisitivo, até o limite de 10 (dez).
40. A respeito da licença para tratar de assuntos particulares, assinale a alternativa correta.
(A) A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assunto
particular, pelo prazo de até 1 (um) ano, sem remuneração.
(B) A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assunto
particular, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, sem remuneração.
(C) A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assunto
particular, pelo prazo de até 1 (um) ano, com remuneração.
(D) A critério da Administração, poderá ser concedida ao servidor estável licença para o trato de assunto
particular, pelo prazo de até 2 (dois) anos consecutivos, com remuneração.
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