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Caderno  
de Prova

novembro

14 14 de novembro

das 9 às 12 h

3 h*

30 questões

Confira o número que você obteve no ato da inscrição com o que está indicado no cartão-resposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do cartão-resposta.

Instruções

Para fazer a prova você usará:

 � este caderno de prova;
 � um cartão-resposta que contém o seu nome, número de inscri-

ção e espaço para assinatura.

Verifique, no caderno de prova, se:

 � faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 � há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao fiscal qualquer irregularidade.

Atenção!

 � Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a realização 
da prova.

 � Para cada questão são apresentadas 5 (cinco) alternativas dife-
rentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a 
resposta correta em relação ao enunciado da questão.

 � A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 
sendo permitidas perguntas aos fiscais.

 � Não destaque folhas da prova.

Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova comple-
to e o cartão-resposta devidamente preenchido e assinado.
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Língua Portuguesa 5 questões

Texto

“Minha filha, na escola, teve de preencher um formulá-
rio em que perguntavam sua raça. Ora, não há diferen-
tes raças em nossa espécie. Escreveu: ‘humana’.

No dia seguinte a professora a censurou por debochar 
do questionário. Minha filha falou (já tinha conver-
sado comigo) que respondera como Einstein, em Ellis 
Island, EUA, 1937, a professora não achava que era um 
bom exemplo? Foi aplaudida pela sala, a professora se 
calou. Mas penso em quantas crianças foram forçadas 
a se rotular brancas ou negras, isso importando um 
ódio racial de uso totalitário.”

Adapt. de Natureza humana existe, in. Equilíbrio. Folha de São Paulo: 
28 set. 2010, p. 2.

1. Assinale a alternativa que se justifica explicita-
mente pelo texto.

a. ( ) Porque já havia conversado com seu pai, a 
aluna foi aplaudida pela classe.

b. ( X ) Ao distribuir o questionário na sala a profes-
sora não percebeu a incoerência da pergunta 
sobre raça.

c. ( ) Nos regimes totalitários, é comum o emprego 
de situações que estimulem o ódio racial 
entre as crianças.

d. ( ) Censurada por fazer pouco caso do questioná-
rio apresentado na escola, a filha do autor do 
texto provou que existe apenas uma raça: a 
humana.

e. ( ) Porque na espécie humana não existem raças 
diferentes, a aluna deseja que os professores 
sejam proibidos de apresentar questionários 
sobre o assunto.

Conhecimentos Gerais (10 questões)

2. Assinale a alternativa errada.

a. ( X ) A expressão sublinhada, em “um formulário 
em que perguntavam”, corresponde a do qual.

b. ( ) Em “por debochar do questionário” há ideia de 
causa.

c. ( ) Em “Mas penso” a palavra sublinhada estabe-
lece ideia de oposição, entre a frase em que se 
encontra e a anterior.

d. ( ) Em “a professora a censurou” as palavras subli-
nhadas servem, respectivamente, para indicar 
de maneira precisa a palavra que lhe segue 
(professora), e substituir a expressão “Minha 
filha”.

e. ( ) Em “que respondera como Einstein” há ideia 
de comparação.

3. Assinale a alternativa errada.

a. ( ) Em “Ora, não há diferentes raças” a vírgula 
separa uma expressão que pode ser retirada 
da frase, sem que o sentido desta se altere.

b. ( ) Em “como Einstein, em Ellis Island, EUA, 1937,” 
as vírgulas separam elementos explicativos.

c. ( X ) Em “Minha filha, na escola” a vírgula isola um 
vocativo.

d. ( ) Um neologismo torna-se vício de linguagem 
quando é desnecessário, pois existe corres-
pondente na língua portuguesa, como em 
As belezas deste Balneário são imexíveis.

e. ( ) Barbarismo compreende erro de português 
cometido na grafia, na flexão ou pronúncia 
de uma palavra, como em O vereador interviu 
enquanto o colega colocava a rúbrica no docu-
mento e perguntou: “É para eu vim amanhã 
assinar?”.
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Estudos Sociais 5 questões

6. Analisando o processo de formação do povo brasi-
leiro, podemos afirmar corretamente que:

a. ( ) Os portugueses foram os primeiros povoado-
res do Brasil.

b. ( ) Os africanos, desconhecidos até então na terra 
brasileira, foram trazidos apenas no século XIX 
como mão de obra para a lavoura cafeeira.

c. ( X ) Ao chegarem ao Brasil os portugueses encon-
traram os povos indígenas, entre os quais 
estavam os tupinambás, os potiguares e os 
guaranis.

d. ( ) Antes dos portugueses, espanhóis, franceses 
e alemães já haviam se fixado no Brasil, prin-
cipalmente na região sul que almejavam arre-
batar aos lusitanos.

e. ( ) Árabes, judeus e povos orientais como os 
japoneses, ao contrário dos indígenas, euro-
peus e africanos, não tiveram qualquer partici-
pação na formação cultural do Brasil.

7. Na história política da colônia, fala-se dos “Homens 
Bons”. Assinale a alternativa que esclarece quem era 
assim conhecido.

a. ( ) Os homens bons, ou sem mácula, eram aque-
les que podiam provar sua origem étnica até a 
quarta geração.

b. ( X ) Eram assim chamados os proprietários de 
terras, a elite da colônia, que escolhiam os 
membros das Câmaras.

c. ( ) Assim eram denominados os clérigos e outros 
homens virtuosos que se ocupavam do ofício 
religioso e da administração das casas de 
caridade.

d. ( ) Desta maneira eram chamados exclusiva-
mente os vereadores nascidos no reino 
e nomeados pelo rei para administrar as 
cidades.

e. ( ) Eram conhecidos como homens bons os cris-
tãos novos da colônia, que se ocupavam do 
comércio e dos ofícios, como os de carpinteiro 
e ourives.

4. Analise as afirmativas abaixo.

1. As formas verbais Escreveu e Foi aplaudida 
referem-se, respectivamente, à filha do autor 
do texto e à sua professora.

2. Em teve de preencher” e “já tinha conversado”, 
as expressões sublinhadas podem ser substi-
tuídas, respectivamente, por precisou e havia, 
sem que se altere o sentido das frases em que 
se encontram.

3. Em “isso importando um ódio” a forma verbal 
equivale a implicando.

4. “Foi aplaudida pela sala” é o núcleo verbal da 
oração, que se encontra na voz ativa.

5. Em “respondera como Einstein” a forma verbal 
encontra-se no pretérito mais-que-perfeito do 
indicativo; indica uma ação anterior a outra 
ação já passada.

6. Em “a professora não achava” a forma verbal 
encontra-se no pretérito imperfeito do indi-
cativo; indica uma ação prolongada (ou repe-
tida) no passado.

Assinale a alternativa que indica todas as afirmativas 
corretas.

a. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 2, 3 e 4
b. ( ) São corretas apenas as afirmativas 1, 4, 5 e 6
c. ( ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 4 e 5
d. ( X ) São corretas apenas as afirmativas 2, 3, 5 e 6
e. ( ) São corretas apenas as afirmativas 3, 4, 5 e 6

5. Assinale a alternativa gramaticalmente errada.

a. ( ) Preferimos este balneário a qualquer outro.
b. ( ) Domingo um exército de turistas famintos 

invadiu a Via Gastronômica.
c. ( ) Que fique este segredo, entre mim e ti: a par-

tir de meio-dia e meia seremos liberados de 
qualquer trabalho, até quinta-feira.

d. ( ) Vossa Excelência espera que digitemos ainda 
hoje este documento e lhe entreguemos em 
seguida?

e. ( X ) Na Câmara de Vereadores, localizada à 
Avenida das Flores, há sessões de segunda à 
sexta, que sempre assistimos.
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10. Entre as festas de Outubro que alegram os catari-
nenses, uma, entre as listadas abaixo, tem como inspi-
ração a cultura portuguesa. Assinale a alternativa que 
indica esse evento.

a. ( X ) Marejada – Itajaí
b. ( ) Fenarreco – Brusque
c. ( ) Festa do Imigrante – Timbó
d. ( ) Festa Nacional do Bolão – Ibirama
e. ( ) Festa dos Atiradores – Jaraguá do Sul

8. A respeito da formação da população de Santa 
Catarina, é correto afirmar:

a. ( ) Em virtude das características da sua econo-
mia, não se conheceu a escravidão em Santa 
Catarina, sendo, por esta razão, diminuta a 
participação de africanos na formação do 
povo barriga verde.

b. ( ) A colonização portuguesa de Santa Catarina 
limita-se à Ilha do mesmo nome e ao conti-
nente fronteiro.

c. ( ) Os alemães, cuja primeira colônia foi 
Blumenau, foram responsáveis pelo povoa-
mento e pela colonização de grande parte 
do Estado, notadamente dos vales do Itajaí, 
Itapocu e Cachoeira.

d. ( X ) Os imigrantes, entre os quais alemães, ita-
lianos, poloneses e gregos, tiveram grande 
importância na formação do povo e da cul-
tura catarinenses.

e. ( ) Os bugres pouca importância tiveram em 
nossa formação cultural, uma vez que foram 
aniquilados no início do processo colonizató-
rio ou assimilados pelos imigrantes que deles 
não receberam influência.

9. Nesta região brasileira a economia é diversificada. 
Além do agro negócio que exporta milhões de dólares, 
destacam-se as indústrias de transformação, automo-
bilística, têxtil, alimentícia, de produtos eletrônicos e 
tecnológicos. O comércio e a área de serviços também 
são muito importantes, destacando-se a atividade 
turística no litoral barriga verde.

Assinale a alternativa que indica a região brasileira a 
que se refere o texto.

a. ( ) Norte
b. ( ) Nordeste
c. ( ) Centro Oeste
d. ( ) Sudeste
e. ( X ) Sul
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11. Analise o texto abaixo:

SECRETARIA DE ESTADO DE TURISMO

Balneário Camboriú, 25 de novembro de 2010

        No 09/10

Ao Sr Chefe do Departamento de Atendimento 
ao Turista

Assunto: Transferência de funcionário

Por solicitação de Pedro Bernardo Silva, funcio-
nário desta Secretaria, solicitamos que Vossa 
Senhoria providencie a transferência por ele soli-
citada, para o Departamento de Atendimento ao 
Turista.

Atenciosamente,

Silvia Costa e Sousa 
Chefe do Departamento de Pessoal

No espaço pontilhado do texto acima deve aparecer o 
nome do documento oficial correspondente à forma 
de redação apresentada:

a. ( ) Ata
b. ( ) Ofício
c. ( X ) Memorando
d. ( ) Requerimento
e. ( ) Ata individual

Conhecimentos Específicos (20 questões)

12. Assinale a alternativa incorreta, em relação ao 
requerimento apresentado abaixo.

Excelentíssimo Senhor Secretário da Saúde

Eliseu Antunes da Silveira, brasileiro, casado, 
técnico em enfermagem, CPF no 04598 343 
21-34 e RG no 1/R 1309, residente e domiciliado 
à rua José da Costa, no 23, CEP 81023- 456, nesta 
cidade, vem pedir à Vossa Senhoria autorização 
para se afastar das funções e atividades que 
exerce no Hospital Estadual, no período de 19 a 
30 de dezembro de 2010, a fim de visitar os fami-
liares, no Amazonas.

Nestes termos 
Peço deferimento

Balneário Camboriú, 22 de novembro de 2010

Há erro em:

a. ( ) “vem pedir”; a forma adequada é “vem 
requerer”.

b. ( X ) “nesta cidade, vem”, pois deveria estar espe-
cificado o nome da cidade. Deve ser escrito 

“nesta cidade de Balneário Camboriú, vem”.
c. ( ) em “residente e domiciliado à rua”, pois os 

verbos morar, residir, situar, localizar regem a 
preposição em. Deve ser escrito “residente e 
domiciliado na rua”.

d. ( ) “de dezembro de 2010”, pois esse dado subli-
nhado aparece abaixo, junto à indicação do 
nome da localidade. Deve ser substituído por 

“de dezembro próximo”.
e. ( ) “Peço deferimento”. A linguagem de docu-

mentos oficiais é impessoal, razão por que 
o verbo deve ser escrito na 3a pessoa: “Pede 
deferimento”.
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14. Assinale a alternativa incorreta, em relação às 
características específicas de uma ata.

a. ( ) Abreviações, datas, números e valores sempre 
devem ser representados por extenso.

b. ( ) As atas registram, clara e objetivamente, 
os fatos transcorridos em uma sessão, um 
congresso, etc, e não admitem emendas ou 
rasuras.

c. ( ) Se ao se redigir uma ata ocorrer erro, depois 
dele deve-se registrar digo, melhor dizendo, 
quero dizer, escrevendo-se em seguida a 
forma correta.

d. ( X ) No texto pode haver espaços em branco, per-
mitindo acréscimos posteriores, mesmo que 
não correspondam ao registro fiel do que 
aconteceu.

e. ( ) Os verbos que descrevem as ações desenvol-
vidas nas reuniões devem ser empregados no 
pretérito perfeito do indicativo (afirmou/afir-
maram, decidiu/decidiram, garantiu/garanti-
ram, etc.).

15. Devem apresentar a Declaração do Imposto de 
Renda Retido na Fonte (Dirf ) as seguintes pessoas 
jurídicas e físicas, que tenham pago ou creditado ren-
dimentos que tenham sofrido retenção do imposto 
de renda na fonte, ainda que em um único mês do 
ano-calendário a que se referir a declaração, por si ou 
como representantes de terceiros:

Em relação ao texto acima, assinale a alternativa 
incorreta.

a. ( ) Empresas individuais.
b. ( ) Pessoas jurídicas de direito público.
c. ( ) Titulares de serviços notariais e de registro.
d. ( ) Caixas, associações e organizações sindicais 

de empregados e empregadores.
e. ( X ) Estabelecimentos matrizes de pessoas jurídi-

cas de direito privado domiciliadas no Brasil, 
exceto as imunes ou isentas.

13. Leia atentamente as frases abaixo.

1. Buscamos o emprego potencial de uma ade-
quada relação entre as funções, objetivos e 
recursos de nosso Departamento, segundo 
critérios específicos, evidenciando, em termos 
de eficácia, uma redifinição de nosso quadro 
de pessoal.

2. Tomamos a liberdade de remeter-lhes a mais 
recente relação de nossos produtos, com 
todas as especificações necessárias a res-
peito deles, a fim de que os senhores avaliem 
livre e adequadamente a possibilidade de 
adquiri-los.

3. Comunicamos a Vossa Senhoria que já lhe 
foram encaminhados os documentos solicita-
dos, conforme sua orientação.

4. O          é utilizado principal-
mente por órgãos autárquicos e governamen-
tais; permite troca de agradecimentos, convi-
tes e informações entre autoridades.

Assinale a alternativa incorreta em relação a elas, 
tendo em vista o que é exigido em documentos 
oficiais.

a. ( ) A definição da frase 4 corresponde a um ofício.
b. ( ) A frase 1 contém problemas quanto à clareza 

e concisão; as ideias nela apresentadas são de 
difícil compreensão.

c. ( ) A frase 2, reescrita de forma concisa, fica: 
Remetemos-lhe uma relação de nossos produtos, 
com as especificações necessárias para que os 
senhores avaliem a possibilidade de adquiri-los.

d. ( ) A frase 3 está gramaticalmente correta; há 
perfeita correspondência entre os pronomes 
Vossa Senhoria / lhe e sua.

e. ( X ) A frase 3 está gramaticalmente errada; os 
pronomes lhe e sua devem ser substituídos 
por vos e vossa, para concordarem com Vossa 
Senhoria.
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18. Desde a competência janeiro de 1999, todas as 
pessoas físicas ou jurídicas sujeitas ao recolhimento 
do FGTS, conforme estabelece a lei no 8.036/90 e legis-
lação posterior, bem como às contribuições e/ou infor-
mações à Previdência Social, conforme disposto nas 
leis no 8.212/91 e 8.213/91 e legislação posterior, estão 
obrigadas ao cumprimento desta obrigação.

Considerando este dispositivo legal, é correto afirmar:

a. ( X ) A GFIP – meio magnético SEFIP, deverá 
ser entregue/recolhida até o dia 7 do mês 
seguinte àquele em que a remuneração foi 
paga, creditada ou se tornou devida ao traba-
lhador e/ou tenha ocorrido outro fato gerador 
de contribuição à Previdência Social.

b. ( ) A GFIP – meio magnético SEFIP, deverá ser 
recolhida até o dia 10 do mês seguinte àquele 
em que a remuneração foi paga, creditada ou 
se tornou devida ao trabalhador e/ou tenha 
ocorrido outro fato gerador de contribuição à 
Previdência Social.

c. ( ) A GFIP – meio magnético SEFIP deverá ser 
entregue/recolhida por todos os contribuintes 
individuais sem segurado que lhe preste ser-
viço e o segurado especial.

d. ( ) Quando do pagamento ou entrega da GFIP – 
meio magnético SEFIP, não haja expediente 
bancário no dia 10, a entrega e o pagamento 
deverão ser prorrogados para o dia de expe-
diente bancário imediatamente posterior.

e. ( ) Quando do pagamento ou entrega da GFIP – 
meio magnético SEFIP , não haja expediente 
bancário no dia 7, a entrega e o pagamento 
deverão ser prorrogados para o dia de expe-
diente bancário imediatamente posterior.

19. Os valores relativos às deduções a serem informa-
dos nas fichas da Dirf devem ser aqueles calculados 
sobre os rendimentos tributáveis do respectivo mês. 
Identifique qual o regime de apuração do imposto de 
renda retido, sobre o trabalho assalariado, conside-
rando que a informação das deduções deve seguir o 
mesmo critério.

a. ( ) Regime misto
b. ( X ) Regime de Caixa
c. ( ) Regime da Prudência
d. ( ) Regime de Competência
e. ( ) Regime do Lucro Presumido

16. A gestão governamental do setor do trabalho 
conta com o importante instrumento de coleta de 
dados denominado de Relação Anual de Informações 
Sociais (RAIS), instituída pelo Decreto no 76.900, de 
23/12/75.

Assinale a alternativa incorreta, quanto a entregar a 
declaração da RAIS:

a. ( ) Condomínios e sociedades civis.
b. ( ) Todos os empregadores, conforme definidos 

na CLT.
c. ( ) Órgãos da administração direta e indireta 

dos governos federal, estadual ou municipal, 
inclusive as fundações supervisionadas e 
entidades criadas por lei, com atribuições de 
fiscalização do exercício das profissões liberais.

d. ( X ) Os estabelecimentos inscritos nas secretarias 
das fazendas estaduais ou do distrito federal 
com ou sem empregados; entretanto, o esta-
belecimento que não possuiu empregados ou 
manteve suas atividades paralisadas durante 
o ano-base está obrigado a entregar a RAIS 
Negativa.

e. ( ) Todas as pessoas jurídicas de direito privado, 
inclusive as empresas públicas domiciliadas 
no País, com registro, ou não, nas Juntas 
Comerciais, no Ministério da Fazenda, nas 
Secretarias de Finanças ou da Fazenda dos 
governos estaduais e nos cartórios de registro 
de pessoa jurídica.

17. Quando da entrega da Relação Anual de 
Informações Sociais (RAIS), é correto afirmar que 
devem ser relacionados os:

a. ( ) autônomos e eventuais.
b. ( ) diretores sem vínculo empregatício para os 

quais não é recolhido FGTS.
c. ( X ) servidores da administração pública direta ou 

indireta, federal, estadual ou municipal, bem 
como das fundações supervisionadas.

d. ( ) ocupantes de cargos eletivos (governadores, 
deputados, prefeitos, vereadores, etc.), a partir 
da data da posse, desde que não tenham feito 
opção pelos vencimentos do órgão de origem.

e. ( ) estagiários regidos pela Portaria MTPS 
no 1.002, de 29 de setembro de 1967, e pela 
Lei no 6.494, de 7 de dezembro de 1977.
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22. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Arquivística refere-se a estudos sobre o con-
junto de técnicas para instalar, organizar e 
administrar os arquivos, envolvendo o con-
trole, estudo de rotinas, centralização e des-
centralização, ambiente de trabalho e layout.

b. ( ) Arquivoconomia refere-se a estudos sobre 
as técnicas de organização de arquivos, isto 
é, qual o método a escolher, como classificar, 
guardar, conservar e localizar os documentos.

c. ( X ) Arquivologia refere-se a estudos relativos 
a doutrinas básicas, história dos arquivos e 
arquivo da antiguidade.

d. ( ) Arquivo corrente é constituído de documen-
tos que deixaram de ser frequentemente 
consultados.

e. ( ) Arquivo permanente é constituído de 
documentos em curso ou consultados 
frequentemente.

23. Considerando o método alfabético de arquiva-
mento, ordene alfabeticamente os nomes dados a 
seguir:

1. Antônio Alvarenga Corrêa
2. Antônio Braga Corrêa
3. Álvaro Henrique Pereira da Costa
4. Antônio Cardoso
5. Aldo Pereira da Costa

A ordem correta de arquivamento é:

a. ( ) 1 – 2 – 4 – 3 – 5
b. ( X ) 4 – 1 – 2 – 5 – 3
c. ( ) 4 – 2 – 1 – 3 – 5
d. ( ) 5 – 3 – 1 – 2 – 4
e. ( ) 5 – 3 – 4 – 1 – 2

20. O processo de aquisição de materiais é definido 
como a chegada de um bem móvel ou imóvel que 
pode ser por meio de processo de licitação, de compra 
simples e direta, de permuta, de doação de cessão e 
acordo entre terceiros.

Com base nesta afirmativa, assinale o conceito que 
está corretamente aplicado.

a. ( X ) Permuta – Processo de troca de bens móveis 
entre organizações ou direto com fornecedo-
res, desde que respeitadas as características 
dos bens e as normas organizacionais.

b. ( ) Cessão – Quando o setor ou unidade compra 
bens permanentes que possuem seus valores 
considerados simples e que não precisam de 
processo licitatório.

c. ( ) Acordo entre terceiros – Consiste na movi-
mentação de material do acervo, com trans-
ferência de posse, gratuita, com troca de 
responsabilidade, de um órgão para o outro, 
dentro do âmbito da Administração Federal 
Direta.

d. ( ) Compra simples e direta – É a incorporação de 
um bem cedido por terceiro ao patrimônio da 
organização.

e. ( ) Doação – Consiste em parâmetros legais entre 
as organizações para a utilização daquele refe-
rido bem móvel por determinado período de 
tempo.

21. Analise o texto abaixo.

“           é um conjunto de técnicas e 
procedimentos que visa atrair candidatos potencial-
mente qualificados e capazes de ocupar cargos dentro 
da organização.

Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna do texto.

a. ( ) Seleção
b. ( ) Admissão
c. ( ) Demissão
d. ( ) Ato disciplinar
e. ( X ) Recrutamento
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26. Considere as seguintes características de um 
documento do Microsoft Word.

1. Tamanho e orientação da página
2. Tamanho das margens
3. Quantidade de colunas do texto
4. Conjunto de Estilos usados no documento

Assinale a alternativa que indica corretamente 
as características enumeradas acima que podem 
ser definidas pelo Modelo utilizado para criação do 
documento.

a. ( ) Apenas as características 1 e 3.
b. ( ) Apenas as características 1 e 4.
c. ( ) Apenas as características 2 e 3.
d. ( ) Apenas as características 2 e 4.
e. ( X ) As características 1, 2, 3 e 4.

27. Considere a seguinte célula de uma planilha do 
Microsoft Excel.

alfa beta

gama delta

Assinale a alternativa que indica corretamente 
opções de formatação que, ao serem aplicadas à 
célula, contendo inicialmente apenas o texto sem 
formatação, farão com que a célula seja exibida con-
forme mostrado na figura acima.

a. ( X ) Aplicar alinhamento distribuído, tanto na 
horizontal, quanto na vertical.

b. ( ) Aplicar alinhamento justificado, tanto na hori-
zontal, quanto na vertical.

c. ( ) Aplicar alinhamento lateral, tanto superior, 
quanto inferior.

d. ( ) Aplicar alinhamento horizontal, tanto superior, 
quanto inferior.

e. ( ) Aplicar alinhamento vertical, tanto à esquerda, 
quanto à direita.

24. Assinale a alternativa correta.

a. ( ) Protocolo é o órgão que se incumbe da custó-
dia de todos os materiais que são adquiridos 
para os mais diversificados trabalhos de uma 
empresa. Dentro das atribuições que lhes são 
inerentes, estão as de receber, guardar e distri-
buir tais bens.

b. ( ) Arquivo é o órgão que se incumbe da custó-
dia de todos os materiais que são adquiridos 
para os mais diversificados trabalhos de uma 
empresa. Dentro das atribuições que lhes são 
inerentes, estão as de receber, guardar e distri-
buir tais bens.

c. ( ) Galeria é o órgão que se incumbe da custó-
dia de todos os materiais que são adquiridos 
para os mais diversificados trabalhos de uma 
empresa. Dentro das atribuições que lhes são 
inerentes, estão as de receber, guardar e distri-
buir tais bens.

d. ( X ) Almoxarifado é o órgão que se incumbe da 
custódia de todos os materiais que são adqui-
ridos para os mais diversificados trabalhos de 
uma empresa. Dentro das atribuições que lhes 
são inerentes, estão as de receber, guardar e 
distribuir tais bens.

e. ( ) Galpão é o órgão que se incumbe da custó-
dia de todos os materiais que são adquiridos 
para os mais diversificados trabalhos de uma 
empresa. Dentro das atribuições que lhes são 
inerentes, estão as de receber, guardar e distri-
buir tais bens.

25. Qual dos seguintes prefixos é, por convenção, 
utilizado no campo assunto (subject) de uma mensa-
gem de correio eletrônico para indicar que a referida 
mensagem contém uma cópia de uma mensagem 
recebida pelo seu remetente?

a. ( ) RE:
b. ( ) TO:
c. ( X ) FWD:
d. ( ) CCO:
e. ( ) CC:
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30. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 
Balneário Camboriú, não constitui condição de elegi-
bilidade para o exercício do mandato de Vereador, na 
forma da Lei Federal:

a. ( X ) A idade mínima de vinte e um anos.
b. ( ) O domicílio eleitoral na circunscrição.
c. ( ) O alistamento eleitoral.
d. ( ) A filiação partidária.
e. ( ) Ser alfabetizado.

28. De acordo com a Resolução no 143/1977, que dis-
põe sobre o Regimento Interno da Câmara Municipal 
de Balneário Camboriú, é correto afirmar:

a. ( ) A Câmara poderá cassar o mandato do 
Vereador na hipótese de incapacidade civil 
absoluta, julgada por sentença de interdição.

b. ( ) A Câmara Municipal não poderá realizar ses-
sões secretas.

c. ( ) Tramitarão em regime de urgência as proposi-
ções sobre licença do Prefeito, Vice-Prefeito e 
Vereadores.

d. ( X ) As Comissões Permanentes da Câmara são 
09 (nove), compostas cada uma de 03 (três) 
membros.

e. ( ) As Comissões Temporárias são Especiais 
quando destinadas a examinar irregularida-
des ou fato determinado que se inclua na 
competência Municipal.

29. Com fundamento nas disposições da Lei Orgânica 
do Município de Balneário Camboriú, é correto afirmar:

a. ( ) Constitui objetivo fundamental dos cidadãos 
do Município e de seus representantes a pre-
servação da dignidade da pessoa humana.

b. ( X ) Compete ao Município sinalizar as vias muni-
cipais urbanas, exceção feita às de competên-
cia Estadual e Federal.

c. ( ) O município de Balneário Camboriú tem 
como fundamentos garantir o desenvolvi-
mento local e regional, bem como contribuir 
para o desenvolvimento estadual ou nacional.

d. ( ) O Município poderá dividir-se, para fins exclu-
sivamente administrativos, apenas em bairros 
e distritos.

e. ( ) A Lei Orgânica Municipal poderá ser emen-
dada mediante proposta de dois terços 
(2/3), no mínimo, dos membros da Câmara 
municipal.
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