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INSTRUÇÕES GERAIS 
 

 Confira se a impressão do caderno de prova está legível e com todas as 50 

(cinquenta) questões objetivas, sendo: 15 de Português, 10 de Conhecimentos 

Gerais, 05 de Matemática, 20 de Conhecimentos Específicos e 02 (duas) questões 

Discursivas. Caso haja alguma divergência, solicite ao fiscal a possibilidade de um 

novo caderno. 

 Verifique se as informações impressas no cartão resposta estão corretas. Em caso 

de divergência, notifique imediatamente o fiscal. 

 Preencha e assine corretamente o cartão resposta, de acordo com as instruções, 

utilizando somente caneta esferográfica com tinta azul ou preta. 

 O cartão resposta não será substituído em caso de marcação errada ou rasura. 

 O tempo máximo de duração da prova é de 3 horas e 30 minutos, ou seja, das 14 

horas às 17 horas e 30 minutos. 

 Somente será permitida a saída da sala de prova, 01 (uma) hora e meia após o 

início da prova. 

 Os três últimos candidatos deverão permanecer em sala até que todos concluam a 

prova e possam sair juntos. 

 

 

ORIENTAÇÕES PARA PREENCHIMENTO DO CARTÃO RESPOSTA 

 Preencha as respostas no cartão, utilizando apenas caneta esferográfica com tinta 

azul ou preta. 

 Importante: observe a informação impressa em cada linha para preencher o cartão 

resposta corretamente. 

 Diante de qualquer dúvida, você deve comunicar-se com o fiscal. 01 



 

LÍNGUA PORTUGUESA 
 

 

INSTRUÇÃO: 
 

Leia atentamente o texto abaixo, escrito por Alexandre Barbalho. 
 

 

POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL 

  

 O problema da identidade nacional coloca-se de forma incisiva e recorrente aos 

intelectuais da América Latina antes mesmo da constituição de suas nações 

independentes. Qual o caráter dessa população de brancos colonizados, vivendo em 

meio a negros boçais e índios indolentes? Questionavam-se nossos pensadores, 

informados pelas teorias sociobiológicas e racistas vigentes no século XIX. Ou quais as 

características dessas civilizações miscigenadas, crioulizadas, híbridas, transculturais, 

que se estabeleceram nos trópicos? Vêm se perguntando teóricos das mais diversas 

correntes culturalistas desde o início do século passado até dias correntes (ABDALA 

JÚNIOR, 2004). 

 No Brasil, a discussão sobre a identidade nacional tornou-se, talvez, mais 

recorrente do que nos seus vizinhos latino-americanos; em primeiro lugar, pelo tamanho 

continental do país e o processo histórico de sua ocupação, que envolveu não apenas o 

colonizador português, mas também diversas etnias indígenas e africanas, afora outros 

migrantes europeus e asiáticos, além dos fortes fluxos migratórios internos; em segundo 

lugar, pela pobreza, ou mesmo inexistência, de um campo intelectual no Brasil colonial, 

imperial e republicano até, no mínimo, os anos 30, o que sempre dificultou reflexões 

críticas e independentes no país, bem como sua sistematização e permanência. É 

vastamente conhecida a proibição da metrópole portuguesa no que diz respeito à criação 

de instituições de ensino — seja qual for o nível — de editoras, de jornais, enfim, de toda 

instituição produtora de bens simbólicos na sua colônia americana. As coisas só 

começam a mudar, e muito lentamente, com a vinda de D. João VI e toda sua corte, em 

1808, para tomar um impulso considerável para a época no período de D. Pedro II — 

impulso motivado pela preocupação do Imperador em estabelecer alguns elementos 

iniciais de nacionalidade. 

 São exemplos desse melhoramento da vida intelectual e artística e de constituição 

mínima do campo cultural no século XIX: a vinda da Missão Artística Francesa, as bolsas 

de estudos concedidas aos artistas, a criação do Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro, da Academia Imperial de Belas-Artes, da Biblioteca e do Museu Nacional, entre 

outros. 
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 O período da velha Primeira República não facilita este processo constitutivo. 

Diante de um excipiente mercado de bens simbólicos, sobressai, em todo esse período, a 

forte dependência de nossos artistas e pensadores em relação aos aparelhos estatais 

(raramente ligados a questões culturais), configurada nas sinecuras, ou seja, em cargos 

no funcionalismo público que permitem sua sobrevivência material. 

 A situação se diversifica a partir do período getulista, com a construção institucional 

na área da cultura, o fortalecimento de indústrias culturais — como a cinematográfica, a 

radiofônica, a editorial e a jornalística — e com o surgimento das primeiras universidades, 

permitindo alguma independência aos nossos produtores simbólicos. 

 De todo modo, na sociedade brasileira, em que, historicamente, a representação 

política é pouco firme, essa debilidade marca a identidade de seus intelectuais e artistas. 

Para Marilena Chauí (1986), esses oscilam entre a posição de ―Ilustrados‖, donos da 

opinião pública, ou de ―Vanguarda Revolucionária‖ e educadora do povo. Contudo, há, em 

ambas, a opção pelo poder e pela tutela estatais. 

 O que se propõe neste ensaio é discutir as políticas federais de cultura, tendo 

como recorte temático a discussão acerca da identidade, da diversidade e da diferença. O 

recorte temporal privilegiará aqueles momentos de nossa história republicana nos quais, 

se não há políticas culturais claramente definidas, se percebe um forte investimento 

(político, simbólico e financeiro) no setor: o período Vargas, o regime militar e os governos 

FHC e Lula. 

 Por política cultural, se entendem não apenas as ações concretas, mas também, a 

partir de uma concepção mais estratégica, ―o confronto de ideias, as lutas institucionais e 

as relações de poder na produção e circulação de significados simbólicos.‖ (MCGUIGAN, 

1996, p. 1). Nesse sentido, elas são criativas e propositivas, ao produzirem discursos, e 

detentoras de poder simbólico atuante no campo cultural. 

 

BARBALHO, Alexandre. ―Políticas culturais no Brasil: identidade e diversidade sem diferença‖. In: RUBIM, 
Antônio Albino Canelas; BARBALHO, Alexandre (Orgs.). Políticas culturais no Brasil. Salvador: EDUFBA, 

2007. (Coleção CULT). Adaptado 

 

1) O texto se propõe a DISCUTIR: 

 

A  O processo de colonização do Brasil. 

B  O sistema educacional. 

C  O período da velha Primeira República. 

D  As políticas federais de cultura. 
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2) De acordo com o texto é CORRETO afirmar:  

 

A  Anterior a vinda de D. João VI e sua corte, em 1808, era proibida a criação de 

instituições de ensino no Brasil.  

B  A vinda da Missão Artística Francesa, as bolsas de estudos concedidas aos artistas, 

a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, da Academia Imperial de Belas 

Artes, da Biblioteca e do Museu Nacional melhoraram a vida intelectual e econômica da 

nação. 

C  Há muitos problemas quanto à identidade nacional do Brasil, pois o país depende 

intelectualmente dos vizinhos latino-americanos. 

D  A identidade de intelectuais e artistas brasileiros é marcada pela diversidade política. 

 

3) Por política cultural, se entendem não apenas as ações concretas, mas também, a 

partir de uma concepção mais estratégica, o confronto de ideias, as lutas institucionais e 

as relações de poder na produção e circulação de significados simbólicos. A conjunção 

coordenativa destacada CLASSIFICA-SE como: 

 

A  Explicativa. 

B  Aditiva. 

C  Adversativa. 

D  Conclusiva. 

 

4) ...a representação política é pouco firme. O verbo desta oração CLASSIFICA-SE, 

quanto à predicação, em: 

 

A  Verbo intransitivo. 

B  Verbo transitivo direto. 

C  Verbo transitivo indireto. 

D  Verbo de ligação. 

 

5) A alternativa em que TODAS as palavras devem ser acentuadas graficamente é: 

 

A  Provavel – cascavel – movel.  

B  Coroa – flor – grau.  

C  Amendoim – sapataria – semaforo. 

D  Sintese – femur – sinonimo. 
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6) Quanto à grafia está INCORRETA a seguinte palavra: 

 

A  Reminicência. 

B  Socioeconômico. 

C  Micro-onda. 

D  Antropocêntrico. 

 

7) Assinale a opção cuja frase apresenta ERRO de pontuação: 

 

A  Nestas horas, meu velho e bom amigo, é necessário ser sábio. 

B  Quando o mundo for mais solidário, a vida será melhor para todos. 

C  Brasília, a obra-prima de Oscar Niemeyer, foi um sonho erguido no cerrado. 

D  Muitos países do mundo, estão investindo em energias limpas. 

 

8) No Brasil, a discussão sobre a identidade nacional tornou-se, talvez, mais recorrente do 

que nos seus vizinhos latino-americanos. A expressão destacada CLASSIFICA-SE, 

sintaticamente, como: 

 

A  Adjunto adverbial de lugar. 

B  Adjunto adnominal. 

C  Sujeito. 

D  Predicativo do sujeito. 

 

9) Assinale a alternativa em que as palavras SÃO grafadas, respectivamente, com ss e s 

como em ―progressão‖ e ―suspensão‖: 

 

A  ―Conten__ao‖ e ―absten__ao‖. 

B  ―Expre__ao‖ e ―agre__ao‖. 

C  ―Suce__ão e ―deten__ao‖. 

D  ―Depre__ão e ―expan__ao‖. 

 

10) Assinale com V (verdadeiras) ou F (falsas) as afirmativas abaixo e, a seguir, marque a 

alternativa CORRETA: 

 

I - Os vocábulos informática, fábrica e arquipélago são acentuados pela mesma 

razão. 
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II - A presença de encontros vocálicos é observada nas palavras coisa, beijo e 

boêmia. 

III - Estão corretas as divisões silábicas: re-ce-pção, ap-to, sols-tí-cio. 

IV - Os vocábulos tatu, cantava e rápido recebem a mesma classificação quanto a 

posição da sílaba tônica. 

 

A   V – V – F – F. 

B  V – F – V – F. 

C  F – F – F – V. 

D  V – F – F – V. 

 

11) Assinale a alternativa em que a palavra destacada está em DESACORDO com a 

variedade padrão da língua portuguesa: 

 

A  As alunas estavam meio distraídas durante a palestra. 

B  As duplicatas seguem anexas ao contrato. 

C  É proibido a queimada. 

D  Os computadores custam caro. 

 

12) Complete as lacunas das frases com porque, por que, por quê ou porquê e indique a 

alternativa que apresenta a sequência  CORRETA: 

 

I - Eu gostaria de saber ____ tantas medições, meu amigo. 

II - Você chegou atrasado _____? 

III - O professor não nos explicou o ______ do cancelamento da prova. 

IV - Não responda, _____ ele está com a razão. 

 

A  Porque – porquê – por quê – por que. 

B  Por que – por quê – porquê – porque. 

C  Porquê – por que – porque – por quê. 

D  Por quê – por que – porque – porquê. 

 

13) Relacione os substantivos comuns ao seu substantivo coletivo e marque a alternativa 

que apresente a sequência CORRETA: 

 

(   ) Banca 1 - Vadios 

(   ) Hemeroteca 2 - Espectadores 
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(   ) Tertúlia 3 - Amigos, intelectuais 

(   ) Corja 4 – Examinadores 

(   ) Claque 5 - Alho, cebola 

(   ) Réstia 6 - Jornais, revistas 

 

A  6, 5, 4, 3, 2, 1. 

B  1, 3, 2, 6, 5, 4. 

C  4, 6, 3, 1, 2, 5. 

D  5, 1, 3, 6, 4, 2. 

 

14) No início do século XX, a literatura brasileira atravessava um período de transição. De 

um lado, ainda era forte a influência das tendências artísticas da segunda metade do 

século XIX; de outro, já começava a ser preparada a grande renovação modernista, cujo 

marco no Brasil é a Semana de Arte Moderna (1922). A esse período de transição, que 

não chega a constituir um movimento literário, CHAMAMOS: 

 

A  Cubismo. 

B  Surrealismo. 

C  Pré- Modernismo. 

D  Impressionismo. 

 

15) Assinale a alternativa cujo verbo destacado se APRESENTA no futuro do pretérito: 

 

A  No próximo domingo, terminará o campeonato brasileiro. 

B  Quando cheguei ao campo, o jogo já começara. 

C  Só ontem eu soube que ele não trabalharia mais aqui. 

D  A cidade ainda dormia quando começou o temporal. 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 
 

 

16) Um dos maiores impasses políticos da atualidade é o conflito entre Palestinos e 

Israelenses no Oriente Médio. Sobre esta guerra que se estende a mais de 50 anos, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A  As raízes do conflito remontam ao movimento Sionista, ao qual tinham por objetivo 

fundar na Palestina um estado Judeu. 
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B  O brasileiro Oswaldo Aranha foi o presidente da sessão da ONU onde foi aprovada a 

partilha da Palestina e a criação do Estado de Israel. 

C  O conflito entre Palestinos (árabes) e Israelenses (judeus) é estritamente religioso. 

D  Palestinos e israelenses possuem uma mesma origem: são povos de origem semita. 

 

17) Sobre a história de São Cristóvão do Sul, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A  A região foi colonizada por imigrantes alemães e portugueses sendo que o grande 

interesse era a extração da madeira. 

B  A cidade foi habitada inicialmente por índios Tupinambás, sendo que seus hábitos e 

costumes alimentares foram sendo introduzidos na cultura local. 

C  A região de São Cristovão do Sul foi um dos pontos de parada dos tropeiros que 

rumavam para São Paulo, vindos do Rio Grande do Sul. 

D  A data de emancipação de São Cristóvão do Sul é dia 12 de março de 1990. 

 

18) A Administração pública é o conjunto de órgãos, serviços e agentes do estado que 

asseguram a satisfação das necessidades coletivas como segurança, cultura e saúde. 

Sobre as atribuições do administrador público, assinale a alternativa INCORRETA: 

 

A  A administração pública pode ser direta quando composta pelos entes federados 

(união e estados) e indireta quando composta por (entidades autárquicas, fundacionais, 

municípios e Distrito Federal). 

B  A administração pública tem como principal objetivo o interesse público, seguindo os 

princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

C  Em sentido objetivo, é a gestão dos interesses públicos por meio de prestação de 

serviços públicos. 

D  As atividades estritamente administrativas devem ser exercidas pelo próprio Estado 

ou por seus agentes. 

 

19) De acordo com a Legislação Federal: Provimento é o Ato administrativo de 

preenchimento de cargo público regulamentado no Brasil pela Lei n. 8.112 de 11 de 

novembro de 1990. Assinale a alternativa CORRETA em relação à retribuição referente 

aos serviços prestados pelo agente público: 
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A  Vencimento: é a retribuição pecuniária paga ao exercente de cargo público quando 

passa da atividade para a inatividade. 

B  Subsídio: é a retribuição pecuniária exclusiva e fixada em parcela única, vedado o 

acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou 

oura espécie remuneratória. 

C  Pensão: é o vencimento do cargo efetivo, acrescido das vantagens pecuniárias 

permanentes estabelecidas em lei. 

D  Provento: é a retribuição pecuniária paga as pessoas a quem a lei atribui à condição 

de beneficiárias do servidor público que veio a falecer. 

 

20) No século XIX o Brasil recebeu uma grande quantidade de imigrantes de origem 

europeia, sendo responsáveis pela contribuição cultural, econômica e ideológica nos anos 

posteriores. Em relação aos movimentos ideológicos e suas origens, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A  O movimento sindical efetivou-se no Brasil no século XVIII em decorrência do 

processo de industrialização e da entrada de imigrantes italianos no país. 

B  A partir de 1930, com a criação do ministério do trabalho, foram regularizados os 

sindicatos, as associações partidárias e o direito dos trabalhadores a greves por melhores 

condições salariais. 

C  Os imigrantes italianos e alemães eram contrários a correntes ideológicas como o 

marxismo e o anarquismo, ocasionando uma série de revoltas nas principais capitais 

brasileiras neste período. 

D  O movimento Nazista teve repercussão e seguidores em vários países europeus e 

americanos, inclusive o Brasil. 

 

21) A chamada Dívida Externa de um país é o somatório dos débitos resultantes de 

empréstimos e financiamentos contraídos no exterior pelo próprio governo, com empresas 

estatais ou privadas.  A respeito da Dívida externa brasileira, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A  Sua origem está vinculada ao processo de independência do Brasil, sendo destinada 

a cobrir dívidas do período colonial significando um pagamento a Portugal pelo 

reconhecimento da independência. 

B  O primeiro empréstimo externo do Brasil foi no valor de 3 milhões de libras 

esterlinas, e ficou conhecido como o ―empréstimo português‖. 09 



C  Durante o regime militar (1964-1985) o Brasil não realizou empréstimos externos 

possibilitando, apesar da repressão política, significativo crescimento econômico. 

D  No período posterior ao golpe militar os empréstimos voltam a aumentar 

substancialmente devido a política econômica desenvolvida então, no período que ficou 

conhecido como milagre econômico, quando a indústria brasileira cresceu a taxas 

elevadíssimas graças ao ingresso maciço de capital estrangeiro. 

 

22) Sobre o período conhecido como ―Regime Militar‖, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A  Teve inicio a partir de um golpe de estado em 1964 ocasionado por divergências 

políticas entre o presidente Ernesto Geisel e seu vice João Goulart. 

B  O AI-5 (Ato Institucional – 5) culminou com a suspensão da Constituição de 1946, a 

dissolução do Congresso brasileiro, a supressão de liberdades individuais e a criação de 

um código de processo penal militar. 

C  O golpe militar foi justificado por uma ameaça de revolução comunista no Brasil, 

considerando o presidente Castelo Branco como um simpatizante da causa no país. 

D  O presidente Janio Quadros condecorou ―Fidel Castro‖ com a Grã Cruz da Ordem 

Nacional do Cruzeiro do Sul, dando fortes indícios da simpatia do presidente com o 

revolucionário cubano. 

 

23) A Guerra do Contestado foi uma disputa travada entre as províncias do Paraná e de 

Santa Catarina no início do século XX. Sobre este conflito histórico, assinale a alternativa 

CORRETA: 

 

A  A Guerra do Contestado teve como origem problemas sociais decorrentes da 

insatisfação pela posse de terras, fanatismo religioso expresso pelo messianismo e 

descontentamento popular em relação à exploração da madeireira Southern Brazil 

Lumber na região. 

B  Após a morte de José Maria, os jagunços fugiram de Caraguatá para a localidade de 

Taquaruçu no PR. 

C  O monge José Maria apoiava a recém formada república brasileira, e aclamava 

juntamente com os jagunços que a monarquia era a ―lei do diabo‖. 

D  A região do Contestado foi alvo de disputa entre fazendeiros e jagunços pela posse 

de terra. 
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24) Observe a charge e assinale a alternativa INCORETA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  A mata Atlântica perdeu 93% da sua cobertura vegetal, restando apenas 7%, sendo 

considerada uma das áreas mais ameaçadas do planeta. 

B  A busca por um desenvolvimento econômico imediatista é o principal responsável 

pelos desmatamentos no Brasil. 

C  A intensa urbanização e as atividades agropecuárias são os principais responsáveis 

pelo desmatamento do Cerrado. 

D  Especialistas afirmam que apesar das intensas queimadas e do desmatamento que 

atingem grandes proporções, o Brasil não apresentará problemas ambientais no futuro 

pois possui um amplo projeto de reflorestamento pelo interior do país. 

 

25) O estado de Santa Catarina apresenta uma ampla diversidade geográfica e humana, 

sendo  considerado um dos estados com maior potencial turístico do país. Sobre esses 

aspectos, assinale a alternativa CORRETA. 

 

A  O estado de Santa Catarina fica localizado no Sul do Brasil tendo como limites ao 

norte o estado do Paraná, ao sul o estado do Rio Grande do Sul, a leste a Argentina e a 

oeste o oceano Atlântico. 

B  O clima mesotérmico predominante em Santa Catarina proporciona temperaturas 

agradáveis, variando de 13° a 25° C, com chuvas distribuídas durante todo o ano. 

C  A região Nordeste do estado, com forte tradição italiana, concilia uma economia 

dinâmica com indústrias do ramo de eletro-metal-mecânico. Possui altitude 

correspondente a 1467 metros até o nível do mar. 
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D  As principais cidades da região sul do estado são Florianópolis, Criciúma, Porto 

União e São Bento do Sul. 

 

 

MATEMÁTICA 
 

 

26) Assinale a opção CORRETA, comprei certo produto pagando-o com duas cédulas de 

R$ 20,00. O troco recebido foi R$ 4,00. Se o preço do produto aumentar 5%, numa 

operação semelhante o troco seria: 

 

A  R$ 4,00. 

B  R$ 2,00. 

C  R$ 2,20. 

D  R$ 3,60. 

 

27) Assinale a opção CORRETA, pesquisamos o preço de certo produto em três 

estabelecimentos comerciais. O preço médio encontrado foi R$ 5,00. Se o preço do 

produto baixar R$ 3,00 em um estabelecimento, o novo preço médio do produto será: 

 

A  R$ 2,00. 

B  R$ 4,00. 

C  R$ 3,00. 

D  R$ 1,66. 

 

28) Assinale a opção CORRETA, a função 
4

1
3)(  ttf , com t  em minutos, fornece o 

volume, em m3, de água despejado em um tanque com enchimento automatizado. 

Exatamente ao meio dia o tanque tem 40 000 litros de água em seu interior e inicia-se o 

processo de enchimento. Às 13 horas e cinco minutos do mesmo dia, sem ocorrer vazão 

ou interrupção do processo de enchimento, o volume de água no tanque será: 

 

A  235 250 litros. 

B  225 350 litros. 

C  253 250 litros. 

D  250 235 litros. 
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29) Três números formam uma P.A. de razão cinco. A soma dos três números é 45. O 

MENOR dos três números é: 

 

A  15. 

B  5. 

C  20. 

D  10. 

 

30) A diferença entre as medidas dos lados de um retângulo com diagonais de 5 cm cada 

é 1 cm. A ÁREA desse retângulo, em cm2, é: 

 

A  5. 

B  12. 

C  6. 

D  20. 

 

 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

 

31) Em conformidade com a Constituição Federal de 1988 é PERMITIDO ao município: 

 

A  Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. 

B  Utilizar tributo com efeito de confisco. 

C  Cobrar contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 

D  Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que 

os instituiu ou aumentou. 

 

32) Assinale a opção CORRETA, a Constituição Federal de 1988 permite a acumulação 

de cargos no serviço público, desde que haja compatibilidade de horários, no caso de: 

 

A  Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

B  Dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, não exigindo-se 

serem as profissões regulamentadas. 

C  Três cargos de professor. 

D  Um cargo de professor e outro de médico. 
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33) Dentre os princípios da administração pública, devem ser obedecidos, EXCETO: 

 

A  Princípio da legalidade. 

B  Princípio da irretroatividade. 

C  Princípio da impessoalidade. 

D  Princípio da eficiência. 

 

34) Com base na definição dada para ‖imposto‖ conforme o Código Tributário Nacional 

pode-se AFIRMAR que: 

 

A  O imposto não é uma espécie de tributo. 

B  O mesmo tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 

estatal do contribuinte.  

C  O imposto é a única forma de cobrança de tributos. 

D  O imposto, como tributo, no quesito de sua obrigação não possui nenhuma 

vinculação com o fato gerador. 

 

35) Sobre o crédito tributário, no que emana o Código Tributário Nacional, é CORRETO 

afirmar: 

 

A  A imposição de penalidade, extingue a obrigação de pagamento do crédito tributário. 

B  Como forma de cumprir com a não-Cumulatividade, no caso de aplicação de 

penalidade o crédito tributário deixa de existir. 

C  A imposição de penalidade não extingue o pagamento integral do crédito tributário.  

D  Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

36) Em relação á previdência social, assinale a alternativa CORRETA: 

 

A  Os planos de previdência social atenderão os casos de doença, invalidez, morte, 

sendo, portanto, excluídos os resultantes de acidentes do trabalho. 

B  É assegurada proteção ao trabalhador em situação de desemprego voluntário. 

C  Qualquer pessoa poderá participar dos benefícios da previdência social, não 

exigindo - se qualquer contribuição. 

D  A gratificação natalina dos aposentados e pensionistas terá por base o valor dos 

proventos do mês de dezembro de cada ano. 
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37) São elementos ESSENCIAIS do ato administrativo: 

 

A  Competência, Finalidade, Forma, Consciência e Juízo. 

B  Competência, Finalidade, Eficiência, Seriedade e Objeto. 

C  Competência, Finalidade, Forma, Motivo e Objeto. 

D  Competência, Essencialidade, Forma, Motivo e Objeto. 

 

38) Ainda sobre os elementos essenciais do ato administrativo, sobre a Finalidade, 

podemos dizer CORRETA a seguinte sentença: 

 

A  É o objetivo de interesse público a atingir, sendo que a finalidade do ato deverá estar 

apenas implícita.  

B  O ato administrativo corrobora com a nulidade do mesmo quando satisfazer apenas 

pretensões do interesse público. 

C  Ao exceder o poder que lhe é atribuído, o agente público, em ato administrativo não 

interfere de forma alguma na finalidade. 

D  A finalidade do ato é aquela que é indicada pela lei, seja de forma explicita ou 

implicitamente. 

 

39) Em relação aos contratos administrativos, existem algumas prerrogativas especiais 

que são aplicáveis, dentre elas, podemos DESTACAR: 

 

A  Modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos do contratado. 

B  A rescisão somente poderá ocorrer em comum acordo entre as partes. 

C  É vedado à administração pública fiscalizar a execução do contrato, uma vez que 

esta fica a cargo do Tribunal de Contas da União. 

D  Ocupar provisoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao 

objeto do contrato somente na hipótese de rescisão contratual. 

 

40) De acordo com a lei 8.666 que rege o processo licitatório do município, são 

modalidades de licitação: 

 

I - Concorrência. 

II - Tomada de preços. 

III - Convite. 

IV - Concurso. 15 



V - Leilão. 

 

(  ) Somente  entre  interessados  cadastrados até o terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas. 

(  ) Utilizada para venda de bens móveis inservíveis para a administração. 

(  ) Entre  quaisquer interessados para a escolha de trabalho técnico, científico ou 

artístico, mediante instituição de prêmios ou remuneração aos vencedores; 

(  ) Somente  entre  interessados  do  ramo,  cadastrados  ou  não,  escolhidos  e 

convidados em número mínimo de 3 (três). 

(  ) Entre quaisquer interessados dos quais é exigido comprovação de possuir os 

requisitos mínimos de qualificação na fase inicial de habilitação preliminar. 

 

Assinale a alternativa que expressa a CORRETA relação entre a modalidade de licitação 

e sua correspondente aplicação: 

 

A  I, II, III, IV, V. 

B  I, V, II, III, IV. 

C  II, V, IV III, I. 

D  III, V, II, IV, I. 

 

 

41) A licitação pública é o procedimento administrativo utilizado para a aquisição de bens, 

contratação de serviços, publicidade, compras, alienações e locações. Assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A  A licitação destina-se a selecionar a proposta mais vantajosa para a administração, 

portanto, torna-se dispensável a observância do princípio da isonomia. 

B  Permite-se ao município a criação de outras modalidades de licitação ou a 

combinação destas de acordo com a necessidade de cada processo. 

C  O Agente administrativo da Prefeitura Municipal que favorecer fornecedor em 

detrimento da lisura do processo licitatório será punido, após o devido processo 

administrativo, com a perda da função e ressarcimento ao erário, dentre outras sanções 

cabíveis. 

D  O Agente administrativo da Prefeitura Municipal que receber dinheiro com o fim de 

favorecer fornecedor em detrimento da lisura do processo licitatório não será punido, 

afinal a lei considera a propina uma complementação dos vencimentos. 
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42) A modalidade de licitação denominada pregão foi instituída no âmbito da 

administração pública pela lei 10.520/2002. De acordo com a referida lei, assinale a 

alternativa CORRETA: 

 

A  Utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, cujos padrões de 

desempenho e qualidade possam ser definidos pelo edital. 

B  Utilizada para a aquisição de bens e serviços comuns, sendo expressamente vedada 

a definição de padrões de desempenho e qualidade pelo edital. 

C  Nessa modalidade de licitação é proibida a utilização de tecnologia de informação 

para a sua realização. 

D  É exigido garantia de proposta aos interessados em participar do pregão. 

 

43) Observe a planilha abaixo originada do Excel: 

 

 

 

Ao se clicar na célula C3 e digitar a seguinte fórmula: =média (A3:A5) e logo após 

aplicando-se o comando Enter OBTEREMOS o seguinte: 

 

A  6. 

B  12. 

C  4. 

D  Mensagem de erro. 

  

17 



44) Avalie as proposições e indique aquela CORRETA: 

 

A  A porta USB permite a conexão de até 127 (cento e vinte e sete) equipamentos 

simultaneamente e possui característica de ser Hot Plug and Play, portanto, não permite a 

transmissão de corrente elétrica. 

B  Pendrive é um dispositivo de memória primária que possui um pequeno disco 

interno, o qual permite armazenamento de até 64 GB e pode ser acoplado à porta USB e 

demais dispositivos de barramento externo. 

C  Dentre as memórias principais de um microcomputador, a memória RAM possui a 

característica de não poder ser alterada pelo usuário pelo fato de armazenar o programa 

básico que determina o funcionamento do equipamento. 

D  O monitor é considerado um dos principais meios de saída de dados e informações 

de um microcomputador. Entretanto os modelos com tela Touch Screen são classificados 

como dispositivos de entrada e saída. 

 

45) Em relação ao sistema operacional Windows indique a alternativa ERRADA: 

 

A  Possui ambiente gráfico que significa ser baseado em imagens e não em textos, 

facilitando a utilização por usuários sem profundo conhecimento de linguagem gráfica. 

B  É mais seguro que o Linux, por se originar de um programa mais robusto chamado 

Unix. 

C  É multitarefa, isto é, significa ser capaz de executar várias tarefas ao mesmo tempo 

graças a uma utilização inteligente do microprocessador. 

D  Possui ícones, que são pequenas imagens no desktop que representam atalhos para 

arquivos como pode também conter arquivos. 

  

46) O MS WORD 2003 é um dos programas de processamento de texto mais popular 

utilizados atualmente. De acordo com este programa assinale a questão CORRETA: 

 

A  É possível visualizar na tela do computador o trabalho a ser impresso através do 

comando visualizar impressão localizado no menu editar. 

B  Para carregar um documento para a memória RAM e consequente visualização na 

tela, basta optar pela opção abrir no menu arquivo ou optar pela tecla de atalho Ctrl+O. 

C  Aplicando-se o comando Ctrl+X em uma palavra selecionada, ocorrerá a exclusão 

desta palavra do texto. A mesma poderá ser colada em outro ponto do texto bastando 

posicionar o cursor e aplicar Ctrl+V logo em seguida. 
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D  No menu arquivo, escolhendo-se a opção salvar como permite salvar o trabalho com 

um novo nome, porém torna impossível salvar em formato diferente, mesmo existindo 

conversores instalados. 

 

47) Uma das maiores aplicações da microinformática está no uso da Internet. Baseado 

nesse tema, analise as proposições a seguir indicando aquela ERRADA: 

 

A  O correio eletrônico, a publicação de páginas e baixa ou envio de arquivos não são 

considerados serviços da internet. 

B  Para se obter acesso a internet, o usuário necessita de um Provedor de Acesso, o 

qual libera um endereço IP que identificará este usuário na rede. 

C  O e-mail ou correio eletrônico permite a troca de mensagens escritas, às quais 

podem ser anexadas imagens, vídeos, documentos ou outro arquivo. 

D  Para se conseguir navegar na Internet é necessária a instalação de programas 

específicos para esse fim, são os chamados browsers ou navegadores. O Internet 

Explorer, Fire Fox e Netscape são alguns exemplos desses navegadores. 

 

48) Considerando-se as receitas tributárias municipais, assinale a alternativa 

INCORRETA: 

 

A  Chama-se FPM (Fundo de Participação dos Municípios) o repasse de valores por 

parte da União, oriundos dos impostos sobre a renda e proventos de qualquer natureza e 

sobre  produtos industrializados. 

B  Pertence ao município 50% (cinquenta por cento) do produto da arrecadação do 

imposto da União sobre a propriedade territorial rural relativamente aos imóveis situados 

no território do Município. 

C  O município terá direito à 50% (cinquenta por cento) do produto de arrecadação do 

imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados no território 

do Município. 

D  Não haverá qualquer repasse do estado em relação ao imposto sobre produtos 

industrializados recebidos da União, obedecendo-se desta forma, aos preceitos 

constitucionais que regem a matéria. 
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49) Tendo como base a lei orgânica do município de São Cristóvão; são órgãos da 

Administração Indireta, EXCETO: 

 

A  Autarquias. 

B  Secretaria de Obras. 

C  Sociedades de economia mista. 

D  Fundações públicas. 

 

50) Concernente à responsabilidade do servidor frente ao exercício da função pública, é 

CORRETO afirmar: 

 

A  O servidor municipal será responsabilizado apenas administrativamente pelos atos 

que praticar no exercício de cargo ou função ou a pretexto de exercê-lo. 

B  Caberá ao Prefeito e ao Presidente da Câmara decretar a prisão administrativa dos 

servidores que lhe sejam subordinados, omissos ou remissos na prestação de contas de 

dinheiros públicos sujeitos à sua guarda; 

 C  Ao servidor público municipal em exercício de mandato eletivo, investido no 

mandato de vereador, será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado 

optar pela sua remuneração; 

 D  A revisão geral da remuneração dos servidores públicos far-se-á sempre em datas 

específicas e com índices diferenciados conforme a classificação do funcionário 

 

 

QUESTÕES DISCURSIVAS 
 

 

01) A Lei Orgânica do Município de São Cristovão do Sul, em seu artigo 115 regulamenta 

a aposentadoria do servidor público. Baseado em seus estudos sobre a referida lei, 

elabore um texto DISSERTATIVO apontando as regras de aposentadoria por invalidez, 

compulsória e voluntária: 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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02) Frequentemente se observa manifestações populares reivindicando o início ou a 

conclusão de obras importantes. Na imensa maioria dos casos, a resposta recebida da 

Administração Pública aponta para falhas no processo licitatório. Baseado no texto 

elabore uma DISSERTAÇÃO onde deverá conter: 

* Aplicação da licitação. 

* 5 (cinco) princípios a serem observados. 

* Exemplos de dispensa e inexigibilidade. 

 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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