
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
  
 

Nº DE INSCRIÇÃO ______________ 

   

Prezado Candidato, leia atentamente as instruções a seguir: 

1. Coloque o seu número de inscrição na capa da prova; 

2. Assine o cartão resposta no verso; 

3. A prova terá 02hs30min de duração; 

4. O candidato somente poderá se retirar da sala, após 1 (uma) hora do início da prova; 

5. Use caneta esferográfica azul ou preta; 

6. Cada questão possui somente uma resposta correta; 

7. Você poderá responder no caderno de prova, utilizando-o como rascunho se necessário, mas, deverá 

assinalar no cartão resposta que acompanha o mesmo; 

8. Não serão permitidas consultas de espécie alguma durante a aplicação da prova; 

9. A prova conterá 20 (vinte) questões de múltipla escolha (a,b,c,d); 

10. A resposta assinalada no cartão resposta não poderá apresentar dúvidas e/ou rasuras, nesse caso 

será anulada a questão; 

11. Ao terminar a prova, o candidato entregará obrigatoriamente ao fiscal de sala todo o material 

recebido no início da prova; 

12. Tenha calma para não prejudicar seu desempenho. 

 
 

Boa Prova! 
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DEBAIXO DA PONTE 
 
1º Moravam debaixo da ponte. Oficialmente, não é lugar onde se more, porém eles moravam. Ninguém lhes 
cobrava aluguel, imposto predial, taxa de condomínio: a ponte é de todos, na parte de cima; de ninguém, na parte de 
baixo. Não pagavam conta de luz e gás, porque luz e gás não consumiam. Não reclamavam contra falta d’água, 
raramente observada por baixo de pontes. Problema de lixo não tinham; podia ser atirado em qualquer parte, embora 
não conviesse atirá-lo em parte alguma, se dele vinham muitas vezes o vestuário, o alimento, objetos de casa. Viviam 
debaixo da ponte, podiam dar esse endereço a amigos, recebê-los, fazê-los desfrutar comodidades internas da ponte. 
2º ___ tarde surgiu precisamente um amigo que morava nem ele mesmo sabia onde, mas certamente morava: nem 
só a ponte é lugar de moradia para quem não dispõe de outro rancho. Há bancos confortáveis nos jardins, muito 
disputados; a calçada, um pouco menos propícia; a cavidade na pedra, o mato. Até o ar é uma casa, se soubermos 
habitá-lo, principalmente o ar da rua. O que morava não se sabe onde vinha visitar os de debaixo da ponte e trazer-lhes 
uma grande posta de carne. 
3º Nem todos os dias se pega uma posta de carne. Não basta procurá-la; é preciso que ela exista, o que costuma 
acontecer dentro de certas limitações de espaço e de lei. Aquela vinha até eles, debaixo da ponte, e não estavam 
sonhando, sentiam ___ presença física da ponte, o amigo rindo diante deles, a posta bem pegável, comível. Fora 
encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam, de longa e olfativa 
ciência. 
4º Comê-la crua ou sem tempero não teria o mesmo gosto. Um de debaixo da ponte saiu ___ caça de sal. E havia 
sal jogado a um canto de rua, dentro da lata. Também o sal existe sob determinadas regras, mas pode tornar-se acessível 
conforme as circunstâncias. E a lata foi trazida para debaixo da ponte. 
5º Debaixo da ponte os três preparavam comida. Debaixo da ponte a comeram. Não sendo operação diária, cada 
um saboreava duas vezes: a carne e a sensação de raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois 
não ___ coisa melhor, depois de um prazer, do que o prazer complementar do esquecimento), quando começaram a 
sentir dores. 
6º Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada 
um, vendo-se alimentado sem que lhe houvesse chegado notícia prévia de alimento. Dois morreram logo, o terceiro 
agoniza no hospital. Dizem uns que morreram da carne, dizem outros que do sal, pois era soda cáustica. Há duas vagas 
debaixo da ponte. 
 

ANDRADE, Carlos Drummond de. Debaixo da ponte. In: Obra Completa, Rio de Janeiro: José Aguilar Editora, 1967, 
p. 896-897. 

 
01 - Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do texto: 
a) À – a – à – há. 
b) À – a – à – a. 
c) À – à – a – há. 
d) A – à – a – à. 
 
02 - Atente para as afirmativas relacionadas ao texto: 
I - A indeterminação das personagens cria o efeito de sentido de “anonimato” de uma miséria tão absoluta que os 
priva até mesmo de um nome próprio. 
II - Ao indefinir o momento da ação o autor eterniza a miséria e permite que o final do texto seja aberto em um 
movimento cíclico que retoma o início do texto. 
III - O texto apresenta certos valores que são antagônicos como o percurso da morte (a miséria absoluta) para a 
vida (quando os sujeitos conseguem alimentos) e para a morte (quando os sujeitos são envenenados pela comida). 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas I e III. 
c) apenas II e III. 
d) todas as alternativas. 
 
03 - Assinale a alternativa em que estão corretamente identificadas as relações de sentido estabelecidas pelas 
palavras destacadas no primeiro parágrafo (porém, porque e embora): 
a) consequência – causa – conclusão. 
b) oposição – explicação – concessão. 
c) conclusão – causa – tempo. 
d) concessão – finalidade – conformidade. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a analise morfológica dos termos destacados está correta: 
 Debaixo da ponte os três preparavam a comida. Debaixo a comeram. Não sendo operação diária, cada um 

saboreava duas vezes: a carne e a raridade da carne. E iriam aproveitar o resto do dia dormindo (pois não há nada 

melhor, depois de um prazer, do que complementar do esquecimento)... quando começaram a sentir dores... 

a) pronome pessoal do caso oblíquo – artigo definido – artigo definido – preposição. 
b) advérbio – artigo definido – artigo definido – artigo definido. 
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c) artigo – pronome demonstrativo – pronome demonstrativo – preposição. 
d) preposição – artigo indefinido – artigo definido – preposição. 
 
05 - Analise as frases extraídas do texto e as afirmações feitas sobre cada uma, em seguida assinale a alternativa 
que contém afirmação incorreta: 
a) “Dores que foram aumentando, mas podiam ser atribuídas ao espanto de alguma parte do organismo de cada um,...”  
Afirmação: a locução verbal destacada dá ideia de gradação. 
b) “Fora encontrada no vazadouro, supermercado para quem sabe freqüentá-lo, e aqueles três o sabiam de longa e 
olfativa ciência.” 
Afirmação: O pronome destacado substitui a expressão “freqüentar o vazadouro”. 
c) “Mas pode tornar-se acessível.”  
Afirmação: o termo destacado poderia ser substituído por conquanto sem prejuízo algum para a frase. 
d) “Há duas vagas debaixo da ponte.”  
Afirmação: o verbo “haver” apresenta duas formas de igual valor e função: “havemos” e “hemos”. 
 
06 - As artes marciais estão em alta na mídia atualmente. Em 2011, algumas emissoras de televisão transmitiram 
ao vivo, eventos de artes marciais do UFC® (Ultimate Fighting Championship), no qual os lutadores se 
enfrentam em um ringue no formato de octógono. Considere que em um campeonato não oficial de artes 
marciais, será utilizado como ringue de lutas, um octógono regular de arestas medindo 3 m. A área de luta será: 
Dado:  = 1,4. 
a) maior que 40 m2 e menor que 45 m2. 
b) maior que 45 m2 e menor que 50 m2. 
c) maior que 50 m2 e menor que 55 m2. 
d) maior que 55 m2 e menor que 60 m2. 
 
07 - O quadrado de um número, menos o seu quíntuplo é igual a – 6. Esse número é: 
a) 2. 
b) 3. 
c) 4. 
d) 5. 
 
08 - Uma montadora de automóveis fabrica determinado modelo de veículo em três cores (branco, preto e cinza), 
e com três configurações de opcionais diferentes (básico, luxo e gran luxo). A tabela 1 que segue é representativa 
das vendas da primeira semana do mês de dezembro, e a tabela 2 é referente ao valor de venda de cada modelo, 
de acordo com sua configuração de opcionais. 

 
No que se refere aos carros vendidos na cor preta, o montante, em reais, faturado nessas vendas foi de: 
a) menos de 1/2 milhão. 
b) pouco mais de 1/2 milhão. 
c) 3/4 de milhão. 
d) mais de 4/5 de milhão. 
 
09 - Um grupo de amigas está se preparando para uma confraternização. No que se refere às jóias que estão 
usando, observe o diagrama de Venn abaixo, e assinale a alternativa correta: 

 
a) O número de pessoas que usam brincos é o dobro do número de pessoas que usam colares. 
b) Apenas 15 pessoas estão usando pulseiras. 
c) O número de pessoas que usam pulseiras excede em 2 o número de pessoas que usam colares. 
d) O número de pessoas que usam brincos e pulseiras é igual a 12. 
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10 - Um artista projetou uma escultura, com suas medidas em metros, no formato de parábola que satisfaz a 
função x2 + 2x + 2 = 0, sendo fixada por um suporte lateral, na vertical, como ilustra a figura que segue. 

 
Desconsiderando-se o suporte, a menor distância entre a escultura (em destaque na figura) e o solo será de: 
a) 0,5 m. 
b) 1 m. 
c) 1,5 m. 
d) 2 m. 
 
11 - Em um Município, mesmo nos municípios pequenos, há secretarias e ou diretorias que são enormes, algumas 
por serem mantidas com verbas Federais, são obrigados a terem um controle próprio para compras 
(Almoxarifado), outras por gerenciarem muitos veículos e maquinários grandes, com isso gerando um grande 
volume financeiro, são também obrigados a terem seu departamento de compras (Almoxarifado). Assinale nas 
respostas abaixo qual é a que contempla um município com seus almoxarifados, mesmo que as compras sejam 
realizadas conjuntamente: 
a) Almoxarifado do esporte, educação, cultura e um geral. 
b) Almoxarifado da Educação, Saúde, Departamento de Obras e um geral. 
c) Almoxarifado da Educação, esporte, gabinete do Prefeito e um geral. 
d) Almoxarifado da Saúde, Departamento de Obras, gabinete do Prefeito e um geral. 
 
12 - Pela legislação Federal, para os arquivos Governamentais são considerados arquivos:  
I - Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos. 
II - Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por instituições de caráter público e entidades privadas 
em decorrência do exercício de atividades específicas. 
III - Os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por pessoa física, qualquer que seja o suporte da 
informação ou a natureza dos documentos. 
IV - Somente o conjunto de documentos produzido em arquivos digitais .pdf. 
Assinale as respostas corretas que são consideradas arquivos para órgãos Governamentais: 
a) Somente a IV.    c) Somente I, II e III. 
b) Somente I, II e IV.   d) Somente II, III e IV. 
 
13 - Para os Órgãos Governamentais “os documentos públicos são identificados como correntes, intermediários e 
permanentes”. Assinale nas respostas abaixo qual é a que corresponde a Permanente? 
a) Aqueles que, não sendo de uso corrente nos órgãos produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a 
sua eliminação ou recolhimento para guarda permanente. 
b) Aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas freqüentes. 
c) Aqueles em curso ou que, mesmo sem movimentação, constituam de consultas aleatórias, não freqüentes. 
d) Os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e informativo que devem ser definitivamente preservados. 
 
14 - Assinale nas respostas abaixo a questão que corresponda a definição de “Bens Imóveis”: 
a) O solo com seus acessórios e adjacências naturais, compreendendo a superfície, as árvores e frutos pendentes, o 
espaço aéreo, o subsolo, tudo o que o homem incorporou permanentemente ao solo, os edifícios e construções de modo 
que não se possa tirar sem destruição, modificação ou dano. 
b) São os veículos e maquinários que trafegam sob o solo, os aviões que estão no espaço aéreo. 
c) São os materiais de consumo, de expediente adquirido via licitação para o Município. 
d) São tudo o que está sob o solo e que possam ser movidos pelo homem sem causar dano e ou destruição. 
 
15 - Quando um município adquirir um imóvel, quais serão os documentos básicos mais importante que 
formarão o processo? Assinale que documentos básicos mais importantes terão de compor o processo de 
aquisição: 
a) Laudo de Vistoria e Ficha de Cadastro de imóvel no Controle Patrimonial. 
b) Translado da Escritura e Registro no Cartório de imóveis. 
c) Folha tombo e Cópia de planta de situação. 
d) Cópia de Termo de Responsabilidade Administrativa sobre o imóvel distribuído e Original do Habite-se. 
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16 - Sendo a “Folha Tombo” um documento complementar e de grande utilidade, conterá as informações: 
I - Município, Estado. 
II - Endereço e denominação pelo qual o imóvel é eventualmente conhecido. 
III - Destinação do imóvel. 
IV - Forma de aquisição, número da nota de empenho, fonte de recursos e transferidor. 
Quais informações estão corretas? 
a) I e III somente. 
b) I e IV somente. 
c) I, II e IV somente. 
d) Todas as respostas estão corretas. 
 
17 - Para as avaliações anuais dos bens imóveis deverá ser efetuada através de algumas formalidades: 
I - Somente com a aprovação da câmara através de lei especial. 
II - O Prefeito convoca pelo rádio pessoas da população para essa analise. 
III - O secretario de esporte convoca os melhores atletas para essa finalidade.  
IV - Comissão especialmente designada para esse fim com emissão de laudo. 
Assinale abaixo qual é a alternativa correta: 
a) Somente a IV. 
b) Somente I e II. 
c) Somente I, II e IV. 
d) Somente I, II e III. 
 
18 - Os bens móveis são objeto de registro analítico individualizado. Assinale abaixo a resposta correta onde 
apresenta as outras formalidades: 
a) Indicação de origem, cor e de conservabilidade. 
b) Indicação de suas características e responsáveis pela guarda e administração. 
c) Indicação de quem e porque a adquiriram. 
d) Indicação da Câmara Municipal para aquisição. 
 
19 - O controle dos bens móveis envolverá toda e qualquer movimentação através de registro. Nesse sentido, 
quando um móvel adquirido pelo setor de contabilidade e este o repassar para a arrecadação, o patrimônio terá 
de efetuar............ Assinale nas respostas abaixo o ato que o patrimônio irá efetuar no caso de transferência de 
bens móveis de um setor para o outro: 
a) Termo de baixa do bem. 
b) Termo de afixação de chapas de identificação. 
c) Termo de redistribuição, empréstimo troca ou transferência. 
d) Termo do Presidente da Câmara autorizando. 
 
20 - O Controle Cadastral deverá conter várias informações, como a seguir: 
I - Numero do Registro Cadastral. 
II - O requisitante do bem, nomenclatura e descrição do bem. 
III - Número da nota de empenho, valor e fonte de recursos. 
IV - Numero da Lei que a Câmara autorizou o Patrimônio. 
Assinale abaixo qual alternativa está correta: 
a) Somente a IV. 
b) Somente I, III e IV. 
c) Somente I, II e IV. 
d) Somente I, II e III. 
 

 
 

  
 







