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Cargo: Administrador do Cemitério Municipal 
 
Língua Portuguesa 
 
Leia o conto e responda a questão. 
 

“Apelo” 
Dalton Trevisan  

 
Amanhã faz um mês que a Senhora está longe de casa. 

Primeiros dias, para dizer a verdade, não senti falta, bom chegar 
tarde, esquecido na conversa de esquina. Não foi ausência por 
uma semana: o batom ainda no lenço, o prato na mesa por 
engano, a imagem de relance no espelho.  

Com os dias, Senhora, o leite primeira vez coalhou. A 
notícia de sua perda veio aos poucos: a pilha de jornais ali no 
chão, ninguém os guardou debaixo da escada. Toda a casa era 
um corredor deserto, até o canário ficou mudo. Não dar parte de 
fraco, ah, Senhora, fui beber com os amigos. Uma hora da noite 
eles se iam. Ficava só, sem o perdão de sua presença, última luz 
na varanda, a todas as aflições do dia.  

Sentia falta da pequena briga pelo sal no tomate — meu 
jeito de querer bem. Acaso é saudade, Senhora? Às suas 
violetas, na janela, não lhes poupei água e elas murcham. Não 
tenho botão na camisa. Calço a meia furada. Que fim levou o 
saca-rolha? Nenhum de nós sabe, sem a Senhora, conversar com 
os outros: bocas raivosas mastigando. Venha para casa, Senhora, 
por favor.  

 
01. Uma das interpretações possíveis para o título do conto, 
“Apelo”, é a de que o narrador: 
 a) faz um apelo para que alguém limpe sua casa, já que está 

sozinho.  
b) se dá conta da falta que a mulher faz e apela para que ela 

volte.  
c) faz um apelo para que a mulher o visite, às vezes, para manter 

a casa em ordem.  
d) se dá conta da bagunça da casa e apela para que a mulher 

volte. 
 
02.  Assinalar a alternativa que contém um erro de ortografia: 
a) beleza, duquesa, francesa  
b) estrupar, pretensioso, deslizar  
c) esplêndido, meteorologia, hesitar  
d) cabeleireiro, consciencioso, manteigueira 
 
03. Assinalar a alternativa correta quanto à grafia das palavras: 
a) atraz - ele trás  
b) atrás - ele traz  
c) atrás - ele trás  
d) atraz - ele traz 
 
04. Leia o texto a seguir e responda à questão.  

 
 

Com a finalidade de divulgar dados sobre o analfabetismo no 
Brasil, o autor produziu um gráfico em que um eixo informa: 
a) os anos em que os dados foram colhidos; e o outro, a região.  
b) os anos em que os dados foram colhidos; e o outro, o número 

de analfabetos.  
c) o número de analfabetos; e o outro, a região em que vivem 

esses analfabetos.  
d) o número de analfabetos; e o outro, o ano em que os dados 

foram colhidos. 
 
05.  Assinalar a palavra graficamente correta: 
a) bandeija  
b) mendingo  
c) irrequieto  
d) carangueijo 
 
06.  Assinalar a alternativa que completa as lacunas da frase 
abaixo, na ordem em que aparecem. "O Brasil de hoje é diferente, 
_____ os ideais de uma sociedade _____ justa ainda 
permanecem". 
a) mas - mas  
b) mais - mas  
c) mas - mais  
d) mais – mais 
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

Primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje 
 
A primeira ciclorrota de São Paulo começa a funcionar hoje na 
zona sul, cortando o Brooklin, a Chácara Santo Antônio e o 
Jardim Cordeiro. São 15 quilômetros ligando os Parques do 
Cordeiro à Avenida Jornalista Roberto Marinho.  
A sinalização foi finalizada ontem e inclui logotipo de bicicletas, 
placas e faixas informando sobre a existência da ciclorrota e 
alertando motoristas para reduzirem a velocidade.  
Diferentemente das ciclovias, onde o tráfego das bicicletas é 
isolado, a ciclorrota de bicicleta consiste em uma via 
compartilhada que funcionará 24 horas por dia.  
Mas nem bem surgiu e a ciclorrota já é motivo de polêmica. O 
ponto que poderá causar mais discussão é o limite de velocidade 
de 30 km/h nessas vias, eminentemente residenciais. A exceção 
ficará por conta das Ruas Alexandre Dumas e Verbo Divino, onde 
o limite será de 40 km/h – a justificativa é que contam com tráfego 
mais intenso e servem de passagem de ônibus. Não estão 
previstos radares.  
 
07. Segundo a reportagem, na ciclorrota o: 
a) tráfego de bicicleta é em via compartilhada.  
b) tráfego de bicicleta é isolado de outras vias.  
c) limite de velocidade é de 30 km/h em toda a extensão.  
d) limite de velocidade é de 40 km/h em toda a extensão.  
 
08. Assinalar o par de palavras antônimas: 
a) pavor - pânico  
b) pânico - susto  
c) dignidade - indecoro  
d) dignidade – integridade 
 
09.  Em que caso todos os vocábulos são grafados com "x" ? 
a) __ícara, __ávena, pi__e, be__iga  
b) __enófobo, en__erido, en__erto, __epa  
c) li__ar, ta__ativo, sinta__e, bro__e  
d) ê__tase, e__torquir, __u__u, __ilrear 
 
Leia o poema e responda à questão. 
  
O bicho                 

                                          (poema de Manuel Bandeira)  
 
Vi ontem um bicho  
Na imundície do pátio,  
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Catando comida entre os detritos.  
Quando achava alguma coisa,  
Não examinava nem cheirava:  
Engolia com voracidade.  
O bicho não era um cão.  
Não era um gato.  
Não era um rato.  
O bicho, meu Deus, era um homem.  
 
10. Pode-se afirmar que o tema em torno do qual o poema se 
constrói é a: 
a) imundície humana.  
b) voracidade humana.  
c) imundície dos animais.  
d) miséria humana.  
 
11.  Assinale o item em que todas as palavras são acentuadas 
pela mesma regra de: também, incrível e caráter. 
a) alguém, inverossímil, tórax  
b) hífen, ninguém, possível  
c) têm, anéis, éter  
d) há, impossível, crítico  
 
12. Em qual das alternativas o uso do acento indicativo de crase é 
facultativo? 
a) Minhas idéias são semelhantes às suas.  
b) Ele tem um estilo à Eça de Queiroz  
c) Dei um presente à Mariana.  
d) Fizemos alusão à mesma teoria.  
 
Leia o texto e responda à questão.  
 

O maior peixe da terra 
 

O maior peixe do mundo é o tubarão baleia, encontrado 
nos mares tropicais de todo o globo, podendo medir até 20 metros 
de comprimento. O bicho tem a cabeça achatada e corpo marrom 
ou cinza coberto por manchas claras. Apesar do tamanho, ele não 
é temido como o tubarão branco (astro do famoso filme de 
Spielberg que completou 25 anos em 2000), pois se alimenta 
apenas de pequenos peixes, crustáceos e plâncton. Para isso, o 
peixão possui uma grande boca, que mantém aberta enquanto 
nada lentamente para filtrar o alimento da água.  
 
13. Na frase ”Para isso, o peixão possui uma grande boca”, o 
pronome em destaque recupera a ação de: 
 a) filtrar o alimento.  
b) nadar.  
c) atacar.  
d) se alimentar.  
 
14. Assinale a frase gramaticalmente correta: 
a) O Papa caminhava à passo firme. 
b) Dirigiu-se ao tribunal disposto à falar ao juiz. 
c) Chegou à noite, precisamente as dez horas.  
d) Esta é a casa à qual me referi ontem às pressas.  
 
15.  Quanto _____ problema, estou disposto, para ser coerente 
__________ mesmo, _____ emprestar-lhe minha colaboração. 
a) aquele - para mim - a  
b) àquele - comigo - a  
c) aquele - comigo - à  
d) aquele - por mim - a  
 
16.  Assinale a palavra que não se acentua segundo a regra das 
demais: 
a) também.  
b) espécies.  
c) início  
d) centenárias.  
 
 

Conhecimentos Específicos 
 
17. Segundo Idalberto Chiavenato, existem três tipos de 
habilidades necessárias para que o administrador possa trabalhar 
com sucesso. Das alternativas abaixo, uma não se enquadra nos 
ensinamentos de Chiavenato. Identifique-a: 
a) Habilidade técnica; 
b) Habilidade humana; 
c) Habilidade sensitiva; 
d) Habilidade conceitual; 
 
18. Complete: 
A história da Administração é recente. No decorrer da história da 
humanidade, a Administração se desenvolveu com uma lentidão 
impressionante. Somente a partir do século _______ é que ela 
surgiu e apresentou um desenvolvimento de notável pujança e 
inovação.  
a) XVII. 
b) XVIII. 
c) XIX. 
d) XX. 
 
19. Sobre as ênfases na administração, assinale a alternativa 
FALSA. 
a) Ênfase na estrutura é o foco das teorias que consideram a 

Administração uma ciência que cuida da configuração e 
estruturação das organizações, como no caso da Teoria 
Clássica e Teoria da Burocracia. 

b) Ênfase nas pessoas é o foco das teorias que consideram a 
Administração uma ciência que busca a adequação das 
organizações às demandas e situações que ocorrem em seu 
contexto externo, como no caso da Teoria de Sistemas e 
Teoria da Contingência.  

c) Ênfase nas tarefas é o foco das teorias que consideram a 
Administração uma ciência aplicada na racionalização e no 
planejamento das atividades operacionais, como no caso da 
Administração Científica. 

d) Ênfase na tecnologia é o foco das teorias que consideram a 
Administração uma ciência que cuida da aplicação bem-
sucedida da tecnologia na atividade organizacional, como no 
caso da Teoria da Contingência.  

 
20. Assinale a alternativa VERDADEIRA: 
a) A licitação será sigilosa, sendo públicos e acessíveis apenas à 

Comissão Permanente de Licitação. Torna-se pública os atos 
de seu procedimento, após a homologação. 

b) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público os atos de seu procedimento, salvo quanto ao 
conteúdo das propostas, até a respectiva abertura. 

c) A licitação não será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao 
público todos os atos de seu procedimento. 

d) A licitação será sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público 
os atos de seu procedimento após o encerramento do 
certame. 

 
21. Conforme disposto no artigo 6o  da Lei 8.666/93, considera-se 
Obra: 
a) Toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou 

ampliação, realizada por execução direta ou indireta; 
b) Toda atividade destinada a obter determinada utilidade de 

interesse para a Administração, tais como: demolição, 
conserto, instalação, montagem, operação, conservação, 
reparação, adaptação, manutenção, transporte.  

c) Toda aquisição remunerada de bens consistente em materiais 
de construção.  

d) Tudo que garanta o fiel cumprimento das obrigações 
assumidas por empresas em licitações e contratos para 
qualquer tipo de construção.  

 
22. A empreitada por preço global é quando o Poder Público ....  
a) Contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e 

total. 
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b) Executa pelos órgãos e entidades da Administração, isto é 
pelos próprios meios. 

c) Contrata com terceiros sob os regimes de empreitada por preço 
unitário  ou quando se contrata a execução da obra ou do 
serviço por preço certo de unidades determinadas. 

d) Se ajusta mão-de-obra para pequenos trabalhos por preço 
certo, com ou sem fornecimento de materiais; 

 
23. De acordo com o artigo 7o  da Lei Federal nº 8.666/93, as 
licitações para a execução de obras e para a prestação de 
serviços obedecerão ao disposto neste artigo e, em particular, à 
seguinte seqüência, EXCETO: 
a) Projeto básico; 
b) Projeto executivo; 
c) Memorial de cálculo; 
d) Execução das obras e serviços 
 
24. Assinale (V) para Verdadeiro e (F) para Falso:  
(  ) 1- É vedado incluir no objeto da licitação a obtenção de 
recursos financeiros para sua execução, qualquer que seja a sua 
origem, exceto nos casos de empreendimentos executados e 
explorados sob o regime de concessão, nos termos da legislação 
específica. 
(  ) 2- É vedada, a inclusão, no objeto da licitação, de 
fornecimento de materiais e serviços sem previsão de 
quantidades ou cujos quantitativos não correspondam às 
previsões reais do projeto básico ou executivo. 
(   ) 3- É vedada a realização de licitação cujo objeto inclua bens e 
serviços sem similaridade ou de marcas, características e 
especificações exclusivas, salvo nos casos em que for 
tecnicamente justificável, ou ainda quando o fornecimento de tais 
materiais e serviços for feito sob o regime de administração 
contratada, previsto e discriminado no ato convocatório. 
a) Todas são Falsas 
b) Todas são Verdadeiras 
c) Somente a 1 é Falsa 
d) Somente a 1 é Verdadeira 
 
25. De acordo com o artigo 9º da Lei 8.666/93, não poderá 
participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução de 
obra ou serviço e do fornecimento de bens a eles necessários, 
EXCETO: 
a) O autor do projeto, básico ou executivo, pessoa física ou 

jurídica; 
b) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela 

elaboração do projeto básico ou executivo ou da qual o autor 
do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou 
controlador, responsável técnico ou subcontratado; 

c) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou 
responsável pela licitação. 

d) Empresa regulamente inscrita no cadastro do órgão licitante.  
 
26. Assinale a alternativa FALSA. 
Conforme disposto no artigo 10 da Lei 8.666/93, as obras e 
serviços poderão ser executados nas seguintes formas:  
a) Execução direta  
b) Execução indireta 
c) Execução mista  
d) Tarefa ou empreitada integral. 
 
27. Complete (Artigo 18 – Lei 8.666/93). 
Na concorrência para a venda de bens imóveis, a fase de 
habilitação limitar-se-á à comprovação do recolhimento de quantia 
correspondente a __________ da avaliação. 
a) 3% (três por cento) 
b) 5% (cinco por cento) 
c) 10% (dez por cento) 
d) 15% (quinze por cento) 
 
28. O prazo mínimo até o recebimento das propostas ou da 
realização da licitação na modalidade Convite será:  

a) Cinco dias úteis. 
b) Dez dias úteis. 
c) Quinze dias úteis. 
d) Trinta dias úteis. 
 
29. Qual é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitação preliminar, comprovem possuir 
os requisitos mínimos de qualificação exigidos no edital para 
execução de seu objeto? 
a) Concorrência 
b) Tomada de preços 
c) Convite 
d) Concurso 
 
30. Qual a modalidade de licitação para compras e contratação de 
serviços no valor estimado de R$ 700.000,00 (setecentos mil 
reais) ? 
a) Convite 
b) Tomada de preços 
c) Concorrência. 
d) Leilão   
 
31. Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos 
históricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou 
inerentes às finalidades do órgão ou entidade a licitação será..... 
a) Inexigível.  
b) Dispensável. 
c) Precedida de avaliação. 
d) Exigível por técnica. 
 
32. Para fins de habilitação nas licitações, a Lei 12.440/2011, 
mudou a Lei 8.666/93 e passou a exigir-se dos interessados: 
a) Habilitação jurídica; 
b) Qualificação técnica; 
c) Qualificação econômico-financeira; 
d) Regularidade fiscal e trabalhista;     
 
33. Se não estiver fixado no edital, o prazo de validade das 
propostas, no Pregão, será de ... 
a) 20 (vinte) dias  
b) 40 (quarenta) dias  
c) 60 (sessenta) dias  
d) 80 (oitenta) dias 
 
34. Complete: 
No Pregão, declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer, 
quando lhe será concedido o prazo de __________ para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes 
desde logo intimados para apresentar contra-razões em igual 
número de dias, que começarão a correr do término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
a) 3 dias 
b) 5 dias 
c) 10 dias 
d) 15 dias 
 
35. Assinale a alternativa Correta: 
a) Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 

fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão 
solene, por meio de propostas de preços em lances verbais. 

b) Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento de quaisquer bens ou serviços é feita em sessão 
pública, por meio de propostas de preços escritas e lances 
verbais. 

c) Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento de bens ou serviços em geral é feita em sessão 
aberta, por meio de propostas de preços escritas. 

d) Pregão é a modalidade de licitação em que a disputa pelo 
fornecimento de bens ou serviços comuns é feita em sessão 
pública, por meio de propostas de preços escritas e lances 
verbais. 
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36. Complete. 
A licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, não se 
aplica às contratações de ______________________, bem como 
às locações imobiliárias e alienações em geral. 
a) obras de engenharia 
b) obras de arte   
c) serviços gerais 
d) gêneros perecíveis  
 
37. Complete de acordo com o artigo 3o  da Lei 8.112/90: 
___________________ é o conjunto de atribuições e 
responsabilidades previstas na estrutura organizacional que 
devem ser cometidas a um servidor.  
a) Cargo Público 
b) Emprego Público 
c) Função Pública  
d) Chefia Imediata  
 
38. Assinale a alternativa FALSA. 
O servidor público estável só perderá o cargo:  
a) Em virtude de sentença judicial transitada em julgado; 
b) Mediante processo administrativo em que lhe seja assegurada 

ampla defesa;  
c) Mediante procedimento de avaliação periódica de 

desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa.  

d) Mediante pedido de exoneração  
 
39. Qual é o regime de previdência que submete-se o servidor 
ocupante de cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração ? 
a) RPPS - Regime Próprio de Previdência Social 
b) RGPS - Regime Geral de Previdência Social 
c) RCPS - Regime Complementar de Previdência Social 
d) RMPS - Regime Misto de Previdência Social 
 
40. Complete, de acordo com o artigo 38 da CF: 
Ao servidor público da administração direta, autárquica e 
fundacional, investido no mandato de Prefeito,... 
a) Será afastado do cargo, emprego ou função, mas receberá os 

vencimentos salariais. 
b) Não será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração. 
c) Será exonerado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração.  
d) Será afastado do cargo, emprego ou função, sendo-lhe 

facultado optar pela sua remuneração. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




