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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.  
 

Uma parede no fundo 
 

Entro na farmácia e peço um remédio. A moça do balcão 
nem vacila. Volta-se para um computador à sua frente, digita o 
nome do produto e me informa: "A importação desse 
medicamento foi descontinuada". Foi interrompida, ela quis 
dizer. Des + continuar = interromper. Não é uma sorte que 
alguns de seus clientes saibam um pouco de português? 

Um dos ambientes mais desagradáveis hoje no Brasil são 
as farmácias. Quando se entra numa, atravessam-se longos 
corredores formados por estandes, os quais exibem fartas 
opções de xampus, sabonetes, desodorantes. Os outros setores 
são igualmente bem servidos. O de preservativos oferece 
camisinhas de todos os tipos, cores e tamanhos. Os bochechos 
bucais vêm em embalagens que permitem a um cidadão passar 
seis meses gargarejando sem parar um segundo. Mas nada 
supera o estoque de fraldas descartáveis - haja bebês para 
ensopar aquilo tudo. 

Tudo isso é formidável, exceto que o setor de remédios 
resume-se a uma parede no fundo da farmácia, e, em 90% dos 
casos, está desabastecido do medicamento que você procura. 
Não precisa ser algo complicado, como um dentifrício especial 
para boca seca, um anticonvulsivante que exige receita médica 
ou uma pomada para hemorroidas. Remédios muito mais 
simples, de fabricação nacional, vivem em falta. É lógico - não 
há capital que chegue para manter em dia o sortimento de 
fraldas. 

Na Europa, as farmácias ainda são lugares estreitos e 
largos, com três paredes de prateleiras de mogno cheias de 
caixinhas coloridas e, à frente delas, um senhor de branco, com 
os cabelos talvez idem e um jeito de quem conhece a 
fragilidade humana - o farmacêutico. 

No Brasil, as farmácias têm um visual de supermercado, 
inclusive nas fachadas, e empregados que parecem ter sido 
recrutados no McDonald's. 
 

Ruy Castro – Folha de S.Paulo – 12/9/12 
 
1. De acordo com o texto, a vantagem em ser bom de 

português ao fazer um pedido em uma farmácia é a de 
 

(A) não passar vergonha diante do atendente.  
(B) decodificar o significado das palavras difíceis usadas 

pelos atendentes. 
(C) conseguir ler a bula sem a necessidade de pedir 

qualquer informação extra ao atendente. 
(D) contestar a informação que vem do computador do 

atendente. 
 

2. Uma farmácia hoje é desagradável, segundo o autor, 
porque  

 
(A) o setor de remédios se resume a uma única parede. 
(B) só há fraldas e xampus, dos mais diversos modelos. 
(C) é muito difícil pedir qualquer tipo de informação. 
(D) é um lugar estreito, apertado e cheio de remédios. 

 

3. O texto afirma que o setor mais bem servido de uma 
farmácia é o de  

 
(A) remédios. 
(B) xampus.  
(C) bochechos bucais. 
(D) fraldas. 

 

4. Uma das ideias do texto é a de que o farmacêutico que 
hoje trabalha em uma farmácia passou a  

 
(A) assumir uma função automatizada. 
(B) ganhar um visual de supermercado. 
(C) manter a imagem ultrapassada do senhor de idade. 
(D) ser visto como incapaz de informar dúvidas básicas. 

 

5. O autor nos informa que “descontinuar” significa também 
“interromper”. Um outro sinônimo para esses termos é 

 
(A) consentir. 
(B) desimpedir. 
(C) deter. 
(D) romper. 

 

6. No terceiro parágrafo, o autor usa a palavra “exceto”. 
Assinale a alternativa em que o som de S também esteja 
corretamente grafado. 

 
(A) Ceção. 
(B) Excêntrico. 
(C) Submição. 
(D) Retenssão. 

 

7. No último parágrafo, lê-se que “No Brasil, as farmácias 
têm  um visual de supermercado”. Assinale a alternativa 
em que o verbo esteja também conjugado corretamente. 

 
(A) Meu pai vêm de uma família muito tradicional. 
(B) João disse que ele têm mais de dez brinquedos. 
(C) Os mercados aqui não tem remédios para vender. 
(D) Essas pedras vêm de longe. 

 

Leia a tirinha abaixo para responder à questão 8. 
 

 
 

Adão – Mundo Monstro – Folha de S.Paulo – 12/9/12 
 
8. O fato de o personagem não se adaptar à sociedade está 

ligado à informação de que ele  
 

(A) tem um outro personagem que fala por si. 
(B) está à frente de seu tempo. 
(C) não consegue se comunicar. 
(D) precisa ficar se explicando sempre. 

 

MATEMÁTICA  
 

9. Uma esfera tem um diâmetro de 30 pés. Sabe-se que um 
pé é igual a 12 polegadas e cada polegada corresponde a 
aproximadamente 25,4 mm. Se a esfera expandir o seu 
diâmetro para 36 pés, o aumento aproximado do volume 
dessa esfera expandida, em relação à esfera original com 
30 pés de diâmetro, será de  

 
(A) 3,14% 
(B) 20% 
(C) 73% 
(D) 44%  
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10. O motorista de um automóvel vindo por uma rua de mão 
única a uma velocidade de 60 Km/h é surpreendido por 
uma moto que entra nessa rua na contramão a uma 
velocidade de 80 Km/h. Sendo a distância entre ambos de 
30 metros, o tempo aproximado até a colisão se os freios 
não forem acionados será   
 
(A) menos de 1 segundo. 
(B) mais de 1 até 2 segundos. 
(C) mais de 2 até 5 segundos. 
(D) mais de 5 segundos. 

 

11. O comprimento de um retângulo é igual ao dobro de sua 
largura e a sua área é igual a 450 cm2. Quais são os 
valores, em cm, do comprimento e da largura desse 
retângulo? 

 
(A) 25 e 20 
(B) 30 e 15 
(C) 20 e 25 
(D) 15 e 30 

 

12. João tem um guarda-roupa composto por 5 calças, 10 
camisas e 2 pares de sapatos. Quantos conjuntos 
distintos, formados por uma calça, uma camisa e um par 
de sapatos, ele poderá vestir? 

 
(A) 17 
(B) 34 
(C) 50 
(D) 100  

 

13. João e Maria se tornaram pais aos 20 anos e tiveram 2 
filhos gêmeos que coincidentemente também se tornaram 
pais aos 20 anos tendo ambos filhos gêmeos. 
Continuando a acontecer o mesmo com seus filhos, 
quantos serão os descendentes sanguíneos (filhos, netos, 
bisnetos e tataranetos) de João e Maria quando eles 
tiverem 80 anos? 

 
(A) 8 
(B) 16 
(C) 32 
(D) 30  

 

14. Resolva a seguinte inequação: (5x – 1) < (45 – 2x) 
 

(A) x > 46/7 
(B) x = 46/7 
(C) x < 46/7 
(D) x = 0 

 

15. Resolva a seguinte inequação: (x/5) + (2 – 3x) > (3x-1) 
 

(A) x > 29/15 
(B) x < 29/15 
(C) x > 15/29 
(D) x < 15/29 

 

16. O salário de determinada categoria profissional no 
município de Santana de Parnaíba é de R$ 1.250,00. 
Buscando melhorias em sua remuneração a categoria 
reivindicou um aumento de 25%, mas a prefeitura 
ofereceu uma contraoferta de apenas 30% sobre o 
reivindicado. O aumento oferecido pela prefeitura foi de 

 
(A) R$ 312,50 
(B) R$ 375,00 
(C) 55% 
(D) 7,5% 
 
 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 

17. A pesquisa em saúde no Brasil tem apresentado grande 
desenvolvimento nas últimas décadas, como resultado de 
políticas e linhas de financiamento que incentivaram a 
formação de pesquisadores e a consolidação de grupos 
de pesquisa, particularmente em instituições públicas de 
ensino superior e pesquisa. No início do século 20, um 
grande pesquisador brasileiro foi pioneiro no estudo de 
doenças tropicais e da medicina experimental, tendo 
atuado como cientista, médico, bacteriologista, 
epidemiologista e sanitarista. Assinale a alternativa que 
indica o nome desse pesquisador, famoso por combater a 
febre amarela. 

 
(A) Carlos Chagas. 
(B) Oswaldo Cruz. 
(C) Emílio Ribas. 
(D) Vital Brasil. 

 

18. A presidenta Dilma Rousseff sancionou, no dia 29 de 
agosto de 2012, a lei que prevê para as universidades 
públicas federais e os institutos técnicos federais a reserva 
de, no mínimo, 50% das vagas a estudantes que tenham 
cursado todo o ensino médio em escolas da rede pública, 
com distribuição entre negros, pardos ou indígenas. Essa 
lei é popularmente conhecida por 

 

(A) Código de Defesa do Consumidor. 
(B) Lei de Cotas. 
(C) Lei da Ficha Limpa. 
(D) Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional. 

 

19. O livro “Estação Carandiru”, que se transformou num dos 
filmes de maior bilheteria do cinema brasileiro, foi escrito 
por um médico oncologista durante o trabalho voluntário 
de prevenção à AIDS que realizou com detentos. Esse 
médico chama-se 

 

(A) Adib Jatene. 
(B) Ivo Pitanguy. 
(C) Drauzio Varella. 
(D) Euryclídes de Jesus Zerbini. 

 

20. O termo BRICS é uma sigla que se refere a países em 
desenvolvimento que formaram um grupo político de 
cooperação, que abre aos seus cinco membros espaço 
para diálogo, identificação de convergências em relação a 
diversos temas e também ampliação de contatos e 
cooperação em setores específicos. Assinale a alternativa 
que indica os países que compõem esse grupo. 

 

(A) Bolivia, Russia, Indonésia, Chile e Senegal. 
(B) Botswana, Ruanda, Índia, China e África do Sul . 
(C) Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. 
(D) Brasil, Ruanda, Indonésia, Senegal e Chile. 

 

21. Em 1º de maio de 2011, o presidente dos Estados Unidos, 
Barack Obama, fez um pronunciamento em rede nacional 
para confirmar a morte do terrorista mais procurado do 
mundo, líder da Al Qaeda. Esse terrorista chama-se 
 
(A) Saddam Hussein. 
(B) Hosni Mubarack. 
(C) Mahmoud Ahmadinejad. 
(D) Osama Bin Laden. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

22. É um conjunto de formatações que pode ser utilizado para 
inserir certas características a um texto do Microsoft Office 
Word 2007, como tipo de fonte, padronização de itens, 
espaçamentos etc. Trata-se da ferramenta 

 
(A) Exibição. 
(B) Estilo. 
(C) Fonte. 
(D) Formatação. 

 

23. No Microsoft Office Word 2007, o botão destacado na 
imagem abaixo serve para 

 
 
 
 
 
 
 

(A) abrir a opção Salvar do documento. 
(B) abrir os documentos recentes do Word. 
(C) abrir um novo documento. 
(D) personalizar a Barra de Ferramentas de Acesso 

Rápido. 
 

Observe a planilha abaixo extraída do Microsoft Office 
Excel para responder às questões 24 e 25. 

 

 
 
24. Sobre a fórmula digitada na célula B8, é correto afirmar 

que 
 

(A) o sinal de igual não é necessário para cálculos de 
SOMA. 

(B) o símbolo ; (ponto-e-vírgula) utilizado na fórmula 
indica que a soma será realizada com os valores das 
células de A2 até A5. 

(C) depois de digitar esta fórmula e clicar na tecla 
<Enter>, o resultado que deverá aparecer será 
R$216. 

(D) esta fórmula terá como resultado a soma dos valores 
das células A2 e A5. 

 
 
 
 
 
 
 

25. Se fosse digitada, na célula B8, a fórmula 
=MÍNIMO(A1:A6), pode-se afirmar que  

 
(A) seria realizada a divisão mínima entre os valores 

contidos nas células A1 e A6. 
(B) o resultado obtido seria o valor contido na célula A4. 
(C) os valores contidos nas células A1 até A6 seriam 

colocados em ordem, do mínimo ao máximo. 
(D) não se obteria um resultado válido, pois o símbolo : 

(dois-pontos) não condiz com a função MÍNIMO. 
 

26. Sobre algumas funcionalidades do Windows de modo 
geral, assinale a alternativa correta. 
 
(A) O Windows Explorer exibe os arquivos e pastas do 

computador. 
(B) O Bloco de Notas cria e edita arquivos de texto 

usando formatação de texto complexa. 
(C) Mozilla é um firewall que já vem instalado com as 

últimas versões do Windows. 
(D) O Windows Update é um programa utilizado para 

gerenciamento de arquivos de vídeo e som. 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  
 

As questões de 27 a 40 referem-se ao disposto na Lei 
Complementar Nº 34, de 25 de maio de 2011 (Estatuto 
dos servidores públicos do município de Santana de 
Parnaíba). 

 
27. Considera-se servidor público a pessoa 
 

(A) que ocupa emprego público. 
(B) que exerce função pública. 
(C) legalmente investida em cargo público. 
(D) que colabora com a administração pública. 

 

28. Para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público,  

 
(A) as pessoas jurídicas da Administração direta 

poderão efetuar concurso público para provimento 
de cargos públicos, por tempo determinado, nas 
condições e prazos previstos em decreto específico.  

(B) os órgãos da Administração direta, as autarquias e 
as fundações públicas poderão efetuar contratação 
de pessoal por tempo determinado, nas condições e 
prazos previstos em Lei específica. 

(C) as pessoas jurídicas da Administração indireta 
poderão efetuar concurso público para provimento 
de empregos públicos, por tempo indeterminado, 
nas condições e prazos previstos em resolução 
específica.   

(D) os órgãos da Administração indireta poderão efetuar 
contratação de pessoal por tempo indeterminado, 
nas condições e prazos previstos em portaria 
específica. 

 

29. No que concerne ao concurso público para o provimento 
de cargos na Administração Pública, NÃO se apresenta 
como etapa possível de ser realizada:  
 
(A) Análise de experiência prévia profissional. 
(B) Prova Prática. 
(C) Apresentação de Titulação. 
(D) Investigação Social. 
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30. No que diz respeito ao provimento de cargos públicos, 
pode ser afirmado que 

 
(A) é vedada a fixação de limite máximo de idade em 

concursos para admissão de pessoal, sem qualquer 
ressalva.  

(B) a investidura em cargo público ocorre com o 
exercício.  

(C) o provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da 
autoridade competente, do Poder ou Entidade que 
realizou o concurso. 

(D) de acordo com os critérios de acessibilidade, às 
pessoas com deficiência é assegurado o direito de 
se inscrever em concurso público, sendo-lhes 
reservadas 10% (dez por cento) das vagas 
oferecidas no certame.  

 

31. A respeito da nomeação, assinale a alternativa correta. 
 

(A) A nomeação far-se-á no mesmo cargo ou no cargo 
resultante de sua transformação. 

(B) A nomeação far-se-á em caráter efetivo para cargos 
de confiança. 

(C) A nomeação far-se-á em comissão, quando 
decorrente de concurso público. 

(D) A nomeação para cargo efetivo depende da prévia 
habilitação em concurso público de provas ou de 
provas e títulos, obedecida a ordem de classificação 
e o prazo de sua validade. 

 

32. No que diz respeito à reintegração, pode ser afirmado que 
 

(A) encontrando-se provido o cargo, o eventual 
ocupante, se vitalício, será reconduzido ao cargo de 
origem, com direito a indenização. 

(B) quando a reintegração gerar o deslocamento 
sucessivo de diversos servidores, a regra da 
exoneração ou disponibilidade se aplicará ao último 
da sucessão. 

(C) encontrando-se provido o cargo, o eventual 
ocupante, se estável, será posto em 
indisponibilidade com remuneração integral.  

(D) reintegração é a investidura do servidor no cargo, 
anteriormente vago, quando invalidada a sua 
exoneração, por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens. 

 

33. No que concerne à extinção do cargo público, pode ser 
afirmado que 

 

(A) extinto o cargo, o servidor ficará em disponibilidade 
remunerada, com remuneração integral, até seu 
adequado aproveitamento em outro cargo. 

(B) a extinção de cargo ou a declaração de sua 
desnecessidade somente serão admitidas se 
efetuadas por lei municipal. 

(C) o servidor em disponibilidade está desobrigado de 
contribuir para o regime de previdência. 

(D) será tornado sem efeito o aproveitamento e cassada 
a disponibilidade se o servidor não entrar em 
exercício no prazo legal, sem qualquer ressalva.  

 

34. A vacância do cargo público poderá decorrer de 
 

(A) concessão de licença para tratamento de saúde. 
(B) aposentadoria. 
(C) afastamento temporário. 
(D) posse em outro cargo acumulável. 

 

35. No que concerne à remoção e à redistribuição, pode ser 
afirmado que 
 
(A) o servidor poderá requerer sua remoção, que ficará 

condicionada ao interesse da Administração e ao 
atendimento das necessidades do serviço. 

(B) redistribuição é o deslocamento do servidor, no 
interesse da Administração, no âmbito do mesmo 
quadro, de um órgão para outro do Poder Executivo. 

(C) nos casos de extinção de órgão ou entidade, os 
servidores efetivos que não puderem ser removidos, 
serão colocados em indisponibilidade, até a sua 
reintegração aos quadros da administração pública. 

(D) remoção é o deslocamento do cargo, provido ou 
não, para quadro de pessoal de outro órgão ou 
entidade do mesmo Poder, observando sempre o 
interesse da Administração. 

 

36. A respeito de posse, exercício e investidura no cargo 
público, pode ser afirmado que 

 
(A) posse é o efetivo desempenho das atribuições, 

deveres e responsabilidades do cargo público ou da 
função de confiança. 

(B) no ato da posse e exoneração do cargo, o servidor 
deverá apresentar declaração dos bens que 
constituem seu patrimônio. 

(C) a posse do servidor efetivo que for nomeado para 
outro cargo, dependerá de ulterior inspeção médica, 
mesmo que se encontre em exercício. 

(D) a posse e o exercício deverão ocorrer no prazo 
máximo de 10 (dez) dias, contados da publicação do 
ato de convocação, podendo, por interesse da 
Administração, ser prorrogado o prazo uma única 
vez, pelo mesmo prazo.  

 

37. O servidor público estável poderá perder o cargo 
 

(A) em virtude de sua inabilitação em estágio probatório. 
(B) quando constatada a prática de infração disciplinar 

através da verdade sabida. 
(C) em virtude de sentença judicial transitada em 

julgado. 
(D) mediante processo administrativo inquisitorial.  

 

38. Será considerado de efetivo exercício, exceto para os 
processos de evolução funcional e estágio probatório, o 
afastamento em virtude de 
 
(A) exercício de outro cargo municipal de provimento em 

comissão. 
(B) doação de sangue, até o limite de duas vezes por 

ano.  
(C) luto de 5 (cinco) dias consecutivos, pelo falecimento 

de cônjuge, companheiro, pais, filhos, padrasto, 
madrasta, enteado, irmãos e irmãs, avós, netos ou 
menor sob sua guarda ou tutela. 

(D) luto de 2 (dois) dias alternados, pelo falecimento de 
cunhados ou sogros. 
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39. Os servidores que trabalham com habitualidade em locais 
insalubres, ou exercem atividades ou operações 
perigosas, fazem jus a um adicional, observada, entre 
outras, a seguinte disposição legal: 

 
(A) o exercício de trabalho em condições insalubres 

assegura a percepção de adicional de 5% (cinco por 
cento), 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) 
do menor vencimento do Município de Santana de 
Parnaíba, segundo se classifiquem, 
respectivamente, nos graus leve, grave e 
gravíssimo.  

(B) são consideradas atividades ou operações 
insalubres aquelas que, pela natureza, pelas 
condições ou pelo método de trabalho, exponham os 
servidores a agentes nocivos à saúde, em razão da 
natureza e do tempo de exposição aos seus efeitos. 

(C) o trabalho em condições de periculosidade assegura 
ao servidor um adicional de 25% (vinte e cinco por 
cento), sobre o vencimento inicial do cargo do 
servidor, com os acréscimos de outras vantagens. 

(D) o servidor que fizer jus aos adicionais de 
insalubridade e de periculosidade poderá postular a 
acumulação das referidas vantagens, desde que 
faça prova apta de sua especial e peculiar situação 
profissional.  

 

40. No que diz respeito ao regime disciplinar dos servidores 
públicos do município de Santana do Parnaíba, pode ser 
afirmado que 

 
(A) a exoneração é uma modalidade de penalidade 

disciplinar. 
(B) será punido com suspensão de até 10 (dez) dias o 

servidor que recusar-se a ser submetido à inspeção 
médica determinada pela autoridade competente.  

(C) caberá a aplicação da penalidade de demissão em 
caso de incontinência pública e conduta 
escandalosa. 

(D) a pena de suspensão poderá ser aplicada em caso 
de reincidência, no período de 1 (um) ano, de falta 
punida com a advertência. 

 
REDAÇÃO  

 
Elabore um texto dissertativo-argumentativo com, no 
mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas, 
efetivamente, escritas acerca do tema: 
 
“Os dilemas da gestão municipal democrática se 

apresentam como expressão dos conflitos de interesses que 

permeiam o exercício do governo. As análises de como cada 

prefeitura soube se haver com esses conflitos devem permitir 

um esforço de generalização que torne possível uma discussão 

acerca dos limites e possibilidades de mudança a partir da ação 

dos governos municipais.”  (Silvio Caccia Bava – sociólogo, 

mestre em Ciência Política, pesquisador do Instituto Polis, diretor 

da ABONG – Associação Brasileira de Organizações não 

Governamentais) 

 
Dilemas da Gestão Municipal Democrática 

 
 

RASCUNHO: 




