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INSTRUÇÕES 
 

1-Material a ser utilizado: caneta esferográfica azul ou preta. Os objetos 
restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, 
inclusive aparelho celular devidamente cadastrado e etiquetado junto ao 
fiscal de sala. 
2- Ao terminar a conferência do caderno de provas, caso o mesmo esteja 
incompleto ou tenha qualquer defeito, o (a) candidato (a) deverá solicitar 
ao fiscal de sala que o substitua, não cabendo reclamação neste sentido 
após, decorridos 15 minutos da entrega do mesmo. Inclusive devendo o 
candidato verificar se o cargo em que se inscreveu encontra-se 
devidamente identificado no caderno de provas.  
3- Deve-se marcar no GABARITO/CARTÃO DE RESPOSTAS apenas uma 
opção em cada questão, com caneta azul ou preta, SEM RASURAS, SEM 
AMASSÁ-LO, SEM PERFURÁ-LO, caso contrário, a questão será anulada. 
4- A duração da prova é de 03 (TRÊS) horas, já incluído o tempo destinado 
à identificação - que será feita no decorrer da prova – e ao preenchimento 
do CARTÃO DE RESPOSTAS (GABARITO). 

 

CONCURSO PÚBLICO 

 

 

 

 

TARDE 

 
 

 

NÍVEL MÉDIO 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

 Internet: 

www.institutomachadodeassis.com.br 
 

 Telefone: (86)9986-7981 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova 

 

NOME DO CANDIDATO: 

_________________________________________________________ 
 

Nº DE INSCRIÇÃO: 

_________________________________________________________ 

 

http://www.institutomachadodeassis.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                                          QUESTÕES DE 1 A 10 
 

 
INSTRUÇÃO: 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 

correspondente na Folha de Respostas. 
 

 

 

CENA DE RUA 

“RIO DE JANEIRO – Durou duas horas, ou mais, a tentativa do amigo em provar que a 
violência está entranhada no homem desde os tempos da criação do mundo, é peça de 
nosso equipamento básico, como os rins, o fígado, o esôfago e o piloro. Como prova, 
citou desde o assassinato de Abel por seu irmão Caim até a chacina da Baixada 
Fluminense. 

 Pensando bem, dei-lhe razão em parte. A história e as lendas da humanidade são 
uma sucessão de guerras, crimes pessoais e coletivos provocados por motivos fúteis. No 
campo da lenda, a guerra de Tróia, por causa de uma mulher, ou a morte de Desdêmona, 
por causa de um lenço. No campo da história, brigou-se por causa de cavalos, de vasos 
tidos como sagrados. Nos tempos da nobreza, por filhos que não nasceram na hora 
devida e por outros que nasceram na indevida hora. 

 Critiquei a generalização do amigo, mas aqui, no fundo, concordei com quase tudo 
que ele dizia. A violência é tão humana quanto o amor – sentimento que também causa 
violência quando contrariado ou traído. 

 Após a conversa, voltando para o carro, vi uma velhinha ser assaltada na esquina da 
Barata Ribeiro com Santa Clara, um sujeito magrinho, de short, tirou-lhe a bolsa com 
força, a velhinha caiu, ajudei-a a levantar-se, alguém já havia pedido uma ambulância 
pelo celular. Tudo bem, segui meu caminho e só então, quando peguei o volante do 
carro, notei que minha mão estava suja do sangue da velhinha. Ela se machucara na 
fronte e eu havia segurado sua cabeça. 

 Cena que deveria esquecer logo e, mesmo que não a esquecesse, não mereceria 
memória e crônica. Mas fiquei impressionado com aquele sangue. Lembrei da conversa 
do amigo, a violência que faz parte do equipamento humano. 

 Limpei a mão e o volante com o lenço de papel que apanhei no porta-luvas. Joguei 
o lenço num bueiro junto à calçada. Um cidadão ia passando e me reprovou a falta de 
educação e civilidade. Xingou minha mãe. Eu xinguei a dele e fui embora. “ 

Carlos Heitor Cony. Gazeta do Povo, Curitiba, 17 mar. 2005 
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O autor diz que a cena que serviu de mote para a crônica sequer mereceria a memória ou o registro. O que o fez mudar de 

ideia? Assinale: 

A) A comparação com o amor, que causa violência quando contrariado ou traído. 

B) Ter visto uma velhinha ser assaltada e machucada no centro da cidade. 

C) A lembrança da conversa com o amigo, que o fez concluir que a violência faz parte do equipamento humano. 

D) Uma pessoa tê-lo ofendido por jogar um lenço de papel num bueiro perto da calçada. 

E) A reprovação de um individuo que ao passar reprovo-o por ter sido mal educado ao jogar o lenço num bueiro. 

 

 

 

O uso do diminutivo pode sugerir vários sentidos. Assinale a alternativa que expressa os sentidos sugeridos pelo uso do 

diminutivo de “velha” e “magro”, respectivamente, no trecho: 

              

          “Após a conversa, voltando para o carro, vi uma velhinha ser assaltada na esquina da 

“Barata Ribeiro com Santa Clara, um sujeito magrinho, de short, tirou-lhe a bolsa com força,...” 

 

A) Tamanho e tamanho. 

B) Tamanho e desprezo. 

C) Carinho e tamanho. 

D) Carinho e carinho. 

E) Tamanho e esnobação 

 

 

 

 

O texto está dividido em seis parágrafos, cada um deles possui uma ideia central. Assinale a alternativa que expressa às 

ideias centrais por parágrafo: 

 

A)  

I. Um amigo do narrador tenta convencê-lo de que a violência é inerente ao ser humano. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para defender a tese do amigo. 

III. O narrador assume que concorda com quase tudo que o amigo disse, embora critique a generalização feita por ele. 

IV. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona e o leva a refletir sobre a conversa com o amigo. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, ofende também quem o ofendeu 

e vai embora. 

 

B)  

I.  O tempo de conversa entre o narrador e seu amigo foi muito longo. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para refutar a tese do amigo. 

III. Comparação entre a violência e o amor. 

QUESTÃO 01 

QUESTÃO 02 

QUESTÃO 03 
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IV. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona, mas o fato logo deve cair no esquecimento. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

C)  

I. O tempo de conversa entre o narrador e seu amigo foi muito longo. 

II. Alguns atos de violência por motivos fúteis não podem servir para justificar a tese do amigo. 

III. Embora critique a generalização feita pelo amigo, o narrador assume que concorda com quase tudo que ele disse. 

IV. O narrador, dias depois, presencia um assalto cometido contra uma velhinha. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona, mas o fato logo deve cair no esquecimento. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

D)  

I. Um amigo do narrador tenta convencê-lo de que a violência é inerente ao ser humano. 

II. Exemplos de atos de violência por motivos fúteis são apresentados para defender a tese do amigo. 

III. O narrador presencia um assalto cometido contra uma velhinha, logo após a conversa, antes mesmo de chegar ao 

carro e a auxilia. 

IV. Embora critique a generalização feita pelo amigo, o narrador assume que concorda com quase tudo que ele disse. 

V. O sangue na mão do narrador o impressiona e o leva a refletir sobre a conversa com o amigo. 

VI. Ao jogar o lenço sujo de sangue na rua, o narrador é repreendido e ofendido, então, cala-se e vai embora. 

 

E)  

I. O narrador comete um ato de violência e tenta convencer o amigo a fazer o mesmo 

II. Nenhum caso de violência serve para ilustrar a posição de defesa do amigo sobre o ser humano 

III. Ao ser repreendido por sua falta de educação ele dar razão ao amigo sobre a índole do ser humano  

IV. O narrador se lembra de um ato de violência que presenciou há alguns atrás para provar sua tese 

V. Ele se ofende por ter sido repreendido por sua falta de educação ao jogar o lenço na rua 

VI. Ao se ferir ele lembra da conversa que teve com o amigo sobre a violência inerente ao ser humano 

 

 

 

 

Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços em branco: 

“É preciso que __________ novidades interessantes que _______ e ________ ao mesmo tempo”. 

A) surjam – divertem – instruam; 

B) surjam – divirtam – instruam; 

C) surjam – divirtam – instruem; 

D) surgem – divertem – instruem; 

E) surgem – divirtam – instruam. 

 

 

 

 

QUESTÃO 04 
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Leia o poema abaixo do poeta romântico Álvares de Azevedo, escrito um mês antes de sua morte em seguida responda as 

questões propostas. 

Se eu morresse amanhã 

 
 

Se eu morresse amanhã, viria ao menos 

Fechar meus olhos minha triste irmã; 

Minha mãe de saudades morreria 

Se eu morresse amanhã! 

 

Quanta glória pressinto em meu futuro! 

Que aurora de porvir e que manhã! 

Eu perdera chorando essas coroas 

Se eu morresse amanhã 

 
 
 
 
 

 

 
 

Ao longo do poema os tempos verbais sofrem variação. Observe as formas verbais empregadas na 1ª estrofe. Em que 

tempo e modo estão? 

A) Morresse: pretérito imperfeito do subjuntivo; viria e morreria: futuro do pretérito do indicativo. 

B) Morresse: pretérito Imperfeito do Indicativo; viria e morreria: pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo. 

C) Morresse: Futuro do Pretérito do subjuntivo; viria e morreria: Futuro do Subjuntivo. 

D) Morresse: pretérito Mais-que-perfeito do Indicativo; viria e morreria: Futuro do Presente do Indicativo. 

E) Morresse: pretérito Perfeito do Indicativo; viria e morreria: Futuro do Subjuntivo. 

 

 
 

De acordo com a variedade padrão da língua, os tempos e modos verbais da 1ª estrofe estão em perfeita correlação? 

A) Sim o pretérito imperfeito do indicativo se correlaciona com o pretérito mais-que-perfeito do indicativo 

B) Não, pois o futuro do pretérito do subjuntivo não se correlaciona com o futuro do subjuntivo. 

C) Sim, o futuro do pretérito do indicativo se correlaciona com o pretérito imperfeito do subjuntivo. 

D) Sim, pois o pretérito mais-que-perfeito do indicativo se correlaciona com o futuro do presente do indicativo. 

E) Sim, pois o pretérito perfeito do indicativo se correlaciona com o futuro do subjuntivo. 

 

 
 

Observe agora que na 2ª, na 3ª e na 4ª estrofes são feitas as seguintes correlações verbais: perdera/batera/emudecera – 

morresse. As três primeiras formas estão no pretérito mais – que - perfeito do indicativo, mas tem, no contexto, valor 

semântico de outro tempo verbal. Qual é ele? 

A) Pretérito Imperfeito do indicativo 

B) Pretérito imperfeito do subjuntivo 

C) Pretérito perfeito do indicativo 

D) Futuro do pretérito do indicativo 

E) Futuro do pretérito do subjuntivo 

Que dor! Que céu azul! Que doce n’alva. 

Acorda a natureza mais louçã! 

Não me batera tanto amor no peito 

Se eu morresse amanhã! 

 

Mas essa dor da vida que devora 

À ânsia de glória, o dolorido afã... 

A dor no peito emudecera ao menos 

Se eu morresse amanhã 

 

(In: Álvares de Azevedo. São Paulo: Abril 

educação, 1982.p. 51 Literatura 

Comentada). 

 

QUESTÃO 05 

QUESTÃO 06 

QUESTÃO 07 
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Em todas as estrofes, há a conjunção se que funciona como suporte linguístico para o eu lírico adentrar o plano hipotético, 

o plano da fantasia. Qual dos seguintes valores semânticos ela expressa? 

 

A) Causa e indicação 

B) Consequência e proporção 

C) Tempo e valor 

D) Adversidade e adição 

E) Condição e concessão 

 

 

 

 

Leia a frase abaixo de Millôr Fernandes 

 

 

 

 

 

 

A palavra mal, no caso específico da frase acima de Millôr, é: 

 

A) Substantivo 

B) Advérbio 

C) Conjunção 

D) Preposição 

E) Adjetivo 

 

 

 

 

Indique a única sequencia em que todas as palavras estão grafadas corretamente: 

 

A) fanatizar - analizar - frizar.  

B) fanatisar - paralizar - frisar.  

C) banalizar - analisar - paralisar.  

D) realisar - analisar - paralizar. 

E) utilizar - canalisar - vasamento. 

 
 
 
 
 
 

 

Beber é mal, mas é muito bom. 

(FERNANDES, Millôr, Folha de S. Paulo, 5 de ago. 2001, p. 18.). 

 

QUESTÃO 08 

QUESTÃO 09 

QUESTÃO 10 
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CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES                           QUESTÕES DE 11 A 15 
 

 
 

 

 

 

 

Acompanhe a seguinte notícia publicada no site G1 Notícias, em 24/05/2012, às 15h45:  

 

Comissão aprova projeto que inclui casamento gay no Código Civil 

Proposta da senadora Marta Suplicy não interfere no casamento religioso. 

Projeto ainda precisa passar por CCJ e plenário do Senado e pela Câmara. 

“A Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa (CDH) aprovou projeto de lei da senadora Marta 

Suplicy (PT-SP) que introduz no Código Civil a união estável entre casais homossexuais e a possibilidade da 

conversão dessa união em casamento civil”.  

 

Sobre este tema, podemos afirmar corretamente todas as alternativas abaixo, exceto: 

A) A proposta não interfere nos critérios adotados pelas igrejas para o casamento religioso. 

B) O projeto de Marta Suplicy transforma em lei a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), que em maio do ano 

passado reconheceu a união estável entre homossexuais como unidade familiar. 

C) No Brasil, atualmente, outras instituições que já reconhecem a união de casais do mesmo sexo, como o Supremo 

Tribunal Federal, a Receita Federal e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). 

D) Se transformado em lei, o projeto eliminará dificuldades de casais homossexuais para conseguir efetivar o casamento 

civil, já que, apesar da decisão do Supremo Tribunal Federal, alguns juízes argumentam que não existe legislação sobre o 

assunto. 

E) O reconhecimento da união estável homoafetiva não encontra respaldo em nenhuma legislação latino-americana, 

sendo que, caso o Projeto seja aprovado, o Brasil será o pioneiro no tema. 

 

 

 

 

No último dia 21 do mês de maio, o Governo Federal anunciou redução em uma espécie de tributo para um setor bem 

específico da indústria, que gerou uma redução no preço de tais produtos, gerando descontos de até 10% (dez por cento) 

do valor antes comercializado. Que tributo foi este que sofreu redução e a que setor é destinado tal medida? 

A) IPI e Setor de Calçados. 

B) IR e Setor de Imóveis. 

C) IOF e Setor Farmacêutico. 

D) IPI e Setor Automobilístico. 

E) IOF e Setor Agroindústria. 

 

 

 

O mais recente escândalo político de Brasília tem como personagem central o empresário goiano Carlos Augusto Ramos, 

o “Carlinhos Cachoeira”. Sobre tal assunto, avalie as seguintes afirmativas: 

I – Na operação “Monte Carlo”, levada a frente pela Polícia Federal, as ligações grampeadas acabaram por mostrar uma 

ligação do contraventor com o Senador goiano Demóstenes Torres, que, uma vez acuado, prontamente se afastou de seu 

cargo no Congresso Nacional. 

QUESTÃO 11 

QUESTÃO 12 

QUESTÃO 13 
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II – A ligação obscura com Cachoeira, levou Demóstenes Torres a ser alvo de inquérito junto ao Supremo Tribunal Federal 

(STF), perder a liderança do seu partido (PSOL, do qual pediu, posteriormente, para sair), responder processo no 

Conselho de Ética e Disciplina do Senado Federal e ter seu sigilo bancário quebrado por ordem judicial. 

III – Em 17 de abril de 2012, líderes partidários apresentaram requerimento de criação da Comissão Parlamentar de 

Inquérito (CPI) mista para investigar as relações do contraventor Carlinhos Cachoeira com agentes públicos e privados, 

entre os quais parlamentares e empresários. Dois dias depois, o requerimento é lido em sessão conjunta do Congresso, e 

a CPI é oficialmente criada.  

IV – Em 3 de maio de 2012, o relator da denúncia contra Demóstenes no Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

senador Humberto Costa (PT-PE) pede abertura de processo disciplinar contra Demóstenes Torres, que resultou em sua 

cassação, poucos dias depois. 

Dessa forma, podemos afirmar que: 

A) Somente os itens I e II estão corretos. 

B) Somente os itens III e IV estão corretos. 

C) Somente o item III está correto. 

D) Todos os itens estão corretos. 

E) Todos os itens estão incorretos. 

 

 

 

 

Sobre a cúpula do BRICS, que ocorreu no fim de março de 2012, podemos afirmar todas as alternativas abaixo, exceto: 

A) A cúpula dos BRICS de 2012 foi a quarta versão do evento anual, uma conferência de relações internacionais à qual 

comparecem os chefes de estado dos cinco países-membros: Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul.  

B) Esta foi a primeira reunião com a participação da África do Sul, o último pais a entrar na cúpula. 

C) O tema do evento foi "A Parceria dos BRICS para a Estabilidade Global, Segurança e Prosperidade". 

D) A cúpula teve diversas discussões entre os chefes de estado sobre questões políticas, incluindo a economia global, o 

terrorismo e a segurança energética. 

E) A cúpula aconteceu no hotel Taj Palace em Nova Déli, sendo a primeira vez que a Índia hospedou a cúpula dos BRICS.  

 

 

 

O ano de 2012 tem sido um ano de importantes mudanças no cenário político mundial, já que figuras importantes 

politicamente foram eleitas, enquanto outras caíram por meio de golpes ou crises. Desta forma, julgue os itens abaixo: 

(  ) François Hollande  foi eleito presidente da França. 

(  ) Taur Matan Ruak foi eleito presidente de Timor-Leste. 

(  ) Vladimir Putin foi eleito presidente da Rússia. 

(  ) Em 17 de fevereiro, Christian Wulff, presidente da Suíça, apresenta a sua demissão. 

(  ) Em 12 de abril, uma junta militar toma o poder em golpe de estado na Guiné-Bissau. 

Desta forma, o correto preenchimento das lacunas acima leva à seguinte sequência: 

A) V – V – V – F – V. 

B)  V – F – V – F – V. 

C)  V – V – F – F – V. 

D)  F – V – V – F – F. 

E) V – V – V – F – F. 

QUESTÃO 14 

QUESTÃO 15 
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CONHECIMENTOS LOCAIS                                                               QUESTÕES DE 16 A 20 
 

 
 

 

 
 
 

Com uma área total de 957, 62 km² (quilômetro quadrado) o município de Altos-PI encontra-se localizado na mesorregião 

do: 

A) Centro-Norte Piauiense 

B) Sudoeste Piauiense  

C) Centro Sul Piauiense  

D) Oeste Piauiense 

E) Norte Piauiense 

 

 

 

Sobre o município de Altos-PI, marque a alternativa CORRETA: 

I.A BR 316 é a via que liga Altos a Teresina, longitudinalmente. 

II.O município de Altos-PI originou-se do povoado chamado Olho d’água, caracterizado pela existência de uma nascente, 

no local conhecido como olho d’água do Éneas. 

III.Dentre as pessoas com 15 anos, menos da metade é alfabetizada; 

IV.O município é limitado a norte por José de Freitas e Campo Maior, a leste por Coivaras, a sul por Pau D’Arco do Piauí e 

a Oeste por Teresina. 

A) Os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o  item IV está correto. 

D) Existem três itens corretos. 

E) Apenas o item II está correto. 

 

 

 

Sobre o município de Altos-PI, julgue os itens a seguir: 

I. O município conta com rios perenes, cachoeiras e riachos com piscinas naturais, possuindo uma estrutura propicia ao 

ecoturismo e a prática de esportes radicais. 

II. A cidade de Altos possui três sítios paleontológicos, com a presença de lenhas fósseis que datam de 230 a 250 milhões 

de anos (Era Paleozóica) localizadas nas zonas rurais Gameleira, Serra do Gustavo (também conhecida como Boqueirão 

do Brejo) e Barrinha. 

III. A cidade de Altos possui a Floresta Nacional dos Palmares (único do estado) com 170 ha, unidade de conservação 

ambiental federal administrado pelo IBAMA. 

IV. Em 1938, através da Lei Estadual nº  159 de 16/12/1938, foi criado o distrito com a denominação de Altos-PI, ainda 

estão subordinado a Campo Maior  

A) Os itens I e III estão corretos. 

B) Apenas o item I está correto. 

C) Apenas o item IV está correto. 

D) Existem três itens corretos. 

E) Os itens II e III estão errados. 

QUESTÃO 16 

QUESTÃO 17 

QUESTÃO 18 
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Identifique a alternativa correta. 

A) Altos-PI possui uma biblioteca Municipal Dr. José Barros, situada na Praça Cônego Honório, no centro da Cidade. 

B) O município de Altos-PI é constituído de uma grande rede de ensino nas redes pública e privada. A rede municipal 

dispõe 78 escolas, a rede estadual 17 escolas e a rede particular conta com 15 (quinze) escolas, atendendo os níveis de 

ensino infantil, fundamental e médio. 

C) Riquezas minerais do município de Altos-PI: Amianto, Barita, Granito, Opala, Chumbo e Talco. 

D) A vegetação de Altos, é composta por caatingas, arbustivas, caatingas arbóreas e campo cerrado. 

E) O maior lençol freático do mundo localiza-se em solos piauienses e boa parte desse potencial pertence à região de 

Altos-PI. 

 

 

 

 

Fundado em 1922, o município de Altos-PI encontra-se localizado na microrregião: 

A) Grande Teresina 

B) Médio Parnaíba 

C) Alto Parnaíba 

D) Litoral Piauiense 

E) Baixo-Parnaíba.  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 19 

QUESTÃO 20 

ÁREA LIVRE 
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 CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                                QUESTÕES DE 21 A 40 
 

 
 

 
 

 

De acordo com o Art. 5º da Constituição Federal de 1988 que dispõe sobre a igualdade das pessoas perante a lei sem 

distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à 

vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Alguns termos são os seguintes discriminados abaixo. 

Analise-os: 

 

I. É livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato; 

II. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e 

garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e a suas liturgias; 

III. É livre o exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei 

estabelecer; 

IV. É livre a locomoção no território nacional em tempo de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele entrar, 

permanecer ou dele sair com seus bens exceto nos territórios federais; 

V. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, inclusive as de caráter paramilitar; 

Após análise pode-se concluir que estão corretos somente em: 

 

A) I, II e III 

B) I, II, III, IV e V 

C) I, III, IV e V 

D) IV e V 

E) III, IV e V 

 

 

 

 

Assinale a alternativa INCORRETA, de acordo com a Constituição Federal de 1988 em seu Art. 18.  

 

A) A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o Distrito 

Federal e os Municípios, sem autonomia entre eles, nos termos desta Constituição. 

B) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em Estado ou reintegração ao Estado de origem 

serão reguladas em lei complementar. 

C) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para se anexarem a outros, ou formarem 

novos Estados ou Territórios Federais, mediante aprovação da população diretamente interessada, através de plebiscito, e 

do Congresso Nacional, por lei complementar. 

D) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período 

determinado por Lei Complementar Federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos 

Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade Municipal, apresentados e publicados na forma da lei. 

E) Brasília é a Capital Federal. 

 

 

QUESTÃO 21 

QUESTÃO 22 
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Qual das alternativas abaixo NÃO é uma das competências da Administração Pública em nível municipal: 

 

A) Legislar sobre assuntos de interesse local; 

B) A fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos sistemas 

de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei; 

C) Promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e 

estadual; 

D) Legislar sobre direito tributário, financeiro, penitenciário, econômico e urbanístico; 

E) Manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, programas de educação pré-escolar e de ensino 

fundamental. 

 

 

 

 

Requerimento é o pedido referente à matéria de expediente ou de ordem, feito por Deputado ou comissão ao Presidente 

da Assembleia Legislativa ou de comissão. Trata-se de uma proposição sujeita ao processo legislativo, que não deve ser 

confundida com o requerimento administrativo, relativo ao servidor e a suas atividades funcionais. A padronização do 

requerimento se faz da seguinte forma, EXCETO: 

 

A) Epígrafe à esquerda e grafada em caracteres minúsculos, porém negritados. 

B) Vocativo Alinhado à esquerda, sem parágrafo, terminado em dois-pontos e separado do texto por cinco parágrafos em 

branco. 

C) Texto justificado, com parágrafo na primeira linha. 

D) Fecho local e data de apresentação justificados, com parágrafo. 

E) Nome do autor centralizado e Justificação justificada, com parágrafo na primeira linha. Título negritado, com inicial 

maiúscula, terminado em dois pontos e separado do texto por um espaço em branco. 

 

 

 

 

São bens da União de acordo com o Art. 20 da Constituição Federal de 1988, EXCETO: 

 

A) As terras devolutas indispensáveis à defesa das fronteiras, das fortificações e construções militares, das vias federais 

de comunicação e à preservação ambiental, definidas em lei; 

B) Os lagos, rios e quaisquer correntes de água em terrenos de seu domínio, ou que banhem mais de um Estado, sirvam 

de limites com outros países, ou se estendam a território estrangeiro ou dele provenham, bem como os terrenos marginais 

e as praias fluviais; 

C) Os recursos naturais da plataforma continental e da zona econômica exclusiva; 

D) A faixa de até trezentos e cinquenta quilômetros de largura, ao longo das fronteiras terrestres, designada como faixa de 

fronteira, sendo considerada fundamental para defesa do território nacional, e sua ocupação e utilização serão reguladas 

em lei. 

E) As cavidades naturais subterrâneas e os sítios arqueológicos e pré-históricos; bem como as terras tradicionalmente 

ocupadas pelos índios. 

QUESTÃO 23 

QUESTÃO 24 

QUESTÃO 25 
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Um grupo de professores tem um encontro para a escolha de alguns assuntos a serem publicados em um jornal 

Educacional. Foi redigido um documento oficial, necessário a esse tipo de encontro, que deverá obedecer a certo padrão, 

EXCETO: 

A) Deverão constar no corpo do documento o dia, o local e a hora do início do encontro. 

B) O fecho deverá conter necessariamente a fórmula Atenciosamente. 

C) Serão relacionados os nomes dos participantes e de quem presidiu o encontro, além do responsável pelo registro dos 

fatos e das resoluções tomadas. 

D) O documento só será validado pelo conhecimento de todos os participantes, que aporão suas assinaturas após leitura 

do que nele consta. 

E) O documento será redigido em corpo único, sem parágrafos e espaços, e também sem rasuras que, se ocorrerem, 

deverão ser retificadas. 

 

 
 

Com relação à estabilidade dos servidores públicos, é CORRETO firmar: 

A) A estabilidade do servidor será adquirida após dois anos de efetivo exercício 

B) O servidor estável somente perderá o cargo em virtude de processo administrativo disciplinar ou em virtude de decisão 

proferida em processo judicial. 

C) O servidor público, mesmo não tendo sido nomeado por concurso público, adquire estabilidade sempre que completar 

cinco anos no serviço público. 

D) A aquisição da estabilidade com a conclusão do estágio probatório está condicionada a aprovação em avaliação de 

desempenho. 

E) O servidor estável, quando aprovado em concurso para outro cargo na mesma esfera de governo, não precisa se 

submeter a novo estágio probatório. 

 

 
 

Portaria é, em Direito, um documento que contém instruções acerca da aplicação de leis ou regulamentos, recomendações 

de caráter geral, normas de execução de serviço, nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra determinação da 

sua competência. As pessoas autorizadas a emitir Portarias são: 

A) Todas as autoridades do Serviço Público. 

B) Somente servidores das Forças Armadas. 

C) Os servidores restritos à esfera civil. 

D) Somente funcionários da administração 

E) Quaisquer funcionários do Serviço Público. 

 

 
 

A contagem do prazo para a estabilidade do servidor público inicia-se com a/o: 

A) Publicação da nomeação 

B) Homologação do concurso 

C) Assinatura do termo de posse 

D) Término do estágio probatório 

E) Efetivo exercício de suas funções 

 

QUESTÃO 26 

QUESTÃO 27 

QUESTÃO 28 

QUESTÃO 29 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Direito
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Um dos elementos que diferenciam as taxas das contribuições de melhoria é o fato de que as taxas: 

 

A) Remuneram serviços públicos específicos e indivisíveis, ao passo que as contribuições de melhoria remuneram 

serviços públicos específicos e divisíveis. 

B) Não dizem respeito a nenhuma atividade estatal específica, ao passo que as contribuições de melhoria apresentam o 

atributo da referibilidade. 

C) Remuneram serviços públicos, ao passo que as contribuições de melhoria têm como contrapartida a realização de 

obras públicas e a consequente valorização imobiliária. 

D) São cobradas pela prestação de serviços públicos, ainda que apenas postos à disposição do usuário, ao passo que o 

pagamento das contribuições de melhoria é facultativo. 

E)  Remuneram serviços públicos, ao passo que as contribuições de melhoria têm como contrapartida apenas a 

valorização imobiliária. 

 

 

 

 

Pagamos impostos para que a população tenha vários serviços, Portanto o imposto é um tributo que: 

 

A) Admite, sendo geral, sua vinculação a órgão, programa, fundo ou despesa. 

B) Tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal especifica relativa ao contribuinte. 

C) Oferece ao contribuinte, como hipótese de incidência, a prestação efetiva ou potencial de serviços públicos, específicos 

e divisíveis. 

D) Apresenta-se vinculando seu fato gerador a uma atuação estatal em favor do contribuinte. 

E) Tem por função arrecadar recursos para custear as despesas gerais da Administração em favor da coletividade ou de 

grupo sociais específicos. 

 

 

 

 

Qual(s) do(s) imposto(s) abaixo admite a característica de seletividade e não cumulatividade? 

 

A) ITR e IPTU 

B) IR e Imposto de Exportação 

C) IPI e ICMS 

D) IPVA 

E) IR e IPI 

 

 

 

 

 

 

 

QUESTÃO 30 

QUESTÃO 31 

QUESTÃO 32 
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Quanto à utilização documentos oficiais associe a coluna 1 com a coluna 2 em seguida assinale a alternativa com a 

sequência correta de cima para baixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) 1 – 2 – 4 – 5 – 3  

B) 5 – 1 – 2 – 4 – 3  

C) 2 – 3 – 1 – 4 – 5  

D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5  

E) 3 – 4 – 5 – 2 – 1  

 

 

 

 

Quanto à estabilidade no serviço público é falso afirmar que: 

A) A estabilidade decorre automaticamente de nomeação em virtude de concurso público e do transcurso de três anos de 

efetivo exercício. 

B) A perda do cargo do servidor estável por desempenho insuficiente deve ser precedida de ampla defesa e do 

contraditório. 

C) O servidor estável colocado em disponibilidade perceberá remuneração proporcional ao seu tempo de serviço 

D) O servidor estável dispensado por excesso de quadro fará jus a indenização. 

E) O instituto da estabilidade tem características diferentes em razão da natureza das atribuições do cargo efetivo. 

 

 

 

 

Considere as afirmativas seguintes sobre redação de documentos. 

I. Correspondência oficial utilizada por autoridades, para tratar de assuntos de serviço ou de interesse da administração. 

II. Com estrutura específica, esse documento deve de início, ser numerado em ordem sequencial, com sigla do órgão 

expedidor e data. 

III. Na exposição do assunto, os parágrafos devem ser numerados, com exceção do primeiro e do fecho. 

IV. Encerra o assunto à fórmula Atenciosamente ou Respeitosamente, seguida da assinatura e do cargo do emitente. 

Trata-se de: 

(1) Memorando 

(2) Circular 

(3) Declaração 

(4) Edital 
(   ) Utilizado para transmitir avisos, ordens, pedidos ou instruções, dar ciência de leis, 

decretos, portarias, etc. 

(    ) Utilizado para informar a ocorrência de um fato ou a existência de uma situação. 

 
(    ) Utilizado em comunicação ou ordem para convocar, avisar ou informar. 

(   ) Utilizado para comunicação entre órgãos ou departamentos. Diferencia-se do Ofício 

apenas por este ser mais restrito e rigoroso que aquele quanto à forma e ao uso. É 

também é chamado de Correspondência Interna (CI) 

(5) Requerimento 

(   ) Utilizado para solicitar autoridade pública algo que, ao menos supostamente, tenha 

amparo legal. 

 

QUESTÃO 33 

QUESTÃO 34 

QUESTÃO 35 
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A) Ofício. 

B) Requerimento. 

C) Ata. 

D) Parecer. 

E) Circular 

 

 

 

 

Qual a alternativa que apresenta a melhor definição de administração pública? 

 

A) É a administração das questões importantes para o público, deve limitar-se ao interesse comum, deixando questões 

sociais para a comunidade. 

B) Administração pública é todo o aparelhamento do Estado, preordenado à realização de seus serviços. 

C) É o planejamento, organização, direção e controle dos serviços públicos, segundo as normas do direito e da moral, 

visando ao bem comum. 

D) É a solução de conflitos na área da administração pública, e visa à direção dos negócios que interessam a população. 

E) É a administração da res pública (coisa pública). 

 

 

 

 

Qual dos princípios abaixo, que deve ser seguido pela administração pública, que não foi mencionado pelo art. 37 da 

Constituição Federal de 1988? 

 

A) Legalidade. 

B) Publicidade e eficiência. 

C) Impessoalidade. 

D) Moralidade. 

E) Supremacia do interesse público. 

 

 

 

 

Com relação à Administração Pública Direta e Indireta, assinale a verdadeira: 

 

A) A administração pública direta ocorre quando há uma lei, em que a administração direta delega competências a outras 

pessoas jurídicas; 

B) A administração pública direta é aquela que não possui autonomia política, financeira e administrativa; 

C) A administração pública direta é realizada pela própria estrutura administrativa do governo; 

D) A administração pública direta é realizada por Autarquias, Fundações ou Entidades Paraestatais; 

E) Administração pública indireta é aquela que possui autonomia financeira e administrativa e também política, estando 

sempre vinculada ao órgão de Estado que a criou. 

 

 

 

QUESTÃO 36 

QUESTÃO 37 

QUESTÃO 38 
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É comum as pessoas confundirem siglas com abreviaturas. Dentre as dicas abaixo qual NÃO se aplicam a utilização de 

siglas 

A) Não acentue as siglas e não use pontos entre as letras nem no fim. Ex.: ONU (e não O.N.U.). 

B) Quando citar pela primeira vez uma sigla em um texto, explique antes o que ela significa e, em seguida, coloque a sigla 

entre parênteses. Nas demais vezes em que ela aparecer, você não vai mais precisar explicar seu significado. Ex.: Imposto 

Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

C) Todas as letras são escritas em maiúsculas e minúsculas quando a sigla possui até três letras: BC, UsP, OaB, OnG. 

D) As siglas com quatro letras ou mais são escritas com a primeira letra em maiúscula quando forem pronunciadas como 

uma única palavra (e não letra por letra): Unicamp, Eletropaulo, Masp, Varig, Inmetro. 

E) As siglas com quatro letras ou mais são escritas todas em maiúsculas quando se pronuncia separadamente cada uma 

de suas letras ou parte delas: CPFL, CNBB, CPMF, ABNT. Algumas siglas podem ter, ao mesmo tempo, letras maiúsculas 

e minúsculas: CNPq, UnB, SPTrans. 

 

 

 

 

No que diz respeito a um bom relacionamento interpessoal e a postura profissional do servidor administrativo é importante 

observar e seguir algumas regras básicas abaixo, EXCETO: 

A) RESPEITO HUMANO - é importante termos sempre em mente que o outro, exatamente como nós, tem muitas 

qualidades e defeitos e que cada um de nós possui sentimentos e que nos guiamos por escala de valores diferentes. Por 

isso: "Trate o outro como ele gostaria de ser tratado!”. 

B) NÃO INTERESSE-SE PELAS PESSOAS - por mais diferentes que possam ser todos queremos que nos deixem a sós 

com os nossos problemas. O interesse dos outros é uma intromissão na nossa vida principalmente no serviço público, 

onde cada um tem que agir sozinho para que empresa tenha sucesso. 

C) OUÇA COM ATENÇÃO E INTERESSE - as pessoas precisam de tempo para falar sobre si mesmas, seus interesses e 

problemas. Portanto precisamos ouvir com atenção, interesse e respeito.  

D) NUNCA QUEIRA SER O DONO DA VERDADE - por mais que possamos conhecer sobre um assunto, mesmo que 

vivamos mil anos, ainda assim haverá muitos aspectos com relação a ele que desconhecemos, sempre haverá algo mais a 

aprender, uma maneira diferente de ver, portanto nunca se considere o único capaz, ou correto. 

E) A PRIMEIRA IMPRESSÃO É A QUE CONTA - portanto não seja agressivo, ofensivo, descortês, lembre-se: "Seja 

gentil!". Se o primeiro contato for alegre, cordial, cortês, esta será a impressão que deixaremos para o outro. Porém se num 

outro contato formos grosseiros, mal-educados, sem dúvida toda aquela primeira impressão será apagada e substituída 

por essa nova.  

 

QUESTÃO 39 

QUESTÃO 40 




