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Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 
Conhecimentos Gerais 
- Português 
- Matemática 
- Informática 
- Legislação  
Conhecimentos Específicos 

 

 
15 
05 
10 
10 
40 

Total de questões                                                               -                                                       80 
 
INSTRUÇÕES: 
• Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha, solicite a 

presença do fiscal. 
 

• Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 
frente do cartão. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 

  

Português 

 
Metade do carbono que árvores amazônicas 

capturam da atmosfera é aprisionada por apenas 1% das 
espécies da floresta, segundo um estudo científico 
internacional. 

A Amazônia abriga cerca de 16 mil espécies de 
árvores, mas apenas 182 _______________ o processo 
de captura de gases que causam o efeito estufa, de 
acordo com a pesquisa, publicada na revista Nature 
Communications. 

Com 5,3 milhões de quilômetros quadrados, o 
ecossistema é a maior floresta tropical do mundo e 
essencial para o ciclo de sequestro de carbono do 
planeta: responde por cerca de 14% do carbono 
assimilado por fotossíntese e abriga 17% de todo o 
carbono estocado em vegetação em todo o planeta. 

“Considerando que a Amazônia é tão importante 
para o ciclo de carbono e _________________ tanto da 
biomassa do planeta, calcular exatamente quanto carbono 
é armazenado e produzido é importante para entender o 
que pode acontecer no futuro sob condições ambientais 
diferentes”, disse a coautora do estudo, Sophie Fauset, da 
Universidade de Leeds, no Reino Unido. 

O novo estudo toma como base as conclusões de 
outra pesquisa, de outubro de 2013, que encontrou 227 
espécies hiperdominantes que ______________ por 
metade dos 390 bilhões de árvores amazônicas. 
 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/planeta-ciencia/noticia/... - adaptado. 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) domina - armazena - responde 
b) dominam - armazenam - respondem 
c) dominam - armazena - respondem 
d) domina - armazenam - responde 
 

2) Em relação ao texto, analisar a sentença abaixo: 
 
16 mil espécies de árvores é a quantidade abrigada pela 
Amazônia (1ª parte). 5,3 milhões de quilômetros 
quadrados é o tamanho da Amazônia (2ª parte). A 
Amazônia é fundamental para o ciclo do carbono, porque 
14% do carbono é assimilado por ela por fotossíntese 
(3ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Correta somente em suas 1ª e 2ª partes. 
c) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes. 
d) Correta somente em suas 1ª e 3ª partes. 
 

3) O termo sublinhado em “... cerca de 16 mil espécies de 
árvores, mas apenas 182...” encontra seu sinônimo em: 
 
a) Portanto. 
b) Porém. 
c) Porque. 
d) Se. 
 

4) Assinalar a alternativa em que há uma oração 
subordinada adverbial temporal: 
 
a) Continuamos a acreditar na humanidade, embora não 

se saiba até quando. 
b) Se faz frio, geralmente é porque choveu. 
c) Caso não haja tempo hábil para a perfeição do trabalho, 

é necessário fazer o melhor possível. 
d) Quando chove, é necessário manter os animais de 

estimação sob abrigo. 
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5) Em relação às vozes verbais, analisar os itens abaixo: 
 
I - “O médico receitou os remédios.” encontra-se na voz 

ativa. 
II - “Os remédios foram receitados pelo médico.” encontra-

se na voz passiva. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

6) Quanto à concordância, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) As ulcerações, pequenas feridas rasas e doloridas, 

aparecem em algumas pessoas com mais frequência 
do que em outras. 

b) A afta que aparece na boca podem acometer tanto 
bebês quanto adultos, em qualquer faixa etária. 

c) Baixas no sistema imunológico, traumas durante a 
escovação, alimentação mais ácida, carência de 
vitamina B12, reações alérgicas, alterações hormonais 
e estresse é algumas das causas de afta na boca. 

d) O conjunto de sintomas da afta na boca podem ser 
reduzido com a aplicação de anestésicos tópicos ou 
pomadas com corticoides em oral-base sobre a lesão. 

 

7) Assinalar a alternativa em que ambas as palavras são 
paroxítonas: 
 
a) Espadachim - crucifixo. 
b) Alternativa - força. 
c) Nobel - rubrica. 
d) Estilo - cárcere. 
 

8) Assinalar a alternativa em que o sublinhado classifica-
se morfologicamente como advérbio: 
 
a) Cada vez mais requintados, os aniversários de um ano 

ostentam orçamentos polpudos e despontam como as 
datas de custo mais elevado no calendário familiar. 

b) Os supereventos são realizados na residência da 
família ou em casas especializadas. 

c) Os garçons usam luvas brancas. 
d) A empresária trabalha bastante com finger food, 

pequenas porções para se comer com a mão. 
 

9) Em relação à colocação pronominal, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Ele sofria bullying na escola, ele se escondia atrás do 
computador (1ª parte). O Ministério comprometeu-se a 
financiar integralmente as mensalidades que tiveram um 
reajuste de até 6,41% em relação ao valor cobrado no ano 
passado (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente correta. 
b) Totalmente incorreta. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Correta somente em sua 2ª parte. 
 

10) Assinalar a alternativa CORRETA quanto à 
pontuação: 
 
a) É cada vez mais, deprimente voltar ao Brasil, depois de 

uns dias em cidade civilizada no exterior. 
b) A falta de educação nas grandes cidades brasileiras, 

torna o cotidiano uma batalha diária. 
c) O desrespeito das prefeituras e dos governos estaduais 

com as necessidades básicas do cidadão e do 
contribuinte – saúde, educação, moradia e transporte – 
contribui para provocar um êxodo, não somente para 
fora do país. 

d) Ninguém fecha e xinga no trânsito, nem ousa, trafegar 
pelo acostamento ou acelerar no sinal amarelo. 

 

11) Em relação ao uso dos porquês, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) Por que chove tanto no Rio Grande do Sul? 
b) Sabe-se o porquê de tanta comemoração nesta 

cidade? 
c) Gostamos de estudar, porque sabemos que a caneta é 

mais leve do que a enxada. 
d) Sei por quê ele não veio à reunião. 
 

12) O termo sublinhado em “Todavia, ele não recomenda 
a troca do leite normal...” indica ideia de: 
 
a) Oposição. 
b) Conclusão. 
c) Condição. 
d) Concessão. 
 

13) Quanto ao emprego do acento indicativo de crase, 
assinalar a alternativa que preenche as lacunas abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
Os dados são do levantamento feito pela Fundação 
Procon de São Paulo, órgão vinculado ___ Secretaria da 
Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São 
Paulo.  
Gordura acumulada na barriga está associada ___ 
problemas como doença cardiovascular, inflamação e 
diabetes tipo 2. 
 
a) a - à 
b) a - a 
c) à - a 
d) à - à 
 

14) Quanto à colocação do pronome “se”, assinalar a 
alternativa INCORRETA: 
 
a) O ídolo não se recusou a tirar fotos com os fãs. 
b) Isso aqui tornou-se o espaço que abriga a maior 

diversidade animal do Rio Grande do Sul. 
c) O que se busca realizar são parcerias para fomentar o 

turismo na região. 
d) A vida dos animais confunde-se com a vida do 

zoológico. 
 
 

http://doutissima.com.br/2015/02/14/descubra-11-alimentos-ricos-em-vitamina-b12-para-incluir-nas-refeicoes-14690998/
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15) Assinalar a alternativa que está na voz passiva:  
 

a) A janela da firma foi quebrada pelas crianças que 
brincavam na rua.  

b) Os perfumes franceses são famosos no mundo inteiro.  
c) As crianças ficaram contentes com os novos 

brinquedos. 
d) Precisamos de mais material no escritório.  
  

Matemática 
 

16) Em determinado hospital, em 8 dias, um Médico faz 
200 laudos, trabalhando 9 horas por dia. Considerando-se 
a mesma proporção, quantos laudos esse Médico fará em 
15 dias, trabalhando 12 horas por dia? 
 

a) 500 
b) 600 
c) 300 
d) 400 
 

17) Quantos anagramas tem a palavra COORDENAR? 
 

a) 80.940 
b) 70.830 
c) 90.720 
d) 60.610 
 

18) O quadro abaixo apresenta o resultado de uma 

pesquisa realizada com 20 pessoas com o intuito de 
verificar quantos museus elas já visitaram: 
 

Nº de museus visitados FA 

0 9 

1 6 

2 2 

3 3 

Total 20 
 

Com base nesse quadro, qual é a média de museus 
visitados por essas pessoas? 
 

a) 1,69 
b) 2,71 
c) 1,83 
d) 0,95 
 

19) Marina gastou, ao todo, R$ 5.000,00 para realizar um 
evento. Sabendo-se que ela gastou 2/5 com a bebida, 1/4 
com a comida, 1/8 com a música e o restante com a 
decoração, é CORRETO afirmar que: 
 

a) R$ 3.000,00 foram gastos com a bebida. 
b) R$ 1.250,00 foram gastos com a comida. 
c) R$ 652,00 foram gastos com a música. 
d) R$ 1.152,00 foram gastos com a decoração. 
 

20) A negação da proposição “Pedro possui Ensino 
Superior e Paulo possui Ensino Médio.” é: 
 

a) “Pedro não possui Ensino Superior e Paulo possui 
Ensino Médio.” 

b) “Pedro possui Ensino Superior ou Paulo não possui 
Ensino Médio.” 

c) “Pedro não possui Ensino Superior e Paulo não possui 
Ensino Médio.” 

d) “Pedro não possui Ensino Superior ou Paulo não possui 
Ensino Médio.”  

RASCUNHO 
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Informática 

 
Atenção! Para responder às questões de Informática, a 
menos que seja explicitamente informado o contrário, 
considerar que os programas mencionados encontram-se 
na versão Português-BR e, em sua configuração padrão 
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está 
configurado para destros, um clique ou duplo clique 
correspondem ao botão esquerdo do mouse e teclar 
corresponde à operação de pressionar uma tecla e, 
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez. 
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os 
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que 
compõem os programas abordados nesta prova 
encontram-se na configuração padrão, conforme exposto 
anteriormente. 
 

21) De acordo com o CERT.BR, sobre segurança na 
Internet e os principais riscos aos quais se está exposto, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Furto e perda de dados: os dados presentes em 

equipamentos conectados à Internet podem ser 
furtados e apagados. 

II - Uso excessivo: o uso desmedido da Internet, assim 
como de outras tecnologias, pode colocar em risco a 
saúde física, diminuir a produtividade e afetar a vida 
social ou profissional do usuário. 

III - Facilidade de manter sigilo: na Internet, caso não 
sejam tomados os devidos cuidados, as informações 
podem trafegar ou ficar armazenadas de forma que 
outras pessoas tenham acesso ao conteúdo. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

22) Dentre os principais usos e cuidados que se devem ter 
ao utilizar a Internet para acessar webmails, segundo o 
CERT.BR, está:  
 
a) Cuidar ao usar cookies caso deseje ter mais 

exclusividade. 
b) Cuidar ao elaborar senhas de acesso ao webmail para 

evitar que sejam descobertas por meio de ataques de 
força bruta. 

c) Pode-se acessar o webmail de computadores de 
terceiros sem se preocupar com aspectos de segurança 
em virtude de possuir mecanismos suficientes de 
segurança. 

d) As opções de execução de JavaScript e de programas 
Java devem estar ativadas. 

 

23) Referente à utilização de estilos no Word 2007, é 
CORRETO afirmar que podem ser usados para: 
 
a) Inserção de sumários. 
b) Inserção de notas de rodapé. 
c) Automatização de comentários. 
d) Colocar tabelas dinâmicas. 
 

24) Dentre as fórmulas de textos do Excel 2007, aquela 
que converte um número em texto, usando o formato de 
moeda, é: 
 
a) =CONVMOEDA() 
b) =CIFRA() 
c) =REFRAG() 
d) =MOEDA() 
 

25) Em relação ao Windows 7 Professional, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O aplicativo Bloco de Notas é instalado separadamente 

desse sistema operacional. 
II - Esse sistema operacional suporta tecnologias de 32 

bits e até 64 bits, dependendo da instalação do sistema 
e do tipo de hardware utilizado. 

III- Não é permitido inserir computadores em um domínio 
ou um grupo de trabalho utilizando a versão 
Professional do Windows.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens I e II. 
 

26) Considerando-se o Word 2007, a guia que permite 
dividir o texto em duas ou mais colunas é: 
 
a) Início. 
b) Inserir. 
c) Layout da Página. 
d) Exibição. 
 

27) Dentre as guias disponíveis no PowerPoint 2013, a 
função de inserir comentários a um slide está na guia: 
 
a) Página Inicial. 
b) Design. 
c) Animações 
d) Revisão. 
 

28) Dentre as extensões de arquivos utilizados pelo 
PowerPoint 2013, estão: 
 
a) .doc e .docx. 
b) .xls. e .xlsx. 
c) .ppt e .pptx. 
d) .pdf e .pdfx. 
 

29) Para instalação correta de um disco rígido em uma 
placa-mãe de um computador padrão, são necessárias as 
interfaces: 
 
a) IDE ou SATA. 
b) ISDN ou MIDI. 
c) Ethernet ou AGP. 
d) PCI ou COM. 
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30) Considerando-se um teclado que contém à disposição 

a tecla Windows , assinalar a alternativa que 
apresenta o atalho utilizado no Windows 7 Professional, 
que permite executar a caixa de diálogo Executar, 
disponível no menu Iniciar: 
 

 
 

a) Tecla 

 

+ R 

b) Tecla 

 

+ E 

c) Tecla 

 

+ A 

d) Tecla 

 

+ F 

  

Legislação 

 
Atenção! Em todas as questões de legislação desta prova, 
serão consideradas as leis e suas alterações até a data do 
início das inscrições deste concurso. 
 

31) Em conformidade com a Constituição Federal, em 
relação aos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, 
assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) Piso salarial proporcional à extensão e à complexidade 

do trabalho. 
b) Seguro-desemprego, em caso de despedida com justa 

causa.  
c) Redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de 

normas de saúde, higiene e segurança. 
d) Reconhecimento das convenções e acordos coletivos 

de trabalho. 
 

32) Segundo a Constituição Federal, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, além da indenização por dano material, moral 
ou à imagem. 

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. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos.  
 

 
33) Em conformidade com a Constituição Federal, é vedado 
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios: 
 

I - Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, 
embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou 
seus representantes relações de dependência ou aliança, 
ressalvada, na forma da lei, a colaboração de interesse 
público. 

II - Dar fé aos documentos públicos. 
III - Criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. 
 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

34) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
analisar os itens abaixo: 
 

I - São órgãos do Município, autônomos e concorrentes 
entre si, o Executivo e o Legislativo. 

II - Compete ao Município regular as condições de utilização 
dos bens públicos de uso comum. 

III - Constituem bens do Município todas as coisas móveis e 
imóveis, direitos e ações que a qualquer título lhe 
pertençam. 

 

Está(ão) CORRETO(S): 
 

a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
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35) Em conformidade com a Lei Orgânica do Município, 
assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) É vedado ao Município fixar preços públicos pela 

utilização de bens ou serviços e atividades municipais. 
b) Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 

contribuinte, é vedado ao Município exigir ou aumentar 
tributos sem lei que o estabeleça. 

c) É vedado ao Município a prestação de serviços públicos 
sob regime de concessão ou permissão. 

d) Ao servidor público da Administração Direta Municipal é 
vedado o exercício de mandato eletivo. 

 

36) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 130/01, assinalar a alternativa INCORRETA: 
 
a) O vencimento, a remuneração e o provento não serão 

objeto de arresto, sequestro ou penhora, exceto nos 
casos de prestação de alimentos resultante de decisão 
judicial. 

b) Qualquer servidor poderá perceber, mensalmente, 
cumulativamente ou não, incluídas as vantagens 
pessoais ou de qualquer outra natureza, remuneração 
superior ao subsídio mensal, em espécie, do Secretário 
Municipal. 

c) O servidor em débito com o erário, que for demitido, 
exonerado, ou que tiver sua aposentadoria ou 
disponibilidade cassada, ou ainda aquele cuja dívida 
relativa a reposição seja superior a cinco vezes o valor de 
sua remuneração, terá o prazo de 180 dias para quitar o 
débito, a contar do ato exoneratório ou de demissão. 

d) Nenhum servidor receberá, a título de vencimento, 
importância inferior ao salário-mínimo. 

 

 
37) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 130/01, analisar os itens abaixo: 
 
I - Posse é o efetivo desempenho das atribuições do cargo 

público ou da função de confiança.  
II - É de cinco dias o prazo para o servidor empossado em 

cargo público entrar em exercício, contados da data da 
posse.  

III - O servidor será exonerado do cargo ou será tornado 
sem efeito o ato de sua designação para função de 
confiança, se não entrar em exercício nos prazos 
previstos. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

38) Em conformidade com a Lei Complementar Municipal 
nº 130/01, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) A diária será concedida por dia de afastamento, 

sendo devida pela metade quando o deslocamento 
não exigir pernoite fora da sede, ou quando o 
Município custear, por meio diverso, as despesas 
extraordinárias cobertas por diárias. 

(---) O servidor que receber diárias e não se afastar da 
sede, por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-las 
integralmente, no prazo de 15 dias.  

 
a) C - C. 
b) C - E. 
c) E - C. 
d) E - E. 
 

39) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 498/12, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Empenhar a despesa e fazer o controle dos créditos 

orçamentários é uma das competências da 
Controladoria-Geral do Município.  

II - O Poder Executivo Municipal, titularizado pelo Prefeito 
Municipal, tem a sua estrutura básica composta de 
Secretarias, Diretorias, Gerências, órgãos de 
assistência direta e entidades da Administração 
Indireta.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

40) Segundo a Lei Complementar Municipal nº 498/12, à 
Procuradoria-Geral do Município compete: 
 
I - Representar o Município, os órgãos da Administração 

Direta e as entidades da Administração Indireta do 
Poder Executivo Municipal, judicial e extrajudicialmente, 
em qualquer juízo ou tribunal, atuando nos feitos em 
que ele tenha interesse, inclusive em matéria tributária 
e fiscal. 

II - Exercer as funções de consultoria jurídica e 
assessoramento ao Prefeito e à Administração Pública 
Municipal Direta e Indireta. 

III - Realizar o controle da legalidade da Administração 
Pública Municipal Direta e Indireta. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item III. 
b) Somente os itens I e II. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens.  
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

 
41) Segundo a Constituição Federal, o Estado: 
 
I - Garantirá a todos o pleno exercício dos direitos 

culturais e acesso às fontes da cultura nacional. 
II - Coibirá a difusão das manifestações culturais. 
III - Protegerá as manifestações das culturas populares, 

indígenas e afro-brasileiras. 
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente os itens I e III. 
c) Somente os itens II e III. 
d) Todos os itens. 
 

42) Em conformidade com a Constituição Federal, analisar 
os itens abaixo: 
 
I - Os danos e ameaças ao patrimônio cultural serão 

punidos, na forma da lei. 
II - É vedado o tombamento dos documentos e os sítios 

detentores de reminiscências históricas dos antigos 
quilombos. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

43) Em conformidade com a Constituição Federal, são 
princípios pelos quais o Sistema Nacional de Cultura se 
rege, EXCETO: 
 
a) Centralização da gestão, dos recursos e das ações. 
b) Diversidade das expressões culturais. 
c) Fomento à produção, difusão e circulação de 

conhecimento e bens culturais. 
d) Transversalidade das políticas culturais. 
 

44) De acordo com o Decreto nº 70.274/72, analisar os 
itens abaixo: 
 
I - O Presidente da República presidirá sempre a 

cerimônia a que comparecer. 
II - Não comparecendo o Presidente da República, o Vice-

Presidente da República presidirá a cerimônia a que 
estiver presente. 

 
a) Somente o item II está correto. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

45) De acordo com o Decreto nº 70.274/72, analisar a 
sentença abaixo: 
 
Nos Estados, no Distrito Federal e nos Territórios, o 
Governador presidirá as solenidades a que comparecer, 
inclusive as dos Poderes Legislativo e Judiciário e as de 
caráter exclusivamente militar (1ª parte). A precedência 
entre os diferentes postos e cargos da mesma categoria 
corresponde à ordem de precedência histórica dos 
Ministérios (2ª parte). 
 
A sentença está: 
 
a) Totalmente incorreta. 
b) Correta somente em sua 2ª parte. 
c) Correta somente em sua 1ª parte. 
d) Totalmente correta. 
 

46) Com base no Decreto nº 70.274/72, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - A execução do Hino Nacional só terá início depois que 

o Presidente da República houver ocupado o lugar que 
lhe estiver reservado, salvo nas cerimônias sujeitas a 
regulamentos especiais. 

II - Nas cerimônias em que se tenha de executar Hino 
Nacional estrangeiro, este precederá, em virtude do 
princípio de cortesia, o Hino Nacional Brasileiro. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Somente o item II está correto. 
 

47) Em conformidade com a Lei nº 8.078/90, numerar a            
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Consumidor. 
(2) Produto. 
(3) Serviço. 
 
(---) Toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza 

produto ou serviço como destinatário final.  
(---) Qualquer bem, móvel ou imóvel, material ou imaterial.  
(---) Qualquer atividade fornecida no mercado de 

consumo, mediante remuneração, inclusive as de 
natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, 
salvo as decorrentes das relações de caráter 
trabalhista.  

 
a) 2 - 3 - 1. 
b) 3 - 1 - 2. 
c) 1 - 2 - 3. 
d) 1 - 3 - 2. 
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48) Segundo a Lei nº 8.078/90, são direitos básicos do 
consumidor, entre outros: 
 
a) A proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos 

provocados por práticas no fornecimento de produtos e 
serviços considerados perigosos ou nocivos. 

b) A educação e divulgação sobre o consumo adequado 
dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de 
escolha e a igualdade nas contratações. 

c) A proteção contra a publicidade enganosa e abusiva, 
métodos comerciais coercitivos ou desleais, bem como 
contra práticas e cláusulas abusivas ou impostas no 
fornecimento de produtos e serviços. 

d) Todas as alternativas anteriores. 
 

49) Considerando-se a Lei nº 8.078/90, assinalar a 
alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O fornecedor ___________ colocar no mercado de 
consumo produto ou serviço que sabe ou deveria saber 
apresentar alto grau de nocividade ou periculosidade à 
saúde ou segurança. 
 
a) deverá 
b) poderá 
c) não poderá 
d) abster-se-á de 
 

50) Em conformidade com a Lei nº 8.078/90, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) O fornecedor não poderá colocar no mercado de 

consumo produto ou serviço que sabe ou deveria 
saber apresentar alto grau de nocividade ou 
periculosidade à saúde ou segurança. 

(---) Um dos direitos básicos do consumidor é a proteção 
da vida, saúde e segurança contra os riscos 
provocados por práticas no fornecimento de produtos 
e serviços considerados perigosos ou nocivos. 

(---) O fornecedor de serviços responde, caso tenha culpa, 
pela reparação dos danos causados aos 
consumidores por defeitos relativos à prestação dos 
serviços, bem como por informações insuficientes ou 
inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

 
a) C - C - E. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) E - E - E. 
 

51) De acordo com o Código Civil, são absolutamente 
incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil: 
 
a) Os menores de 16 anos. 
b) Os que, por enfermidade ou deficiência mental, não 

tiverem o necessário discernimento para a prática 
desses atos. 

c) Os que, mesmo por causa transitória, não puderem 
exprimir sua vontade. 

d) Todas as alternativas anteriores. 
 

52) O trágico acontecimento na boate Kiss, em janeiro de 
2013, na cidade de Santa Maria/RS, suscitou reflexões 
acerca da responsabilidade civil de organizadores de 
eventos em caso de sinistros e a importância da 
contratação de apólice de seguro. Em relação ao seguro 
de dano, em conformidade com o Código Civil, marcar C 
para as afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(---) É indefeso ao segurado reconhecer sua 

responsabilidade ou confessar a ação, bem como 
transigir com o terceiro prejudicado ou indenizá-lo 
diretamente, sem anuência expressa do segurador. 

(---) No seguro de responsabilidade civil, o segurador 
garante o pagamento de perdas e danos devidos pelo 
segurado a terceiro.  

(---) Nos seguros de responsabilidade legalmente 
obrigatórios, a indenização por sinistro será paga pelo 
segurador diretamente ao terceiro prejudicado. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) E - E - C. 
d) E - E - E. 
 

53) De acordo com a Lei nº 8.666/93, o prazo mínimo até 
o recebimento das propostas ou da realização do evento 
será de cinco dias úteis para: 
 
a) Tomada de preços. 
b) Convite. 
c) Pregão. 
d) Concurso. 
 

54) Segundo a Lei nº 8.666/93, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 

 
(---) É permitido 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. 

(---) 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. 

(---) Somente servidores da Administração Pública Indireta 
poderão requerer à Administração Pública os 
quantitativos das obras e preços unitários de 
determinada obra executada. 

 
a) C - C - E. 
b) E - E - C. 
c) E - C - E. 
d) C - E - C. 
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55) De acordo com a Lei nº 8.666/93, as obras e os 
serviços somente poderão ser licitados quando: 
 
I - Seu produto estiver contemplado nas metas do Plano 

Plurianual. 
II - Houver projeto básico aprovado e previsão de recursos 

orçamentários. 
III - Existir orçamento detalhado em planilhas. 
 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

56) Em conformidade com MATIAS, para o conceito de 
evento, é CORRETO afirmar que: 
 
a) É uma narrativa histórica que expõe os fatos seguindo 

uma ordem cronológica. É uma palavra derivada do 
grego, que significa tempo. 

b) É um conjunto de transformações na ordem política, 
econômica e mundial visíveis desde o final do século 
XX. É um fenômeno que criou pontos em comum na 
vertente econômica e social. 

c) É um acontecimento que, desde suas origens na 
antiguidade e em sua trajetória histórica até chegar aos 
tempos modernos, sempre envolveu pessoas nas 
diversas fases do seu planejamento e organização 
como também atraiu um grande número de 
participantes.  

d) É uma epifania, uma aparição, uma manifestação. No 
sentido religioso, da igreja católica, significa 
manifestação divina. Também pode ser um conceito no 
sentido filosófico, significando uma sensação profunda 
de realização, no sentido de compreender a essência 
das coisas. 

 

57) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
O turismo ____________ é um conjunto de atividades 
exercidas por pessoas que viajam a fim de participar dos 
diversos tipos de eventos que visam ao estudo de 
alternativas, de dimensionamento ou de interesses de 
determinada categoria profissional, associação, clube, 
crença religiosa, corrente científica ou outra organização 
com objetivos nos campos científicos, técnicos e 
religiosos, para atingir metas profissionais e culturais, 
técnicas e operacionais de aperfeiçoamento setorial ou de 
atualização. 
 
a) de eventos 
b) fiscal 
c) de desenvolvimento 
d) estratégico 

58) De acordo com ALLEN, sobre a importância da 
organização e marketing de um evento em uma 
localidade, analisar os itens abaixo: 
 
I - O evento vem denegrir a marca de determinada 

localidade, prejudicando os aspectos físicos e 
financeiros do local. 

II - O aspecto do vínculo entre os eventos e a marca de 
um destino é o uso de eventos por órgãos de marketing 
turístico para compor um ano temático. 

III - Os eventos são uma oportunidade para ajudar a criar, 
modificar ou reforçar uma marca de um destino.  

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

59) De acordo com ALLEN, sobre a estratégia de eventos, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - Começa com a sólida gestão de recursos humanos e o 

marketing dinâmico.  
II - Deve estar voltada para os recursos financeiros, com o 

objetivo de não extrapolar os valores pré-estabelecidos. 
III - Começa com o conceito de evento, com planejamento 

detalhado e liderança inspirativa.  
 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

60) Sob a perspectiva de ALLEN, sobre parcerias 
governamentais em eventos, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) O setor governamental se exime da criação de eventos 

para não gerar competições entre localidades e/ou 
cidades. 

b) O setor governamental cria eventos com objetivos de 
arrecadação fiscal e movimentações financeiras para 
melhorias de departamentos do seu próprio governo, 
que está defasado. 

c) O setor governamental não tem poder político suficiente 
para a elaboração e realização de eventos de qualquer 
cunho em localidades ou cidades. 

d) O setor governamental cria eventos por uma série de 
razões, incluindo os benefícios sociais, culturais, 
turísticos e econômicos por eles gerados.  
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61) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
 _______________ é o conjunto das formalidades que se 
devem seguir em um ato solene ou festa pública. É 
também a rigorosa observância de certas formalidades em 
eventos oficiais, entre autoridades.  
 
a) Protocolo 
b) Etiqueta 
c) Cerimonial  
d) Check-list 
 

62) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
_________ é um fenômeno da cultura popular com 
características de cordialidade e hospitalidade ligadas às 
normas de comportamento pessoal requintado. 
 
a) Etiqueta 
b) Protocolo 
c) Cerimonial 
d) Check-list 
 

63) Sob a perspectiva de BETTEGA, assinalar a 
alternativa que apresenta a melhor definição para              
check-list em um evento: 
 

a) É um conjunto de ações, portfólios exploratórios, 
conhecido também como projetos, utilizados em evento 
de grande porte. 

b) É uma coleção de trabalhos realizados e a serem 
realizados por uma empresa ou por um profissional.  

c) É a relação de todas as atividades gerais que ocorrerão 
durante o evento, desde a dimensão do evento, 
passando pela listagem de convidados até os detalhes 
do cronograma geral do evento. 

d) É catalogar, compor uma lista, tabela ou rol. Designado 
para eventos de pequeno porte. 

 

64) De acordo com ZANELLA, sobre a importância dos 
eventos na atividade econômica, analisar os itens abaixo: 
 
I - Os eventos trazem negativas respostas em função do 

acúmulo de lixos, desperdícios gastronômicos e poucos 
resultados financeiros. 

II - Os eventos aumentam a taxa de ocupação, as receitas 
das empresas de transporte e hotéis nos períodos de 
recesso ou baixa temporada. 

III - Os eventos incrementam a arrecadação de impostos e 
tributos em virtude do desenvolvimento das vendas e 
da atividade econômica em geral. 

 
Está(ão) CORRETO(S): 
 
a) Somente o item I. 
b) Somente o item II. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Somente os itens II e III. 
 

65) Considerando-se alguns tipos de eventos, numerar a 
2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) Eventos políticos. 
(2) Eventos históricos 
(3) Eventos comerciais. 
 
(---) São convenções, workshops, mostras, leilões, feiras, 

exposições, desfiles, encontros em geral e reuniões. 
(---) São aniversários, inaugurações e comemorações. 
(---) São debates, reuniões, palestras, homenagens e 

convenções.  
 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 2 - 3 - 1. 
d) 2 - 1 - 3. 
 

66) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
 _______________ é um encontro solene de grande porte 
com número elevado de participantes, promovido por 
entidades ou associações de classe, que pode ter caráter 
regional, nacional ou internacional.  
 
a) Banquete 
b) Congresso  
c) Palestra  
d) Concurso  
 

67) Em relação ao principal papel do profissional de 
relações públicas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) Responsabilizar-se por toda a comunicação da 

empresa, dispensando parceria com veículos, agências 
de propaganda e assessoria de imprensa, por exemplo. 

b) Ser expert em marketing de varejo e de serviços, 
estando apto a trabalhar em agências de publicidade. 

c) Manter um bom relacionamento entre a organização 
que serve e seus diversos públicos. 

d) Organizar eventos de utilidade pública como de ONGs, 
Exército e Governo. 

 

68) Segundo KOTLER, em relação à demanda negativa 
de vendas, assinalar a alternativa que preenche a lacuna 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
A tarefa do ____________ é analisar por que o mercado 
não gosta do produto e avaliar se um programa de 
marketing, que envolva redesenho do produto, preços 
mais baixos e promoção positiva, pode mudar crenças e 
atitudes. 
 
a) administrador 
b) marketing 
c) gestor da qualidade 
d) plano de riscos 
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69) Segundo MARTIN, assinalar a alternativa que 
preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
Independentemente do segmento, o(a) ______________ 
sempre é a razão de existência do evento. 
 
a) participante 
b) lançamento do produto 
c) imagem da marca 
d) venda 
 

70) A rica diversidade linguística brasileira faz com que, 
muitas vezes, palavras sejam utilizadas de forma 
equivocada para conceituar os mais diversos tipos de 
eventos existentes. Se forem feitas correções nesses 
conceitos, pode-se afirmar que: 
 
a) Uma conferência costuma ter maior escala que um 

congresso. 
b) Um conclave é um evento no qual a atividade principal 

dos participantes é discutir temas educacionais. 
c) Um congresso é uma reunião habitual de grandes 

grupos de indivíduos, geralmente discutindo um 
assunto particular. 

d) Uma convenção é uma reunião participativa, criada 
para elucidação de fatos, soluções de problemas e 
consultas. 

 

71) Segundo VIANA, as crises organizacionais precisam 

ser administradas por um comitê específico que esteja 
com seu discurso alinhado. Além disso, seus esforços 
devem ser no sentido de que a organização fique menos 
prejudicada possível. Com base nisso, pode-se afirmar 
que esse comitê é formado geralmente por: 
 
a) Comunicadores, advogados e especialistas em 

recursos humanos. 
b) Economistas, administradores e comunicadores. 
c) Advogados, psicólogos e analistas de sistemas. 
d) Administradores, psicólogos e engenheiros. 
 

72) Sobre as atividades do profissional de relações 
públicas, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) A assessoria e a consultoria sugerem à alta 

administração políticas para os setores da organização 
que trabalham com opinião pública. 

b) A pesquisa elabora planos, programas e projetos de 
relações públicas e requisita recursos humanos para 
sua execução. 

c) A execução realiza todos os levantamentos que julga 
necessários para respaldar seu trabalho. 

d) O planejamento realiza todos os trabalhos 
concernentes à divulgação, comunicação com os 
públicos e eventos. 

 

73) Por melhor que tenha sido planejada, a comunicação 
empresarial é sempre vulnerável. Se interrompida, ela se 
esvai como processo e os prejuízos financeiros podem 
ganhar proporções imensuráveis. Com base nisso, 
assinalar a alternativa que apresenta as principais 
características da comunicação empresarial: 
 
a) Irrelevância e ineficiência. 
b) Continuidade e fragilidade. 
c) Efemeridade e potência. 
d) Invencibilidade e força. 
 

74) Está-se na Era da Informação ou Era do 
Conhecimento; nesse contexto, precisa-se de 
profissionais cada vez mais qualificados para atender as 
demandas do público-alvo. Com base nisso, em relação 
ao comportamento dos consumidores, é CORRETO 
afirmar que o consumidor hoje: 
 
a) Quer ser tratado de forma homogênea, sem distinção 

de um indivíduo para outro. 
b) Preocupa-se essencialmente com preço, deixando de 

lado conceitos de responsabilidade social. 
c) É mais resignado, não tem tempo para se preocupar 

com a ideologia de cada marca que consome. 
d) Deseja se sentir especial, é protagonista, tem mais voz 

ativa e deseja participar do processo. 
 

75) Segundo KOTLER, assinalar a alternativa que 

preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE: 
 
Independentemente do tipo de produto ou serviço 
oferecido, este só alcançará êxito de uma forma plena se 
proporcionar ______________ ao comprador-alvo. O 
comprador escolhe entre diferentes ofertas com base 
naquilo que parece proporcionar o(a) maior _________. 
 
a) uma propaganda marcante - emoção 
b) menor preço - benefício financeiro 
c) valor e satisfação - valor 
d) mais exclusividade - prestígio 
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76) Alguns materiais industrializados, derivados do 
petróleo, formam uma camada impermeável que impede a 
passagem de água e a decomposição dos demais 
resíduos depositados em aterros, contribuindo para a 
ocorrência de enchentes, deslizamentos de terra e 
contaminação do solo implicando grande impacto 
ambiental. Em relação à responsabilidade socioambiental 
no serviço público, analisar os itens abaixo: 
 
I - Ao descartar o lixo orgânico, recomenda-se o uso de 

sacolas plásticas, pois os sacos biodegradáveis 
impedem que o lixo comum se decomponha com mais 
facilidade. 

II - Sempre que possível, convém utilizar copos, canecas, 
xícaras de uso permanente, como os de vidro, de 
porcelana etc. 

III - Quando houver necessidade de usar um copo 
descartável, deve-se reaproveitá-lo ao máximo naquele 
dia. 

 
Estão CORRETOS: 
 
a) Somente os itens I e II. 
b) Somente os itens II e III. 
c) Somente os itens I e III. 
d) Todos os itens. 
 

77) A ideia básica do consumo consciente é transformar o 
ato de consumo em uma prática permanente de 
cidadania. Para isso, no serviço público, é possível adotar 
determinadas práticas ambientais, tais como: 
 
I - Separar e reciclar o lixo produzido. 
II - Diminuir o consumo desnecessário de papel. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão incorretos. 
d) Os itens I e II estão corretos. 
 

78) Sustentabilidade é a definição das ações e atividades 
humanas que visam suprir as necessidades atuais dos 
seres humanos sem comprometer as futuras gerações. 
Ela tem aspectos muito mais amplos do que se costuma 
imaginar, englobando os seguintes fatores, EXCETO: 
 
a) Ambientalmente correto. 
b) Politicamente rentável. 
c) Socialmente justo. 
d) Economicamente viável. 
 

79) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas 
abaixo CORRETAMENTE: 
 
No Brasil, o petróleo é a principal fonte de geração de 
energia, tendo ultrapassado as hidrelétricas na matriz 
energética brasileira. Os veículos automotores são os 
principais responsáveis pela ___________ nas cidades, 
além de emitirem gases que causam o efeito estufa. 
Assim, quanto menos combustível gasto, ___________ o 
impacto no meio ambiente. 
 
a) poluição - menor 
b) urbanização - conserva-se 
c) segurança - maior 
d) eficiência - mantém-se 
 

80) Em relação às práticas ambientais adequadas no 
serviço público visando ao uso racional dos recursos 
naturais, marcar C para as afirmativas Certas, E para as 
Erradas e, após, assinalar a alternativa que apresenta a 
sequência CORRETA: 
 
(---) É recomendável fazer emendas e correções nos 

documentos, ainda na tela do computador, antes da 
impressão.  

(---) Deve-se evitar fazer gravação de cópias de 
documentos oficiais em meio digital (CDs, DVDs etc.) 
para fins de arquivo. 

(---) Convém sempre usar o elevador, mesmo para poucos 
andares, para economizar tempo. 

 
a) C - C - C. 
b) E - C - C. 
c) C - E - E. 
d) E - E - E. 
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