
 

MUNICÍPIO DE IPUAÇU 
ESTADO DE SANTA CATARINA 

CONCURSO PÚBLICO EDITAL Nº 001/2019 
 

CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO 
NOME:  INSCRIÇÃO:  RG:  
 

INSTRUÇÕES: 
a) O candidato receberá juntamente com o caderno de provas CARTÃO-RESPOSTA, ambos já identificados com seu nome, 

número de inscrição, nº RG e cargo pretendido; 
b) É dever do candidato conferir seu nome, número de inscrição e cargo se estão corretos e caso contrário alertar o fiscal; 
c) A prova terá duração de 4(quatro) horas, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO-RESPOSTA. 
d) Este caderno contém um total de 40 (quarenta) questões objetivas, sendo 04 (quatro) questões de Português, 04 

(quatro) questões de Matemática/Raciocínio Lógico, 02 (dois) questões de Informática Básica, 02 (dois) questões de 
Conhecimentos Gerais/Atualidades e 28 (vinte e oito) questões de Conhecimentos Específicos/Legislação; 

e) Cada questão apresenta 5 (cinco) alternativas de resposta e apenas uma resposta correta; 
f) O CARTÃO-RESPOSTA não será substituído, exceto se estiver com problemas de impressão que prejudique seu 

preenchimento; 
g) Assinale, na prova, a alternativa que você julgar correta e, ao final, transcreva as respostas para o CARTÃO-RESPOSTA, 

marcando a quadrícula toda sobre a letra correspondente em cada questão, observando a mesma ordem da prova, 
conforme exemplo a seguir: 

 

h) O candidato deverá apor no CARTAO-RESPOSTA, as suas respostas por questão na ordem de 01 a 40, que será o único 
documento válido para sua correção e sua assinatura; 

i) O CARTÃO-RESPOSTA contém 40 questões; 

Exemplo do modo correto de marcação das respostas:  

 

j) O CARTÃO-RESPOSTA será utilizado para conferência por leitora óptica/scanner para o processamento dos resultados, 
não podendo conter rasuras e ou marcações incorretas diferentes das contidas no exemplo da alínea “g” e alínea “i”; 

k) Caso ocorrer rasura, inexistência de marcação da resposta ou for assinalada mais de uma opção por questão no 
CARTÃO-RESPOSTA, a questão será tida como incorreta e o candidato perderá esta pontuação. 

l) O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser assinado na parte de baixo pelo candidato; 
m) Não deixe nenhuma questão sem resposta; 
n) Não é permitido o uso de calculadora ou qualquer outro aparelho similar, nem qualquer outro tipo de consulta; 
o) Somente utilize caneta azul ou preta; 
p) O caderno de provas e CARTÃO-RESPOSTA deverão ser entregues aos fiscais na saída; 
q) O candidato, após o término da prova, poderá destacar a parte abaixo na linha pontilhada e levar somente a anotação 

do seu gabarito; 
r) Em caso de dúvida, dirija-se ao fiscal de sala. 

BOA PROVA! 
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ANOTAÇÃO DAS RESPOSTAS PARA O CANDIDATO:  
ATENÇÃO: Esta parte poderá ser destacada pelo candidato somente após o término da prova.  



I - PROVA DE PORTUGUÊS – (04 questões) 
 

 
(texto) 
 
Testamento 
 
O que não tenho e desejo 
É que melhor me enriquece. 
Tive uns dinheiros – perdi-os... 
Tive amores – esqueci-os. 
Mas no maior desespero 
Rezei: ganhei essa prece. 
 
Vi terras da minha terra. 
Por outras terras andei. 
Mas o que ficou marcado 
No meu olhar fatigado, 
Foram terras que inventei. 
 
Gosto muito de crianças: 
Não tive um filho de meu. 
Um filho!... Não foi de jeito... 
Mas trago dentro do peito 
Meu filho que não nasceu. 
 
Criou-me, desde eu menino, 
Para arquiteto meu pai, 
Foi-se-me um dia a saúde... 
Fiz-me arquiteto? Não pude! 
Sou poeta menor, perdoai! 
Não faço versos de guerra, 
 
Não faço porque não sei. 
Mas num torpedo-suicida 
Darei de bom grado a vida 
Na luta que não lutei! 
                       (Manuel Bandeira) 
 
QUESTÃO 01. O texto acima pertence ao gênero lírico, pois é um poema que expressa sentimentos e sensações de 

um eu lírico, que se declara no texto em primeira pessoa do singular. Sabendo que testamento é aquilo que se 
deixa como herança, pode-se afirmar que, simbolicamente, o testamento do eu lírico no objeto poético é 
constituído de: 

 
(A) lutas travadas durante a vida; 
(B) projeção de esperança em um futuro de glória; 
(C) sonhos que não realizou; 
(D) expectativa de melhora da saúde; 
(E) bens materiais como terras.  
 
QUESTÃO 02. Dos versos abaixo extraídos do texto “Testamento” a cima, foram destacados pronomes relativos em 

todas as opções, com exceção da alternativa: 
 
(A) O que não tenho e desejo. É que melhor me enriquece 
(B) Mas o que ficou marcado. No meu olhar fatigado, 
(C) Mas trago dentro do peito. Meu filho que não nasceu. 
(D) Darei de bom grado a vida. Na luta que não lutei!  
(E) No meu olhar fatigado. Foram terras que inventei.  



 
QUESTÃO 03.  No verso: “Mas num torpedo-suicida”, o vocábulo em destaque está, corretamente, grafado, segundo 

o Novo Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa; o mesmo não ocorre na opção: 
 
(A) infra-assinado; 
(B) super-romântico; 
(C) micro-organismo; 
(D) auto-escola; 
(E) anti-inflamatório.  
 
QUESTÃO 04. Na 4ª estrofe do texto acima, o complemento (objeto direto) do verbo “Criou” é: 
 
(A) eu menino 
(B) me 
(C) meu pai 
(D) arquiteto 
(E) saúde  
 
 

II – PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO/MATEMÁTICA – (04 questões) 
 

 
QUESTÃO 05. A empresa X foi incumbida da montagem e confecção da apostila preparatória para o Concurso 

Público da cidade de Passa Tempo (MG). Sabe-se que a paginação iniciou-se a partir do número 1, excluindo 
a capa e a contracapa, e foram utilizados 285 algarismos. Determine o total de páginas enumeradas. 

 
(A) 97 páginas 
(B) 86 páginas 
(C) 131 páginas 
(D) 140 páginas 
(E) 163 páginas 
 
QUESTÃO 06. Doze times de handebol masculino participam do campeonato regional, enfrentando-se entre si, 

em turno e returno, ou seja, cada time enfrenta todos os demais duas vezes, o que totaliza exatas 22 partidas 
para cada. O time vencedor do campeonato venceu 15 partidas e empatou 7. Para que esses resultados 
ocorram, a quantidade de maneiras possíveis será: 

 

(A) superior a 140.000 e inferior a 165.000  
(B) inferior a 150.000 
(C) superior a 150.000 e inferior a 170.000 
(D) inferior a 140.000 
(E) superior a 170.000 
 

QUESTÃO 07. Considere as frases a seguir: 
 

I. 
12𝑥−𝑦

𝑥
 é um número inteiro positivo. 

II. Getúlio Vargas foi um dos grandes nomes da história do Brasil, governando o país por mais tempo após a 
Proclamação da República. 

III. Ela foi considerada a melhor cantora do mundo em 2019. 
 

É correto afirmar que: 
 

(A) apenas II é uma sentença aberta. 
(B) apenas I e III são sentenças abertas. 
(C) apenas I e II são sentenças abertas. 
(D) apenas I é uma sentença aberta. 
(E) apenas III é uma sentença aberta. 



QUESTÃO 08. Dispomos de onze homens e oito mulheres, entre os quais estão Hélio e Teresa. Quantas comissões 
podemos formar com três homens e três mulheres, sabendo que Hélio não participa de nenhuma comissão 
na qual Teresa faz parte?  

 
(A) 82.950 comissões 
(B) 8.295 comissões 
(C) 829 comissões 
(D) 82 comissões 
(E) 8 comissões 
 
 

III – PROVA DE INFORMÁTICA BÁSICA – (02 questões) 
 

 
QUESTÃO 09. João, um rapaz que trabalha em um escritório de advocacia, acaba de receber um e-mail, esse e-

mail pede seus dados como cartão de crédito, nome completo e CPF para confirmar o recebimento de um 
produto que ele mesmo não lembra de ter solicitado. Sendo assim o que João deve fazer? 

 
I. João deve colocar seus dados, pois, possivelmente, é uma encomenda que não se lembre. 
II. João deve contactar o setor de T.I para verificar se o e-mail é um spam, pois outras pessoas podem estar 

recebendo esses mesmos tipos de e-mails. 
III. João deve ignorar o e-mail e exclui-lo, não é necessário avisar o departamento de T.I pois não é um e-mail 

ofensivo. 
 
Analise as afirmativas acima e marque a alternativa correta. 
 
(A) Somente I, II estão corretas 
(B) Somente II está correta 
(C) Somente II e III estão corretas 
(D) Somente III está correta 
(E) Todas estão corretas. 
 
QUESTÃO 10. Giulia é uma garota que trabalha em um setor de T.I de uma empresa de produtos químicos, porém 

ela recebeu um alerta do sistema de Antivírus que havia uma máquina infectada, quais medidas a Giulia deve 
tomar? 

 
(A) Ignorar, pois, possa ser um alerta falso. 
(B) Entrar em contato com a máquina e verificar o vírus ativando-o e vendo o que ocorre durante sua execução 

para avaliar o caso. 
(C) Informar para usuário excluir o arquivo infectado e alerta-lo para tomar cuidado para que isso não 

aconteça novamente. 
(D) Isolar a máquina da Rede, verificando a causa da infecção, verificando se houve infestação para outras 

máquinas, e isolar o local infectado. 
(E) Nenhuma das anteriores. 
 

 

IV - PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS/ATUALIDADES – (02 questões) 
 

 

QUESTÃO 11. Pela Lei Estadual n.º 8.531, de 09 de janeiro 1992, alterada pela Lei Estadual n.º 8.561, de 30 de 
março de 1992, Ipuaçu deixou de ser distrito e se tornou município. Anteriormente, a que municípios Ipuaçu 
pertencia? 

 

(A) Bom Jesus e São Domingos. 
(B) Entre Rios e Xanxerê. 
(C) Abelardo Luz e Ouro Verde. 
(D) Ouro Verde e Xanxerê. 
(E) Aberlardo Luz e Xanxerê. 



QUESTÃO 12. Observe a imagem e responda a alternativa correta. 
 

 
 
A cidade de Ipuaçu tornou-se conhecida na Ufologia Brasileira e no mundo a partir de 2008, devido ao surgimento 
anual de desenhos nas plantações que a rodeiam, sendo conhecida como a capital brasileira dos círculos e 
“cidade dos ets”. O nome correto dado a esse achatamento em parte das plantações é: 
 
(A) Agroglifos 
(B) Diaglifos. 
(C) Geóglifos. 
(D) Hieróglifos. 
(E) Hemogróclitos. 
 
 

V - PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS/LEGISLAÇÃO – (28 questões) 
 

 
QUESTÃO 13. Em relação a legislação municipal de Ipuaçu. Assinale a alternativa incorreta a que se dispõe a Lei 

Complementar nº11 de 14 de junho de 2005: 
 
(A) Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, abrangendo o Poder Executivo e suas 

autarquias. 
(B) Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, abrangendo também suas fundações públicas. 
(C) Esta Lei institui o Estatuto dos Servidores Públicos Estaduais, abrangendo o Poder Executivo, suas autarquias 

e suas fundações públicas estaduais. 
(D) Os cargos públicos, também, são acessíveis aos estrangeiros, na forma que dispuser Lei federal. 
(E) Esta Lei se aplica, também, aos servidores integrantes da estrutura organizacional do Poder Legislativo 

Municipal. 
 
QUESTÃO 14. São requisitos básicos para ingresso no serviço público, exceto: 
 
(A) Gozo dos direitos políticos. 
(B) A quitação com as obrigações militares e eleitorais. 
(C) A participação em concurso público. 
(D) A idade mínima de 21 (vinte e um) anos. 
(E) O nível de escolaridade, formação e habilitação profissional exigidos para o exercício do cargo. 

 
QUESTÃO 15. Assinale a alternativa correta: 

 
(A) A aprovação em concurso público não gerará direito à nomeação, mas esta, quando se der, respeitará a 

ordem de classificação dos candidatos habilitados. 
(B) A aprovação em concurso público gerará direito à nomeação, respeitando a ordem de classificação dos 

candidatos habilitados. 
(C) O concurso público terá validade de até 5 (cinco) anos, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual 

período. 
(D) O concurso público terá validade de até 5 (cinco) anos, não podendo ser prorrogado por igual período. 
(E) Poderá se abrir um novo concurso mesmo havendo candidato aprovado em concurso anterior, na vaga a ser 

aberta, com prazo de validade ainda não expirado. 
 



QUESTÃO 16. Sobre o texto e contexto, analise: 
 
I. O servidor ocupante de cargo de provimento em comissão poderá ser nomeado para ter exercício, 

interinamente, em outro cargo da mesma natureza, sem prejuízo das atribuições daquele que ocupar, 
hipótese em que deverá optar pela remuneração de um deles durante o período da interinidade. 

II. A nomeação para cargo de provimento efetivo depende de prévia habilitação em concurso público de provas 
ou de provas e títulos, obedecidos à ordem de classificação e o prazo de sua validade. 

III. A nomeação far-se-á em funções de confiança, exercidas, exclusivamente, por servidores ocupantes de cargo 
efetivo. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item III está correto. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 17. Em relação ao Estatuto dos Servidores Públicos de Ipuaçu. Qual é o período de estágio probatório 

ao servidor que entrar em exercício para o cargo de provimento efetivo? 
 
(A) 3 meses. 
(B) 6 meses. 
(C) 4 anos. 
(D) 2 anos. 
(E) 3 anos. 
 
QUESTÃO 18. Sobre o texto e contexto, analise: 
 
I. Estabilidade é a garantia constitucional do servidor em permanecer no serviço, nomeado em caráter efetivo, 

que tenha transposto o estágio probatório. 
II. O servidor habilitado em concurso público, empossado em cargo de provimento efetivo e aprovado no 

processo de avaliação específico do estágio probatório, adquirirá a estabilidade no serviço público ao 
completar três anos de efetivo exercício. 

III. A estabilidade não se consolida no cargo, mas no serviço público. 
 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas o item I está correto. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
QUESTÃO 19. Leia a frase a seguir e complete com a alternativa correta: “_____________ é o retorno a atividade 

de servidor aposentado por invalidez quando, pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, forem 
declarados insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.” 

 
(A) Readaptação. 
(B) Reversão. 
(C) Reavaliação. 
(D) Reintegração. 
(E) Recondução. 
 
  



QUESTÃO 20. A vacância de cargo público decorrerá, exceto: 
 
(A) Exoneração. 
(B) Premiação. 
(C) Demissão. 
(D) Promoção. 
(E) Recondução. 
 
QUESTÃO 21. Assinale a alternativa correta: 
 
(A) Anualmente, sempre no mês de janeiro, é assegurada a revisão e reposição geral da remuneração, utilizando-

se como parâmetro mínimo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, medido e 
publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 

(B) Anualmente, sempre no mês de março, é assegurada a revisão e reposição geral da remuneração, utilizando-
se como parâmetro mínimo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, medido e 
publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 

(C) Anualmente, sempre no segundo trimestre, é assegurada a revisão e reposição geral da remuneração, 
utilizando-se como parâmetro mínimo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, medido 
e publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 

(D) Anualmente, sempre no primeiro trimestre, é assegurada a revisão e reposição geral da remuneração, 
utilizando-se como parâmetro mínimo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, medido 
e publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 

(E) Anualmente, sempre no mês de abril, é assegurada a revisão e reposição geral da remuneração, utilizando-
se como parâmetro mínimo à variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor - INPC, medido e 
publicado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE. 

 
QUESTÃO 22. Sobre o texto e contexto, analise: 
 
I. A remuneração dos servidores públicos municipais, incluídas as vantagens pessoais, não poderão exceder o 

limite fixado em Lei, observado o disposto no artigo 37, XI, da Constituição Federal. 
II. As faltas justificadas decorrentes de caso fortuito ou de força maior poderão ser compensadas a critério da 

chefia imediata, em cada um dos Poderes, sendo assim consideradas como efetivo exercício. 
III. As reposições e indenizações ao erário serão previamente comunicadas ao servidor e amortizadas em 

parcelas mensais cujos valores não excederão a 25% (vinte e cinco por cento) da remuneração. 
 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 23. Em relação a legislação municipal de Ipuaçu. Além do vencimento e das vantagens previstas na Lei 

Complementar de 14 de junho de 2005, serão deferidos aos servidores as seguintes retribuições, 
gratificações e adicionais, exceto: 

 
(A) Adicional pela prestação de serviços extraordinários. 
(B) 13º Salário. 
(C) Adicional noturno. 
(D) Participação de Lucros e Resultados. 
(E) Adicional de férias. 
 
  



QUESTÃO 24. Em relação a legislação municipal de Ipuaçu. O serviço noturno, prestado em horário 
compreendido entre 22 (vinte e duas) horas de um dia e 5 (cinco) horas do dia seguinte, terá o valor-hora 
acrescido de: 

 
(A) 10% computando-se cada hora como cinquenta e um minuto. 
(B) 15% computando-se cada hora como cinquenta e um minuto e trinta segundos. 
(C) 20% computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos.  
(D) 25% computando-se cada hora como cinquenta e dois minutos e trinta segundos. 
(E) 35% computando-se cada hora como cinquenta e três minutos e trinta segundos. 
 
QUESTÃO 25. Os servidores que exerçam atividades consideradas prejudiciais ou nocivas à saúde, farão jus ao 

adicional de insalubridade. Sendo assim são consideradas prejudiciais ou nocivas à saúde dos servidores, as 
seguintes atividades, exceto: 

 
(A) Atividades de coleta de lixo. 
(B) Atividades em contato permanente com animais saudáveis. 
(C) Atividades de preparação de soros, vacinas e de manipulação de composições químicas venenosas. 
(D) Atividades em contato permanente com pessoas doentes. 
(E) Atividades em contato com materiais infectocontagiosos.  
 
QUESTÃO 26. Sobre o texto e contexto, analise: 
 
I. O servidor fará jus a trinta dias de férias, por período de trabalho ininterrupto de doze meses, não podendo 

ser acumuladas em qualquer hipótese. 
II. Poderá haver a conversão em dinheiro de 1/3 (um terço) das férias, presente a necessidade do serviço público, 

devidamente, justificada. 
III. As férias somente poderão ser interrompidas por motivo de calamidade pública, ou por necessidade 

declarada pelo chefe de cada um dos Poderes do Município. 
 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas o item II está correto. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 

 
QUESTÃO 27. Sobre o texto e contexto, analise: 
 
I. Configura acidente de trabalho o dano físico ou mental sofrido pelo servidor e que se relacione com as 

atribuições do cargo exercido ou do serviço a que for submetido. 
II. Para licença de até 15 (quinze) dias o atestado das condições de saúde do servidor será expedido por qualquer 

médico, e quando superior, a este prazo, por profissionais de medicina do INSS, conforme as normas do 
Regime Geral de Previdência Social. 

III. O servidor que apresente indícios de lesões orgânicas ou funcionais será submetido, compulsoriamente, à 
inspeção médica. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas o item III está correto. 
(B) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(C) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(D) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(E) Todos os itens estão corretos. 
 
  



QUESTÃO 28: São deveres do servidor público, exceto: 
 
(A) Exercer com zelo e dedicação as atribuições do cargo e outras do serviço público. 
(B) Atender com presteza quando solicitado para executar tarefas diferentes daquelas inerentes ao cargo, 

porem inerentes ao serviço público de competência da administração. 
(C) Ser leal às instituições a que servir. 
(D) Cumprir todas as ordens superiores, mesmo que quando manifestamente ilegais. 
(E) Ser prestativo, honesto e cordial durante o atendimento ao público. 
 
QUESTÃO 29: São penalidades disciplinares ao servidor, exceto: 
 
(A) Ofensas corretivas. 
(B) Advertência. 
(C) Cassação de disponibilidade. 
(D) Destituição da função de confiança. 
(E) Destituição do cargo em comissão. 
 
QUESTÃO 30: Sobre o texto e contexto, analise: 
 
I. A autoridade que tiver ciência de irregularidade no serviço público é obrigada a promover a sua apuração 

imediata, mediante sindicância ou processo administrativo disciplinar, assegurado ao indiciado ou acusado 
o contraditório e ampla defesa. 

II. As denúncias sobre irregularidades serão objeto de apuração, desde que contenham identificação e o 
endereço do denunciante e sejam formuladas por escrito. 

III. Da sindicância poderá resultar em arquivamento do processo e aplicação de penalidade de advertência ou 
de suspensão de até 90 (noventa) dias. 

 
Dos itens acima: 

 
(A) Apenas os itens I e II estão corretos. 
(B) Apenas os itens I e III estão corretos. 
(C) Apenas os itens II e III estão corretos. 
(D) Apenas o item II está correto. 
(E) Apenas o item III está correto. 
 
QUESTÃO 31: Em relação a legislação municipal de Ipuaçu. Assinale a alternativa correta a que se dispõe a Lei 

Complementar nº14 de 14 de junho de 2005: 
 
(A) A Lei Complementar nº14 se dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Municipais. 
(B) A Lei Complementar nº14 se dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Carreiras, Cargos 

e Vencimentos dos Servidores Públicos Estaduais. 
(C) A Lei Complementar nº14 se dispõe sobre a instituição, implantação e gestão do Plano de Carreiras, Cargos 

e Vencimentos dos Servidores Públicos Municipais. 
(D) A Lei Complementar nº14 se dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores Públicos Estaduais. 
(E) A Lei Complementar nº14 se dispõe sobre o Plano de Promoções e Bonificações dos Servidores Públicos 

Municipais. 
 

QUESTÃO 32: Leia a frase a seguir e complete com a alternativa correta:  
 

“__________________é o conjunto de cargos e funções, estabelecido segundo a relação existente entre a 
natureza do trabalho, o grau de conhecimento, a formação profissional e a experiência exigida para o 
desempenho de suas respectivas atividades.” 

 
(A) Quadro de Pessoal. 
(B) Plano de Recompensa. 
(C) Carreira. 
(D) Categoria Funcional. 
(E) Cargo de Provimento Efetivo. 



 
QUESTÃO 33: Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) A progressão funcional consiste na movimentação do servidor titular de cargo de provimento efetivo, para 

nível ou referência superior da carreira a que pertença. 
(B) A promoção será vertical quando ocorrer mudança de referência. 
(C) A promoção será horizontal quando ocorrer mudança de referência. 
(D) A promoção é baseada de acordo com a performance e desenvolvimento do servidor. 
(E) A progressão vertical de mudança de nível ocorrerá ao término da passagem por todas as referências de um 

nível e será automática. 
 
QUESTÃO 34: Leia a frase a seguir e complete com a alternativa correta: 
 

“___________________é o lugar na organização do serviço público correspondente a um conjunto de 
atribuições e de responsabilidades, com denominação própria, estipêndio específico, número certo, 
remuneração pelo Poder Público e acessível a todo o brasileiro, na forma da legislação pertinente.” 

 
(A) Cargo de Provimento Efetivo. 
(B) Cargo de Provimento Eletivo. 
(C) Cargo de Provimento Temporário. 
(D) Categoria Funcional. 
(E) Quadro de Pessoal. 
 
QUESTÃO 35: Assinale a alternativa incorreta: 
 
(A) Redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público redige comunicações oficiais e atos normativos. 
(B) A Redação oficial trata-se da comunicação entre unidades administrativas dos Três Poderes e também destes 

com empresas e indivíduos. 
(C) As comunicações administrativas devem ser sempre informais, isto é, não há a necessidade de obedecer a 

certas regras de forma. 
(D) A redação oficial deve ser caracterizada por objetividade, concisão, coesão e coerência e uso da norma 

padrão da língua portuguesa. 
(E) A clareza deve ser a qualidade básica de todo texto oficial. Não se concebe que um documento oficial ou um 

ato normativo de qualquer natureza seja redigido de forma obscura, que dificulte ou impossibilite sua 
compreensão. 

 
QUESTÃO 36: Tradicionalmente, o emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda pessoa do plural, de 

maneira indireta, para referenciar atributos da pessoa à qual se dirige. Na redação oficial, é necessário 
atenção para o uso dos pronomes de tratamento. Sendo assim, como deve ser a utilização do pronome para 
referendar um Presidente da República no vocativo? 

 
(A) A Sua Excelência Senhor. 
(B) Excelentíssimo Senhor Presidente da República. 
(C) Vossa Excelência. 
(D) Vossa Senhoria. 
(E) Não se utiliza. 
 
QUESTÃO 37: Os documentos oficiais podem ser identificados de acordo com algumas possíveis variações, 

exceto: 
 
(A) [Nome do Expediente] + Circular: Quando um órgão envia o mesmo expediente para mais de um órgão 

receptor. A sigla na epígrafe será apenas do órgão remetente.  
(B) [Nome do Expediente] + Conjunto: Quando mais de um órgão envia, conjuntamente, o mesmo expediente 

para um único órgão receptor. As siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe.  
(C) [Nome do Expediente] + Conjunto do Circular: Quando mais de um órgão envia, conjuntamente, o mesmo 

expediente para mais de um órgão receptor. As siglas dos órgãos remetentes constarão na epígrafe. 
(D) Nos expedientes circulares, por haver mais de um receptor, o órgão remetente poderá inserir no rodapé as 

siglas ou nomes dos órgãos que receberão o expediente. 



(E) [Nome do Expediente]: Quando um órgão envia apenas o expediente para mais de um órgão receptor.  
 
QUESTÃO 38: No Estado de Direito, as normas jurídicas cumprem a tarefa de concretizar a Constituição. Elas 

devem criar os fundamentos de justiça e de segurança que assegurem um desenvolvimento social harmônico 
em um contexto de paz e de liberdade. Esses complexos objetivos da norma jurídica são expressos nas 
funções, exceto: 

 
(A) De integração: a lei cumpre função de integração ao compensar as diferenças jurídico-políticas no quadro de 

formação da vontade do Estado (desigualdades sociais, regionais, etc.). 
(B) De planificação: a lei é o instrumento básico de organização, de definição e de distribuição de competências; 
(C) De proteção: a lei cumpre função de proteção contra o arbítrio ao vincular os próprios órgãos do Estado. 
(D) De regulação: a lei cumpre função reguladora na ordem jurídica e no plano social.  
(E) Nenhuma das alternativas anteriores. 

 
QUESTÃO 39: Sobre a Lei Orgânica Municipal, é correto afirmar: 
 
(A) As leis orgânicas dos municípios são normas que regulam a vida política na cidade, respeitando apenas a 

Constituição Federal em que o município está inserido. 
(B) As leis orgânicas dos municípios são normas que regulam a vida política na cidade, respeitando apenas a 

Constituição do Estado em que o município está inserido. 
(C) As leis orgânicas dos municípios são normas que regulam a vida política na cidade, sempre respeitando a 

Constituição Federal e a Constituição do Estado em que o município está inserido. 
(D) As leis orgânicas dos municípios são normas que regula a administração na cidade, respeitando apenas a 

Constituição do Estado em que o município está inserido. 
(E) As leis orgânicas dos municípios são normas que regulam a vida financeira e social na cidade, respeitando 

apenas a Constituição do Estado em que o município está inserido. 
 
QUESTÃO 40: Podem propor a Ação Direta de Inconstitucionalidade e a Ação Direta de Constitucionalidade de 

Lei ou Ato Normativo Federal, de acordo com a nova redação constitucional os seguintes órgãos ou 
autoridades, exceto: 

 
(A) Mesa da Câmara dos Deputados. 
(B) Governador de Estado ou do Distrito Federal. 
(C) Procurador-Geral da República. 
(D) Partidos políticos com representação no Congresso Nacional. 
(E) Prefeito do Município. 
 


