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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

1 Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.

2 A prova terá duração de 5 (cinco) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.

4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas, seja para ir embora 
ou para utilizar os sanitários.

5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fiscal.

8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.

9 Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita única e 
exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.

10 Assine o cartão-resposta no local indicado.

11 Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham mais de 
uma resposta, emenda ou rasura.

12 Ao término da prova, o cartão-resposta deverá ser devolvido ao fiscal da prova.

13 Depois de entregue o cartão-resposta, não será permitido ao candidato utilizar os sanitários do local 
de prova.

14 O caderno de prova poderá ser levado somente pelo candidato que se retirar da sala de aplicação de 
provas no decurso da última hora da realização das mesmas.

15 É obrigatória a saída simultânea dos 3 (três) últimos candidatos, que assinarão a ata de encerramento da 
aplicação da prova e acompanharão os fiscais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identificação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES 01 A 15 - LÍNGUA PORTUGUESA
_________________________________________
Analise o texto poético a seguir, de autoria do 
compositor brasileiro Sérgio Bittencourt, para 
responder às próximas questões.

“Naquela mesa ele sentava sempre
E me dizia sempre o que é viver melhor
Naquela mesa ele contava histórias
Que hoje na memória eu guardo e sei de cor
Naquela mesa ele juntava gente
E contava contente o que fez de manhã
E nos seus olhos era tanto brilho
Que mais que seu filho
Eu fiquei seu fã
Eu não sabia que doía tanto
Uma mesa num canto, uma casa e um jardim
Se eu soubesse o quanto dói a vida
Essa dor tão doída não doía assim
Agora resta uma mesa na sala
E hoje ninguém mais fala do seu bandolim
Naquela mesa tá faltando ele
E a saudade dele tá doendo em mim”

01. Assinale a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o sentido do texto.

a) Trata-se de uma poema realista, marcado por 
duras críticas sociais.
b) O texto apresenta uma emotiva homenagem de 
um filho ao seu pai.
c) O tema central do texto é uma briga familiar em 
torno de uma mesa.
d) O autor do poema demonstra rancor em relação à 
educação que recebeu.
_________________________________________
02. No primeiro verso do poema, aparece o verbo 
“sentava”. Em relação à conjugação desse verbo, 
pode-se afirmar que está no:

a) futuro do presente, por se referir a uma incerteza.
b) futuro do pretérito, visto que indica uma 
possibilidade.
c) pretérito imperfeito, pois expressa uma ação 
passada contínua.
d) pretérito perfeito, pois se trata de uma ação 
definida e acabada.
_________________________________________
03. Na frase “me dizia sempre o que é 
viver melhor”, a palavra “melhor” é classificada 
gramaticalmente como:

a) pronome, pois substitui o “me”.
b) substantivo, pois conclui a oração.
c) adjetivo, pois qualifica o sujeito “ele”.
d) advérbio, pois modifica o verbo “viver”.

04. O autor do texto trata de alguém que “contava 
histórias que hoje na memória eu guardo e sei de 
cor”. Nesse contexto, o termo “de cor” significa:

a) superficialmente.
b) de memória.
c) relativamente.
d) negro ou mulato.
_________________________________________
05. Analise as opções a seguir e marque a que 
indica o termo que exerce a função de núcleo do 
sujeito na oração “agora resta uma mesa na sala”.

a) Agora
b) Resta
c) Mesa
d) Sala
_________________________________________
Considere a seguinte reflexão, escrita pelo poeta 
Mário Quintana, para responder às questões a 
seguir.

“Pedem-me que eu fale sobre mim mesmo. Bem! Eu 
sempre achei que toda confissão não transfigurada 
pela arte é indecente. Minha vida está nos meus 
poemas, meus poemas são eu mesmo, nunca escrevi 
uma vírgula que não fosse uma confissão. Ah! mas 
o que querem são detalhes, cruezas, fofocas... Aí 
vai! Estou com 78 anos, mas sem idade. Idades só 
há duas: ou se está vivo ou morto. Dizem que sou 
modesto. Pelo contrário, sou tão orgulhoso que acho 
que nunca escrevi algo à minha altura. Porque poesia 
é insatisfação, um anseio de auto-superação. Um 
poeta satisfeito não satisfaz. Dizem que sou tímido. 
Nada disso! Sou é caladão, introspectivo. Não sei 
porque sujeitam os introvertidos a tratamentos. 
Só por não poderem ser chatos como os outros? 
Exatamente por execrar a chatice, a longuidão, é 
que eu adoro a síntese”. (Com adaptações).

06. Marque a alternativa que contém uma 
interpretação CORRETA sobre o texto.

a) O fato de o autor do texto ser idoso faz com que 
ele já se considere morto.
b) O poeta não vê problemas em confessar que é 
tímido, extrovertido e modesto.
c) A poesia de Mário Quintana é para ele uma forma 
elegante de fugir da realidade.
d) O poeta considera a arte como instrumento 
privilegiado para expressar verdades.
_________________________________________
07. Nesse texto, Mário Quintana faz uma 
avaliação sobre a sua atividade como poeta. Marque 
a alternativa que melhor resume essa atividade, na 
visão do autor do texto.

a) Fuga da realidade.
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b) Mentir para si mesmo.
c) Apenas rima e vocabulário.
d) Uma confissão autobiográfica.
_________________________________________
08. No trecho em que afirma “estou com 78 
anos, mas sem idade”, Mário Quintana emprega 
uma figura de linguagem. Essa figura é:
 
a) o paradoxo.
b) a hipérbole.
c) o pleonasmo.
d) a personificação.
_________________________________________
09. Na oração “meus poemas são eu mesmo”, 
marque a alternativa que indica o termo que exerce 
a função sintática de núcleo do sujeito.

a) poemas
b) são
c) eu
d) mesmo
_________________________________________
10. O autor do texto conclui a sua reflexão com 
a seguinte frase: “eu adoro a síntese”. Em relação à 
palavra “síntese”, nesse contexto, pode-se afirmar 
que significa:

a) resumo.
b) detalhes.
c) confissão.
d) longuidão.
_________________________________________
O texto a seguir é de autoria do escritor e humorista 
Millôr Fernandes. Leia-o atentamente para responder 
às próximas questões.

“Desculpe a meninada, mas fomos nós, da nossa 
geração, que conquistamos a permissividade. 
Claro, vocês não têm a menor ideia de como 
isso era antes. O que se fez, depois de nós, foi 
apenas atingir a promiscuidade, o ninguém é de 
ninguém, o não privilegiamento de nenhuma pessoa 
como ser humano especial (amor). Mas, quando 
qualquer um vai pra cama com qualquer um, sem 
nenhum interesse anterior ou posterior (no sentido 
cronológico!), uma coisa é certa: reconquistamos 
apenas a animalidade. Cachorro faz igualzinho. E 
não procura psicanalista”.

11. Em relação à interpretação do texto, assinale 
a opção CORRETA.

a) A hipótese central do autor é que a promiscuidade 
elevou a condição humana.
b) O autor faz uma crítica jocosa à passagem da 
permissividade à promiscuidade.
c) O tema central é a admiração do autor em relação 
à coragem dos jovens de hoje.
d) O autor defende que, no fundo, permissividade e 
promiscuidade são a mesma coisa.

12. Em relação à palavra “permissividade”, pode-
se afirmar que é:

a) feminina e plural.
b) masculina e plural.
c) feminina e singular.
d) masculina e singular.
_________________________________________
13. Na oração “vocês não têm a menor ideia”, o 
acento circunflexo no verbo “têm” está:

a) correto, pois o verbo está no plural.
b) incorreto, de acordo com a norma culta.
c) correto, mas o uso do acento nesse caso é 
opcional.
d) incorreto, pois a fala do autor é coloquial.
_________________________________________
14. Em sua reflexão sobre a promiscuidade, Millôr 
Fernandes acaba também propondo uma definição 
para a palavra “amor”. Segundo essa definição, o 
amor é:

a) o mesmo que reconquistar a animalidade.
b) a promiscuidade, o ninguém é de ninguém.
c) ir pra cama sem nenhum interesse anterior ou 
posterior.
d) o privilegiamento de uma pessoa como ser 
humano especial.
_________________________________________
15. Na parte final do texto: “uma coisa é certa: 
reconquistamos apenas a animalidade. Cachorro 
faz igualzinho. E não procura psicanalista”, Millôr 
Fernandes argumenta ironicamente que:

a) a promiscuidade do homem o iguala ou até mesmo 
inferioriza aos próprios animais.
b) os cães, diferentemente dos humanos, são 
amorosos e saudáveis emocionalmente.
c) somente um tratamento psicológico poderá livrar o 
homem da promiscuidade.
d) a psicanálise deveria ser feita não somente por 
humanos, mas também por animais.
_________________________________________
QUESTÕES 16 A 20 - REDAÇÃO OFICIAL

16. _____________ trata-se de um instrumento 
normativo utilizado pela Administração Pública 
direta e indireta, que pode possuir modalidade geral, 
especial, interna ou externa. O termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna acima é:

a) Atas empresariais
b) Decretos estaduais
c) Ofícios administrativos
d) Portarias
_________________________________________
17. A todo documento utilizado para a obtenção 
de um bem, direito, ou declaração de uma autoridade 
pública, atribuímos o nome de: 
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a) Expedição
b) Requerimento
c) Protocolo do Estado
d) Ata
_________________________________________
18. Chamamos de ____________ os documentos 
nos quais são registradas todas as decisões tomadas 
em reuniões e assembleias. O termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna acima recebe o nome 
de:

a) Atas
b) Decretos
c) Ofícios
d) Portarias
_________________________________________
19. Considerando as normas que regulam 
a diagramação de um ofício padrão, todas as 
alternativas abaixo apresentam proposições 
corretas, EXCETO:

a) Simples entre as linhas e uma linha em branco 
após cada parágrafo.
b) Numeração de páginas obrigatória, a partir da 
segunda página.
c) Distância de 2,5 cm da numeração do parágrafo 
à esquerda.
d) Em relação ao tamanho da fonte, a fonte geral do 
ofício deve ser de tamanho 10 e, no caso de notas 
de rodapé, a fonte deve ser de tamanho 12 ou 14.
_________________________________________
20. _______________ é um pronome 
de tratamento muito utilizado, que pode ser 
abreviado pela sigla V.S.a. O termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna acima é:

a) Vossa Alteza
b) Vossa Senhoria
c) Vossa Santidade
d) Vossa Eminência
_________________________________________
QUESTÕES 21 A 40 - CONHECIMENTOS 
ESPECÍFICOS

21. Entendemos por ________________ 
todos os dispositivos legais que têm por finalidade 
sistematizar as noções básicas e centrais que 
regulam a vida social, política e jurídica de todo 
o cidadão brasileiro. A lacuna acima pode ser 
CORRETAMENTE preenchida pelo termo:

a) Direitos e Garantias Fundamentais
b) Direitos Sindicais 
c) Direitos Humanos Internacionais
d) Direitos Administrativos

22. Leia com atenção o texto abaixo:

“Esta lei age como uma Constituição Municipal, 
sendo considerada a lei mais importante que rege os 
municípios e o Distrito Federal, e Lei municipal não 
se aplica ao enunciado proposto. Cada município 
brasileiro tem autonomia para determina-la, contanto 
que esta não infrinja a constituição e as leis federais 
e estaduais”.

O texto se refere a que tipo de lei?

a) Lei de Responsabilidade Fiscal
b) Lei das Licitações
c) Lei Orgânica
d) Lei Estadual
_________________________________________
23. Administração Pública _______________ 
é aquela em que ministérios, suas coordenadorias 
e departamentos estão diretamente ligados ao 
chefe do Poder Executivo. O termo que completa 
CORRETAMENTE a lacuna acima é:

a) Indireta
b) Descentralizada
c) Direta
d) Terceirizada
_________________________________________
24. “Também conhecida como administração 
pública descentralizada, este tipo de administração 
pública é composto por entidades que, por meio 
de descentralização de competências do governo, 
foram criadas para desempenhar papéis em diversos 
setores da sociedade e assim, prestar serviços à 
população. Essas entidades possuem personalidade 
jurídica própria (CNPJ), e, muitas vezes, recursos 
próprios, provenientes de atividades que geram 
receitas”. 

O texto acima se refere a qual tipo de administração 
pública?

a) Administração Pública Indireta
b) Administração Pública Independente
c) Administração Pública Direta
d) Administração Pública Terceirizada
_________________________________________
25. O Artigo 1º da Lei das Licitações estabelece 
normas gerais sobre licitações e contratos 
administrativos no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
Isto significa que a Lei das Licitações se aplica a:

a) Distrito Federal, somente.
b) Todos os Entes Federados.
c) Municípios, somente.
d) Estados, somente.
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26. ______________ é o procedimento 
administrativo formal regulado pela lei nº 8666/93 
para contratação de serviços ou aquisição de 
produtos pelos entes da Administração Pública. O 
termo que completa CORRETAMENTE a lacuna 
acima é:

a) Termo de Cooperação
b) Patrimônio Privado
c) Patrimônio Municipal
d) Licitação
_________________________________________
27. O conceito que trata da reparação de danos 
causados a terceiros em decorrência das atividades 
ou omissões do Estado, como por exemplo, acidentes 
provocados por um veículo oficial, ou acidentes 
causados por buracos em vias públicas, é conhecido 
como:

a) Direito Administrativo
b) Garantias Fundamentais
c) Contrato Social
d) Responsabilidade Civil da Administração Pública
_________________________________________
28. Leia com atenção o texto a seguir:
“Extremamente importante, é o conjunto de atribuições 
destinadas aos agentes públicos, abrangendo a 
função temporária e a função de confiança”. 
O texto descrito se refere a qual dos conceitos 
abaixo?

a) Função
b) Estruturação
c) Empregabilidade 
d) Agência
_________________________________________
29. De acordo com o Direito Administrativo, em 
qualquer atividade, a Administração Pública precisa 
estar vinculada à lei. 
Qual dos princípios a seguir estabelece a norma 
destacada no enunciado?

a) Legalidade
b) Impessoalidade
c) Publicidade
d) Hierarquia
_________________________________________
30. Leia com atenção as informações a seguir:

I. Comparecer na repartição às horas do trabalho 
ordinário, executando os serviços que lhe competirem;
II. Tratar com cortesia as partes, atendendo-as sem 
preferências pessoais;
III. Desempenhar com zelo e presteza os trabalhos 
que lhe competem;
IV. Guardar sigilo sobre os assuntos da repartição 
e sobre despachos, decisões ou providências, 
respeitando colegas de trabalho e o contribuinte; 

Conforme as Disposições Gerais do Estatuto dos 
Servidores, são deveres do servidor público:

a) Apenas I e II
b) Apenas I e III
c) Apenas II e IV
d) I, II, III e IV 
_________________________________________
31. Considere as informações a seguir:

I. Retirar, sem prévia permissão da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto existente 
na repartição;
II. Entreter-se, durante as horas de trabalho, em 
palestras, leituras ou outras atividades estranhas ao 
serviço;
III. Deixar de comparecer ao serviço sem causa 
justificada;
IV. Atender a pessoas na repartição para tratar de 
assuntos particulares.

Conforme as Disposições Gerais do Estatuto dos 
Servidores, são proibições do servidor público:

a) Apenas I e II
b) Apenas I e III
c) Apenas II e IV
d) I, II, III e IV 
_________________________________________
32. O Estatuto dos Servidores estabelece todas 
as condições e requisitos básicos para ingresso 
no serviço público. Todas as alternativas a seguir 
trazem requisitos e condições básicas estabelecidas 
pelo Estatuto para se ingressar no serviço público, 
EXCETO:

a) Boa conduta
b) Gozo dos Direitos Políticos
c) Idade máxima de 25 anos, independente do cargo 
ocupado
d) Nível de escolaridade exigido para o exercício do 
cargo
_________________________________________
33. O _________________ é a principal 
autoridade política do município. Entre suas 
responsabilidades e competências, destaca-se 
administrar os serviços públicos locais, decidindo 
onde serão aplicados os recursos provenientes dos 
impostos e dos repasses do estado e da União. 
Ele também é responsável por sancionar e revogar 
leis, vetando propostas que sejam inconstitucionais 
ou não atendam ao interesse público. O termo que 
preenche CORRETAMENTE a lacuna é:

a) Governador
b) Vice-prefeito
c) Prefeito
d) Vereador
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34. A________________ é uma lei complementar 
brasileira que tem como principal objetivo impor o 
controle dos gastos da União, estados, Distrito Federal 
e municípios, condicionando-os à sua capacidade 
de arrecadação de tributos. O termo que preenche 
CORRETAMENTE a lacuna é:

a) Lei de Responsabilidade Fiscal
b) Lei das Licitações
c) Lei Orgânica
d) Lei Municipal
__________________________________________
35. No Direito Administrativo, o 
_________________ estabelece que qualquer 
agente público ocupa seu posto para servir aos 
interesses do povo, de modo que seus atos deverão 
necessariamente ter como finalidade o interesse 
público, não interesses pessoais. O termo que 
completa CORRETAMENTE a lacuna é: 

a) Princípio da Legalidade
b) Princípio da Impessoalidade
c) Princípio da Segurança
d) Princípio da Hierarquia
__________________________________________
36. Leia com atenção o texto a seguir:
“Obedecendo a esse princípio, deve o administrador, 
além de seguir o que a lei determina, pautar sua 
conduta na moral comum, fazendo o que for melhor 
e mais útil ao interesse público. Tem que separar, 
além do bem do mal, legal do ilegal, justo do injusto, 
conveniente do inconveniente, também o honesto 
do desonesto. É a moral interna da instituição, que 
condiciona o exercício de qualquer dos poderes, 
mesmo o discricionário”.
O texto descrito se refere a qual princípio do Direito 
Administrativo?

a) Princípio da Legalidade
b) Princípio da Impessoalidade
c) Princípio da Moralidade
d) Princípio da Hierarquia
__________________________________________
37. No Direito Administrativo, o 
_________________ diz respeito à obrigação de 
dar publicidade, levar ao conhecimento de todos os 
seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos como 
um todo. Ele existe para criar transparência e conferir 
a possibilidade de qualquer pessoa questionar e 
controlar toda a atividade administrativa que deve 
representar o interesse público. O termo que completa 
CORRETAMENTE a lacuna é:

a) Princípio da Legalidade
b) Princípio da Impessoalidade
c) Princípio da Segurança
d) Princípio da Publicidade

38. O Direito Administrativo estabelece que 
os órgãos da Administração Pública devem ser 
estruturados de forma tal que haja uma relação de 
coordenação e subordinação entre eles, cada um 
sendo titular de atribuições definidas na lei. Qual o 
princípio que descreve e estabelece isso?

a) Princípio da Legalidade
b) Princípio da Impessoalidade
c) Princípio da Hierarquia
d) Princípio da Segurança
_________________________________________
39. Considere as seguintes funções e suas 
descrições:

I – Legislativas (elaboração de leis sobre matérias 
de competência exclusiva do município)

II – Fiscalizadoras (controle da Administração local)

III – Administrativas (organização interna)

São consideradas funções da Câmara Municipal:

a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) I, II e III
_________________________________________
40. Analise as seguintes atribuições:

I - Promulgação da Lei Orgânica do seu Município, 
votada em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias, e aprovada por dois terços dos seus 
membros.

II - Organização das funções legislativas e de 
fiscalização (CF, art. 19, IX);

III - Cooperação com as associações representativas 
no planejamento municipal;

IV – Nomeação de logradouros e elaboração de leis 
ordinárias 

São consideradas responsabilidades da Câmara 
Municipal:

a) Apenas I
b) Apenas II e IV
c) Apenas I e III
d) I, II, III e IV
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GABARITO
PREENCHA SUAS RESPOSTAS NO QUADRO ABAIXO E DESTAQUE NA LINHA PONTILHADA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 21/10/2019.


