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LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO ANTES DE INICIAR A PROVA

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

2 A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão-resposta.

3 Utilize caneta esferográfi ca 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 30 (trinta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.

7 Verifi que se o caderno está completo e sem imperfeições gráfi cas. Se houver algum problema, 
comunique imediatamente ao fi scal.

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 fi scal 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 fi scais à coordenação para lacre do envelope de cartões-resposta.

Identifi cação do candidato
Nome (em letra de forma) Nº do Documento
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QUESTÕES DE 01 A 10 - 
LÍNGUA PORTUGUESA

Considere atentamente o poema a seguir, escrito por 
Vinicius de Moraes, para responder as próximas ques-
tões.

“De tudo, ao meu amor serei atento antes
E com tal zelo, e sempre, e tanto

Que mesmo em face do maior encanto
Dele se encante mais meu pensamento

Quero vivê-lo em cada vão momento
E em seu louvor hei de espalhar meu canto

E rir meu riso e derramar meu pranto
Ao seu pesar ou seu contentamento

E assim quando mais tarde me procure
Quem sabe a morte, angústia de quem vive

Quem sabe a solidão, fim de quem ama

Eu possa lhe dizer do amor (que tive):
Que não seja imortal, posto que é chama

Mas que seja infinito enquanto dure”

01. Em relação à interpretação do texto, pode-se dizer 
que, em síntese, o poeta expressa:

a) as lamentações de quem foi traído.
b) uma exaltação ao amor verdadeiro.
c) um temor exacerbado diante da morte.
d) rancor por um amor não correspondido.
___________________________________________

02. Em relação à estrutura sintática do primeiro verso 
do poema ‘‘De tudo, ao meu amor serei atento antes”, 
marque a alternativa que indica o seu sujeito.

a) atento.
b) de tudo.
c) eu.
d) meu amor.
___________________________________________

03.  No primeiro verso da segunda estrofe “Quero vi-
vê-lo em cada vão momento”, o pronome “lo”, em “vi-
vê-lo”, retoma no texto a expressão:

a) maior encanto
b) meu amor
c) pensamento
d) vão momento
___________________________________________

04. Ao longo do seu poema, Vinicius de Moraes em-
prega algumas palavras com sentidos opostos. Mar-
que a alternativa que indica um par de termos que 
exemplifica isso.

a) encanto / pensamento
b) imortal / chama
c) morte / angústia
d) pesar / contentamento
___________________________________________

05. Nos dois últimos versos da quarta estrofe “Quem 
sabe a morte, angústia de quem vive / Quem sabe a 
solidão, fim de quem ama”, as vírgulas são emprega-
das para:

a) concluir um pensamento.
b) introduzir explicações.
c) isolar os vocativos.
d) ocultar o sujeito.
___________________________________________

Leia o seguinte poema, de autoria de Luís da Camões, 
para responder as próximas questões.

“Amor é fogo que arde sem se ver;
É ferida que dói e não se sente;

É um contentamento descontente;
É dor que desatina sem doer;

É um não querer mais que bem querer;
É solitário andar por entre a gente;
É nunca contentar-se de contente;

É cuidar que se ganha em se perder;

É querer estar preso por vontade;
É servir a quem vence, o vencedor;
É ter com quem nos mata lealdade.

Mas como causar pode seu favor
Nos corações humanos amizade,

Se tão contrário a si é o mesmo Amor?”

06. Em relação à interpretação do poema, pode-se 
afirmar que, em sua maior parte, é composto por de-
finições de:

a) amor.
b) poesia.
c) lamentos.
d) humanidade.
___________________________________________

07. Marque a alternativa que indica uma figura de 
linguagem empregada no primeiro verso do poema: 
“Amor é fogo que arde sem se ver”.

a) Eufemismo.
b) Ironia.
c) Metáfora.
d) Onomatopeia.
___________________________________________
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08. No verso “É cuidar que se ganha em se perder”, o 
termo “cuidar” carrega o sentido de:

a) considerar.
b) curar.
c) medicar.
d) zelar.
___________________________________________
09. Em síntese, pode-se afirmar que Luís de Camões 
enfatiza em seu texto poético um aspecto do amor, 
que seria o seu caráter:

a) harmonioso.
b) paradoxal.
c) racional.
d) unívoco.
___________________________________________
10. No tocante ao desfecho do texto poético em ques-
tão, pode-se afirmar que, em seus três últimos versos, 
o poeta expressa uma:

a) asseveração.
b) convicção.
c) inquietação.
d) utopia.
___________________________________________

QUESTÕES DE 11 A 15 - 
MATEMÁTICA 

11. Em uma urna foram depositadas 23 bolas azuis, 
14 vermelhas e 4 pretas para fazer dois sorteios. No 
primeiro sorteio, foi retirada uma bola azul, que não foi 
devolvida à urna. Qual a probabilidade de que a bola 
retirada no segundo sorteio também seja azul?

a) 50%
b) 55%
c) 56%
d) 57,5%
___________________________________________
12. Assinale a alternativa que apresenta uma                    
sequência que seja uma progressão geométrica, mas 
não seja uma progressão aritmética.

a) {1, 3, 9}
b) {1, 2}
c) {7, 7, 7}
d) {1, -1}
___________________________________________
13. Luis aplicou R$ 5000,00 em uma poupança que 
rende 1% am no regime de juros compostos, podendo 
resgatar todo o valor com juros a qualquer momento. 
Assinale a alternativa CORRETA.

a) Se Luis resgatar todo o valor um mês depois, não 
terá juro algum.
b) Quanto mais tempo Luis demorar para resgatar 
todo o valor, menos juros ele ganhará.
c) Ao resgatar todo o valor no segundo mês, Luis rece-
berá R$ 5100,50.
d) Todos os meses, a aplicação de Luis rende R$ 5,00.___________________________________________

14.  Em um restaurante, a cada 7 clientes, 3 comem 
apenas carne branca. Em um dia, 126 clientes come-
ram nesse restaurante. Quantos clientes comeram 
apenas carne branca?

a) 18
b) 42
c) 54
d) 126
___________________________________________
15. Em um retângulo de área 147 cm², a base mede o 
triplo da altura. Assinale a alternativa que apresenta a 
medida da altura e da base, respectivamente.

a) 7 cm e 21 cm.
b) 14 cm e 47 cm.
c) 16,4 cm e 49 cm.
d) 18,4 cm e 55,2 cm.
___________________________________________

QUESTÕES DE 16 A 20 - 
CONHECIMENTOS GERAIS

16. Leia a matéria jornalística a seguir, a respeito de 
recentes ocorrências na política brasileira, e marque a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“Visto por organizações da área como uma correção 
de rota no Ministério da Educação, após a contur-
bada passagem de Abraham Weintraub, o nome de 
_________________ chegou a gerar expectativa de 
pacificação dos ânimos. Contudo, como o economista 
não conseguiu comprovar as qualificações de seu cur-
rículo, questionadas por instituições onde ele afirmara 
ter cursado doutorado e pós-doutorado, o presidente 
Jair Bolsonaro foi obrigado a recuar, adiando a nomea-
ção. Diante da pressão pela descoberta das fraudes, o 
ministro, que durou apenas cinco dias no cargo, pediu 
demissão nesta terça-feira”. 

(Portal El País, 01/06/2020, com adaptações).

a) Carlos Decotelli
b) Kássio Nunes
c) Paulo Guedes
d) Sérgio Moro
___________________________________________
17. Machado de Assis é considerado ainda hoje por 
muitos estudiosos o maior nome da cultura literária 
brasileira. Marque a alternativa que NÃO indica uma 
de suas obras.

a) Dom Casmurro
b) Esaú e Jacó
c) Memórias Póstumas de Brás Cubas
d) Os Lusíadas
___________________________________________
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18. A análise a seguir trata dos impactos da Covid-19 
para a economia mundial. Leia-a atentamente a mar-
que a opção que preenche CORRETAMENTE a lacu-
na.

“A Covid-19 desencadeou a recessão mais profunda 
em décadas. Embora o resultado final ainda seja incer-
to, a pandemia resultará em ___________ na grande 
maioria das economias de mercado emergente e em 
desenvolvimento. Isto também acarretará dano dura-
douro para a produtividade. As prioridades imediatas 
de políticas são aliviar os custos humanos e atenuar 
as perdas econômicas”. 
(Perspectivas Econômicas Globais, Banco Mundial. 

Trecho com adaptações).

a) contrações
b) expansão
c) progressos
d) prosperidade
___________________________________________
19. Considere a descrição a seguir e marque a alter-
nativa que indica o nome do estado brasileiro a que se 
refere.

“É o mais jovem estado do Brasil. Criado em 1988, 
tem Palmas como a sua capital. Apresenta na atuali-
dade uma população de aproximadamente um milhão 
e meio de habitantes e uma economia em ascensão. 
Os destaques ficam por conta da agricultura, comér-
cio, serviços e indústria. Atualmente, esse estado é 
um dos maiores produtores de arroz e abacaxi do Bra-
sil. Por possuir um território amplo, detém uma grande 
variedade de biodiversidade”. 

(Mundo Educação, com adaptações.)

a) Bahia.
b) Minas Gerais.
c) Santa Catarina.
d) Tocantins.
___________________________________________
20. Analise o texto a seguir, que trata de um impor-
tante progresso tecnológico da atualidade, e marque a 
alternativa que preenche CORRETAMENTE a lacuna.

“A partir da metade dos anos 1990, a internet foi res-
ponsável por transformar a sociedade. As fronteiras e 
a distância entre as pessoas diminuíram drasticamen-
te. Na mesma década, a chegada das _________ ele-
vou a internet a um novo patamar de interação entre 
milhões de usuários. A primeira delas foi o Classma-
tes, criada em 1995. Em 2002, apareceu o Fotolog, 
voltado para o compartilhamento de fotografias. Em 
2004, surgiram o Orkut e o Facebook e, dois anos de-
pois, o Twitter”. 

(Portal WebLink, 08/08/19, com adaptações).

a) redes sociais
b) super calculadoras
c) televisões inteligentes
d) vídeo-chamadas___________________________________________

QUESTÕES DE 21 A 30 - 
CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21. A República Federativa do Brasil, formada pela 
união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Dis-
trito Federal, constitui-se em Estado Democrático de 
Direito e tem como fundamentos:

I. A cidadania e a soberania.
II. A dignidade da pessoa humana.
III. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa.
IV. O pluralismo político.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

22. Nos termos da Constituição Federal, assinale a 
alternativa que indica a lei de iniciativa do poder exe-
cutivo que estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública 
federal para as despesas de capital e outras delas de-
correntes e para as relativas aos programas de dura-
ção continuada.

a) As diretrizes orçamentárias.
b) Os orçamentos anuais.
c) O plano plurianual.
d) A Lei de Responsabilidade Fiscal.
___________________________________________

23. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao 
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distri-
to Federal e aos Municípios:

I. Instituir impostos sobre importação de produtos es-
trangeiros.
II. Instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e o 
papel destinado a sua impressão.
III. Exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça.
IV. Cobrar tributos no mesmo exercício financeiro em 
que haja sido publicada a lei que os instituiu ou au-
mentou.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________
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24. Os Poderes Legislativo e Executivo manterão, de 
forma integrada, sistema de controle interno com a fi-
nalidade de:

I. Avaliar o cumprimento das metas previstas no plano 
plurianual e na lei de diretrizes orçamentárias, a exe-
cução dos programas de governo e da lei orçamentá-
ria anual.
II. Comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto a eficácia e eficiência da gestão orçamentá-
ria, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da 
administração municipal, bem como da aplicação de 
recursos públicos municipais por entidades de direito 
privado.
III. Substituir o controle externo emitido pelo Tribunal 
de Contas no exercício de sua missão institucional.
IV. Exercer o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos direitos e haveres do Mu-
nicípio.

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I, II e III estão corretas.
b) Somente as afirmativas I, II e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________

25. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públicos 
do Município de Centenário do Sul, são formas de pro-
vimento de cargo público:

I. Nomeação
II. Reintegração
III. Aproveitamento
IV. Transferência

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Somente os itens I, II e III estão corretos.
b) Somente os itens I, II e IV estão corretos.
c) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
___________________________________________

26. De acordo com o Código Tributário do Município 
de Centenário do Sul, o procedimento administrativo 
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da 
obrigação correspondente, determinar a matéria tribu-
tável, calcular o montante do tributo devido, identificar 
o sujeito passivo e, sendo o caso, propor a aplicação 
da penalidade cabível, corresponde ao estágio da re-
ceita pública denominado:

a) Recolhimento
b) Arrecadação
c) Fixação
d) Lançamento
___________________________________________

27. De acordo com o Estatuto dos Servidores Públi-
cos do Município de Centenário do Sul, além do ven-
cimento, poderão ser pagas ao servidor as seguintes 
vantagens:
I. Indenizações, gratificações e abonos.
II. Adicionais e auxílios.
III. Prêmios, abonos e comissões.
IV. bonificações e promoções. 

Assinale a alternativa CORRETA:

a) Somente os itens I e II estão corretos.
b) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
c) Somente os itens III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
___________________________________________

28. Constitui infração a ação ou omissão, voluntária ou 
não, que importe na inobservância, por parte do sujei-
to passivo ou de terceiros, de normas estabelecidas 
na legislação tributária do Município. De acordo com 
Código Tributário do Município de Centenário do Sul, 
os infratores sujeitam-se às seguintes penalidades:

I. Advertência verbal e escrita. 
II. Multa
III. Proibição de transacionar com as repartições mu-
nicipais.
IV. Sujeição a regime especial de fiscalização

Assinale a alternativa  CORRETA: 

a) Somente os itens I e II estão corretos.
b) Somente os itens II, III e IV estão corretos.
c) Somente os itens III e IV estão corretos.
d) Todos os itens estão corretos.
___________________________________________



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
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Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas, 1 (um) dia útil após a aplicação da prova. 5

29. O conjunto integrado de ações de iniciativa dos 
Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a asse-
gurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social, denomina-se:

a) Orçamento público.
b) Sistema Único de Saúde.
c) Seguridade social.
d) Ação afirmativa.
___________________________________________

30. Em relação às competências constitucionais, com-
pete aos municípios:

I. Organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 
concessão ou permissão, os serviços públicos de inte-
resse local, excluindo o de transporte coletivo, que tem 
caráter não essencial.
II. Legislar sobre assuntos de interesse local.
III. Instituir e arrecadar os tributos de sua competência, 
bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obri-
gatoriedade de prestar contas e publicar balancetes 
nos prazos fixados em lei.
IV. Suplementar a legislação federal e a estadual no 
que couber;

De acordo com as afirmativas acima, assinale a alter-
nativa CORRETA:

a) Somente as afirmativas I e II estão corretas.
b) Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.
c) Somente as afirmativas III e IV estão corretas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
___________________________________________


