
CÂMARA MUNICIPAL DE MANFRINÓPOLIS
EDITAL Nº 001/2017

DATA DA PROVA: 01/10/2017

CARGO:
OFICIAL ADMINISTRATIVO

(NÍVEL SUPERIOR)
Conhecimentos Específicos: Questões 01 a 16; Conhecimentos Gerais: Questões 17 a 20;

Língua Portuguesa: Questões 21 a 26; Matemática: Questões 27 a 30.

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 4 (quatro) 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 30 (trinta) 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 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.

14 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 16 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

01. Fundamental em qualquer organização, 
________________ é o conjunto de normas que 
formam a consciência do profissional e regras de 
boa conduta para que se garanta transparência e 
integridade no exercício de qualquer função. 
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) Comunicação.
b) Improbidade Administrativa. 
c) Ato Administrativo.
d) Ética Profissional.
________________________________________

02. Em termos de administração e desenvolvimento 
organizacional,  ____________________ é um 
conceito muito importante porque representa 
os valores, hábitos e normas internas de uma 
empresa, estando em constante mudança, uma vez 
que afeta os funcionários ao mesmo tempo em que 
é influenciada por eles. 
A lacuna acima pode ser corretamente preenchida 
por:
a) Cultura Organizacional.
b) Retenção de Talentos.
c) Recrutamento Organizacional.
d) Plano de Carreira.
________________________________________

03. __________________ é toda manifestação 
unilateral da Administração Pública que, “agindo 
nessa qualidade, tenha por fim imediato adquirir, 
resguardar, transferir, modificar, extinguir e declarar 
direitos”. 
O termo que preenche corretamente a lacuna acima 
é: 
a) Ato Administrativo
b) Contrato Administrativo
c) Ato Público
d) Ato Judicial
________________________________________

04. Os dispositivos legais que sistematizam as 
noções básicas e centrais que regulam a vida 
social, política e jurídica de todo o cidadão brasileiro 
são conhecidos como:
a) Direitos Trabalhistas.
b) Direitos e Garantias Fundamentais. 
c) Planos de Segurança Social.
d) Planos de Previdência Privada.
________________________________________

05. Na promoção de um bom atendimento ao 
público, é importante que se tenha comportamento 
aberto, solícito, prestativo, objetivo e empático. 
Estas características combinadas normalmente 
descrevem o que chamamos na área organizacional 
de:

a) Comportamento Defensivo.
b) Comportamento Ofensivo.
c) Comportamento Receptivo.
d) Comportamento Analítico.
________________________________________

06. O Artigo 1º da Lei das Licitações (Lei nº 
8666/93) estabelece normas gerais sobre licitações 
e contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, compras, alienações e locações no 
âmbito dos Poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Assim, é correto 
afirmar que a Lei de Licitações tem validade 
________________. 
A lacuna pode ser corretamente preenchida por:
a) em todos os Entes Federados, exceto Distrito 
Federal.
b) em todos os Entes Federados. 
c) somente em Municípios pertencentes à União.
d) somente em Estados pertencentes à União.

07.A Avaliação de Desempenho é uma técnica 
bastante usada em grandes empresas públicas e 
privadas. Seu principal objetivo é:
a) Encontrar pontos fracos no desempenho de 
todos os colaboradores, gestores e funcionários.
b) Analisar os pontos fortes e fracos do trabalho 
que está sendo desenvolvido, buscando sanar 
problemas e promover melhorias, sendo aplicada 
tanto com gestores quanto com funcionários.
c) Verificar os pontos fortes de cada funcionário para 
que sejam melhor aproveitados por seus gestores.
d) Avaliar somente gestores, para verificar se eles 
estão cumprindo adequadamente as metas da 
organização.
________________________________________

08. Historicamente, é possível listar três diferentes 
modelos de Administração Pública: a administração 
patrimonialista, a burocrática e a gerencial. A 
Administração Pública _______________ tem 
como princípio o desenvolvimento de uma gestão 
voltada para o controle de resultados pretendidos, 
apresentando ênfase no princípio da eficiência ao 
invés de se focar em estruturas rígidas e interesses 
pessoais. 
O termo que completa corretamente a lacuna acima 
é:
a) Administração Patrimonialista
b) Administração Burocrática
c) Administração Gerencial
d) As características apresentadas não descrevem 
nenhum dos três modelos de administração pública.
________________________________________
09. “É o protocolo utilizado para transferências de 
páginas HTML, do computador para a internet. 
Deve estar agregado a outros dois protocolos de 
redes para seu correto funcionamento, sendo eles 
TCP e IP.” 
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O conceito mencionado anteriormente refere-se a:
a) FTP.
b) SSL.
c) HTTP.
d) URL.
________________________________________
10. Qual o termo utilizado para o processo de realizar 
uma cópia de segurança dos arquivos do dispositivo, 
tendo como objetivo não perder dados no caso de 
formatação do dispositivo de armazenamento ou 
perda de informações por motivos de danos ou 
acidentes envolvendo as mídias originais?
a) Backup.
b) Download.
c) Upload.
d) Telnet.
________________________________________
11. “No Microsoft Word 2013 esse recurso possibilita 
que o usuário aplique de forma instantânea uma 
variedade de formatações nas fontes, parágrafos e 
até espaçamento de linhas em um documento.”
A qual recurso a definição acima se refere?
a) Guia Exibir.
b) Marcadores e numeração.
c) Assistente de mala direta.
d) Estilos.
________________________________________
12. Em relação ao Excel 2013 e considerando as 
seguintes células e seus respectivos conteúdos em 
valores numéricos, A1=100, A2=50, A3=25, B1=200, 
B2=100, B3=50, C1=300, C2=150 e C3=75, qual 
alternativa representa o resultado correto para a 
função: =MÉDIA(A1;B1)?
a) 150
b) 175.
c) 200.
d) 50.
________________________________________
13. Sobre as sessões ordinárias e extraordinárias 
da Câmara de Vereadores, analise as assertivas 
abaixo.

I - As Sessões serão abertas com a presença de, 
no mínimo, um terço dos membros da Câmara 
Municipal.
II - Considerar-se-á presente à Sessão o Vereador 
que assinar o livro de presença até o final da sessão, 
participando ou não das votações.
III - O Plenário da Câmara somente poderá deliberar 
com a presença de um terço dos membros da 
Câmara Municipal.

De acordo com o regimento interno da Câmara de 
Manfrinópolis, assinale alternativa correta.
a) Está correta a afirmativa I, apenas.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Está correta a afirmativa III, apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.

14. De acordo com o regimento interno da Câmara 
de vereadores de Manfrinópolis, a Câmara Municipal 
poderá ser convocada extraordinariamente para 
tratar de matéria urgente, ou de interesse público 
relevante:
I - Pelo Prefeito Municipal;
II - Pelo Presidente da Câmara;
III - Pela maioria absoluta dos Vereadores 

a) Está correta a afirmativa I, apenas.
b) Está correta a afirmativa II, apenas.
c) Está correta a afirmativa III, apenas.
d) Todas as afirmativas estão corretas.
________________________________________

15. Analise as alternativas abaixo e indique a única 
que NÃO é uma das formas de provimento de cargo 
público expressamente previstos no art. 8º da Lei nº 
157/2002.
a) Nomeação.
b) Promoção.
c) Voto.
d) Readaptação.
________________________________________

16. O Plano de cargos, carreiras e valorização do 
servidor público de Manfrinópolis (Lei nº 635/2017) 
visa estimular a evolução funcional e o faz mediante 
alguns requisitos expressamente previstos na 
referida lei.  Com base nisso, assinale a alternativa 
que configura um dos requisitos previstos no art. 
3º da Lei nº 635/2017 para estimular a evolução 
funcional.
a) Os avanços por tempo de serviço e grau de 
escolaridade previstos na lei se aplicam desde a 
posse.
b) O oferecimento de remuneração digna e 
condições adequadas de trabalho não integram o 
plano de estimulo à evolução funcional.
c) Os avanços por tempo de serviço e grau de 
escolaridade previstos na lei se aplicam somente 
após passados 5 anos da posse.
d) Os avanços por tempo de serviço e grau de 
escolaridade previstos na lei se aplicam somente 
após cumprido o estágio probatório.

QUESTÕES 17 A 20 - CONHECIMENTOS GERAIS

17. Leia a seguinte notícia jornalística, veiculada 
em agosto deste ano, e assinale a alternativa que 
preenche corretamente a lacuna:

“Uma van atropelou várias pessoas em um 
calçadão turístico de __________, conhecido como 
La Rambla, na tarde desta quinta-feira. Segundo 
depoimentos, um motorista subiu pela via, fechada 
apenas para pedestre, atropelando as pessoas que 
estavam no local. Ao menos treze pessoas morreram 
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e mais de oitenta ficaram feridas. As autoridades 
tratam o atropelamento como um atentado terrorista 
e a agência de notícias utilizada pelo grupo AMAQ, 
ligado ao Estado Islâmico, assumiu a autoria”. 

(Jornal El País, 17/08/2017, com adaptações).
a) Barcelona.
b) Lisboa.
c) Paris.
d) Londres.
________________________________________

18. Em julho deste ano, o ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva foi condenado, em primeira instância, 
por corrupção e lavagem de dinheiro, em processo 
que envolve o  chamado “triplex no Guarujá”. Neste 
caso, o ex-presidente foi condenado a quantos 
anos de prisão?
a) 9 anos e meio.
b) 19 anos e meio.
c) 29 anos e meio.
d) 39 anos e meio.
________________________________________
19. Considere a seguinte notícia sobre a atual 
situação política de um país latino-americano 
e assinale a alternativa que preenche a lacuna 
corretamente:

“As forças de segurança da _________ praticaram 
‘maus-tratos’ e ‘torturaram’, de forma ‘generalizada 
e sistemática’, pelo menos cinco mil manifestantes 
e detidos, conforme relatório da Organização 
das Nações Unidas. Segundo o documento, fica 
evidente que, desde que a onda de manifestações 
começou no mês de abril, o governo aplicou um 
‘padrão claro’ de uso excessivo de força contra os 
manifestantes opositores”. 

(Agência de Notícias EFE, 08/08/17, com adaptações).

a) Argentina.
b) Bolívia.
c) Colômbia.
d) Venezuela.
________________________________________
20. Diversas ferramentas tecnológicas da atualidade 
utilizam como base um sistema mundialmente 
conhecido pela sigla GPS. Analise as opções a 
seguir e assinale a que apresenta a melhor definição 
para esse sistema.
a) Complexo sistema de satélites e outros 
dispositivos que servem para prestar informações 
precisas sobre o posicionamento individual no 
globo terrestre.
b) Pessoa que se dedica, com intensidade incomum, 
a conhecer e modificar os aspectos internos de 
dispositivos, programas e computadores.
c) Rede de computadores dispersos por todo o 
planeta, que trocam dados e mensagens entre si.
d) Trata-se de um aplicativo malicioso, desenvolvido 
por programadores geralmente inescrupulosos.

QUESTÕES 21 A 26 - LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda as questões de 
21 à 26.

 Finalmente, meu caminho dependeria do 
meu esforço e dedicação, de decisões minhas e 
não de terceiros, e eu me sentia suficientemente 
capaz de solucionar todos os problemas que 
surgissem, de encontrar saídas para os apuros em 
que porventura me metesse.
 Se estava com medo? Mais que a espuma 
das ondas, estava branco, completamente branco 
de medo. Mas, ao me encontrar afinal só, só e 
independente, senti uma súbita calma. Era preciso 
começar a trabalhar rápido, deixar a África para 
trás, e era exatamente o que eu estava fazendo. 
Era preciso vencer o medo; e o grande medo, meu 
maior medo na viagem, eu venci ali, naquele mesmo 
instante, em meio à desordem dos elementos e à 
bagunça daquela situação. Era o medo de nunca 
partir. Sem dúvida, este foi o maior risco que corri: 
não partir.

(KLINK, Amyr. Cem dias entre céu e mar. São Paulo: 
Companhia de Bolso, 2014.)

21. No trecho acima, o autor relata estar:
a) com medo por estar sozinho e com problemas.
b) tranquilo por ter vencido um grande medo.
c) feliz por poder contar com a ajuda de outras 
pessoas.
d) em apuros por não saber o que enfrentaria.
________________________________________

22. Assinale a alternativa em que a palavra indicada 
NÃO é um adjunto adverbial na oração em que ela 
está empregada.
a) Suficientemente, em: “eu me sentia 
suficientemente capaz”.
b) Rápido, em: “Era preciso começar a trabalhar 
rápido”.
c) Nunca, em: “Era o medo de nunca partir”.
d) Calma, em: “senti uma súbita calma”.
________________________________________

23. Assinale a alternativa em que o verbo exige 
uma preposição antes do seu complemento, do seu 
objeto.
a) “meu caminho dependeria do meu esforço.”
b) “eu me sentia suficientemente capaz”
c) “este foi o maior risco”
d) “eu venci ali”
________________________________________
24. As palavras: finalmente, suficientemente, 
exatamente, são formadas por:
a) Derivação prefixal.
b) Derivação sufixal.
c) Justaposição.
d) Aglutinação.
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25. Assinale a alternativa em que a palavra é 
acentuada pela mesma regra que a palavra “dúvida”.
a) Análise.
b) Fácil.
c) História.
d) Trégua.
________________________________________

26. A palavra “porventura” é classificada como:
a) Conjunção.
b) Substantivo.
c) Advérbio.
d) Verbo.

QUESTÕES 27 A 30 - MATEMÁTICA

27. A função quadrática  f(x) = x2 - 8x + c, tem sua 
concavidade voltada para cima e apresenta valor 
mínimo igual a 10. O valor de c é igual a:
a) 18. 
b) 26.  
c) 30.  
d) 31.
________________________________________

28. Carlos aplica a  quantia de R$ 4.000,00 a juros 
simples de 2% ao mês, durante dois anos. O valor 
do montante obtido ao final desse período é igual a:
a) R$ 1.920,00.
b) R$ 4.300,00.
c) R$ 4.500,00.
d) R$ 5.920,00.

29. As esferas possuem enorme importância no 
nosso cotidiano. No futebol de campo, o formato 
esférico é representado pela bola, que tem um 
diâmetro igual a 22 cm.  A razão entre o volume e a 
área  dessa bola é igual a:
a)  11 .
      3
b)  9 .
     5
c)  1 .
     3
d)  7 .
     2
________________________________________

30. Numa mistura de 5 kg de arroz e feijão, 30% do 
peso é de feijão. Se acrescentarmos mais 1 kg de 
feijão, a sua nova porcentagem na mistura será de 
aproximadamente:
a) 25%.
b) 33%.
c) 42%.
d) 48%.

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

Divulgação do Gabarito Preliminar às 17 horas do dia 02/10/2017.


