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6 - De quantas maneiras diferentes, uma
pessoa pode se vestir tendo 6 camisas e
4 calças ?
1 - Assinale a alternativa em que a divisão
silábica de todas as palavras está correta:
a)
b)
c)
d)

res – sur – gir, su – bli – nhar, fu – gi
–u
i – guais, ca- ná – rio, due – lo
in – te – lec – ção, mi – ú – do, sa –
guões
e – nig – ma, su – bju – gar, rai –
nha

2 - Qual a única alternativa em que a
divisão silábica está correta?
a)
b)
c)
d)

e-ni-gma
que-i-jo
coe-lho
ex-su-dar

3 - Qual das alternativas abaixo melhor
preenche as lacunas da frase.
Sentou-se ___ máquina e pôs-se ___
reescrever uma ___ uma as páginas do
relatório.
a)
b)
c)
d)

à-à–a
à-a-a
a-à–à
à-à-à

4 - Qual a frase em que à ou às está
empregado de forma INCORRETA?
a)
b)
c)
d)

Desobedeci
às
limitações
sentimentais.
Estava meu coração à mercê das
paixões.
Referi-me às sem-razões do amor.
Submeteram o amor à provações
difíceis.

a)
b)
c)
d)

24 maneiras
26 maneiras
28 maneiras
30 maneiras

a)

7 - Em uma competição de xadrez
existem 8 jogadores. De quantas formas
diferentes poderá ser formado o pódio
(primeiro, segundo e terceiro lugares)?
a)
b)
c)
d)

330 formas
336 formas
340 formas
346 formas

8 - Quantas comissões de 4 elementos
podemos formar com 20 alunos de uma
turma?
a)
b)
c)
d)

4845
4745
4856
4783

9 - Quantos múltiplos de 9 há entre 100 e
1 000.
a)
b)
c)
d)

20
50
100
120

10 - Qual o 20º elemento e a soma dos
termos da seguinte progressão aritmética:
(2, 7, 12, 17,...).
a)
b)
c)
d)

O 20º termo da PA é igual a 95
soma dos termos equivale a 990.
O 20º termo da PA é igual a 96
soma dos termos equivale a 990.
O 20º termo da PA é igual a 97
soma dos termos equivale a 990.
O 20º termo da PA é igual a 98
soma dos termos equivale a 990.

b)
c)
d)

Prezados, colegas, deixemos
agora, a boa conversa de lado!
Prezados colegas, deixemos
agora a boa conversa de lado!
Prezados colegas deixemos
agora a boa conversa, de lado!
Prezados colegas deixemos
agora, a boa conversa de lado!

b)
c)
d)

ea

a)

Atributos, marcando-se a caixa de
checagem Ocultar e clicando-se no
botão OK.

b)

Modos de Exibição e, em seguida, a
opção Ocultar Item.

c)

Atributos e, em seguida, a opção
Ocultar.

d)

Propriedades, marcando-se a caixa
de checagem Oculto e clicando-se
no botão OK.

14 - No Windows 10 BR, a execução do
atalho
de
teclado

ea
ea

tem o seguinte objetivo.
a)
b)

11 - Correspondem, respectivamente, aos
elementos placa de rede, editor de texto,
memória ram, editor de planilha e
navegador de internet:
a)
b)
c)
d)

software,
software,
software e hardware.
hardware,
software,
software e hardware.
hardware,
software,
hardware e software.
hardware,
software,
software e software.

consomem mais energia do que os
HDs.
possuem custo inferior ao dos HDs.
não possuem partes mecânicas
como os HDs.
possuem
tempo
de
acesso
equivalente ao tempo de acesso dos
HDs.

13 - O Windows 10, em português, por
padrão, não exibe arquivos ocultos que
estejam gravados nas unidades de
armazenamento como HD e pen drive.
Dessa forma, caso se queira ocultar um
arquivo que esteja visível e armazenado
no pen drive, basta mudar um atributo do
arquivo para Oculto, clicando-se com o
botão direito do mouse sobre o nome do
arquivo, no Explorador de Arquivos do
Windows, selecionando-se a opção.

ea

5 - O período seguinte foi pontuado de
cinco formas diferentes. Leia-o e
selecione a letra que corresponde ao
período de pontuação correta:
a)

12 - Um dispositivo de armazenamento
que vem cada vez mais sendo utilizado
nos computadores é o solid-state drive
(SSD). Sobre esses dispositivos, é correto
afirmar que

hardware,
software,
hardware,
hardware,

c)
d)

Abrir e fechar o Menu Link Rápido
Abrir e fechar a central de Facilidade
de Acesso
Exibir e ocultar o Painel de Controle
Exibir e ocultar a Área de Trabalho

15 - Trabalhando no Word 2016 e
desejando que o tamanho da fonte do
texto seja aumentado em 1 ponto, por
meio de teclas de atalho, deve-se utilizar
a)
b)
c)
d)

Shift+Q
Alt+U
Ctrl+]
Ctrl+Alt+I
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proposta até 60 dias antes das
eleições e aprovada pelo Plenário.

16 - De acordo com a Lei Orgânica do
Município- Art. 9º – Na fixação das divisas
distritais serão observadas as seguintes
normas, além daquelas previstas em lei
estadual:
I – evitar-se-ão, tanto quanto possível,
formas assimétricas, estrangulamentos e
alongamentos exagerados;
II – dar-se-á preferência, para a
delimitação, às linhas naturais, facilmente
identificáveis;
III – na inexistência de linhas naturais,
utilizar-se-á linha reta, cujos extremos,
pontos naturais ou não, sejam facilmente
identificáveis e tenham condições de
fixidez;
IV – é vedada a interrupção de
continuidade territorial do Município ou
Distrito de origem.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas III e IV
Todas as afirmativas

17 - De acordo com a Lei Orgânica do
MunicípioArt.
17
–
Compete
privativamente à Câmara Municipal: VIII –
autorizar o prefeito a ausentar-se do
Município quando por mais de:
a)
b)
c)
d)

05 dias
tempo;
10 dias
tempo;
15 dias
tempo;
20 dias
tempo.

e, do País, por qualquer
e, do País, por qualquer
e, do País, por qualquer
e, do País, por qualquer

18 - De acordo com a Lei Orgânica do
Município- Art. 51 – O subsídio dos
vereadores será fixado pela Câmara
Municipal no último ano da legislatura, até
30 dias antes das eleições municipais,
vigorando para a legislatura subsequente,
observado o disposto na Constituição
Federal.
a)

b)

c)

d)

§ 1º – A fixação será veiculada por
lei de iniciativa da Mesa da Câmara
proposta até 15 dias antes das
eleições e aprovada pelo Plenário.
§ 1º – A fixação será veiculada por
lei de iniciativa da Mesa da Câmara
proposta até 30 dias antes das
eleições e aprovada pelo Plenário.
§ 1º – A fixação será veiculada por
lei de iniciativa da Mesa da Câmara
proposta até 45 dias antes das
eleições e aprovada pelo Plenário.
§ 1º – A fixação será veiculada por
lei de iniciativa da Mesa da Câmara

19 - De acordo com a Lei Orgânica do
Município- Art. 55 – São deveres do
vereador:
I – respeitar, defender e cumprir as
Constituições Federal e Estadual, a Lei
Orgânica Municipal e as leis;.
II – agir com respeito ao Executivo e ao
Legislativo, colaborando para o bom
desempenho de cada um desses
Poderes;
III
–
representar
a
comunidade
comparecendo às reuniões, trajado
adequadamente e participar dos trabalhos
do Plenário e das votações, dos trabalhos
da Mesa Diretora e das Comissões
quando eleito para integrar estes órgãos;
IV
–
usar
suas
prerrogativas
exclusivamente para atender ao interesse
público.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas III e IV
Todas as afirmativas

20 - De acordo com a Lei Orgânica do
Município- Art. 75 – No exercício de suas
atribuições,
poderão,
ainda,
as
Comissões Especiais de Inquérito,
através de seu presidente:
I – determinar as diligências que
reputarem necessárias;
II – requerer a convocação de secretário
municipal;
III – tomar o depoimento de quaisquer
autoridades, intimar testemunhas e
inquiri-las sob compromisso;
IV – proceder a verificações contábeis em
livros, papéis e documentos dos órgãos
da Administração direta e indireta.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas III e IV
Todas as afirmativas

21 - De acordo com a Lei Orgânica do
Município- Art. 89 – A Lei Orgânica
poderá ser emendada mediante propostaII – de:
a)
b)
c)
d)

15% dos eleitores do Município.
20% dos eleitores do Município:
25% dos eleitores do Município:
30% dos eleitores do Município:

22 - De acordo com a Lei Orgânica do
Município- Art. 104 – Mediante proposta
fundamentada da maioria dos membros
da Câmara Municipal ou de _____ dos
eleitores inscritos no Município e
aprovação do Plenário por dois terços de
votos favoráveis, será submetida a
plebiscito ou referendo questão de

relevante interesse do Município ou do
Distrito.
Qual das alternativas melhor preenche a
lacuna acima?
a)
b)
c)
d)

30%
40%
50%
60%

23 - De acordo com a Lei Orgânica do
Município- Art. 114 – O prefeito não
poderá ausentar-se do Município ou
afastar-se do cargo, por mais de:
a)
b)
c)
d)

05 dias consecutivos,
cassação do mandato.
10 dias consecutivos,
cassação do mandato.
15 dias consecutivos,
cassação do mandato.
20 dias consecutivos,
cassação do mandato.

sob pena de
sob pena de
sob pena de
sob pena de

24 - Analise as afirmativas sobre
Administração Pública:
I- Administração pública é um conceito da
área do direito que descreve o conjunto
de agentes, serviços e órgãos instituídos
pelo Estado com o objetivo de fazer a
gestão de certas áreas de uma
sociedade, como Educação, Saúde,
Cultura, etc. Administração pública
também representa o conjunto de ações
que compõem a função administrativa.
II- A administração pública tem como
objetivo trabalhar a favor do interesse
público, e dos direitos e interesses dos
cidadãos que administra. Na maior parte
das vezes, a administração pública está
organizada de forma a reduzir processos
burocráticos. Também é comum existir a
descentralização administrativa, no caso
da administração pública indireta, que
significa que alguns interessados podem
participar de forma efetiva na gestão de
serviços.
III- Um indivíduo que trabalha na
administração pública é conhecido como
gestor público, e tem uma grande
responsabilidade para com a sociedade e
nação, devendo fazer a gestão e
administração de matérias públicas, de
forma
transparente
e
ética,
em
concordância com as normas legais
estipuladas. Quando um agente público
incorre em uma prática ilegal contra os
princípios da Administração Pública, ele
pode ser julgado por improbidade
administrativa, conforme a lei nº 8.429 de
2 de Junho de 1992.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas I e III
Todas as afirmativas
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25 - A administração pública no Brasil já
passou por três fases:
I- patrimonialista (durante a era do
Império),
II- burocrática (na era Vargas)
III- gerencial (fase mais recente que está
sendo implementada).
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas I e III
Todas as afirmativas

28 - A Constituição de 1988, em seu
artigo 37, determina os princípios que
devem ser seguidos pela Administração
Pública para a garantia do bom
desempenho das atividades de interesse
público. Sendo assim, definimos a
Impessoalidade como:
a)
b)
c)
d)

26 - São órgãos da administração direta:
I- Nível federal: Governo estadual e suas
secretarias,
Assembleia
legislativa,
Ministério Público Estadual e Tribunal de
Justiça.
II- Nível estadual: Presidência da
República e seus ministérios, Congresso
Nacional e Supremo Tribunal Federal.
III- Nível municipal: Prefeitura e suas
secretarias, Câmara dos Vereadores e o
procurador do município.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I
Apenas II
Apenas III
Todas as afirmativas

27 - entidades da administração indireta
são:
I- Autarquias: são criadas por lei e podem
ser entidade de direito público ou privado.
Sua atividade fim deve ser de interesse
público e essas organizações não podem
ter fins lucrativos.
II- Fundações públicas: instituídas por lei,
têm autonomia administrativa e financeira,
mas estão sujeitas ao controle do Estado.
São entidades de direito público e sua
atividade fim é de interesse público.
III- Empresas públicas: são pessoas
jurídicas de direito privado, criadas por
autorização legal e administradas pelo
poder público. O capital das empresas
públicas é exclusivamente público. Essas
empresas prestam serviço de interesse
coletivo
e
exercem
atividades
econômicas.
IV- Sociedades de economia mista:
pessoas jurídicas de direito privado,
criadas sob a forma de sociedade
anônima e compostas por capital público
e privado. A maior parte das ações
dessas empresas são do Estado. Assim
como as empresas públicas, prestam
serviços públicos e exercem atividades
econômicas.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas III e IV
Todas as afirmativas

fazer somente o que a lei autoriza.
sempre agir em prol do interesse
coletivo.
respeito aos padrões éticos da
Administração Pública.
divulgação de todos os atos
administrativos.

29 - A Constituição de 1988, em seu
artigo 37, determina os princípios que
devem ser seguidos pela Administração
Pública para a garantia do bom
desempenho das atividades de interesse
público. Sendo assim, definimos a
Moralidade como:
a)
b)
c)
d)

fazer somente o que a lei autoriza.
sempre agir em prol do interesse
coletivo.
respeito aos padrões éticos da
Administração Pública.
divulgação de todos os atos
administrativos.

30 - São características dos órgãos
públicos:
I- Não possui patrimônio e nem vontade
própria;
II- Não possui personalidade jurídica (são
unidades despersonalizas);
III- Os agentes atuam em imputação à
pessoa jurídica que está ligada.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

Apenas I
Apenas II
Apenas III
Todas as afirmativas

31 - Analise as afirmativas:
I- Entidade – Estado (pessoa jurídica de
direito público).
II- Órgão – unidade despersonalizada,
instituída para desempenhar funções do
Estado que a criou.
III- Agentes Públicos – são pessoas
naturais que atuam nos órgãos públicos
em imputação a pessoa jurídica que está
ligada.
Está correto o que se afirma em:

ao cumprimento dos fins desta pessoa
jurídica. Dessa forma, têm funções de
prestação de serviços públicos, execução
de obras ou exercício do poder de polícia
estatal, seja por meio de direção de
atividades ou por meio da execução direta
destas atividades.
II- consultivos – são aqueles órgãos que
atuam na emissão de pareceres jurídicos,
assumindo a função de aconselhamento
da atuação dos demais órgãos estatais.
Praticam atos que dão suporte e auxílio
técnico ou jurídico, por meio de atos
opinativos, sejam de legalidade ou de
mérito, não agindo diretamente na prática
de atos de execução. Isto é, exercem uma
atividade consultiva para outros órgãos.
III- de controle – são órgãos que atuam na
atividade de controle dos demais órgãos e
agentes públicos, seja esse controle
exercido internamente, no âmbito de um
mesmo
Poder
do
Estado
ou
externamente, quando se manifesta entre
Poderes estatais diversos.
Está correto o que se afirma em:
a)
b)
c)
d)

33 - Sobre as espécies de Atos
Administrativos,
definimos
ATOS
NORMATIVOS, como:
a)

b)

c)

d)

a)

Apenas I
Apenas II
Apenas III
Todas as afirmativas
c)

32 - Definimos funções dos órgãos
públicos:
I- ativos – são os órgãos que atuam
indiretamente no exercício da função
administrativa, exercem atos essenciais

Aqueles que contêm um comando
geral do Executivo, visando a correta
aplicação da lei
Visam disciplinar o funcionamento
da Administração e a conduta
funcional de seus agentes. Emanam
do
poder
hierárquico
da
Administração.
Aqueles que contêm uma declaração
de vontade do Poder Público
coincidente com a vontade do
particular.
Aqueles que se limitam a certificar
ou atestar um fato, ou emitir opinião
sobre determinado assunto.

34 - Sobre as espécies de Atos
Administrativos,
definimos
ATOS
NEGOCIAIS, como:

b)
a)
b)
c)
d)

Apenas I e II
Apenas II e III
Apenas I e III
Todas as afirmativas

Aqueles que contêm um comando
geral do Executivo, visando a correta
aplicação da lei
Visam disciplinar o funcionamento
da Administração e a conduta
funcional de seus agentes. Emanam
do
poder
hierárquico
da
Administração.
Aqueles que contêm uma declaração
de vontade do Poder Público
coincidente com a vontade do
particular.
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d)

Aqueles que se limitam a certificar
ou atestar um fato, ou emitir opinião
sobre determinado assunto.

35 - Sobre a extinção dos Atos
Administrativos, definimos CASSAÇÃO,
como:
a) extinção de um ato administrativo
legal e perfeito, por razões de
conveniência e oportunidade, pela
Administração, no exercício do poder
discricionário.
b) modalidade de anulação do ato
administrativo que, embora legítimo
na sua origem e formação, torna-se
ilegal na sua execução. Ocorre
principalmente nos atos negociais.
c) é a supressão do ato administrativo,
com efeito retroativo, por razões de
ilegalidade e ilegitimidade.
d) extinção de ato administrativo em
consequência de norma jurídica
superveniente, a qual impede a
permanência
da
situação
anteriormente consentida.
36 - Sobre a extinção dos Atos
Administrativos, definimos CADUCIDADE,
como:
a)

b)

c)

d)

extinção de um ato administrativo
legal e perfeito, por razões de
conveniência e oportunidade, pela
Administração, no exercício do poder
discricionário.
modalidade de anulação do ato
administrativo que, embora legítimo
na sua origem e formação, torna-se
ilegal na sua execução. Ocorre
principalmente nos atos negociais.
é a supressão do ato administrativo,
com efeito retroativo, por razões de
ilegalidade e ilegitimidade.
extinção de ato administrativo em
consequência de norma jurídica
superveniente, a qual impede a
permanência
da
situação
anteriormente consentida.

37 - No Brasil, o legislador optou por
classificar distintamente o tipo e a
modalidade de licitação. São duas ordens
de classificação às quais se submetem
quaisquer procedimentos licitatórios. Não
é possível mesclar ou criar outras
modalidades de licitação, salvo por
alteração dos normativos federais.
As modalidades da licitação referem-se
principalmente ao volume das transações
em questão, e secundariamente às
características do objeto da licitação. São
as seguintes modalidades elencadas na
lei 8.666:
Sendo assim, na Concorrência deve-se:

a)
b)
c)
d)

ter publicação do edital 45 dias
abertura dos envelopes 30 dias;
ter publicação do edital 60 dias
abertura dos envelopes 45 dias;
ter publicação do edital 30 dias
abertura dos envelopes 15 dias;
ter publicação do edital 75 dias
abertura dos envelopes 60 dias.

/
/
/
/

38-- No Brasil, o legislador optou por
classificar distintamente o tipo e a
modalidade de licitação. São duas ordens
de classificação às quais se submetem
quaisquer procedimentos licitatórios. Não
é possível mesclar ou criar outras
modalidades de licitação, salvo por
alteração dos normativos federais.
As modalidades da licitação referem-se
principalmente ao volume das transações
em questão, e secundariamente às
características do objeto da licitação. São
as seguintes modalidades elencadas na
lei 8.666:
Sendo assim, na Tomada de preços devese:
a)
b)
c)
d)

ter publicação do edital 45 dias
abertura dos envelopes 30 dias;
ter publicação do edital 60 dias
abertura dos envelopes 45 dias;
ter publicação do edital 30 dias
abertura dos envelopes 15 dias;
ter publicação do edital 75 dias
abertura dos envelopes 60 dias.

/
/
/
/

39 - No Brasil, o legislador optou por
classificar distintamente o tipo e a
modalidade de licitação. São duas ordens
de classificação às quais se submetem
quaisquer procedimentos licitatórios. Não
é possível mesclar ou criar outras
modalidades de licitação, salvo por
alteração dos normativos federais.
As modalidades da licitação referem-se
principalmente ao volume das transações
em questão, e secundariamente às
características do objeto da licitação. São
as seguintes modalidades elencadas na
lei 8.666:
Sendo assim, no Convite de preços devese:
a)
b)
c)
d)

ter 2 convidados - publicação 5 dias
ter 3 convidados - publicação 5 dias
ter 4 convidados - publicação 5 dias
ter 5 convidados - publicação 5 dias

40 - No Brasil, o legislador optou por
classificar distintamente o tipo e a
modalidade de licitação. São duas ordens
de classificação às quais se submetem
quaisquer procedimentos licitatórios. Não
é possível mesclar ou criar outras
modalidades de licitação, salvo por
alteração dos normativos federais.
As modalidades da licitação referem-se
principalmente ao volume das transações
em questão, e secundariamente às
características do objeto da licitação. São
as seguintes modalidades elencadas na
lei 8.666:
Sendo assim, no Leilão deve-se:
a)
b)
c)
d)

ter publicação do edital 8 dias;
ter publicação do edital 10 dias;
ter publicação do edital 15 dias;
ter publicação do edital 20 dias.

