
PREFEITURA MUNICIPAL DE  

CIPOTÂNEA/MG 
  

CONCURSO PÚBLICO – E D I T A L     01/2016 

 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 
 

CADERNO DE PROVA OBJETIVA 
LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO 

 

1. Só abra este caderno quando autorizado pelo Fiscal de Sala. 

2. Esta prova contém 40 questões de múltipla escolha com 04 opções de resposta 

cada. 

3. Não rasure a Folha de Respostas, pois não será distribuída outra.  

4. Não serão computadas questões não assinaladas ou que contenham mais 

de uma resposta, emenda ou rasuras, ainda que legíveis.  

5. Não serão consideradas as respostas não preenchidas com caneta que não seja de 

tinta azul ou preta. 

6. O candidato poderá anotar suas respostas na Folha de Rascunho do Gabarito no 

verso desta capa, que poderá ser destacada. 

7. Saída permitida apenas para ida ao “toillete”, se estritamente necessária e com 

autorização do Fiscal de Sala e acompanhado pelo Fiscal de Corredor. 

8. O candidato, ao terminar a prova, entregará ao fiscal apenas a sua 

folha de respostas. 

9. A ausência do recinto de provas somente será permitida depois de decorridos 

60 minutos do início das mesmas. 

10. Ao terminar, entregue ao Fiscal sua Folha de Respostas devidamente identificada e 

assinada, pois a não assinatura implica na eliminação imediata do candidato. 

11. Duração máxima de 03:00 (três horas). 
 

 

GABARITO OFICIAL 

Dia 13/06/2016 a partir das 16:00 hrs – no quadro de avisos da PREFEITURA 

MUNICIPAL e no site www.reisauditores.com.br 

 

 

 

 

 

Realização: 
Reis & Reis Auditores Associados 

www.reisauditores.com.br 

 

http://www.reisauditores.com.br/


 

RASCUNHO DO GABARITO 
Esta folha pode ser destacada 
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PROVA Nº 18  – PORTUGUÊS 

MÉDIO COMPLETO 

 

Banquete dos mendigos 
                        Lindolfo Paoliello 

 

 As grandes cidades do Brasil de 
hoje, como Paris do século XIX, têm 

suas ruelas, seu mundo ____ as 

pontes (aqui se chamam viadutos), 
sua vida subterrânea. 

 Aqui, como lá, vivem nesse 

submundo criaturas que vagueiam 
pelas ruas, dormem ao relento, 

removem aqui e ali os monturos, 

latas de lixo, vivendo de dejetos da 
sociedade. 

 São seres que há muito tempo 

desceram da condição de pobreza 
para um outro patamar, onde se vive 

em estado habitual de privação dos 

bens necessários ____ vida. 
 A essas criaturas, Victor Hugo 

dedicou, há um século, um romance 

– Os miseráveis – onde as 
conceituou assim: “Esse querubim do 

enxurro possui às vezes uma camisa, 

mas nunca mais do que uma; possui 
às vezes um albergue a que consagra 

afeição, porque nele vive sua mãe, 
mas prefere a rua, porque vive nela 

a liberdade.” 

 Em uma rua de São Paulo, 
próxima ___ Praça da Sé, ligando as 

zonas Leste e Norte ao centro da 

cidade, fica o Viaduto do Glicério. É 
_____ suas marquises bolorentas e 

imundas que, ____quartas-feiras, se 

realiza o banquete dos mendigos. 
 Eles vêm _____ dezenas, 

catadores de papeis, pedintes, 

aleijados, e logo que se vão os 
consumidores da feira-livre, por volta 

do meio-dia, uma outra atividade 

começa a agitar ____ rua, que é a de 

recolher os restos para o preparo do 
banquete. 

 Logo vão sendo lançados ____ 

um velho tambor de gasolina, 
montado _______ uma grande 

fogueira, os ingredientes que cada 

um recolheu: carcaça de peixe, 
tomates, cenoura, vagens, sobras de 

carne, tudo mexido com uma concha 

improvisada com um cabo de 
vassoura. 

 Algum tempo depois, em meio 

____ muita alegria, é servida a sopa 
que cheira a cebola e alho. Dela vão 

se servindo os mendigos em velhas 

latas de leite em pó. Sorvem-na com 
vontade, repetem, sabem que só na 

outra quarta-feira vão ter outra 

refeição como essa. 
 A muitos deles a sopa cheirosa 

e quente traz lembranças de uma 

outra vida. São antigas empregadas 
domésticas, operários 

desempregados, motoristas que se 

acidentaram. 
 Esses costumam sentar-se no 

meio-fio, após o banquete, e vão 

passar os olhos nos jornais que 
cataram na jornada da manhã.  

 Um repórter entrevistou alguns 
desses _________ brasileiros que 

vivem nos subterrâneos de São 

Paulo. 
 - Só o que está congelado neste 

país é a madrugada mesmo – falou 

um deles. 
 - Quando o governo diz que é 

aquilo, tem que ser aquilo – disse um 

outro. 
 - Devem parar de mentir para o 

povo – acrescentou o terceiro. 

 E detrás do repórter, cutucando 
timidamente o ombro, um dos 

comensais do banquete dos 

mendigos pediu licença para dar sua 
opinião:                                    
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 - Olha, moço, a gente anda 
muito, sente na carne tudo o que 

aconteceu e, mesmo assim, a gente 

quer acreditar. Mas hoje em dia, eu 
vou dizer pra você uma coisa, torço 

para o Brasil como antigamente 

torcia para o Corinthians: com uma 
vontade danada de acreditar. Mas 

sabendo que têm umas coisas boas 

que nunca vão acontecer com a 
gente. 

 

01) Assinale a alternativa que 

completa corretamente as lacunas 

do texto, na ordem em que 

aparecem: 

  
a)  sobre, a, à, sob, às, as, à, a, 

sobre, a, cidadões. 

b)  sobre, à, a, sobre, as, às, a, à, 
sob, à, cidadãos. 

c) sob, à, à, sob, às, às, a, a, sobre, 

a, cidadãos. 
d) sob, a, a, sobre, as, às, à, a, sob, 

à, cidadões. 

 

02) De acordo com as ideias do 

texto, assinale a alternativa 

incorreta: 
  

a) Victor Hugo, em seu romance, 
define os miseráveis como pessoas 

que têm na liberdade seu maior 

valor. 
b) O modo de vida que os mendigos 

levam não os impede de estarem a 

par dos problemas brasileiros, 
principalmente sociais e políticos. 

c) Hoje, as cidades brasileiras têm 

em comum com a cidade de Paris do 
século XIX a mendicância.  

d) Além da condição sub-humana em 

que vivem, os participantes do 
banquete nada têm em comum. 

 

03) Em todas as alternativas o 
significado das palavras ou 

expressões destacadas está 

adequado ao texto, exceto em: 
 

a) “...criaturas que vagueiam pelas 

ruas...” (= PERAMBULAM). 
b) “... onde se vive em estado 

habitual de privação dos bens...”                         

(= USUFRUTO). 
c) “...desceram da condição de 

pobreza para um outro patamar...” 

(= NÍVEL). 
d) “...um dos comensais do banquete 

dos mendigos...” (=CONVIDADOS). 

 

04) Assinale a afirmação incorreta: 

 
a) Em “...As grandes cidades do 

Brasil de hoje, como Paris do século 

XIX, têm suas ruelas...” o verbo 
destacado recebeu acento circunflexo 

por estar na terceira pessoa do plural 

do presente do indicativo.  
b) Na frase “...têm suas ruelas...”, o 

termo destacado é um substantivo 

flexionado no grau diminutivo 
analítico.  

c) No trecho “...a gente anda muito, 

sente na carne tudo o que aconteceu 
e, mesmo assim, a gente quer 

acreditar” há presença de 

linguagem informal. 
d) Na frase: “...vivem nesse 

submundo criaturas...”, o sujeito 

classifica-se como simples.  
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05) O plural do substantivo composto 
quarta-feira é quartas-feiras.  

 

Assinale a alternativa em que o 
substantivo composto é flexionado 

com os dois elementos no plural: 

 
a) abaixo-assinado. 

b) pé-de-moleque. 

c) curto-circuito. 
d) grão-mestre. 

_____________________________ 

06) A afirmação incorreta encontra-
se na alternativa: 

  

a) Na frase “...e vão passar os olhos 
nos jornais que cataram na jornada 

da manhã” o pronome destacado 

refere-se a jornais. 
b) Em “Sorvem-na com vontade, 

repetem...” o pronome destacado 

refere-se à sopa. 
c) No trecho “...porque nele vive sua 

mãe, mas prefere a rua...” a 

conjunção destacada pode ser 
substituída, sem prejuízo de sentido 

por pois. 

d) A palavra destacada em “E detrás 
do repórter...” classifica-se 

morfologicamente como “advérbio”. 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

07) Leia, abaixo, o poema de João 
Cabral de Melo Neto: 

 

Cemitério Pernambucano 
(Nossa Senhora da Luz) 

 

Nenhum dos mortos daqui 
vem vestido de caixão. 

Portanto, eles não se enterram,  

são derramados no chão. 
 

Marque a afirmação que não está 

correta: 
 

a) A conjunção “portanto” classifica-

se como coordenativa conclusiva. 
b) Os termos “nenhum” e “daqui” 

classificam-se como advérbios. 

c) No 3º verso “eles não se 
enterram” há presença de voz 

passiva pronominal. 

d) No 4º verso “são derramados no 
chão” há presença de voz passiva 

analítica. 

 

08) Assinale a alternativa que traz 

uma palavra cuja acentuação foi 
retirada, de acordo com as Novas 

Regras de Ortografia: 

    
a) hífen. 

b) asteróide. 

c) escarcéu. 
d) anéis. 
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09)   Leia as frases abaixo: 
 

I - O chefe permitiu o empregado de 

chegar mais tarde ao trabalho. 

II - Durante o assalto, os bandidos 
aterrorizaram os funcionários da 

padaria. 

III - Minha maior preocupação era 
saber o resultado da prova. 

IV - Fez o que pôde, pois sentia-se 

responsável pela saúde da mãe. 
 

Marque a alternativa em que a 

afirmação é correta: 
 

a) Em I, a regência do verbo permitir 
está de acordo com a norma culta. 

b) Em II, a palavra “aterrorizaram” é 

formada pelo processo de 
aglutinação. 

c) Em III, a oração “era saber o 

resultado da prova” classifica-se 
sintaticamente como oração 

subordinada substantiva predicativa 

reduzida de infinitivo. 
d) Em IV, o uso da vírgula se justifica 

por estar separando palavra 

explicativa.  

 

10) Identifique a alternativa em que 
uma das frases das alternativas 

apresenta erro de concordância, de 

acordo com a norma culta:   
  
a) Nunca se precisou tanto de 
profissionais especializados. 

b) O público-alvo da campanha 

contra o tabagismo serão os 
adolescentes. 

c) Certamente haverá interessados 

em saber por que houveram essas 
mudanças na empresa. 

d) Segundo especialistas, precisará 

haver novas profissões tecnológicas 
num futuro muito próximo. 

 

 

PROVA Nº 19 – MATEMÁTICA 

MÉDIO COMPLETO 

 

11) Em uma cidade de 12.000 
eleitores, 8,5% não votaram na 

ultima eleição. Quantos foram os 

eleitores ausentes? 
 

a) 1.020 

b) 980 
c) 1.120 

d) 1.240 

 

12) O valor da expressão abaixo é: 

 


















 1

3

1

2

1
2  = 

 

a) 1 
b) -1 

c) -2 

d) 2 

 

13) O resultado da inequação abaixo 

é: 

5(x - 2) > 6 (4 + x) 

 
a) x > - 34 

b) x > 34 

c) x  - 34 

d) x  34 

 

14) Subtraia os polinômios abaixo: 
 

(-12ab + 6a) – (-13ab + 5a) = 

 

a) 2ab + a 

b) a + b 

c) ab + a 
d) ab + 2a 
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15) A solução do sistema linear 
abaixo é: 

 

 
 

a) -2, 4 e 7 

b) 8, -1 e -28 
c) 8, 4 e -28 

d) -2, -1 e 7 

 

16) Dado o conjunto a seguir, 

determine qual afirmativa abaixo 
está incorreta: 

 

 
 

a) A 9,2  

b) A7  

c) A3  

d) A0  
 

17) Resolva: 
 

log5256
 = 

 

a) 15 
b) 12 

c) 20 

d) 22 

 

 

18) Resolva a equação abaixo: 
 

2(x + 3) + 3 = 31 – 3(x - 1) 

 
a) x = 4 

b) x = -5 

c) x = 5 
d) x = -2 

 

19) Resolva a equação de 2º grau 
abaixo: 

 

- 6x² + 600 = 0 
 

a) x’ = 10  e  x”= -10 

b) x’ = -5  e  x”= 5 
c) x’ = 8  e  x”= -8 

d) x’ = -2  e  x”= 2 

 

20) Celso gastou 40% do que tinha e 

ainda ficou com R$ 87,00. Qual a 

quantia que Celso tinha? 
 

a) R$ 155,00 

b) R$ 165,00 
c) R$ 145,00 

d) R$ 135,00 
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PROVA Nº 20 – C. GERAIS 

MÉDIO COMPLETO 

 

21) “Apontada como um mecanismo 
importante de financiamento cultural 

no Brasil, a ................................... 

é constantemente alvo de críticas e 
voltou ao debate nacional por causa 

da extinção – agora revertida – do 

Ministério da Cultura na gestão 
interina de Michel Temer. Esta Lei foi 

criada em 1991, durante o governo 

Collor, e permite que produtores e 
instituições captem, junto a pessoas 

físicas e jurídicas, recursos para 

financiar projetos culturais. O valor 
destinado a esses projetos pode ser 

deduzido integralmente do Imposto 

de Renda a pagar.” 
 

Marque a alternativa que completa 

corretamente o enunciado acima: 
 

a) Lei Collor. 

b) Lei Rouanet. 
c) Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação. 

d) Lei Echer. 

 

22) Qual o termo usado quando se 
quer saber se a moeda de um país 

está forte ou fraca? 

 
a) Simulação. 

b) Estimativa. 

c) Fixação. 
d) Cotação. 

 

23) O atual Ministro do Trabalho é: 
 
a) Mendonça Filho. 

b) Ricardo Barros. 

c) Ronaldo Nogueira. 
d) Marcos Pereira. 

 

24) O Tocantins foi o último estado 
brasileiro a ser criado. Antes da sua 

criação, o território pertencia ao 

Estado: 
 

a) De Goiás. 

b) Do Pará. 
c) Do Mato Grosso. 

d) Do Amazonas. 

  

25) O neoliberalismo, como doutrina, 
teve como principais líderes Ronald 

Reagan (EUA) e Margaret Thatcher 

(Inglaterra), a partir dos anos 80. 

São princípios do neoliberalismo, 

exceto: 

 
a) A livre iniciativa e a concorrência 

como princípios básicos capazes de 

harmonizar os interesses individuais 
e coletivos, gerando o progresso 

social. 

b) A democracia representativa com 
independência e separação entre os 

Três Poderes. 

c) O direito restrito à propriedade. 
d) A mais ampla liberdade individual. 

 

26) O que significa SISU: 
 

a) Sistema de Informação do 
Sistema da União. 

b) Sistema de Seleção Unificada. 

c) Seleção Institucional Unificada. 
d) Sistema Social da União. 
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27) “O presidente dos Estados 
Unidos, Barack Obama, rendeu uma 

vibrante homenagem à lenda do 

boxe, .................................... 
falecido no início de junho deste ano 

aos 74 anos, exaltando o homem que 

“sacudiu o mundo” e “lutou pelo que 
é certo”. Seu verdadeiro nome era 

Cassius Clay...” 

 
Marque a alternativa que completa 

corretamente o enunciado acima: 

 
a) Sugar Ray. 

b) Bob Foster. 

c) George Foreman. 
d) Muhammad Ali. 

 

28) São exemplos de seres vivos 

eucariontes, exceto: 

 
a) Animais. 

b) Vegetais. 

c) Bactérias. 
d) Protozoários. 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

29) Marque a alternativa incorreta: 
 

a) E-Mail ou Correio Eletrônico é um 

serviço disponível na Internet que 
possibilita o envio e o recebimento 

de mensagens ("mails"). 

b) Home Page ou homepage é a 
página inicial de um site da internet 

(também chamado sítio). 

c) Wi-Fi é uma abreviação de 
“Wireless Fidelity”, que significa 

fidelidade sem fio, em português. Wi-

fi, ou wireless é uma tecnologia de 
comunicação que não faz uso de 

cabos, e  geralmente é transmitida 

através de frequências de rádio, 
infravermelhos etc. 

d) Windows Explorer é um 

processador de textos amplamente 
equipado, projetado para ajudá-lo a 

trabalhar de forma mais eficiente 

quer você passe várias horas por dia 
diante do computador ou use um 

software de processamento de textos 

apenas ocasionalmente. 

 

30) O Prêmio Nobel da Paz de 2015 
foi dado: 

 

a) A Malala Yousafzai. 
b) Ao Quarteto para o Diálogo 

Nacional da Tunísia. 

c) A Barack Obama. 
d) A Tawakel Karman. 
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PROVA Nº 26 – ESPECÍFICA 

AUXILIAR DE BIBLIOTECA 

 

31) São atribuições do Auxiliar de 
Biblioteca, exceto: 

  

a) Organizar, manter e disponibilizar 
os acervos bibliográficos para 

docentes, técnicos e alunos. 

b) Operar equipamentos escolares 
(recursos áudio-visuais). 

c) Orientar os consulentes em 

pesquisas bibliográficas e na escolha 
de publicações. 

d) Prestar informações aos 

contribuintes sobre a aplicação da 
legislação tributária municipal. 

 

32) Segundo a Constituição Federal 

de 1988, constituem objetivos 

fundamentais da República 
Federativa do Brasil: 

 

I - construir uma sociedade livre, 
justa e solidária; 

II - garantir o desenvolvimento 

irracional; 
III - erradicar a pobreza e a 

marginalização e reduzir as 

desigualdades sociais e regionais; 
IV - promover o bem de todos, sem 

preconceitos de origem, raça, sexo, 

cor, idade e quaisquer outras formas 
de discriminação.  
 

Marque a alternativa correta: 
 

a) Apenas as afirmativas, I, III e IV 

estão corretas. 

b) Apenas as afirmativas, II, III e IV 

estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas, I, II e III 

estão corretas. 

d) Todas as afirmativas estão 
corretas. 

 

33) De acordo com a CF/88, é 
incorreto afirmar que: 

  

a) São invioláveis a intimidade, a 
vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou 
moral decorrente de sua violação. 

b) É assegurado o direito de 

resposta, proporcional ao agravo, 
além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem. 

c) A lei prejudicará o direito 
adquirido, o ato jurídico perfeito e a 

coisa julgada. 

d) A lei punirá qualquer 
discriminação atentatória dos direitos 

e liberdades fundamentais. 

 

34) Segundo o art 29, da CF/88, 

para a composição das Câmaras 
Municipais, será observado o limite 

máximo de, exceto: 

 
a) 10 (dez) Vereadores, nos 

Municípios de até 15.000 (quinze mil) 

habitantes. 
b) 11 (onze) Vereadores, nos 

Municípios de mais de 15.000 (quinze 

mil) habitantes e de até 30.000 
(trinta mil) habitantes. 

c) 13 (treze) Vereadores, nos 

Municípios com mais de 30.000 
(trinta mil) habitantes e de até 

50.000 (cinquenta mil) habitantes. 

d) 21 (vinte e um) Vereadores, nos 
Municípios de mais de 160.000 

(cento e sessenta mil) habitantes e 

de até 300.000 (trezentos mil) 
habitantes. 
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35) Ainda de acordo com a 
Constituição, sobre Administração 

Pública, é incorreto afirmar: 

 
a) A lei estabelecerá os casos de 

contratação por tempo determinado 

para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse 

público. 

b) Os vencimentos dos cargos do 
Poder Legislativo e do Poder 

Judiciário poderão ser superiores aos 

pagos pelo Poder Executivo. 
c) Os atos de improbidade 

administrativa importarão a 

suspensão dos direitos políticos, a 
perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 
gradação previstas em lei, sem 

prejuízo da ação penal cabível. 

d) A lei estabelecerá os prazos de 
prescrição para ilícitos praticados por 

qualquer agente, servidor ou não, 

que causem prejuízos ao erário, 
ressalvadas as respectivas ações de 

ressarcimento. 

 

36) Os impostos municipais são 
aqueles destinados ao governo 

municipal. São eles, exceto: 

 
a) ICMS – Imposto sobre Circulação 

de Mercadorias. Incide também sobre 

o transporte interestadual e 
intermunicipal e telefonia. 

b) IPVA – Imposto sobre a 

Propriedade de Veículos 

Automotores. 

c) IPTU – Imposto sobre a 

Propriedade Predial e Territorial 
Urbana. 

d) IRPJ – Imposto de Renda Pessoa 

Jurídica. Incide sobre o lucro das 
empresas. 

 

37) Sobre os princípios da 
Administração Pública, podemos 

afirmar: 

 
I – A Administração deve manter-se 

numa posição de neutralidade em 

relação aos administrados, ficando 
proibida de estabelecer 

discriminações gratuitas. Só pode 

fazer discriminações que se 
justifiquem em razão do interesse 

coletivo, pois as gratuitas 

caracterizam abuso de poder e 
desvio de finalidade, que são 

espécies do gênero ilegalidade. 

II – A Administração deve atuar com 
moralidade, isto é de acordo com a 

lei. Tendo em vista que tal princípio 

integra o conceito de legalidade, 
decorre a conclusão de que ato 

imoral é ato ilegal, ato 

inconstitucional e, portanto, o ato 
administrativo estará sujeito a um 

controle do Poder Judiciário. 

III – A Administração tem o dever de 
manter plena transparência de todos 

os seus comportamentos, inclusive 

de oferecer informações que estejam 
armazenadas em seus bancos de 

dados, quando sejam solicitadas, em 
razão dos interesses que ela 

representa quando atua. 

IV – A Administração Pública deve 
buscar um aperfeiçoamento na 

prestação dos serviços públicos, 

mantendo ou melhorando a 
qualidade dos serviços, com 

economia de despesas.   

 
Estão corretas: 

 

a) I, III e IV, apenas. 
b) II, III e IV, apenas. 

c) I e III, apenas. 

d) Todas as afirmativas. 
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38) Marque a alternativa incorreta: 
 

a) O processo judiciário consiste nas 

regras procedimentais, previstas na 
Constituição, para a elaboração das 

espécies normativas (Emendas a Lei 

Orgânica, leis complementares, leis 
ordinárias, leis delegadas, medidas 

provisórias, decretos legislativos e 

resoluções), devendo, tais regras, ser 
observadas estritamente pelos 

órgãos legislativos, no nosso caso, 

Câmaras Municipais. 
b) O poder de polícia destina-se 

assegurar o bem estar geral, 

impedindo, através de ordens, 
proibições e apreensões, o exercício 

anti-social dos direitos individuais, o 

uso abusivo da propriedade, ou a 
prática de atividades prejudiciais à 

coletividade. 

c) O Executivo municipal é exercido 
pelo prefeito de cada município, que 

é auxiliado pelo vice-prefeito e pelos 

secretários municipais.  
d) O Poder Legislativo possui então 

duas funções típicas: a função 

legislativa e a função fiscalizadora. A 
primeira consiste em elaborar, 

apreciar, alterar ou revogar as leis de 
interesse do município, sendo que 

essas leis podem ter origem na 

própria Câmara ou resultar de 
projetos de iniciativa do Prefeito, ou 

da própria sociedade, através da 

iniciativa popular. A segunda função 
consiste na atividade que o Poder 

Legislativo exerce para fiscalizar o 

Executivo e a burocracia, ou seja, é o 
acompanhamento da implementação 

das decisões tomadas no âmbito do 

governo e da administração. 

 

 

 
 

39) Sobre a Lei nº 8.666/93, 
podemos afirmar, exceto: 

 

a) Nenhuma compra será feita sem a 
adequada caracterização de seu 

objeto e indicação dos recursos 

orçamentários para seu pagamento, 
sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver 

dado causa. 
b) As licitações serão efetuadas no 

local onde se situar a repartição 

interessada, salvo por motivo de 
interesse público, devidamente 

justificado. 

c) Concorrência é a modalidade de 
licitação entre interessados 

devidamente cadastrados ou que 

atenderem a todas as condições 
exigidas para cadastramento até o 

terceiro dia anterior à data do 

recebimento das propostas, 
observada a necessária qualificação. 

d) Nas licitações para a execução de 

obras e serviços, quando for adotada 
a modalidade de execução de 

empreitada por preço global, a 

Administração deverá fornecer 
obrigatoriamente, junto com o edital, 

todos os elementos e informações 
necessários para que os licitantes 

possam elaborar suas propostas de 

preços com total e completo 
conhecimento do objeto da licitação. 
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40) De acordo com o Estatuto dos 
Servidores Públicos do Município de 

Cipotânea, “a ............................. é 

a aceitação formal, pelo nomeado, 
das atribuições, dos deveres, das 

responsabilidades e dos direitos 

inerentes ao cargo público ou a 
função pública para o qual foi 

nomeado.” 

 
Marque a alternativa que completa 

corretamente o enunciado acima: 

 
a) Nomeação. 

b) Posse. 

c) Entrada em exercício. 
d) Lotação. 

 

 

 


