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CCAARRGGOO::  AASSSSIISSTTEENNTTEE  LLEEGGIISSLLAATTIIVVOO  
 
Texto para responder às questões de 01 a 09. 
 

Fazer nada 
 

Como a visita de um pássaro nos fez pensar no tempo. 
 

Conseguimos uns dias de folga e fomos passar um tempo cuidando um do outro. No hotel, em Itatiba, deram-nos 
o quarto 37, que se abre para um mar de morros verdes, com plantações, pastos, florestas. Fica no piso superior, tem 
pé-direito alto e uma varanda abraçada por árvores repletas de pássaros. À noite, entrou pela janela um passarinho. 
Minúsculo, branco no peito e na parte inferior da face, preto no dorso e na metade de cima da cabeça. Entrou pelo 
quarto, acelerado. Voava junto ao teto e não conseguia baixar até a altura da porta por onde havia entrado. Temíamos 
que se machucasse. Apagamos as luzes. Ele se acalmou e parou para descansar no toucador. Pulou em pé, no chão. 
Caminhou um pouco, ofegante. Usamos um chapéu para levá-lo à varanda, onde ficou ainda um tempo, refazendo-se. 

Depois, vimos que deixou de lembrança um cocozinho na nossa cama. De onde teria vindo essa ave? Qual o 
significado do carimbo de passarinho sobre o lençol? Resisti à ideia de lembrar que excremento de pássaro é sinal de 
boa fortuna em antigas tradições. Augúrio? Sinal? Ali não havia mistério. Era apenas um bichinho assustado, acelerado 
demais. Talvez apenas apavorado por haver entrado em um lugar de onde parecia impossível sair. Mais do que um 
significado oculto, sua visita pode é nos inspirar, quem sabe, uma analogia. Quantas vezes o homem não se debate, na 
ilusão de que está acuado? Quantas vezes sofre sem perceber que está saturado por estímulos que ele próprio foi 
buscar? A sensação de que seu tempo é estrangulado, sem se dar conta de que é ele quem cultiva desassossego para si. 
Um amigo, sobrinho de um sábio do interior, costuma usar a imagem da trajetória errática e vã das formigas para 
ilustrar a ilusão que acomete o homem em movimentos inócuos e sem sentido, o esforço inútil. Não é à toa que se fale 
tanto na necessidade de ir com mais calma.  

Afinal, nós nunca aceleramos tanto. Na ilusão de anteciparmos o futuro, roubamos o momento seguinte e 
deixamos de vivê-lo. Convivemos sem prestar atenção no outro, respiramos com sofreguidão, comemos sem sentir o 
sabor. Fugimos do presente, o único tempo que existe e sobre o qual criamos a referência para um passado 
reconstruído na memória e um futuro sonhado. Como parar e fazer nada? Como apenas ser, sem se debater por ter 
entrado em uma porta estranha? Há quem não consiga relaxar e, simplesmente, fazer nada. Alguém já disse que fazer 
nada não é a completa falta de ação, mas a ação feita com desapego, sem visar resultado para si mesmo. Há algo de 
bom em atingir esse momento em que só se é parte da paisagem e não um observador separado. Se ainda quiséssemos 
procurar um significado para a visita da pequena ave, poderíamos dizer que ela veio trazer o tema para estas linhas que 
você lê agora. Como se nos dissesse: que bom que vocês conseguiram uns dias de folga e vieram aqui, cuidar um do 
outro. Sejam bem-vindos a este momento e esqueçam o resto. Fui.  

(NOGUEIRA, Paulo. Vida Simples, ed. 37. São Paulo: Abril, 2006. Disponível em http://mdemulher.abril.com.br/revistas/vidasimples/. 
Edições/037/caminho/conteúdo_237474.shtml.) 

 

01 
Em relação às características e recursos textuais apresentados, pode-se afirmar que o texto em análise é 
predominantemente  
A) informativo, apresenta informações fundamentais sobre determinado objeto, além de comentários e avaliações 

sobre ele.  
B) argumentativo, isto é, apresenta e defende um ponto de vista por meio de argumentos tendo como objetivo 

convencer e persuadir.  
C) social, é utilizado para denunciar a situação de um grupo, divulgar as ideias do autor sobre tal, constam argumentos 

em favor de uma proposta.  
D) descritivo, em que há a constituição de um retrato verbal além da ausência de ação e relação de anterioridade ou 

posterioridade entre as frases. 
 

02 
Concernente à estrutura textual apresentada, pode-se afirmar que como estratégia para iniciar o texto utilizou-se 
A) uma narração. 
B) a descrição de um tema.  
C) a apresentação de uma suposição lógica. 
D) a apresentação do assunto por meio de uma exposição.  
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03 

Determinadas palavras podem funcionar como conectivos textuais, recuperando informações dadas e contribuindo 
para a coesão textual. Dentre as palavras/expressões destacadas nos segmentos a seguir pode-se observar tal função 
em: 
A) “Ali não havia mistério.” (2º§)     C) “Conseguimos uns dias de folga [...]” (1º§) 
B) “De onde teria vindo essa ave?” (2º§)    D) “À noite, entrou pela janela um passarinho.” (1º§) 

 
04 
As palavras podem adquirir um novo significado, diferente do usual, de acordo com o contexto em que estão 
inseridas. Dentre os segmentos a seguir, identifique aquele em que NÃO ocorre o expresso anteriormente. 
A) “Era apenas um bichinho assustado, [...]” (2º§) 
B) “[...] uma varanda abraçada por árvores [...]” (1º§) 
C) “A sensação de que seu tempo é estrangulado, [...]” (2º§) 
D) “[...] que se abre para um mar de morros verdes, [...]” (1º§) 

 
05 
Acerca dos vocábulos que iniciam os 2º e 3º parágrafos pode-se afirmar que indicam, na ordem em que aparecem, 
A) explicação e justificativa. 
B) inclusão de um fato e comprovação deste fato. 
C) aceitação do fato e provocação de concordância.  
D) marco temporal e concordância com a conclusão apresentada. 

 
06 
“Resisti à ideia de lembrar que excremento de pássaro é sinal de boa fortuna em antigas tradições.” (2º§) De acordo 
com o segmento destacado anteriormente, pode-se afirmar que o autor 
A) apresenta certa contrariedade ao fato de incorporar determinada crença em seu cotidiano. 
B) ironiza acerca de grupos de pessoas que mantenham tradições em resistência à chegada do novo.  
C) mostra-se contrário a quaisquer tipos de crenças que fujam de uma explicação com base científica.  
D) preza pela preservação de determinadas tradições mesmo que sua índole investigativa diga o contrário.  

 
07 
Tendo em vista os vocábulos destacados a seguir, identifique corretamente o vocábulo sugerido para substituição de 
acordo com o significado atribuído. 
A) “[...] árvores repletas de pássaros.” (1º§) / repugnantes 
B) “Augúrio? Sinal? Ali não havia mistério.” (2º§) / predição 
C) “Ele se acalmou e parou para descansar no toucador.” (1º§) / beiral 
D) “[...] acomete o homem em movimentos inócuos [...]” (2º§) / danosos 

 
08 
Dentre as variantes para o segmento: “Ali não havia mistério.”, assinale a que está de acordo com a correção 
gramatical caso o vocábulo “mistério” seja substituído por “mistérios”.  
A) Ali não havia mistérios.      C) Ali não haviam mistérios. 
B) Ali não existia mistérios.     D) Ali não poderiam haver mistérios. 

 
09 
Considere o trecho a seguir: “Um amigo, sobrinho de um sábio do interior, costuma usar a imagem [...]”  (2º§). 
Pode-se afirmar que as vírgulas foram empregadas com a mesma função vista em: 
A) Ontem, segunda-feira, pude convencê-lo a mudar de atitude. 
B) Comandante, estamos todos prontos para iniciar os trabalhos. 
C) Persistindo tal problema, optaremos pela demissão em massa.  
D) Jamais soube o que era ter um lápis, um caderno, uma mochila, uma caneta.  
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10 

O Manual de Redação Oficial apresenta “expressões a evitar” e “expressões de uso recomendável” para que tais 

documentos estejam dentro dos padrões considerados adequados. Indique E para “expressões a evitar” e R para “uso 

recomendável”. 

(     ) haja visto.  

(     ) a nível de.  

(     ) à medida que. 

(     ) baseando-se em. 

(     ) diante do exposto. 

A sequência está correta em 

A) R, R, E, R, E.   B) E, E, E, R, R.   C) R, R, R, E, E.   D) E, E, R, E, R. 

 
NOÇÕES DE INFORMÁTICA 

 

11 
“No Sistema Operacional Microsoft Windows 10 (configuração padrão), um usuário está tentando renomear uma 

pasta onde armazena os seus arquivos de música.” É um nome válido para o diretório, APENAS o que foi apresentado 

em 

A) musicas:2017.  B) musicas|2017.  C) musicas#2017.  D) musicas*2017. 

 
12 
No Sistema Operacional Microsoft Windows 10 (Configuração Padrão – idioma Português Brasil), as teclas de atalho 

utilizadas para fechar a janela atual são: 

A) Ctrl+F.   B) Ctrl+E.   C) Ctrl+S.   D) Ctrl+W. 

 

13 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), o recurso que permite selecionar um tipo de papel 

com medidas predefinidas está disponível no botão 

A) margens do grupo edição que está localizado na guia revisão. 

B) tamanho do grupo formatar que está localizado na guia exibição. 

C) margens do grupo opções de página que está localizado na guia formatar. 

D) tamanho do grupo configurar página que está localizado na guia layout da página. 

 
14 
Na ferramenta Microsoft Office Excel 2007 (configuração padrão), a função que arredonda um número para cima 

afastando-o de zero é: 

A) INT        C) ARREDMULTB 

B) ARRED       D) ARREDONDAR.PARA.CIMA 

 
15 
Considere as afirmativas sobre a ferramenta Microsoft Office Word 2007 (configuração padrão). 

I. Ctrl+Q: aciona o comando refazer. 

II. Ctrl+A: seleciona todo o conteúdo de um documento. 

III. Ctrl+L: exibe a caixa de diálogo de localizar conteúdos em um documento. 

Está(ão) correta(s) apenas a(s) afirmativa(s) 

A) I.    B) II.    C) III.    D) II e III. 
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CONHECIMENTOS GERAIS 
 

16 
“O empresário Donald Trump assumiu a Presidência da República dos Estados Unidos em 20 de janeiro de 2017 e, em 
um discurso, repetiu parte das promessas de campanha, em que pregou um nacionalismo calcado em ameaças aos 
demais países, que segundo ele exploram os Estados Unidos, prometendo tornar o país grande novamente. Em 
afirmações consideradas populistas pela imprensa, afirmou que trará de volta ao país as indústrias norte-americanas 
instaladas em outras nações na globalização, e junto com elas os empregos.” 

(Disponível em: http://guiadoestudante.abril.com.br/curso-enem-play/ponto-de-vista-retrospectivaperspectiva/.) 
 

Trump, no comando do governo dos EUA desde o início deste ano, é representante do partido: 
A) Democrata e foi eleito de forma direta. 
B) Republicano e foi eleito de forma direta. 
C) Democrata e foi eleito de forma indireta. 
D) Republicano e foi eleito de forma indireta. 
 

17 
“A China anunciou ter extraído do fundo do Mar da China Meridional uma quantidade considerável de gelo combustível, 
que é tido por muitos como o futuro do abastecimento de energia. Num comunicado emitido na semana passada, 
autoridades do país asiático comemoraram o feito. Isso porque a tarefa é considerada altamente complexa, e já tinha 
sido alvo de tentativas pelo Japão e pelos Estados Unidos, sem muito sucesso.” 

(Disponível em: http://g1.globo.com/natureza/noticia/gelo-combustivel-a-promissora-fonte-de-energia-que-a-china-extraiu-do-fundo-do-
mar.ghtml.) 

Gelo combustível ou gelo inflamável é uma mistura gelada de água e gás conhecida como:  
A) Cloreto de sódio.       C) Hidróxido de carbono. 
B) Hidrato de metano.      D) Carboneto de potássio. 
 

18 
“Realizou-se a partir de 7 de julho deste ano, em Hamburgo, a Cúpula do G20, grupo que reúne os líderes das principais 
economias do mundo, em meio a protestos que já deixaram mais de uma centena de feridos. A primeira reunião é 
focada no combate ao terrorismo. Em seguida, na mesa de negociações, em pauta os dois assuntos mais espinhosos, 
devido à falta de consenso com os Estados Unidos: o livre comércio e a luta contra as mudanças climáticas.” 

(Disponível em: http://agenciabrasil.ebc.com.br/internacional/noticia/2017-07/cupula-do-g20-comeca-em-hamburgo-em-meio-protestos.) 
 

Esse encontro do G20 em Hamburgo trouxe a marca de divergências entre o novo governo dos Estados Unidos e o 
restante do mundo. A principal razão para esse isolamento dos EUA foi: 
A) A saída dos americanos do Acordo de Paris sobre mudanças climáticas.  
B) A decisão dos EUA de utilizar apenas combustíveis fósseis em seu território. 
C) O acirramento das desavenças entre EUA e Rússia pela hegemonia mundial.  
D) A não ratificação por parte dos EUA do acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares. 
 

19 
“Quase metade das empresas que passarão a enviar, a partir do eSocial, informações em tempo real ao governo a partir 
de 2018 ainda não se preparou para o novo sistema. A Receita Federal estima que 14 mil companhias estarão sujeitas 
ao eSocial a partir de janeiro. As demais entram no sistema no segundo semestre de 2018.”  
(Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2017/07/1901776-empresas-nao-se-preparam-para-novo-esocial-vigente-a-partir-de-

2018.shtml.) 

Em relação ao chamado eSocial é correto afirmar que trata-se de um 
A) instrumento de fiscalização única para controlar o pagamento ou não do Imposto de Renda. 
B) sistema operacional que permite a negociação entre patrões e empregados sem a necessidade da sindicalização. 
C) sistema nacional que permite a unificação de negociações salariais para impedir ou minimizar as discrepâncias 

sociais.                                                                                                
D) instrumento de unificação das informações referentes à escrituração das obrigações fiscais, previdenciárias e 

trabalhistas. 
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20 
“Um dos mais importantes escritores brasileiros completaria 100 anos no dia 10 de agosto. Para comemorar o 
centenário do autor de ‘Capitães de Areia’, ‘Gabriela, Cravo e Canela’ e ‘Tieta do Agreste’, a Companhia das Letras 
pretende relançar diversos títulos, como ‘Navegação de Cabotagem’, edição ilustrada; ‘Mar Morto’, edição de bolso; 
e ‘Os Velhos Marinheiros’, edição em capa dura. Muitos dos livros desse escritor se transformaram em filmes ou 
novelas, como por exemplo ‘Gabriela, cravo e canela’ e ‘Dona flor e seus dois maridos’.” 

(Disponível em: http://www.saraivaconteudo.com.br/Materias/Post/43650.) 

O escritor a que se refere o enunciado é: 
A) Jorge Amado.       C) João Cabral de Mello Neto. 
B) Ariano Suassuna.      D) Carlos Drummond de Andrade.                                                                                              
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21 
“João é servidor público do Município de Nova Friburgo.” Nos termos da Lei Orgânica é correto afirmar que 
A) eventual licença paternidade de João terá a duração de trinta dias, sem prejuízo do emprego e do salário. 
B) se o horário de trabalho de João for diurno, ele terá remuneração superior à que receberia em trabalho noturno. 
C) a jornada de trabalho de João poderá chegar a até sessenta horas semanais, mediante acordo ou convenção coletiva. 
D) João não terá direito a salário-família para seus dependentes, posto que o referido benefício não consta da legislação 

local. 
 

22 
A estabilidade alcançada no cargo efetivo, cujo ingresso tenha decorrido de regular concurso público, assegura ao 
servidor público o direito de 
A) não passar por novas avaliações de desempenho. 
B) não ser demitido pela prática de infração disciplinar. 
C) ser exonerado apenas por meio de sentença judicial. 
D) ser reintegrado em caso de invalidação da demissão. 
 

23 
“Pedro, servidor efetivo da Câmara Municipal de Nova Friburgo, foi eleito prefeito em um município vizinho.” Nos 
termos da Lei Orgânica, é correto afirmar que Pedro 
A) ficará afastado do cargo efetivo, podendo optar por sua remuneração. 
B) não poderia ter se candidatado para cargo eletivo em outro município. 
C) não poderá exercer o cargo de prefeito por configurar conflito de interesses. 
D) terá direito de exercer o mandato de prefeito se pedir exoneração do cargo efetivo. 
 

24 
A Mesa Diretora da Câmara, na qualidade de Comissão Diretora, está incumbida da direção dos trabalhos legislativos 
e dos serviços administrativos da Câmara e seus membros são eleitos por seus pares para um mandato fixado no 
Regimento. Contudo, durante o exercício de suas funções, um membro da Mesa poderá ser afastado, mediante 
representação de qualquer vereador. São condições que uma vez incorridas podem levar um membro da Mesa a ser 
destituído, EXCETO: 
A) Omissão nas decisões.     C) Desídia em suas atribuições. 
B) Engajamento partidário.     D) Ineficiência na execução de suas prerrogativas. 
 

25 
O Presidente é o representante da Câmara quando ela se pronuncia coletivamente e o supervisor dos seus trabalhos 
e da sua ordem, nos termos do Regimento Interno. Assinale a alternativa que indica prerrogativa privativa do 
Presidente da Câmara. 
A) Criar instrumentos administrativos para o bom uso e o zelo dos bens públicos em posse da Câmara. 
B) Apresentar à Câmara, na sessão de encerramento do ano legislativo, resenha dos trabalhos realizados. 
C) Determinar, no início da legislatura, o arquivamento das proposições não apreciadas na legislatura anterior. 
D)  Convocar sessões ordinárias e extraordinárias da Câmara, e comunicar aos vereadores as convocações partidas do 

prefeito. 
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26 
Nas sessões ordinárias da Câmara são apreciadas as proposições, realizados os pronunciamentos e tratados os temas 

de interesse do Legislativo. Dividida em pequeno expediente, grande expediente, pequena ordem do dia e grande 

ordem do dia, as sessões ordinárias ocorrem às terças e quintas-feiras. Assinale a alternativa que indica o tema a que 

se destina o grande expediente das sessões ordinárias. 

A) Leitura da ata e das proposições. 

B) Apreciação das matérias da pauta. 

C) Livre pronunciamento dos parlamentares. 

D) Pronunciamento de representantes da sociedade civil. 

 

27 
Sobre as sessões da Câmara, marque V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. 

(     ) As sessões da Câmara são sempre abertas ao público. 

(     ) O 1º Secretário é o responsável pela leitura das proposições. 

(     ) O quórum mínimo para início das sessões ordinárias é de 1/3 dos membros da Câmara. 

(     ) As atas das sessões ordinárias são redigidas, lidas e apreciadas sempre no mesmo dia de sua realização.   

A sequência está correta em  

A) F, V, V, F.   B) V, V, V, F.   C) V, F, F, V.   D) F, F, F, V. 

 
28 
As proposições são as matérias sujeitas à deliberação da Câmara. Qual a proposição que tem a finalidade de regular, 

com eficácia de lei ordinária, matérias da competência privativa do Poder Legislativo, de caráter político, processual, 

legislativo ou administrativo? 

A) Indicação Legislativa.      C) Emenda à Lei Orgânica. 

B) Projeto de Resolução.     D) Projeto de Decreto Legislativo. 

 
29 
“Um vereador apresentou, no início da sessão legislativa de 2017, projeto de lei que dispõe sobre tema de 

prerrogativa do legislativo. Após a regular tramitação, o projeto de lei foi rejeitado em Plenário. Esse vereador deseja 

novamente apresentar o mesmo projeto de lei ainda em 2017.” Para que o projeto volte a tramitar, o vereador 

deverá:  

A) Apresentar a proposição por autoria de Comissão. 

B) Colher assinaturas de 2/3 dos membros da Câmara na proposição. 

C) Requerer a conversão da proposição rejeitada em projeto de Decreto Legislativo. 

D) Juntar à proposição abaixo-assinado firmado por 10% do eleitorado do município. 

 

30 
A participação popular é garantida pela Câmara Municipal, que recebe e analisa as proposições da sociedade civil, de 

acordo com as disposições do Regimento Interno. São entidades habilitadas a apresentar proposições perante a 

Câmara Municipal, EXCETO: 

A) Sindicatos.        C) Partidos políticos. 

B) Associações.       D) Organizações não governamentais. 

 

31 
As proposições oriundas da sociedade civil devem ser recebidas mediante uma Comissão Parlamentar, que será a 

responsável pela tramitação da matéria. Essa Comissão é a de: 

A) Constituição e Justiça e de Cidadania. 

B) Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Públicos. 

C) Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável e Defesa Civil. 

D) Legislação Participativa, Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno. 
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32 
A Câmara Municipal possui autonomia administrativa e financeira, possuindo recursos consignados na Lei 
Orçamentária para custeio de suas atividades. São responsáveis por ordenar a ratificar as despesas da Câmara, 
EXCETO: 
A) O Tesoureiro.       C) O 1º Secretário. 
B) O Presidente.      D) O Diretor de Contabilidade. 
 

33 
A Emenda à Lei Orgânica é a proposição que altera, acrescenta ou suprime o disposto à Lei Maior do Município. 
Analise as afirmativas e assinale a correta sobre a Emenda à Lei Orgânica. 
A) A proposta de Emenda à Lei Orgânica pode ser apresentada por qualquer vereador. 
B) A tramitação da proposta de Emenda à Lei Orgânica possui o mesmo trâmite do Projeto de Lei. 
C) Após aprovada na Câmara, a proposta de Emenda à Lei Orgânica deverá ser sancionada pelo Prefeito. 
D) A Emenda à Lei Orgânica será aprovada se obtiver os votos favoráveis de 2/3 dos membros da Câmara em dois 

turnos. 
 

34 
Sobre a Organização da Administração Pública e a Administração Direta e Indireta, analise as afirmativas a seguir. 
I. Descentralização administrativa e desconcentração administrativa possuem conceitos distintos. 
II. Somente por lei específica poderá ser criada a autarquia. 
III. Os órgãos públicos integram a estrutura do Estado e não possuem personalidade jurídica própria. 
Está(ão) correta(s) a(s) afirmativa(s) 
A) I, apenas.   B) I e II, apenas.   C) II e III, apenas.  D) I, II e III. 
 

35 
“Fulano de tal, servidor público efetivo do Município ‘X’, enquanto exercia função de confiança, praticou ato de 
improbidade administrativa que atentou, exclusivamente, contra Princípio da Administração Pública.” Neste caso, a 
ação de improbidade poderá ser proposta em face de fulano de tal até 
A) cinco anos do término do exercício do cargo efetivo. 
B) cinco anos da prestação de contas à administração pública. 
C) cinco anos do término do exercício da função de confiança. 
D) o prazo prescricional previsto em lei específica para faltas disciplinares puníveis com demissão. 
 

36 
Dom Manoel Delson é anunciado pelo Vaticano como novo arcebispo da PB 

 

Arquidiocese da Paraíba estava sem arcebispo desde julho de 2016. Dom Delson passou cinco anos como bispo da 
diocese de Campina Grande. 

 

G1 – 08/03/2017. 
 

Foi anunciado pelo Vaticano nesta quarta-feira (8) o novo arcebispo da Paraíba. O nome é de Dom Manoel Delson 
Pedreira da Cruz, de Campina Grande. Desde a renúncia de Dom Aldo di Cillo Pagotto, após carta em julho de 2016, a 
Arquidiocese da Paraíba seguia sob o comando de Dom Genival Saraiva de França. O Administrador Apostólico da 
Arquidiocese da Paraíba, Dom Genival, recebeu do Núncio Apostólico Dom Giovanni d’Aniello a notícia da nomeação do 
novo arcebispo, ainda no dia 20 de fevereiro. “Tenho a satisfação de comunicar oficialmente que o Santo Padre 
Francisco nomeou Arcebispo dessa vacante Arquidiocese da Paraíba o ______________ Senhor Dom Manoel Delson 
Pedreira da Cruz, transferindo-o da sede episcopal de Campina Grande”, explicou. 
Qual vocativo deve ser empregado, na afirmativa anterior, para se referir a Dom Manoel Delson Pedreira da Cruz 
como arcebispo da Paraíba? 
A) Santíssimo        C) Eminentíssimo 
B) Reverendo       D) Excelentíssimo e Reverendíssimo 
 

37 
O aviso, o ofício e o memorando devem conter o local e data em que foram assinados, por extenso, com alinhamento 
A) à direita.   B) justificado.   C) à esquerda.   D) centralizado. 
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38 
“É indicado usar nas correspondências oficiais o recurso da primeira pessoa do plural, uma vez que é mais polido 
dizer, por exemplo, ‘resolvemos’ do que ‘resolvo’, ‘determinamos’ do que ‘determino’, ‘pensamos’ do que ‘penso’.” 
Como é chamado este tipo de recurso? 
A) Plural de modéstia.       C) Plural de interlocução. 
B) Plural de referência.      D) Plural de demonstração. 
 

39 
Qual é um dos principais atrativos da comunicação por correio eletrônico, de modo que não há interesse em definir 
forma rígida para sua estrutura, ainda que se deva evitar o uso de linguagem incompatível com uma comunicação 
oficial? 
A) Flexibilidade.   B) Transitividade.  C) Coesão literária.  D) Irreversibilidade. 
 

40 
“O trabalho escravo, o trabalho infantil, o preconceito no trabalho, o enriquecimento de uns poucos em detrimento da 
sobrevivência de muitos são temas morais antes que econômicos. A ética do neoliberalismo, ou do neocapitalismo, está 
sendo considerada por muitos uma ética de espoliação. É necessário que se substitua por outro tipo de ética, que se 
baseia na realização integral de cada pessoa, responsabilidade que não é somente dela mesma, porém de todos os 
integrantes da comunidade. (...) Por isso, as decisões e as instituições econômicas devem ser julgadas conforme sua 
capacidade de proteger e promover a vida humana, a família e os direitos que daí decorrem.”          (Nalini, 2009.) 
 

A que outro tipo de ética o texto se refere? 
A) Ética do populismo político.      C) Ética da diversidade conjuntural. 
B) Ética da economia solidária.     D) Ética da intencionalidade do agente. 
 
 

 
 
 



   



   



 

INSTRUÇÕES 
 

1. Material a ser utilizado: caneta esferográfica indelével de corpo transparente, de ponta grossa e de tinta azul ou 

preta. Os objetos restantes devem ser colocados em local indicado pelo fiscal da sala, inclusive aparelho celular 

desligado e devidamente identificado.  

2. Não é permitida, durante a realização das provas, a utilização de máquinas calculadoras e/ou similares, livros, 

anotações, impressos ou qualquer outro material de consulta, protetor auricular, lápis, borracha ou corretivo. 

Especificamente, não será permitido o candidato ingressar na sala de provas sem o devido recolhimento, com 

respectiva identificação, dos seguintes equipamentos: bip, telefone celular, walkman, agenda eletrônica, notebook, 

palmtop, ipod, ipad, tablet, smartphone, mp3, mp4, receptor, gravador, fone de ouvido, pendrive, máquina 
fotográfica, controle de alarme de carro, relógio de qualquer modelo, carteiras etc. 

3. Não será permitido ao candidato realizar anotação de informações relativas às suas respostas (cópia de gabarito) no 
comprovante de inscrição ou em qualquer outro meio. 

4. Durante a prova, o candidato não deve levantar-se, comunicar-se com outros candidatos e fumar. 

5. A duração da prova é de 4 (quatro) horas e 30 (trinta) minutos para os cargos de nível superior e 3 (três) horas para 

os demais cargos, já incluindo o tempo destinado à entrega do Caderno de Provas e à identificação – que será feita 

no decorrer da prova – e ao preenchimento do Cartão de Respostas (Gabarito) e Folha de Texto Definitivo (somente 
para os cargos de nível superior). 

6. Com vistas à garantia da segurança e integridade desse certame, os candidatos serão submetidos ao sistema de 

detecção de metais quando do ingresso e saída de sanitários. Excepcionalmente poderão ser realizados, a qualquer 

tempo durante a realização das provas, outros procedimentos de vistoria além do descrito. Ao término da prova o 
candidato deverá se retirar do recinto de aplicação, não lhe sendo mais permitido o ingresso nos sanitários. 

7. O Caderno de Provas consta de 40 (quarenta) questões para os cargos de nível médio e 50 (cinquenta) para os 
cargos de nível superior. 

8. As questões das provas objetivas são do tipo múltipla escolha, com 04 (quatro) opções (A a D) e uma única 
resposta correta. 

9. Será aplicada prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório, somente para os cargos de nível superior, no 

mesmo dia de realização da prova objetiva, constituída de: 1 (uma) redação sobre tema da atualidade. 

10. Ao receber o material de realização das provas, o candidato deverá conferir atentamente se o Caderno de Provas 

corresponde ao cargo a que está concorrendo, bem como se os dados constantes no Cartão de Respostas (Gabarito) 

e Folha de Texto Definitivo (somente para os cargos de nível superior) que lhe foram fornecidos estão corretos. Caso 

os dados estejam incorretos, ou o material esteja incompleto, ou tenha qualquer imperfeição, o candidato deverá 
informar tal ocorrência ao fiscal. 

11. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião e prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única 
e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir. 

12. O candidato somente poderá retirar-se do local de realização das provas levando o Caderno de Provas no decurso 

dos últimos 30 (trinta) minutos anteriores ao horário previsto para o seu término. O candidato poderá retirar-se do 

local de provas somente a partir dos 90 (noventa) minutos após o início de sua realização, contudo não poderá levar 
consigo o caderno de provas. 

13. Os 3 (três) últimos candidatos de cada sala somente poderão sair juntos. Caso algum destes candidatos insista em 

sair do local de aplicação antes de autorizado pelo fiscal, será lavrado Termo de Ocorrência, assinado pelo candidato 

e testemunhado pelos 2 (dois) outros candidatos, pelo fiscal da sala e pelo Coordenador da Unidade, para posterior 
análise pela Comissão de Acompanhamento do Concurso. 

 

RESULTADOS E RECURSOS 
 

- Os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas serão divulgados na internet, no endereço eletrônico 

www.consulplan.net, a partir das 16h00min do dia subsequente ao da realização das provas escritas objetivas de 
múltipla escolha (segunda-feira). 

- O candidato que desejar interpor recursos contra os gabaritos oficiais preliminares das provas objetivas disporá de 2 
(dois) dias, a partir do dia subsequente à divulgação, em requerimento próprio disponibilizado no link correlato ao 
Concurso Público no endereço eletrônico www.consulplan.net. 

 




