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Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES de 01 a 05.
A internet faz mal ao cérebro?
O escritor americano Nicholas Carr sentiu que algo
estranho ocorria com ele há uns cinco anos. Leitor insaciável,
percebeu que já não era capaz de se concentrar na leitura
como antes. Na verdade, sua ansiedade disparava diante de
qualquer tarefa que exigisse concentração – seus olhos
procuravam a tela do computador ou do celular. O impulso de
espiar na internet era quase incontrolável, diz ele. “Sentia que
estava forçando meu cérebro a voltar para o texto”, afirma. “A
leitura profunda, antes tão natural para mim, tinha se
transformado numa luta.” Tal afirmação abre o livro Os
superficiais – O que a internet está fazendo com nossos
cérebros. Nele, Carr faz uma acusação seriíssima: a exposição
constante às mídias digitais está mudando, para pior, a forma
como pensamos. Ele e um punhado de autores respeitáveis
acreditam que, por causa do uso excessivo de computadores
e de outros aparelhos digitais, nosso cérebro é alterado e
estamos nos tornando menos inteligentes, mais superficiais e
imensamente distraídos – o inverso de tudo aquilo que fez de
nós a espécie mais bem-sucedida do planeta Terra.
Bauerlein, professor na Universidade Emory, na Geórgia,
supervisiona estudos sobre a vida cultural americana. Ele
acredita que as novas gerações, educadas sob a influência das
mídias digitais, são formadas por narcisistas despreparados
para pensar em profundidade sobre qualquer assunto. Ele diz
que uma pesquisa de 2006 com mais de 81 mil estudantes
americanos de ensino médio detectou que 90% deles “leem ou
estudam” menos de cinco horas por semana – embora passem
“pelo menos” seis horas navegando na internet e um período
equivalente assistindo à TV ou jogando videogame. “Indivíduos
que não sabem praticamente nada de história, que nunca
leram um livro nem visitaram um museu não têm mais do que
se envergonhar. Tornaram-se comuns”, afirma.
Se as críticas ao uso dos computadores partissem apenas
de intelectuais preocupados com a ruptura de padrões
tradicionais, não haveria problemas. Professores se queixando
da preguiça de seus alunos era comum nos séculos XX e XIX
e, certamente, antes disso. Esse tipo de evidência
circunstancial pode ser facilmente contestado por exemplos
contrários, que existem abundantemente, mostrando que há
milhões de jovens concentrados que leem e estudam com
afinco. Mas os críticos vão além das velhas reclamações.
Experimentos como o do professor de comunicação Clifford
Nass, da Universidade Stanford, são mais difíceis de rechaçar.
Eles sugerem que pessoas acostumadas ao funcionamento
multitarefa do computador – que permite fazer várias coisas ao
mesmo tempo – tendem a imitar a máquina, tocando várias
atividades ao mesmo tempo. Escrevem, falam ao telefone,
consultam a internet, ouvem música. Tudo simultaneamente,
ou quase. As consequências são perversas. Elas erram, ficam
irritadas por quase nada e qualquer estímulo as distrai. O
estudo mostra que, quanto mais a pessoa se julga eficiente
fazendo várias coisas ao mesmo tempo, pior ela as faz. E,
quando é necessário que se concentrem numa única atividade
por longo tempo, elas precisam de muito mais esforço.
Ainda que a internet cobre um preço de seus usuários,
como afirma o neurocientista Damásio, as críticas a seu uso
ignoram um efeito positivo de sua disseminação: a conexão
intelectual de milhões de pessoas que, de outra forma, não
seria possível. Ela tem potencial de mexer com a inteligência
do planeta inteiro. As redes sociais às quais nos integramos –
reais ou virtuais – exercem uma influência considerável sobre
nosso desenvolvimento individual. Como sabem os pedagogos,
um ambiente estimulante aumenta a possibilidade de que a
inteligência se desenvolva. Muitas das grandes ideias não
nasceram de mentes privilegiadas trabalhando em laboratórios
silenciosos. Nas palavras de Steven Johnson, autor de “De
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onde vêm as boas ideias”, elas “emergem de espaços de
conexões, da colisão entre diferentes visões, sensibilidades e
especializações”. Não é por acidente que a maior parte da
inovação científica e tecnológica do último milênio tenha sido
produzida em centros urbanos abarrotados e cheios de
distrações.
A desconfiança em relação às inovações é uma constante
humana. Sempre recebemos as novas tecnologias com um
misto de esperança e receio. Há 2.400 anos, o pensador grego
Sócrates temia que a escrita acabasse com a memória das
pessoas. Ele previu que a possibilidade de registrar
pensamentos por meio de símbolos sobre uma tábua de cera
levaria a um enfraquecimento da mente e do raciocínio. O
surgimento da imprensa de Gutemberg, na Europa da Idade
Moderna, provocou uma reação parecida em alguns elitistas.
Eles achavam que a difusão maciça de livros provocaria a
banalização da cultura. Aconteceu o oposto. Em retrospecto,
pode-se dizer que a difusão de conhecimento é
invariavelmente um fenômeno positivo. Com a internet, é
evidente que a humanidade ganhou nesse quesito. A dúvida
diz respeito àquilo que perdemos. Algo que um dia poderá
parecer tão ridículo quanto as palavras de Sócrates sobre a
escrita – ou tão essencial quanto o resto de suas ideias.
Fonte: adaptado de: CAIRO, Alberto; MOON, Peter; SORG, Leticia. OLIVEIRA, M.
Disponível em: <http://revistaepoca.globo.com/ideias/noticia/2011/10/internet-faz-mal-aocerebro.html>. Acesso em: 20 abril de 2016.

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA em relação à interpretação do
texto.
(A) O texto destaca que as inovações tecnológicas trazem
efeitos negativos à sociedade, como a conexão intelectual
entre pessoas.
(B) O texto afirma que as inovações tecnológicas, como a
internet, possibilitam ao homem pensar com profundidade
sobre qualquer assunto.
(C) O texto retrata que as inovações tecnológicas levam os
sujeitos a realizar as atividades cotidianas cada uma a
seu tempo, e não ao mesmo tempo.
(D) O texto assevera que ainda há desconfiança em relação
aos efeitos das inovações tecnológicas na vida do
homem.
QUESTÃO 02
Os elementos em destaque “um punhado de” e “excessivo”, no
primeiro parágrafo, “afinco” e “tocando”, no terceiro parágrafo,
podem ser substituídos, respectivamente, sem prejuízo ao
sentido global do texto por:
(A)
(B)
(C)
(D)

diversos; exagerado; dedicação; realizando.
poucos; limitado; interesse; desenvolvendo.
vários; desmedido; desinteresse; atingindo.
distintos; demasiado; desprendimento; expandindo.

QUESTÃO 03
Quanto ao texto, marque a alternativa CORRETA.
(A) O texto é predominantemente descritivo, pois os autores
defendem um ponto de vista favorável ao uso das
inovações tecnológicas, por meio de argumentação e de
persuasão.
(B) O texto é predominantemente dissertativo-expositivo, pois
os autores informam a respeito do uso das inovações
tecnológicas presentes na sociedade, buscando discutir o
assunto.
(C) O texto é predominantemente injuntivo, pois os autores
utilizam linguagem simples e objetiva, com verbos
que indicam como realizar uma ação.
(D) O texto é predominantemente narrativo, pois os autores
narram um fato ocorrido em determinado local; há a
presença de personagens e os verbos estão conjugados
no passado.
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Leia o texto a seguir para responder as QUESTÕES 06 a 08.

Analise as afirmativas a seguir em relação aos aspectos
gramaticais do texto.
I. No primeiro parágrafo, no trecho “O escritor americano
Nicholas Carr sentiu que algo estranho ocorria com ele há
uns cinco anos”, o pronome ‘ele’ remete ao escritor
americano.
II. No primeiro parágrafo, no trecho “há uns cinco anos”, o
elemento destacado poderia ser substituído por ‘a’ sem
prejuízo ao sentido da frase.
III. No segundo parágrafo, “Indivíduos que não sabem
praticamente nada de história, que nunca leram um livro
nem visitaram um museu não têm mais do que se
envergonhar”, o verbo ‘ter’ está conjugado na 3.ª pessoa
do plural em concordância com o sujeito da frase.
IV. No segundo parágrafo, “[...] uma pesquisa de 2006 com
mais de 81 mil estudantes americanos de ensino médio
detectou que 90% deles “leem ou estudam” menos de
cinco horas por semana”, o verbo ‘ler’ deveria receber
acento circunflexo concordando com o sujeito de acordo
com a Nova Ortografia.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 05
Sobre os aspectos gramaticais e seus respectivos contextos,
analise as afirmativas.
I. As aspas são empregas como recurso para marcar
transcrição da fala do autor americano (1.º parágrafo).
II. O uso dos dois pontos indica inserção de uma explicação
que vem na sequência (1.º parágrafo).
III. ‘Por exemplos’ deveria estar entre vírgulas, pois é um
aposto explicativo (3.º parágrafo).
IV. Os travessões poderiam ser substituídos por parênteses
ou vírgulas sem prejuízo ao sentido da frase (4.º
parágrafo).

São CORRETAS as afirmativas:
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

Fonte: disponível em: <http://www.lercritica.com/#!blog1/c1oc7>. Acesso em: 25
de abril de 2016.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa CORRETA em relação à interpretação do
texto.
(A) O texto retrata um jovem leitor do mundo digital que aceita
da mesma forma a leitura do texto impresso.
(B) O texto destaca as vantagens do livro impresso em
relação àquilo que é digital.
(C) O texto mostra que a leitura do livro impresso é aceita de
forma idêntica por leitores jovens e adultos.
(D) O texto revela que o leitor jovem opta pela leitura do livro
impresso em detrimento àquilo que é digital.
QUESTÃO 07
Analise as afirmativas a seguir em relação aos aspectos
gramaticais do texto.
I. Na frase “Livro não precisa ligar na tomada”, o elemento
em destaque é o sujeito simples da oração.
II. Na fala da personagem adulta estão presentes algumas
orações e todas elas têm o mesmo sujeito: ‘livro’.
III. O uso das vírgulas na fala da personagem adulta tem a
função de separar orações coordenadas.
IV. O uso das reticências, ao final da fala da personagem
adulta, indica que suas ideias estão concluídas.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

QUESTÃO 08
A construção de sentidos de um texto está associada à relação
entre as suas partes. No texto, o conectivo ‘então’, presente na
fala do jovem, estabelece, em relação à fala do adulto, uma
ideia de:
(A)
(B)
(C)
(D)
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condicionalidade.
alternância.
oposição.
adição.
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Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Somente a afirmativa I está correta.
Somente as afirmativas II e IV estão corretas.
Somente a afirmativa III está correta.
Somente as afirmativas II, III e IV estão corretas.

QUESTÃO 12
Utilizando o Microsoft Excel, em português e na sua instalação
padrão, o usuário digitou a seguinte fórmula na célula B1:
=A1+A2+A3+A4+A5+A6+A7+A8+A9+A10
Fonte: disponível em: <http://www.lercritica.com/#!blog1/c1oc7>. Acesso em: 25
de abril de 2016.

QUESTÃO 09
Sobre a interpretação do texto, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) O texto apresenta a ‘síndrome de separação do celular’,
ou seja, a independência dos sujeitos em relação ao uso
de equipamentos digitais.
(B) O texto mostra que a separação dos sujeitos de seus
aparelhos digitais é uma solução adequada para quem
sofre com a dependência digital.
(C) O texto evidencia que, para que haja qualidade de vida, o
uso das tecnologias é obrigatório, pois as pessoas não
sofrerão com a chamada ‘síndrome de separação do
celular’.
(D) O texto retrata, por meio da ironia, uma crítica ao uso
excessivo de equipamentos digitais como o celular.

Usando os conceitos de funções e para obter o mesmo
resultado, essa fórmula poderia ter sido substituída por:
(A)
(B)
(C)
(D)

=SOMA(A1:A10)
=SOMA+(A1.A10)
=SOMA(A1::A10)
=SOMA(A1+A10)

QUESTÃO 13
Com base nos conceitos de Internet e da Intranet, das
ferramentas e dos aplicativos de navegação, de busca e
pesquisa, analise a imagem a seguir:

QUESTÃO 10
Analise as afirmativas a seguir em relação aos aspectos
gramaticais do texto:
I.
II.
III.
IV.

Na frase: “Eles parecem tão agitados!”, o pronome ‘eles’
remete aos ‘homens’.
Na frase: “eles estão sofrendo da síndrome [...]”, o
elemento destacado é o sujeito composto da oração.
Na frase: “Não deixei que trouxessem seus celulares”,
há sujeitos ocultos: ‘eu’ e ‘eles’.
Na frase: “Ah, eles estão sofrendo [...]”, o elemento em
destaque é uma interjeição exclamativa.

I. Clicando no botão
, o navegador alternará entre abas
e passará para a Aba titulada como Copese - Início.
II. A Janela está no seu tamanho Maximizado.
III. Existem 3 (três) abas abertas na imagem da janela.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas a afirmativa I está correta.
Apenas a afirmativa II está correta.
Apenas a afirmativa III está correta.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.

QUESTÃO 14

QUESTÃO 11
Acerca dos conceitos do Sistema Operacional Windows XP e
Windows 7, analise as afirmativas a seguir.

Com relação às funcionalidades das ferramentas dos suítes de
escritórios Microsoft Office e BrOffice.org (e suas versões),
assinale a alternativa CORRETA.

I. A ferramenta Scandisk serve para restaurar arquivos
removidos da unidade de disco.
II. Notepad, Calculadora e o Chrome são aplicativos que
fazem parte da instalação do Sistema Operacional
Windows.
III. Através do Painel de Controle, pode-se ter acesso às
configurações do Windows e também às ferramentas
como Adicionar ou Remover Programas.
IV. Pode-se ativar a tela de Logon do Windows através de um
duplo clique no Botão Iniciar da Barra de Tarefas.

(A) A extensão *.Docl é a extensão padrão para os formatos
de documentos criados no MS Word e BrOffice Writer.
(B) O usuário que, ao editar um documento no BrOffice
Writer, precisar realçar uma palavra, ele poderá fazer
essa ação selecionando a palavra e clicar na ferramenta
Negritar Objeto.
(C) Clipboard é a ferramenta que permitirá que o BrOffice
Writer insira objetos de Clip-art .
(D) É possível inserir gráficos desenvolvidos no Microsoft
Excel em documentos do Microsoft Word.
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QUESTÃO 15

QUESTÃO 20

Assinale a opção CORRETA acerca dos conceitos básicos de
Segurança da Informação.

Os municípios de Guaraí e de Pedro Afonso estão localizados
em uma das mais importantes áreas agrícolas do Tocantins.
Nesse sentido, é CORRETO afirmar que esses municípios
concentram, em especial, a produção de:

(A) Para implementar o princípio da disponibilidade é
necessário utilizar computadores de grande porte com
firewall para bloquear o acesso de intrusos.
(B) Autenticidade é a garantia de que os dados fornecidos
são verdadeiros ou que o usuário é o usuário legítimo.
(C) Não repúdio, Criptografia e Backup são princípios da
segurança da informação.
(D) Na área de Segurança da Informação, a vulnerabilidade
representa uma falha potencial que pode ser resolvida
necessariamente com um antivírus.

(A)
(B)
(C)
(D)

leite.
grãos.
frutas.
carne bovina.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
GUARAÍ/TO - NÍVEL INTERMEDIÁRIO
QUESTÃO 21

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS – MÉDIO

Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), assinale a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 16
Até a segunda metade do século XX, é CORRETO afirmar que
o deslocamento de pessoas e as trocas comerciais no antigo
Norte Goiano realizavam-se, sobretudo, por meio do
transporte:
(A)
(B)
(C)
(D)

aéreo.
fluvial.
rodoviário.
ferroviário.

QUESTÃO 17
Sobre a composição da população tocantinense, é CORRETO
afirmar que os grupos étnicos, descendentes de escravos, são
denominados:
(A)
(B)
(C)
(D)

caiçaras.
indígenas.
proletários.
quilombolas.

(A) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara e pela
Prefeitura Municipal, composta pelo Prefeito e pelos
Vereadores eleitos pelo voto direto e secreto para cada
legislatura, com duração de 4 (quatro) anos, entre
cidadãos maiores de 21 (vinte e um) anos e no exercício
dos direitos políticos.
(B) O Poder Legislativo é exercido pela Prefeitura Municipal,
composta pelo Prefeito e pelos Vereadores eleitos pelo
voto direto, secreto e obrigatório para cada legislatura,
com duração de 4 (quatro) anos, entre cidadãos maiores
de 18 (dezoito) anos e no exercício dos direitos políticos.
(C) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal,
composta de Vereadores eleitos pelo voto direto, secreto
e facultativo para cada legislatura, com duração de 4
(quatro) anos, entre cidadãos maiores de 21 (vinte e um)
anos e no exercício dos direitos políticos.
(D) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara Municipal,
composta de Vereadores eleitos pelo voto direto e secreto
para cada legislatura, com duração de 4 (quatro) anos,
entre cidadãos maiores de 18 (dezoito) anos e no
exercício dos direitos políticos.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 22

É CORRETO afirmar que a data de criação do Estado do
Tocantins, instituída pela Lei Estadual 098 de 17 de novembro
de 1989, é:

Analise as afirmativas a seguir.

(A)
(B)
(C)
(D)

18 de março.
01 de janeiro.
05 de outubro.
08 de setembro.

QUESTÃO 19
Sobre a construção da Rodovia Federal BR-153, é CORRETO
afirmar que:
(A) impulsionou o surgimento de novas cidades, como
Guaraí, Colinas e Miranorte, que foram emancipadas na
década de 1960.
(B) nos primeiros anos, a rodovia recebeu a designação de
BR-001, porém, com a aprovação do Plano Nacional
Rodoviário, ela passou a ser chamada de BR-153.
(C) apesar do impacto territorial, a região não sofreu
modificações demográficas. A onda migratória no
Tocantins ocorreu somente no século XXI, com a
expansão agrícola.
(D) foi construída na margem do Rio Tocantins para evitar,
estrategicamente, os conflitos com as comunidades
indígenas do Araguaia-Tocantins, que durante todo o
período de construção da estrada não criaram entraves.
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Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), o Município de Guaraí defenderá o direito à
participação no resultado da exploração em seu território de:
I.
II.
III.
IV.

petróleo.
gás natural.
recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica.
recursos minerais.

Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
Todas as afirmativas estão incorretas.
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QUESTÃO 27

Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), assinale a alternativa CORRETA.

Assinale a alternativa INCORRETA.

Da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente
de transferências do Estado e da União, o Município aplicará,
anualmente, na manutenção e no desenvolvimento do ensino,
incluindo-se o ensino superior de Guaraí:
(A)
(B)
(C)
(D)

porcentagem nunca inferior a 25%.
porcentagem nunca inferior a 35%.
porcentagem nunca inferior a 45%.
porcentagem nunca inferior a 50%.

QUESTÃO 24
De conformidade com o estabelecido na Lei N° 001/2006 (Lei
Orgânica do Município de Guaraí) acerca dos Vereadores,
analise as afirmativas a seguir.
I. Os Vereadores são invioláveis por suas opiniões e por
votos no exercício do mandato e na circunscrição do
Município.
II. Os Vereadores são invioláveis por suas palavras no
exercício do mandato e na circunscrição do Município.
III. Desde a expedição do diploma, o Vereador não poderá
ser preso, sem prévia licença da Câmara Municipal.
IV. Desde a expedição do diploma, o Vereador não poderá
ser processado criminalmente, salvo por crime
inafiançável.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 25
Analise as afirmativas a seguir. Nos termos da Lei N° 001/2006
(Lei Orgânica do Município de Guaraí) compete,
privativamente, à Câmara Municipal, dentre outras atribuições:
I. exercer, com auxílio do Tribunal de Contas, a fiscalização
financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Município.
II. julgar as contas anuais do Município e apreciar os
relatórios sobre a execução dos planos de governo.
III. sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de
delegação legislativa.
IV. fiscalizar e controlar, diretamente, os atos do Poder
Executivo, incluindo os da administração indireta e
fundacional.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.

QUESTÃO 26
Nos termos da Lei N° 001/2006 (Lei Orgânica do Município de
Guaraí), qual das autoridades mencionadas a seguir é
competente para propor emenda a Lei Orgânica Municipal?
(A)
(B)
(C)
(D)

O Presidente da Câmara.
O Prefeito Municipal.
O Vice-Presidente da Câmara.
O Procurador Municipal.
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Nos termos da Lei N° 006/2000 (Regime Jurídico dos
Servidores de Guaraí), são formas de provimento de cargo
público, dentre outras:
(A)
(B)
(C)
(D)

a readaptação.
a reintegração.
a reabilitação.
a recondução.

QUESTÃO 28
Considerando o estabelecido na Lei N° 006/2000 (Regime
Jurídico dos Servidores de Guaraí), analise as afirmativas
abaixo.
I. O concurso público terá validade de até 02 (dois) anos,
podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período.
II. O servidor habilitado em concurso público e empossado
em cargo de provimento efetivo adquirirá estabilidade no
serviço público ao completar 02 (dois) anos de efetivo
exercício.
III. O servidor estável poderá perder o cargo em virtude de
sentença judicial transitada em julgado.
IV. O servidor estável poderá perder o cargo mediante
Decreto do Prefeito, do Vice-Prefeito e do Secretário
Municipal.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 29
Analise as afirmativas abaixo. Considerando o estabelecido na
Lei N° 006/2000 (Regime Jurídico dos Servidores de Guaraí),
poderá o servidor se ausentar do serviço, sem qualquer
prejuízo, nas seguintes hipóteses.
I. Por 1 (um) dia, para doação de sangue.
II. Por 3 (três) dias, para se alistar como eleitor.
III. Por 8 (oito) dias consecutivos, em razão de falecimento
do cônjuge, companheira, pais, madrasta ou padrasto,
filhos, enteados, menor sob guarda ou tutela e irmãos.
IV. Por 10 (dez) dias consecutivos, em razão de casamento.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.

QUESTÃO 30
Analise as afirmativas abaixo. Considerando o estabelecido na
Lei N° 006/2000 (Regime Jurídico dos Servidores de Guaraí)
são deveres do servidor, dentre outros:
I. levar ao conhecimento da autoridade superior as
irregularidades de que tiver ciência em razão do cargo.
II. ser leal à instituição e promover manifestação de apreço
ou desapreço no recinto da repartição.
III. zelar pela economia de material.
IV. tratar as pessoas com urbanidade.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

Sobre as disposições gerais da Administração Pública,
contidas na Constituição Federal de 1988, analise os itens a
seguir.

Considerando as normas da Constituição Federal de 1988,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O direito à vida e à liberdade integram o rol dos direitos
constitucionais fundamentais.
(B) As normas definidoras dos direitos e das garantias
fundamentais têm aplicação condicionada à edição de lei
complementar.
(C) Os direitos e as garantias, expressos na Constituição
Federal de 1988, não excluem outros decorrentes do
regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados
internacionais em que a República Federativa do Brasil
seja parte.
(D) Os tratados e as convenções internacionais sobre direitos
humanos que forem aprovados, em cada Casa do
Congresso Nacional, em dois turnos, por três quintos dos
votos dos respectivos membros, serão equivalentes às
emendas constitucionais.

I. A administração pública direta e indireta de qualquer dos
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade,
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
II. Os cargos, os empregos e as funções públicas são
acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos
estabelecidos em lei, mas a lei proíbe o acesso a todos os
estrangeiros.
III. A investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de
provas e títulos, de acordo com a natureza e a
complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em
lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão
declarado em lei de livre nomeação e exoneração.
IV. É proibido ao servidor público civil o direito à livre
associação sindical.
Assinale a alternativa CORRETA.

QUESTÃO 32
Os direitos fundamentais de primeira dimensão/geração são os
direitos civis e políticos, caracterizados por serem direitos
relacionados com as liberdades individuais e por exigirem
diretamente a abstenção ou a não intervenção do Estado.
Diante do exposto, assinale a alternativa que NÃO representa
um direito de primeira dimensão/geração.
(A) Direito de expressar atividade intelectual, artística,
científica e de comunicação.
(B) Direito de locomover-se em território nacional em tempo
de paz, podendo qualquer pessoa, nos termos da lei, nele
entrar, permanecer ou dele sair com seus bens.
(C) Direito de se associar para fins lícitos, vedada a de
caráter paramilitar.
(D) Direito à saúde e à educação.

QUESTÃO 33
Considerando as normas da Constituição Federal de 1988,
sobre a organização político-administrativa, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) A organização político-administrativa da República
Federativa do Brasil compreende a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios, todos subordinados e
dependentes da União.
(B) Os Territórios Federais integram o Distrito Federal ou o
Estado Federado onde estiver contido.
(C) Brasília é a Capital Federal.
(D) É permitido à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas,
bem como estão autorizados a manter com eles relações
de dependência ou aliança.
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(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 35
Analise os itens a seguir. São princípios que integram o
Sistema Único de Saúde (SUS):
I. Universalidade de acesso aos serviços de saúde em
todos os níveis de assistência.
II. Integralidade de assistência, entendida como conjunto
articulado e contínuo das ações e de serviços preventivos
e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada
caso em todos os níveis de complexidade do sistema.
III. Centralização político-administrativo.
IV. Exclusão da comunidade na definição das políticas de
saúde.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.

QUESTÃO 36
Analise as afirmativas a seguir em relação aos conhecimentos
relativos a arquivos:
I. Existem três tipos de arquivos públicos: correntes,
temporários e permanentes.
II. O arquivo precisa ser organizado de forma que
proporcione
condições
de
segurança,
precisão,
simplicidade, flexibilidade e acesso.
III. O arquivo ativo guarda documentos e papéis que
oferecem menor frequência de uso, consulta ou de
referência.
IV. A microfilmagem proporciona ganhos em espaço, peso e
tamanho dos arquivos.
V. No arquivamento por nome da pessoa, deve constar em
primeiro lugar o nome e após o sobrenome.
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Assinale a alternativa CORRETA.

Assinale a alternativa CORRETA.

(A)
(B)
(C)
(D)

(A)
(B)
(C)
(D)

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I e II estão corretas.

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, IV e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas II e III estão corretas.

QUESTÃO 37
Em relação à documentação, marque a opção INCORRETA.
(A) É um conjunto de técnicas cujo objetivo principal é a
produção, sistematização, distribuição e utilização de
documentos.
(B) Pode ter natureza comercial, científica ou oficial, conforme
sua organização, utilização e finalidade.
(C) O processo de documentação desenvolve-se por duas
fases: recolhimento e classificação.
(D) Organizar documentos nas organizações é uma atividade
importante, especialmente quando for simples, dinâmica e
eficiente.
QUESTÃO 38
Em relação à gestão de pessoas, é INCORRETO afirmar:
(A) Deve proporcionar competitividade e impulsionar a
mudança nas organizações.
(B) Deve procurar manter políticas éticas e comportamento
socialmente responsável.
(C) O processo de treinamento envolve aprendizagem e
gestão do conhecimento.
(D) O processo de recrutamento interno introduz sangue novo
na organização, talentos, habilidades e expectativas que
não havia antes.
QUESTÃO 39
O recebimento de material no almoxarifado caracteriza-se por
fases. Assinale a opção INCORRETA.
(A) Receber os veículos transportadores; verificar os dados
básicos da entrega e encaminhar para a área de
descarga.
(B) Verificar se a quantidade declarada pelo fornecedor na
nota fiscal corresponde àquela efetivamente entregue.
(C) Verificar se as especificações técnicas do objeto entregue
estão de acordo com as solicitadas pelo setor de compra.
(D) Estabelecer as normas técnicas para os itens de material
em si ou para seu emprego com segurança.
QUESTÃO 40
Analise as questões a seguir, em relação à Lei Nº 8.666, de 21
de junho de 1993, e atualizações posteriores, que instituem
normas para licitações e contratos da Administração Pública.
I. As normas de licitações e de contratos devem privilegiar o
tratamento diferenciado e favorecido às microempresas e
às empresas de pequeno porte na forma da lei.
II. A execução indireta é feita pelos órgãos, pelas entidades
da administração e pelos próprios meios.
III. 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.
IV. Em igualdade de condições, como critério de desempate,
será assegurada preferência, sucessivamente aos bens e
aos serviços produzidos e prestados por empresas
brasileiras.
V. O procedimento licitatório é ato administrativo formal, seja
ele praticado em qualquer esfera da Administração
Pública.
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