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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES de 01 a 05.

Texto I
O padrão de beleza imposto pela mídia
Temos vivido a era dos direitos humanos, mas por
desconhecer o poder de influência que a mídia, através dos
meios de comunicação, exerce em nossas vidas, em como
penetra em nossa mente, não percebemos que nossos direitos
jamais foram tão violados como nos dias de hoje. Temos visto
um verdadeiro massacre humano, de mulheres, adolescentes se
matando para atingir um inatingível padrão de beleza imposto
pela mídia. Em uma sociedade democrática, as mulheres
tornaram-se escravas da indústria da beleza, tão difundida pelos
meios de comunicação, os quais tem dilacerado a nossa
juventude, pessoas que estão perdendo o prazer de viver,
tornando-se solitárias, por estarem inconformadas com sua
forma física, controlam alimentos que ingerem, para não
engordar; esta escravidão assassina a autoestima, produz uma
guerra contra o espelho e gera uma auto rejeição terrível.
As cobranças que as mulheres têm feito a si mesmas para
atingir o padrão de beleza imposto pela mídia, tem lhes
prejudicado em todos os sentidos, tanto psicológicos, como em
seu corpo. A sociedade exige uma dupla ou tripla jornada de
trabalho (cuidar da casa, do marido, das crianças, do emprego,
do curso de especialização, do cabelo, da estética, entre outros).
Diante de tudo isso, vem o stress, a não aceitação de seu corpo,
as dietas malucas, distúrbios alimentares e mais tarde doenças
como bulimia e anorexia nervosa.
Os meios de comunicações têm imposto um estereotipado
padrão de beleza feminina, os comerciais, desfiles, novelas,
propagandas tem mostrado que para ser aceito na sociedade
deve ser magra, vestir manequim 36. Nas capas das revistas,
vemos belos corpos de modelos magérrimas, a pura perfeição.
Diante disso, vem a cobrança de ser assim, para se sentir bonita
e atraente, sexy, bem vista e aceita pela sociedade.
O discurso da mídia decorre de uma pluralidade de
produtos e avanços tecnológicos a fim de aprimorar a estética e
forma física. Vemos todos os dias surgirem novos produtos de
emagrecimento, são pílulas, sucos, comidas diet, light e zero,
aparelhos de ginásticas, academias com uma imensidão de
aparelhos, vídeos com séries de exercícios para se fazer em
casa e perder medidas, revistas especializadas em perda de
peso em tantos dias, cosméticos, cirurgias plásticas, redução de
estômago.
O país pode estar na maior crise financeira de todos os
tempos, mas a indústria da moda não para de crescer. Para
todos os lugares que se olha, se vê a influência ao culto de um
corpo perfeito, uma barriga saradinha, uma constante luta contra
a balança, uma conta de calorias presente em cada refeição. Os
meios de comunicação apresentam diariamente o glamour da
glória e do sucesso, de pessoas magras e em forma se dando
bem em tudo que fazem, sem sofrer nenhum tipo de preconceito,
apenas bem e com intensa ascensão social.
Fonte:
adaptado
de:
SILVA,
H.
V.
Cristina.
Disponível
em:
<
http://observatoriodaimprensa.com.br/diretorioacademico/_ed794_o_padrao_de_beleza_impost
o_pela_midia/>. Acesso em: 8 fev. 2018.
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QUESTÃO 01
Sobre a interpretação do texto,
INCORRETA.

assinale a alternativa

(A) O texto destaca a influência dos meios de comunicação na
vida das pessoas, uma vez que impõem estereotipado
padrão de beleza, principalmente, para as mulheres.
(B) O texto indica que os meios de comunicação apresentam
a imposição de padrões estéticos na vida das pessoas.
(C) O texto destaca que os meios de comunicação reforçam a
necessidade de um corpo perfeito, manequim 36, por
exemplo, principalmente por parte das mulheres.
(D) O texto aponta que os meios de comunicação expõem
padrões de beleza feminina, a fim de difundir campanhas
em prol da saúde da mulher.
QUESTÃO 02
De acordo com o texto, a imposição de padrões de beleza pode
ocasionar, EXCETO:
(A) a perda do prazer de viver na juventude, tornando as
pessoas solitárias.
(B) a aceitação do corpo, auxiliando as mulheres em outros
sentidos da vida, como o psicológico.
(C) o controle da ingestão de alimentos para não engordar.
(D) a perda da autoestima, já que a pessoa não se aceita,
principalmente ao se olhar no espelho.
QUESTÃO 03
Releia o período a seguir: “as mulheres tornaram-se escravas”.
Assinale a alternativa CORRETA, quanto à análise gramatical
dos elementos que o compõe.
(A)
(B)
(C)
(D)

“escravas” é sujeito composto.
“tornaram-se” é objeto direto.
“as mulheres” é sujeito composto.
“escravas” é objeto direto.

QUESTÃO 04
Leia as afirmativas a seguir.
I. Em: “vemos belos corpos de modelos magérrimas, a pura
perfeição” (3.º parágrafo), o sujeito da oração é oculto.
II. Em: “[...] Os meios de comunicações têm imposto um
estereotipado padrão de beleza feminina [...]” (3.º
parágrafo), o verbo destacado apresenta acento
circunflexo, pois está conjugado na 3.ª pessoa do plural,
concordando com o sujeito da oração.
III. Em: “A sociedade exige uma dupla ou tripla jornada de
trabalho” (2.º parágrafo), o verbo “exige” é intransitivo, de
acordo com a gramática normativa da língua.
IV. Em: “Os meios de comunicação apresentam diariamente o
glamour da glória e do sucesso” (5.º parágrafo), a
expressão em destaque é sujeito composto.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 05

Os elementos em destaque, “exerce” e “violados” (1.ª parágrafo),
e “decorre” (4º parágrafo), podem ser substituídos,
respectivamente, sem prejuízo ao sentido global do texto,
EXCETO por:
(A)
(B)
(C)
(D)
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cumpre; infringidos; deriva.
desempenha; desrespeitados; resulta.
contradiz; respeitados; procede.
apresenta; ultrajados; provém.
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Leia o texto a seguir para responder as QUESTÕES 06 e 07.

Leia o texto a seguir para responder as QUESTÕES 08 e 09.

Texto II

Texto III

Fonte: Disponível em: <http://bufalodareal.blogspot.com.br/2017/07/nao-siga-ocaminho-do-corpo.html>. Acesso em: 8 fev. 2018.

QUESTÃO 06
Sobre a interpretação do texto II, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) O texto apresenta o homem que cultua seu corpo e que
vive em busca de padrões de beleza.
(B) O texto destaca o problema da autoimagem do homem que
parece não se aceitar como é.
(C) O texto representa a busca incessante do ser humano por
padrões de beleza, destacando o descontentamento do
homem diante do espelho.
(D) O texto tece uma crítica positiva aos estereótipos estéticos,
demarcando uma necessidade atual de o homem se
exercitar ainda mais fisicamente para alcançar o padrão
exato de beleza.

QUESTÃO 07
Após a leitura dos textos I e II, assinale a alternativa
INCORRETA quanto à relação entre eles.
(A) Os textos I e II possibilitam tratar dos padrões de beleza
impostos a mulheres e homens de forma positiva, já que a
busca pelo corpo perfeito indica presença de autoestima
por parte das pessoas.
(B) Os textos I e II apresentam críticas à busca por padrões de
beleza, tanto para mulheres quanto para os homens que
cultuam, cada vez mais, seus corpos.
(C) Os textos I e II retratam a escravidão da perfeição do corpo
que mulheres e homens vêm sofrendo, produzindo uma
guerra contra o espelho.
(D) Os textos I e II demonstram de que forma os padrões de
beleza afetam o ser humano, que acaba se rejeitando.

Fonte: A s
ilustrações
de
Carol
Rossetti.
Disponível em:
<http://tpmmoderna.com/2014/07/ilustracoes-de-carol-rossetti.html>. Acesso em: 8
fev. 2018.

QUESTÃO 08
Sobre a interpretação do texto III, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) O texto critica o discurso da padronização de beleza,
presente nos meios de comunicação.
(B) O texto reforça a necessidade de a mulher aceitar seu
corpo e também considerar as sugestões de moda de
revistas.
(C) O texto sugere à mulher a aceitação de seu corpo da forma
como é.
(D) O texto revela de que forma a mídia exerce influência sobre
o modo de se vestir de mulheres.
QUESTÃO 09
Analise as afirmativas a seguir, em relação aos aspectos
gramaticais do texto.
I. Na oração: “Marina adora seu vestido listrado”, o elemento
destacado é considerado verbo transitivo direto, segundo a
gramática normativa.
II. Nas orações: “Marina adora seu vestido listrado” e “Liga
pras revistas não, Marina”, os termos em destaque
desempenham a função de apostos.
III. Nas orações: “Marina adora seu vestido listrado, mas as
revistas de moda disseram [...]”, o excerto destacado é
uma oração coordenada sindética, introduzida por
conjunção adversativa.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)
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Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
Apenas as afirmativas I e III estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e III estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 10

QUESTÃO 14

Analise as afirmativas a seguir, em relação à redação de
correspondências oficiais.

A negação da sentença: “Ontem foi sexta-feira e domingo não
vou trabalhar” é:

I. O emprego de determinado nível de linguagem nos atos e
expedientes oficiais procede do caráter público desses atos
e comunicações e de sua finalidade.
II. As comunicações, advindas de órgãos públicos federais,
devem ser compreendidas por todo e qualquer cidadão
brasileiro. Para isso, deve-se evitar o uso de uma
linguagem restrita a determinados grupos.
III. Textos marcados por expressões de circulação restrita,
como a gíria, os regionalismos vocabulares ou o jargão
técnico, tem sua compreensão facilitada.
IV. Os textos oficiais apresentam caráter impessoal, finalidade
de informar com clareza e concisão, requerendo o uso
do padrão culto da língua.
V. A obrigatoriedade do uso do padrão culto na redação oficial
decorre do fato de que ele está acima das diferenças
lexicais, morfológicas ou sintáticas regionais, dos
modismos vocabulares, das idiossincrasias linguísticas,
permitindo, por essa razão, que se atinja a pretendida
compreensão por todos os cidadãos.
Fonte: BRASIL. Presidência da República. Manual de redação da Presidência da República. 2.
ed. rev. e atual. Brasília: Presidência da República, 2002.(Texto adaptado).

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

PROVA DE RACIOCÍNIO LÓGICO
QUESTÃO 11
A Ilha do Bananal é a maior ilha genuinamente fluvial do mundo
e localiza-se no estado do Tocantins no Brasil. Em uma pesquisa
sobre pássaros exóticos, de variadas cores nessa Ilha, revelouse que, exatamente: 55% dos pássaros têm a cor vermelha; 37%
têm a cor amarela; e 15% têm as cores vermelha e amarela”.
Qual é o percentual dos que não tem a cor vermelha e nem a cor
amarela?
(A)
(B)
(C)
(D)

40%
35%
22%
23%

QUESTÃO 15
De acordo com o diagrama de Venn, pode-se afirmar que:

Físicos

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

Matemáticos

Alguns matemáticos são físicos.
Nenhum físico é matemático.
Todos os matemáticos são físicos.
Todos os físicos são matemáticos.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA
QUESTÃO 16
E-mails enviados podem conter diferentes tipos de arquivos
anexados. Alguns servidores de e-mail proíbem, por questões
de segurança, que determinados tipos de arquivos sejam
anexados. Assinale a alternativa que apresente arquivos com
potencial de ameaça ao serem recebidos via e-mail.
(A)
(B)
(C)
(D)

Arquivos PDF (.pdf).
Arquivos JPEG (.jpg).
Arquivos Executáveis (.exe).
Arquivos TXT (.txt).

QUESTÃO 17
Assinale a alternativa contendo o item que NÃO pertence ao rol
de dispositivos de uma rede de computadores.
(A)
(B)
(C)
(D)

Java.
Roteador.
Modem.
Switch.

Analise as afirmativas a seguir em relação aos princípios básicos
de segurança da informação:

Em um ônibus coletivo de Palmas, há 7 (sete) lugares vagos. De
quantas maneiras diferentes podem 2 (duas) pessoas se sentar?
5
14
42
49

QUESTÃO 13
Quantos são os anagramas que se pode formar a partir das
letras da palavra JALAPAO?
(A)
(B)
(C)
(D)

Ontem não foi sexta-feira e domingo não vou trabalhar.
Ontem não foi sexta-feira nem domingo vou trabalhar.
Ontem não foi sexta-feira ou domingo vou trabalhar.
Ontem foi sexta-feira ou domingo vou trabalhar.

QUESTÃO 18

QUESTÃO 12

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

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

420
840
2520
5040

I. Disponibilidade é a garantia de que os sistemas e as
informações de um computador estarão disponíveis
quando necessário.
II. Confidencialidade é a capacidade de garantir que a
informação somente seja acessada por pessoas
autorizadas.
III. Integridade garante que o conteúdo da mensagem não foi
alterado ou violado indevidamente.
IV. Criptografia é uma técnica que embaralha a informação por
meio de algoritmos, fazendo com que a informação se
torne ininteligível para terceiros.
V. Autenticidade garante a veracidade de quem está enviando
a informação, ou seja, do autor.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

3

Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III, IV e V estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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QUESTÃO 19

QUESTÃO 25

Caso um usuário do sistema operacional Microsoft Windows 7
deseje que um determinado software seja executado
automaticamente, em determinados dias e horários, poderá
fazê-lo por meio da ferramenta denominada:

Na década de 1950, houve um importante ciclo de surgimento
de novas cidades no norte de Goiás, desencadeado pela:

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

Agendador de tarefas.
Desfragmentador de disco.
Firmware.
Equation editor.

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

criação do estado do Tocantins.
construção da Rodovia Federal, ligando Brasília a Belém.
inauguração do Aeroporto de Palmas.
exploração do buriti na região do Bico do Papagaio.

QUESTÃO 20
Através da ferramenta Painel de Controle, disponível no sistema
operacional Microsoft Windows 7, é possível realizar as
seguintes operações, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

criar novos usuários.
reinstalar o Windows.
desinstalar programas.
criptografar unidades de armazenamento.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 21
As descobertas das minas de ouro no norte de Goiás formaram
os primeiros povoados no território, onde hoje está situado o
estado do Tocantins. No conjunto das primeiras cidades criadas,
podemos citar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Natividade, Arraias e Porto Real.
Goiânia, Uruaçu e Miracema.
Palmas, Cavalcante e Uberlândia.
Brasília, Pedro Afonso e Araguaína.

QUESTÃO 22
No século XIX, o transporte de mercadorias e o comércio de
produtos, entre o antigo norte de Goiás e a província do Pará,
movimentaram a navegação pelos rios:
(A)
(B)
(C)
(D)

Paraná e Tietê.
Madeira e Solimões.
Araguaia e Tocantins.
Paranaíba e Paranã.

QUESTÃO 23
As festividades religiosas no Tocantins expressam as
manifestações culturais, preservadas e celebradas pela
população, em diversas localidades e municípios. Neste
contexto, destacam-se as celebrações à padroeira do Estado,
representada por:
(A)
(B)
(C)
(D)

Nossa Senhora do Rosário.
Nossa Senhora da Aparecida.
Nossa Senhora de Natividade.
Nossa Senhora da Consolação.

QUESTÃO 24
Uma das principais áreas de lazer e importante ponto turístico
de Palmas é cercada por densa área verde, possui um lago
artificial e oferece pista para a prática de caminhada e corrida,
além de outros atrativos. Essa caracterização refere-se:
(A)
(B)
(C)
(D)

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICIPIO E À
CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS
QUESTÃO 26
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, é de
competência privativa da Câmara de Vereadores os seguintes
atos, EXCETO:
(A) conceder licença ao Prefeito para se ausentar do Município
por tempo superior a quinze dias.
(B) aprovar projetos de edificações.
(C) promulgar a Lei Orgânica e suas emendas, bem como
elaborar e votar seu Regimento Interno.
(D) deliberar sobre veto do Prefeito.
QUESTÃO 27
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, assinale a
alternativa CORRETA.
(A) As sessões da Câmara serão sempre públicas e só
poderão ser abertas com a presença da maioria simples
dos Vereadores.
(B) As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação
em contrário tomada por maioria absoluta e, em segunda
chamada, poderão ser abertas independentemente do
número de Vereadores.
(C) As sessões da Câmara serão sempre públicas e só
poderão ser abertas com a presença de, no mínimo, um
terço dos Vereadores.
(D) As sessões da Câmara serão públicas, salvo deliberação
em contrário tomada por dois terços de seus membros,
quando ocorrer motivo relevante de preservação de decoro
parlamentar, e só poderão ser abertas com a presença de,
no mínimo, um terço dos Vereadores.

QUESTÃO 28
Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, o Vereador
poderá licenciar-se nas seguintes hipóteses, EXCETO:
(A) por doença devidamente comprovada.
(B) para ser investido em cargo de Ministro de Estado.
(C) para ser investido como chefe de missão diplomática ou
cultural temporária.
(D) para tratar de interesse particular, sem prejuízo dos
vencimentos, por período não superior a 30 (trinta) dias,
por sessão legislativa.

à Serra do Carmo.
ao rio dos Azuis.
à Praça do Patriarca.
ao Parque Cesamar.
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QUESTÃO 29

QUESTÃO 33

Nos termos da Lei Orgânica do Município de Palmas, acerca da
Mesa Diretora da Câmara de Vereadores, assinale a alternativa
CORRETA.

Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal
(Resolução nº 112/2006), acerca da Mesa Diretora da Câmara
Municipal, assinale a alternativa CORRETA.

(A) O mandato da Mesa Diretora será de 1 (um) ano, sendo
cabível reeleição para o mesmo cargo na eleição
subsequente.
(B) O mandato da Mesa Diretora será de 4 (quatro) anos,
sendo cabível uma única recondução para o mesmo cargo
na eleição subsequente.
(C) Qualquer componente da Mesa Diretora poderá ser
destituído, pelo voto de dois terços dos membros da
Câmara, quando faltoso, omisso ou ineficiente no
desempenho de suas atribuições regimentais, elegendo-se
outro vereador para complementar o mandato.
(D) Os componentes da Mesa Diretora não poderão ser
destituídos de suas funções até o final do mandato, salvo
quando ausente em mais de 50% das reuniões, caso em
que será chamado seu suplente da chapa.

(A) A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal se
realizará em votação pública, aberta e oral.
(B) A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal se
realizará com a presença da maioria simples dos
Vereadores, em sessão presidida pelo chefe do executivo.
(C) A eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal se
realizará para um mandato de 06 (seis) meses.
(D) É vedada a reeleição para qualquer cargo da Mesa Diretora
da Câmara Municipal.

QUESTÃO 30
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) O servidor perderá a remuneração do dia em que faltar ao
serviço, sem motivo justificado.
(B) O servidor perderá a parcela de remuneração diária,
proporcional aos atrasos não justificados.
(C) Configura-se abandono de cargo, a ausência do servidor
ao serviço, sem justificativa legal, superior a 30 (trinta) dias
consecutivos.
(D) Configura-se inassiduidade habitual, o atraso na chegada
ao serviço, por 30 (trinta) dias consecutivos.
QUESTÃO 31
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), acerca do direito de
férias do servidor, assinale a alternativa CORRETA.
(A) O servidor fará jus a quarenta e cinco dias de férias por
ano, que podem ser acumuladas até o máximo de três
períodos, no caso de necessidade do serviço.
(B) Para qualquer período aquisitivo de férias serão exigidos,
no mínimo, vinte e quatro meses de exercício prévio.
(C) Na contagem do período de férias, descontar-se-ão
eventuais faltas que o servidor tenha tido no período de
aquisição.
(D) As férias poderão ser parceladas em até duas etapas,
desde que assim requeridas pelo servidor, e no interesse
da Administração Pública.

QUESTÃO 34
Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal
(Resolução nº 112/2006), são Comissões Permanentes,
EXCETO.
(A) Comissão de Administração Pública, Urbanismo
Infraestrutura Municipal.
(B) Comissão de Políticas Públicas Sociais.
(C) Comissão Parlamentar de Inquérito.
(D) Comissão de Assuntos dos Direitos da Mulher.
QUESTÃO 35
Nos termos da Resolução n° 184/2016, que dispõe sobre a
Estrutura Organizacional e Cargos em Comissão da Câmara
Municipal de Palmas, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Quadro de Cargos de Provimento em Comissão é o
conjunto de todos os cargos que envolvem funções de
direção, gerência e assessoramento de livre nomeação e
exoneração, satisfeitos os requisitos e exigências legais
para o seu provimento.
(B) Cargo de Provimento em Comissão — de recrutamento
amplo, envolve atribuições de direção, gerencia ou
assessoramento, de livre nomeação ou exoneração, desde
que satisfeitos os requisitos legais para o seu provimento.
(C) Função é aquela que se destina ao desempenho das
tarefas de um determinado cargo, criado pela necessidade
administrativa da Câmara e remunerada por subsídio de
recrutamento amplo, dentre os servidores efetivos.
(D) Função Gratificada é aquela que se destina ao
desempenho de tarefas de chefia e de administração ou de
elevado grau de responsabilidade, criada e remunerada
por lei, de ocupação privativa de servidores efetivos da
Câmara Municipal.

QUESTÃO 32
Nos termos do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Palmas (Lei Complementar nº 008/1999), acerca da licença para
o trato de assuntos particulares, assinale a alternativa
INCORRETA.
(A) Poderá ser concedida, a critério da Administração Pública,
ao servidor de cargo efetivo, ainda que em estágio
probatório.
(B) Poderá ser concedida pelo prazo de 1 (um) ano com
remuneração, ou até 5 (cinco) anos sem remuneração,
vedada a prorrogação.
(C) A licença poderá ser interrompida, a qualquer tempo, a
pedido do servidor ou no interesse do serviço.
(D) O tempo de licença não será contado para qualquer efeito.
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De acordo com a citação acima, é CORRETO afirmar que tal
fenômeno trata-se da:

QUESTÃO 36
O processo de tomada de decisão é inerente à dinâmica das
organizações, bem como, a realização de ações que envolvem
as seguintes funções: planejar, organizar, dirigir (ou liderar) e
controlar. Considerando o enunciado, analise as afirmativas a
seguir em relação às funções do processo administrativo.
I. Organização é um processo de controlar pessoas para
assegurar a realização dos objetivos.
II. Liderança consiste em designar o trabalho necessário para
realizar os objetivos da organização. Implica em atribuir
responsabilidades a pessoas e grupos.
III. Planejamento é o processo de definir objetivos e meios
para alcançá-los.
IV. Controle consiste em assegurar a realização dos objetivos
e de identificar a necessidade de modificá-los.
V. Planejamento está interligado diretamente à organização,
e interfere em seu controle.
Assinale a alternativa CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 37
Dentre as teorias administrativas, uma delas se mostrou
inovadora pelo fato de ter trazido à tona a ideia de que o
ambiente externo possui influência direta no ambiente
organizacional. Com isso, abandonou-se o antigo conceito de
que a organização era um ambiente à parte do contexto social,
e que, apenas um aprimoramento dos processos internos
garantiria o sucesso organizacional.
Assinale a alternativa CORRETA no que se refere a como essa
teoria ficou conhecida.
(A)
(B)
(C)
(D)

Teoria Clássica da Administração.
Teoria da Burocracia.
Teoria dos Sistemas.
Teoria Comportamental.

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

liderança.
delegação.
motivação.
descentralização.

QUESTÃO 40
São considerados obstáculos à eficácia da comunicação por
parte do emissor, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

reação apressada às mensagens recebidas.
excesso de mensagens.
incorreção da linguagem utilizada.
codificação incorreta.

QUESTÃO 41
Para ajudar os gerentes em sua tarefa de tomar decisões,
diversas técnicas foram desenvolvidas. Analise as alternativas
abaixo e assinale aquela que NÃO estabelece relação adequada
entre fases e técnicas do processo de tomada de decisão.
(A) Identificação do problema ou oportunidade: diagrama de
Ishikawa.
(B) Diagnóstico: árvore das decisões.
(C) Geração de alternativas: brainwriting
(D) Escolha de uma alternativa: análise do ponto de equilíbrio.
QUESTÃO 42
São consideradas vantagens da descentralização da autoridade
nas organizações, EXCETO:
(A) gerentes mais autônomos e responsáveis por suas
decisões.
(B) maior criatividade na busca de soluções.
(C) rapidez na comunicação vertical.
(D) competição positiva entre as unidades
QUESTÃO 43
O contrato de pessoal por tempo determinado, segundo o Art. 5º
da Lei Municipal no. 2.031, de 3 de fevereiro de 2014, NÃO pode
ser rescindido quando:

QUESTÃO 38
A cultura organizacional contribui para consolidação da
identidade organizacional, que pode coincidir com uma imagem
positiva, conferindo assim prestígio e reconhecimento.
Desta forma, é CORRETO afirmar que cultura organizacional é
o (a):
(A) conjunto de normas e atitudes comuns aos indivíduos que
atuam em uma mesma organização.
(B) comunicação que ocorre entre indivíduos de uma mesma
organização em fluxo ascendente e descendente.
(C) símbolo que representa a identidade visual de uma
organização em ambiente interno.
(D) costume compartilhado pelas pessoas na sociedade.
QUESTÃO 39
“Fenômeno que depende de numerosos fatores para existir,
dentre eles, o cargo em si, ou seja, a tarefa que o indivíduo
executa, as características individuais e, por último, os
resultados que este trabalho pode oferecer; é uma força que se
encontra no interior de cada pessoa, estando geralmente ligada
a um desejo e, dessa forma, suas fontes de energia estão dentro
de cada ser humano. “

6

(A) pelo término do prazo contratual.
(B) por iniciativa do contratado.
(C) automaticamente, quando o contratado for nomeado para
exercer cargo de provimento efetivo ou em comissão.
(D) por conveniência administrativa, neste caso será
comunicada com antecedência de quinze dias.
QUESTÃO 44
Analise as alternativas a seguir em relação aos níveis de
profundidade dos resultados de um treinamento e assinale a
alternativa INCORRETA.
(A) O nível de reação mostra a satisfação dos participantes em
relação à experiência do treinamento.
(B) No nível de aplicação das habilidades apreendidas no
trabalho as pessoas adotam novas atitudes que mudam
seu comportamento.
(C) O nível impacto nos resultados do negócio é o mais
profundo e tem seu foco no programa e facilitador.
(D) O nível conhecido como retorno sobre o investimento é
genericamente denominado ROI.
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QUESTÃO 45
São considerados os primeiros cuidados para a implantação da
avaliação de desempenho nas organizações, EXCETO:
(A) assegurar um clima de trabalho de respeito e confiança
entre as pessoas.
(B) desenvolver um estilo de administração que controle
diariamente o desempenho das pessoas.
(C) criar um propósito de direção, futuro e melhoria contínua
entre as pessoas.
(D) transformar a avaliação de desempenho em um processo
de diagnóstico de oportunidades de crescimento.
QUESTÃO 46
O entrevistador assume papel de vital importância ao realizar a
entrevista de seleção de pessoas, por isso NÃO deve:
(A) encorajar o entrevistado a fazer perguntas sobre a
organização e a vaga disponível.
(B) fazer perguntas que proporcionem resposta curtas,
preferencialmente de sim ou não.
(C) evitar tomar muitas anotações e registros durante a
entrevista, dedicar-se mais atentamente ao candidato.
(D) evitar a tendência de classificar globalmente o candidato,
apenas como bom, regular ou fraco.
QUESTÃO 47
São consideradas estratégias de desenvolvimento de equipes
de alta performance, EXCETO:
(A) o líder de uma equipe recém-formada deve promover o
conhecimento mútuo dos membros .
(B) criar e fortalecer uma identidade, dar um nome, utilizar
uniforme, distintivos.
(C) estimular a criatividade, abandonar as concepções sem
fundamento, o julgamento crítico é uma forma de criar um
clima de abertura intelectual.
(D) estabelecer processos seletivos amenos, facilitando o
ingresso de outras pessoas, valorizando assim seus
participantes.
QUESTÃO 48
Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da Lei
Complementar nº 008/1999 (Estatuto dos Servidores Públicos
do Município de Palmas), será aplicada pena de advertência na
seguinte hipótese:
(A) cometer a pessoa estranha à repartição, fora dos casos
previsto sem lei, o desempenho de atribuição que seja de
sua responsabilidade ou de seu subordinado.
(B) incontinência pública e conduta escandalosa, na
repartição.
(C) utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em
serviços ou atividades particulares.
(D) cometer a outro servidor atribuições estranhas ao cargo
que ocupa, exceto em situações de emergência e
transitórias.
QUESTÃO 49

(C) equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos
da relação de emprego, as instituições de beneficência que
admitirem trabalhadores como empregados.
(D) equiparam-se ao empregador, para os efeitos exclusivos
da relação de emprego, as associações recreativas que
admitirem trabalhadores como empregados.
QUESTÃO 50
Considerando os termos da CLT, analise as afirmativas a seguir.
I. Considera-se empregado toda pessoa física que prestar
serviços de natureza não eventual a empregador, sob a
dependência deste e mediante salário.
II. Considera-se como de serviço efetivo o período em que o
empregado esteja à disposição do empregador,
aguardando ou executando ordens, salvo disposição
especial expressamente consignada.
III. A Lei sempre estabelece distinção entre o trabalho
realizado no estabelecimento do empregador, o executado
no domicílio do empregado e o realizado a distância.
IV. Os meios telemáticos e informatizados de comando,
controle e supervisão não se equiparam, para fins de
subordinação jurídica, aos meios pessoais e diretos de
comando, controle e supervisão do trabalho alheio.
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 51
Assinale a alternativa CORRETA. Nos termos da CLT, o
empregado poderá deixar de comparecer ao serviço sem
prejuízo do salário:
(A) até 5 (cinco) dias úteis, em caso de falecimento do cônjuge,
ascendente, descendente, irmão ou pessoa que, declarada
em sua carteira de trabalho e previdência social, viva sob
sua dependência econômica.
(B) até 7 (sete) dias úteis, em virtude de casamento.
(C) nos dias em que estiver comprovadamente realizando
provas de exame vestibular para ingresso em
estabelecimento de ensino superior.
(D) máximo de 1 (um) dia útil para acompanhar consultas
médicas e exames complementares durante o período de
gravidez de sua esposa ou companheira.
QUESTÃO 52
Nos termos da CLT, são hipóteses de “suspensão” do contrato
de trabalho, EXCETO:
(A) faltas injustificada ao serviço
(B) período de suspensão disciplinar.
(C) período em que o empregado estiver recebendo auxíliodoença pago pelo INSS.
(D) licença maternidade.

Assinale a alternativa INCORRETA. Nos termos da CLT, em
especial quanto ao conceito de “empregador”, tem-se que:
(A) a empresa individual ou coletiva que, assumindo os riscos
da atividade econômica, admite, assalaria e dirige a
prestação pessoal de serviço é conceituada como
empregador.
(B) não se equiparam ao empregador, para os efeitos
exclusivos da relação de emprego, os profissionais liberais
que admitirem trabalhadores como empregados.
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QUESTÃO 53

QUESTÃO 56

Considerando as normas do Direito Laboral, em especial quanto
ao trabalho noturno, assinale a alternativa INCORRETA.

Analise as afirmativas a seguir. Considerando os termos da
Instrução Normativa TCE/TO nº 02/2006, o órgão ou entidade
realizadora do concurso público, encaminhará ao Tribunal de
Contas, no prazo de 5 (cinco) dias, contados da data da
publicação do ato de homologação, os seguintes documentos
autenticados:

(A) O acréscimo referente ao adicional noturno, em se tratando
de empresas que não mantêm, pela natureza de suas
atividades, trabalho noturno habitual, será feito, tendo em
vista os quantitativos pagos por trabalhos diurnos de
natureza semelhante.
(B) A transferência do empregado para o período diurno de
trabalho implica a perda do direito ao adicional noturno.
(C) Salvo nos casos de revezamento semanal ou quinzenal, o
trabalho noturno terá remuneração superior a do diurno e,
para esse efeito, sua remuneração terá um acréscimo de
30 % (trinta por cento), pelo menos, sobre a hora diurna.
(D) Considera-se noturno, para os efeitos da lei, o trabalho
executado entre as 22 (vinte e duas) horas de um dia e as
5 (cinco) horas do dia seguinte.

QUESTÃO 54
Considerando os termos da Instrução Normativa TCE/TO nº
12/2008, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Apenas a Administração Pública Direta, mediante os
responsáveis pelos órgãos, do Estado e dos Municípios
deverão enviar ao Tribunal de Contas, remessa semestral
de dados dos atos de pessoal definidos na instrução
normativa.
(B) SICAP-AP Sistema Integrado de Controle e Auditorias
Públicas – Atos de Pessoal, tem a finalidade de manter
banco de dados atualizado com informações inerentes aos
atos de pessoal, e, a partir da captura de remessa dos
dados gerar relatórios gerenciais que subsidiarão a
fiscalização, o controle e o registro dos atos de pessoal.
(C) Compete aos responsáveis pelo controle interno dos
órgãos e entidades da administração direta e indireta do
Estado e dos Municípios, a verificação da legitimidade das
informações de pessoal sujeitas ao envio para o Tribunal
de Contas.
(D) A inobservância a qualquer dispositivo da Instrução
Normativa sujeitará o responsável à multa prevista em lei,
sem prejuízo de demais sanções cabíveis.
QUESTÃO 55
Considerando os termos da Instrução Normativa TCE/TO nº
02/2006, em especial quanto às normas relativas aos editais de
concursos públicos, assinale a alternativa INCORRETA.
(A) Os processos de concurso público deverão dar entrada no
Tribunal de Contas, na forma descrita em instrução
normativa, para fins de apreciação da legalidade e
consequente registro dos atos de admissão deles
decorrentes.
(B) Caso haja necessidade de reedição ou retificação do edital
em decorrência de diligência ordenada pelo Tribunal, o
órgão ou entidade responsável providenciará a
republicação do edital e divulgará nova data para
realização do concurso.
(C) Verificada ilegalidade, ilegitimidade ou ofensa ao princípio
da economicidade, bem como falhas ou irregularidades
formais, o Relator ordenará a audiência do responsável
para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar justificativas
ou eliminar as irregularidades do ato.
(D) O edital de abertura de concurso para admissão de pessoal
será remetido ao Tribunal de Contas e autuado, por cópia
autenticada, dentro de 15 (quinze) dias úteis, contados de
sua divulgação em sites e jornais.
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I.
II.
III.
IV.

cópia da relação de candidatos inscritos para o concurso.
cópia da lista de presença dos candidatos.
cópia da ata e/ou relatório final dos trabalhos realizados.
ato de homologação do resultado do concurso com
respectiva lista dos aprovados, acompanhado de sua
publicação.

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.

QUESTÃO 57
Considerando os termos da Instrução Normativa TCE/TO nº
02/2006, em especial quanto aos atos de admissão de pessoal,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) O Tribunal, mediante decisão definitiva, determinará o
registro ao ato de admissão que considerar legal,
observado o disposto nas normas previstas em seu
Regimento Interno.
(B) Os atos de admissão de pessoal, inclusive para cargos em
comissão e função de confiança deverão dar entrada no
Protocolo do Tribunal de Contas no prazo de 30 (trinta) dias
úteis após a conclusão da admissão.
(C) Caso o Tribunal, em decisão preliminar, decida pela
ilegalidade do ato de admissão, assinará prazo de 30
(trinta) dias para que o responsável, ou a quem lhe haja
sucedido, adote as providências necessárias ao exato
cumprimento da lei.
(D) O Relator, ao identificar ilegalidade em qualquer dos atos
agrupados no processo, proporá ao Tribunal que o mesmo
seja destacado do conjunto, para seguir tramitação
independente, necessária a dar cumprimento ao que for
determinado.
QUESTÃO 58
Considerando os termos do Decreto Municipal nº 1.025/2015,
em especial quanto às contratações temporárias, assinale a
alternativa INCORRETA.
(A) Os contratos temporários poderão ser extintos por
conveniência da Administração Pública.
(B) É vedada nova contratação antes de decorridos 24 (vinte e
quatro) meses do encerramento de seu contrato anterior,
ressalvadas as hipóteses previstas em lei.
(C) As contratações temporárias serão realizadas pelo prazo
máximo de 36 (trinta e seis) meses.
(D) Nos casos de extrema relevância e urgência, justificados
por meio de exposição de motivos aprovada pelo Chefe do
Poder Executivo, os contratos podem ser prorrogados uma
única vez, pelo mesmo prazo.
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QUESTÃO 59
O regime jurídico dos contratos administrativos instituído pela
Lei nº 8.666/1993 confere à Administração Pública as seguintes
prerrogativas, EXCETO:
(A) nos casos de serviços públicos de qualquer natureza,
ocupar definitivamente bens móveis, imóveis, pessoal e
serviços vinculados ao objeto do contrato, na hipótese da
necessidade de acautelar apuração administrativa de faltas
contratuais pelo contratado.
(B) modificá-los, unilateralmente, para melhor adequação às
finalidades de interesse público, respeitados os direitos do
contratado.
(C) fiscalizar-lhes a execução.
(D) aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial
do ajuste.
QUESTÃO 60
Nos termos da Constituição Federal de 1988, em especial
quanto à Administração Pública, assinale a alternativa
CORRETA.
(A) São princípios expressos da Administração pública a
legalidade, pessoalidade, moralidade, produtividade e
eficiência.
(B) As pessoas jurídicas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão
pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem
a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o
responsável nos casos de dolo ou culpa.
(C) Os atos de improbidade administrativa importarão a perda
dos direitos políticos, a suspensão da função pública, a
indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na
forma e gradação previstas em lei, em substituição a ação
penal cabível.
(D) A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e
campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
pessoal, dela podendo constar nomes, símbolos ou
imagens para identificar e promover as autoridades ou
servidores públicos.
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