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PROVA DE LÍNGUA PORTUGUESA

QUESTÃO 03

Leia o texto a seguir e responda as QUESTÕES de 01 a 08.
A lenda do Pirarucu

Assinale a alternativa CORRETA. Tupã castigou Pirarucu
porque

Pirarucu era um índio que pertencia à tribo dos Uaiás que
habitava as planícies de Lábrea, no Sudoeste da Amazônia.
Ele era um bravo guerreiro, mas tinha um coração perverso,
mesmo sendo filho de Pindarô, um homem de bom coração e
chefe da tribo.

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

sentia inveja da sua valentia.
pensava que Pirarucu era um demônio.
queria punir Pirarucu por seu mau comportamento.
desejava criar um peixe grande para alimentar os índios.

QUESTÃO 04
Pirarucu era cheio de vaidades, egoísmo e excessivamente
orgulhoso de seu poder. Um dia, enquanto seu pai fazia uma
visita amigável a tribos vizinhas, Pirarucu se aproveitou da
ocasião para tomar como refém índios da aldeia e executá-los
sem nenhum motivo. Pirarucu também adorava criticar os
deuses.
Tupã, o deus dos deuses, observou Pirarucu por um longo
tempo, até que cansado daquele comportamento decidiu punir
Pirarucu. Tupã chamou Polo e ordenou que ele espalhasse seu
mais poderoso relâmpago na área inteira. Ele também chamou
Iururaruaçu, a deusa das torrentes, e ordenou que ela
provocasse as mais fortes torrentes de chuva sobre Pirarucu,
que estava pescando com outros índios às margens do rio
Tocantins, não muito longe da aldeia.
O fogo de Tupã foi visto por toda a floresta. Quando Pirarucu
percebeu as ondas furiosas do rio e ouviu a voz enraivecida de
Tupã, ele somente as ignorou com uma risada e palavras de
desprezo. Então Tupã enviou Xandoré, o demônio que odeia
os homens, para atirar relâmpagos e trovões sobre Pirarucu,
enchendo o ar de luz. Pirarucu tentou escapar, mas enquanto
ele corria por entre os galhos das árvores, um relâmpago
fulminante, enviado por Xandoré, acertou o coração do
guerreiro que mesmo assim, ainda se recusou a pedir perdão.
Todos aqueles que se encontravam com Pirarucu correram
para a selva terrivelmente assustados, enquanto o corpo de
Pirarucu, ainda vivo, foi levado para as profundezas do rio
Tocantins e transformado em um gigante e escuro peixe.
Pirarucu desapareceu nas águas e nunca mais retornou, mas
por um longo tempo, foi o terror da região.
Fonte: Disponível em: <http://www.sumauma.net/amazonian/lendas/lendaspirarucu.html>. Acesso em 01 maio 2019. (adaptado).

QUESTÃO 01
Assinale a alternativa CORRETA. Podemos afirmar que o texto
narra
(A) a guerra entre os deuses Tupã e Xandoré.
(B) os perigos da pesca do pirarucu nos rios da Amazônia.
(C) a história do índio Pirarucu, que foi transformado em
peixe.
(D) as aventuras do índio Pirarucu, que foi morto por tribos
inimigas.
QUESTÃO 02
Assinale a alternativa CORRETA. No texto, o índio Pirarucu é
apresentado como um guerreiro
(A)
(B)
(C)
(D)

alegre, amigo e confiável.
vaidoso, orgulhoso e egoísta.
obediente, amoroso e piedoso.
religioso, medroso e respeitador.
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Assinale a alternativa CORRETA. Em: “Pirarucu era um índio
que pertencia à tribo dos Uaiás”, os termos em destaque,
classificam-se, respectivamente, como
(A)
(B)
(C)
(D)

substantivo próprio e substantivo comum.
substantivo simples e substantivo próprio.
substantivo composto e adjetivo.
adjetivo e adjetivo.

QUESTÃO 05
Assinale a alternativa CORRETA. Em: “Pirarucu desapareceu
nas águas e nunca mais retornou [...].”, o termo em destaque
classifica-se como:
(A)
(B)
(C)
(D)

complemento nominal.
predicativo do sujeito.
objeto direto.
sujeito.

QUESTÃO 06
Assinale a alternativa
CORRETAMENTE.

em

que

a

vírgula

foi

usada

(A) Pirarucu, é um peixe grande do rio Tocantins.
(B) A lenda do Pirarucu, conta a história do peixe do rio
Tocantins.
(C) Tupã o deus dos deuses observou, Pirarucu por um longo
tempo até que cansado, daquele comportamento decidiu,
punir Pirarucu.
(D) Xandoré, o demônio que odeia os homens, atira
relâmpagos e trovões.
QUESTÃO 07
Em: “Pirarucu tentou escapar, mas enquanto ele corria por
entre os galhos das árvores, um relâmpago fulminante,
enviado por Xandoré, acertou o coração do guerreiro.”,
assinale a alternativa CORRETA em que o termo em destaque
pode ser substituído, sem prejuízo de sentido, por
(A)
(B)
(C)
(D)

mortal.
brando.
iluminado.
silencioso.

QUESTÃO 08
Assinale a alternativa em que a concordância verbal foi usada
CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

O peixe Pirarucu vivem no rio Tocantins.
Iururaruaçu é uma divindade indígena.
Tupã e Xandoré pertence às crenças indígenas.
Tupã, Polo, Xandoré e Iururaruaçu é os deuses dos
índios.
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QUESTÃO 09

QUESTÃO 14

Assinale a alternativa CORRETA em que a oração se encontra
em sentido conotativo/figurado.

Qual das opções NÃO é um navegador de internet:

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

A música espalhava-se como líquido quente.
A gasolina é um líquido altamente inflamável.
A água é nosso líquido mais precioso.
O líquido dessa garrafa é álcool?

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

Internet Explorer
Firefox
Google Chrome
Adobe Reader

QUESTÃO 15
QUESTÃO 10
Assinale a alternativa em que todas as palavras estão grafadas
CORRETAMENTE.
(A)
(B)
(C)
(D)

Silvanópolis, Cristalândia, Jalapão.
Tocantinopoles, Babassulândea, Gurupi.
Porto Nacional, Araguaina, Araguassema.
Assailândia, Achichá do Tocantins, Guarai.

PROVA DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA

Assinale a alternativa CORRETA quanto ao Microsoft Excel
2016.
(A) É uma planilha eletrônica, ou seja, um programa de
computador que consiste na apresentação de textos,
datas, números e fórmulas dispostos em uma grade e
voltados para a realização de cálculos.
(B) Um editor de textos voltado para apresentações e
palestras.
(C) Um editor de imagem para desenvolvimento de
propagandas.
(D) Um compactador de arquivos e pastas.

QUESTÃO 11
Assinale a alternativa que apresenta o ícone de um editor de
texto do ambiente Microsoft Office.

PROVA DE CONHECIMENTOS REGIONAIS
QUESTÃO 16

(A)
É CORRETO afirmar que um dos principais marcos da cidade
de Porto Nacional é a Catedral
(B)
(A)
(B)
(C)
(D)

(C)

Senhor do Bonfim.
Bom Jesus da Lapa.
Nossa Senhora das Mercês.
Nossa Senhora de Monte do Carmo.

QUESTÃO 17

(D)

QUESTÃO 12
Sobre o uso de senhas no Sistema Operacional Windows 10
assinale a alternativa CORRETA.
(A) O Windows não permite que o usuário recupere ou altere
sua senha.
(B) Para o cadastro de uma senha de acesso é necessário,
obrigatoriamente, uma sequência com números, letras e
caracteres.
(C) Senhas diferenciam letras maiúsculas de minúsculas.
Assim, a mesma palavra escrita com letras maiúsculas ou
com letras minúsculas são consideradas duas senhas
diferentes.
(D) O Windows permite que o usuário digite sua senha exata
também como dica e a exibe sempre que solicitado.
QUESTÃO 13
Assinale a alternativa CORRETA.
(A) Os vírus são propagados apenas em mensagens de email.
(B) Para diminuir o risco de infecção com vírus é
recomendado que o usuário abra apenas anexos
conhecidos e evite clicar em links recebidos por e-mail.
(C) Pen drives não possuem capacidade de armazenamento
de vírus, portanto, são unidades totalmente seguras.
(D) A Sistema Operacional Windows só aceita a instalação do
antivírus Windows Defender.
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Considerando que é a principal ligação do Meio-Norte do
Brasil, não apenas para o estado do Tocantins, mas também
para o Maranhão, Pará e Amapá, com a Região geoeconômica
Centro-Sul do país, devido a esse fato e somado ao grande
fluxo de veículos, é CORRETO afirmar que é considerada
atualmente como uma das principais rodovias de integração
nacional do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)

BR-153.
BR-262.
BR-341.
BR-423.

QUESTÃO 18
É CORRETO afirmar que o segundo município mais populoso
do estado, atrás apenas da capital Palmas, localizado na
região norte do estado do Tocantins é
(A)
(B)
(C)
(D)

Gurupi.
Araguaína.
Natividade.
Araguaçu.

QUESTÃO 19
Assinale a alternativa que corresponde ao estado que NÃO
pertence à Região Norte do Brasil.
(A)
(B)
(C)
(D)

Amazônia.
Tocantins.
Acre.
Piauí.
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QUESTÃO 20

QUESTÃO 26

É CORRETO afirmar que na esfera municipal os poderes
executivo e legislativo têm como representantes:

Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), os cargos públicos
serão providos, EXCETO, por:

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

Prefeito e juiz.
Prefeito e vereadores.
Prefeito e Governador.
Presidente e deputados.

PROVA DE LEGISLAÇÃO PERTINENTE AO MUNICÍPIO DE
PORTO NACIONAL
QUESTÃO 21
Assinale a alternativa INCORRETA. De acordo com a Lei
Orgânica do Município, em especial quanto ao processo
legislativo, considera-se como lei complementar:
(A)
(B)
(C)
(D)

Código Penal do Município.
Código Tributário do Município.
Código de Obras.
Código de Posturas Municipais.

QUESTÃO 22
São símbolos do Município, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)

Bandeira.
Brasão.
Hino.
Lei Orgânica.

QUESTÃO 23
Assinale a alternativa CORRETA. De acordo com a Lei
Orgânica do Município, o Governo municipal é exercido:
(A)
(B)
(C)
(D)

pela Câmara de Vereadores e pelo Prefeito.
pelo Presidente da Câmara de Vereadores.
pelo Diretor do Fórum e pelo Prefeito.
pelo Presidente da Câmara de Vereadores e pelo povo.

QUESTÃO 24
Assinale a alternativa INCORRETA. A Lei Orgânica do
Município poderá ser emendada mediante proposta:
(A) de um terço, no mínimo, dos membros da Câmara
Municipal.
(B) do Prefeito.
(C) de iniciativa popular, subscrito o projeto por cidadãos que
representem, no mínimo, 5% (cinco) por cento dentre os
eleitores do Município.
(D) do Governador do Estado.
QUESTÃO 25
Considerando a Lei Orgânica do Município, em especial quanto
ao Poder Executivo, compete privativamente ao Prefeito:
I. Representar a Câmara em juízo ou fora dele.
II. Representar o Município em suas relações jurídicas,
políticas e administrativas.
III. Sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como
expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução.
IV. Vetar projetos de lei, total ou parcialmente.

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

nomeação.
aproveitamento.
reintegração.
indicação.

QUESTÃO 27
Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), assinale a
alternativa CORRETA.
O candidato, aprovado em concurso, para tomar posse em
cargo público no Município, além de atender outros requisitos,
deverá:
(A) ter, no mínimo, 16 (dezesseis) anos completos e, no
máximo, 45 (quarenta e cinco) anos completos.
(B) ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos completos.
(C) ter, no mínimo, 21 (vinte e um) anos completos.
(D) ter, no mínimo, 25 (vinte e cinco) anos completos.
QUESTÃO 28
Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), assinale a
alternativa INCORRETA. Entre outros casos legais, a vacância
do cargo decorrerá de:
(A)
(B)
(C)
(D)

progressão.
demissão.
aposentadoria.
falecimento.

QUESTÃO 29
Assinale a alternativa INCORRETA.
Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), são penalidades
disciplinares, dentre outras, aplicáveis ao servidor:
(A)
(B)
(C)
(D)

a multa.
a demissão.
a cassação da aposentadoria.
a prisão administrativa.

QUESTÃO 30
Assinale a alternativa CORRETA.
Nos termos da Lei nº 1.435/1994 (Regime Jurídico Único dos
Servidores do Município de Porto Nacional), além dos
vencimentos, o servidor que preencher os requisitos e as
condições necessárias terá direito à percepção da seguinte
vantagem:
(A)
(B)
(C)
(D)

ajuda de custo.
auxílio moradia.
auxílio paletó.
adicional de qualificação.

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

Apenas as afirmativas II, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, III e IV estão corretas.
Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
Todas as afirmativas estão corretas.
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PROVA DE CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

QUESTÃO 34

QUESTÃO 31

Aumentar eficiência na prestação dos serviços e satisfação dos
usuários com a qualidade deve ser o objetivo de qualquer ente
público. Fatores como qualidade no atendimento contribuem
diretamente para o aumento da confiança nas instituições
públicas.

A necessidade de empregar determinado nível de linguagem
nos atos e nos expedientes oficiais decorre do próprio caráter
público desses atos e comunicações e de sua finalidade.
Quanto às formas de tratamento em correspondências oficiais,
analise as afirmativas a seguir:
I. é necessário atentar para o uso dos pronomes de
tratamento no endereçamento, vocativo e corpo do texto.
II. os pronomes Vossa Excelência ou Vossa Senhoria são
utilizados para se comunicar diretamente com o receptor.
III. embora se refiram à segunda pessoa gramatical (à
pessoa com quem se fala), pronomes de tratamento
levam a concordância para a terceira pessoa.
IV. o emprego dos pronomes de tratamento adota a segunda
pessoa do singular, de maneira indireta, para referenciar
atributos da pessoa à qual se dirige.

Nesse sentido, em relação à qualidade no atendimento,
assinale a alternativa INCORRETA.
(A) A qualidade no atendimento deve visar a geração de
expectativas ao invés de superá-las.
(B) A qualidade no atendimento repercute diretamente na
imagem da entidade prestadora do serviço.
(C) Dizer que o serviço é prestado ao mesmo tempo em que
é consumido, implica em dizer que a qualidade no
atendimento é fundamental.
(D) Quando o serviço público for prestado de modo igual ou
superior ao esperado, o cidadão perceberá qualidade
nesse serviço.

Assinale a alternativa CORRETA.
QUESTÃO 35
(A)
(B)
(C)
(D)

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

Considerando que a operação de equipamentos telefônicos, na
recepção e transmissão de mensagens, faz parte do dia a dia
do auxiliar administrativo, assinale a opção CORRETA, que
demostra uma postura apropriada.

QUESTÃO 32
Analise as afirmativas a seguir em relação às técnicas de
arquivamento:
I. o método de sistema direto facilita a operação de
arquivamento dos documentos.
II. o método duplex prioriza a origem geográfica do
documento para o seu arquivamento.
III. a microfilmagem é uma técnica de substituição do
material original por uma cópia em miniatura.
IV. o procedimento correto de acabar com os grandes
volumes de papeis na Prefeitura é digitalizar os
documentos originais primeiro e depois eliminá-los.
Com base
CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

nessas

afirmativas,

assinale

a

alternativa

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

(A) Na mesa do telefonista não são necessários
equipamentos como caneta, bloco de anotações e relação
de ramais.
(B) O perfil do atendente deve ser recheado de objetividade,
tolerância, presteza e indiscrição.
(C) Empatia é um fator que deve ser usado tanto no
atendimento ao público, quanto na recepção de ligações
telefônicas.
(D) O atendente telefônico deve entender que o importante
para o cidadão é transmitir a informação solicitada e não o
modo como transmiti-la.
QUESTÃO 36
Relacionamento interpessoal, comportamento profissional, boa
convivência com os superiores, com os colegas de trabalhos e
com o público em geral merecem atenção de qualquer servidor
público, pois implicarão na qualidade de vida no trabalho.
Considerando
os
desafios
associados
a
esses
relacionamentos, assinale a alternativa CORRETA que
demostra o entendimento desejado.

QUESTÃO 33
Vivemos numa sociedade dinâmica, complexa, pluralista e
pautada pelo Estado de Direito Democrático, o que implica
diretamente na nossa forma de ser e viver em coletividade,
bem como na forma de se comportar no ambiente de trabalho.
Quanto às noções de ética e cidadania, assinale a alternativa
CORRETA.

(A) Conflitos são ruins e fáceis de eliminar, por isso devem
ser evitados a todo custo numa organização.
(B) Conviver saudavelmente com os colegas demanda cada
vez mais inteligência emocional, apatia e cortesia.
(C) Discordar do superior contraria a ética profissional.
(D) Em cargos de chefia, o relacionamento humano torna-se
mais necessário do que o conhecimento e habilidades
técnicas.

(A) A moral, sendo a ciência que estuda a ética, tem caráter
prático, com força normativa.
(B) Perante a lei, todo cidadão tem direito de votar e ser
votado, por isso os direitos políticos jamais devem ser
suspensos.
(C) Apesar da sua abrangência cultural, a moral não deve ter
relações com o ambiente do trabalho, pois uma coisa é
vida pessoal e outra é a pública.
(D) A pertença passiva e ativa de indivíduos em um estadonação, com certos direitos e obrigações universais em um
específico nível de igualdade, remete à noção de
cidadania.
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QUESTÃO 37

QUESTÃO 39

Atualmente vivemos na chamada era digital, e, por isso, cada
vez mais dependemos da internet para obter informações,
aprendizado e até mesmo eficiência na esfera pública. Quanto
ao uso de correio eletrônico e internet, analise as afirmativas a
seguir:

Assim como acontece em outras esferas do setor público, os
textos oficiais constituem-se na expressão materializada da
comunicação. Eles são diversos e requerem atenção específica
e geral com a forma de redação. Quanto aos tipos de redações
oficiais, assinale a alternativa CORRETA.

I. webmail é uma interface que permite ao utilizador da
internet ler e escrever e-mails usando um navegador.
II. usar internet para fins de estudo e distração quando o
funcionário encontra-se cansado não contraria normas no
trabalho.
III. para adicionar um site aos favoritos é necessário acionar
o ícone de estrela presente na barra de pesquisa do
navegador.
IV. colocar toda a lista de destinatários como Cc é preferível
a Cco quando o objetivo é que os endereços das outras
pessoas não apareçam para o destinatário indicado no
campo “Para”.

(A) Portaria e Comunicado não são redações oficiais
apropriadas para declarar fato existente em favor de uma
pessoa.
(B) Certidões autenticadas e documentos digitalizados têm o
mesmo valor probatório dos seus originais.
(C) A comunicação oficial expedida para diversas unidades
administrativas ou destinada a vários funcionários é
conhecida como Ata.
(D) Ofício, por ser um documento de valor jurídico e requerer
assinatura legal, consiste no resumo fiel dos fatos,
ocorrências e decisões de uma reunião.
QUESTÃO 40

Considerando-se essas afirmativas, assinale a alternativa
CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

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

QUESTÃO 38
A produção e acumulação de documentos numa Prefeitura
acabam fazendo parte em algum momento das funções de um
auxiliar administrativo. Daí a necessidade dele ter noções de
arquivo, informática e protocolo. Quanto ao protocolo, analise
as afirmativas a seguir:
I. É o livro de registro de documentos recebidos e
expedidos.
II. É o nome atribuído ao número de registro dado ao
documento.
III. É o conjunto das operações de acondicionamento e
armazenamento de documentos.
IV. É a denominação atribuída aos setores encarregados do
recebimento, registro, distribuição, movimentação e
expedição de documentos.
Com base
CORRETA.
(A)
(B)
(C)
(D)

nessas

afirmativas,

assinale

a

O auxiliar administrativo precisa considerar a existência de
diferentes formas de se organizar um arquivo, aplicando os
diversos princípios de arquivologia. Em relação aos princípios
utilizados pelo arquivista, assinale a alternativa CORRETA.

(A) Para o princípio da organicidade, os arquivos devem ser
organizados obedecendo a competência e as atividades
da instituição ou pessoa legitimamente responsável por
sua produção, acumulação ou guarda de documentos.
(B) Para o princípio da autenticidade, é preciso manter a
integridade do arquivo, sem dispersar, mutilar, alienar,
destruir sem autorização ou adicionar documento
indevido.
(C) Para o princípio da proveniência, arquivos originários de
uma instituição ou de uma pessoa devem manter a
individualidade, dentro de seu contexto orgânico de
produção, não devendo ser mesclados, no arquivo, a
outros de origem diferente.
(D) Para o princípio da indivisibilidade, o arquivo deve
conservar o arranjo dado por quem o produziu, seja uma
entidade coletiva, pessoa ou família.

alternativa

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