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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Leia as alternativas abaixo e assinale a INCORRETA em 
relação ao uso do pronome  

 

(A) Há um intenso processo de modernização e 
implementação de novas tecnologias atrativas e 
suas influências no mercado de trabalho. 

(B) Não há uma modernização e ampliação do conjunto 
das atividades produtivas, mas sim um infiltramento 
engajado em alguns setores econômicos já 
existentes. 

(C) Não pode-se prever o crescimento desse mercado 
inovador, mas certamente possui grande influência 
no processo de modernização. 

(D) O avanço acontece de forma paulatina, sem 
influenciar diretamente sobre as atividades 
produtivas do mercado e suas reverberações. 

 

2. Assinale a alternativa cujo verbo destacado esteja na 
forma nominal. 

 

(A) Tal como nas duas revoluções tecnológicas 
anteriores, o desenrolar de uma profunda mudança 
na base técnico-científica gera tendências que 
acentuam ainda mais rapidamente a natureza 
desigual e combinada do desenvolvimento nas 
economias capitalistas.  

(B) Com a indústria das ferrovias, o transporte terrestre 
de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor agregado do sistema econômico 
como um todo. 

(C) O nascimento de novos setores durante a primeira 
revolução tecnológica foi responsável pela 
ampliação da competição inter e intra-setores da 
economia. 

(D) A evolução da segunda revolução tecnológica no 
último terço do século 19 trouxe, por consequência, 
a explosão de novos setores econômicos, que se 
aliaram e modernizaram o conjunto das atividades 
produtivas.  

 

3. Leia as afirmativas abaixo em relação ao valor das 
conjunções e assinale a alternativa correta. 

 

I. Na frase: “O transporte terrestre de cargas e de 
pessoas evoluiu modernizando, logo houve uma 
ampliação do valor agregado do sistema econômico 
como um todo”, o valor da conjunção destacada é 
conclusivo. 

II. Na frase: “A evolução da segunda revolução 
tecnológica no último terço do século XIX trouxe a 
explosão de novos setores econômicos e novas 
formas de administrar o capital”, o valor da 
conjunção destacada é conclusivo. 

III. Na frase: “Todavia, o aparecimento de grandes 
empresas terminou por alterar a competição dita 
perfeita”, o valor da conjunção destacada é 
adversativo. 

IV. Na frase: “A concorrência se manteve, porém, cada 
vez mais imperfeita, uma vez que o preço final 
passou a depender cada vez mais do grau de 
monopólio da empresa”, o valor da conjunção 
destacada é alternativo. 

 

É correto o que se afirma somente em 
 

(A) I, II e III. 
(B) I e III. 
(C) II, III e IV. 
(D) II e IV. 

�

 
 

4. A única alternativa cujo termo destacado é um exemplo de 
palavra substantivada é 

 

(A) Na segunda metade do século 18, o curso da 
revolução tecnológica, concentrada 
fundamentalmente na Inglaterra, foi acompanhado 
pelo surgimento de novos setores de atividade, que 
inovaram e ampliaram o conjunto do setor produtivo.  

(B) Por meio de uma nova fonte de energia decorrente 
da descoberta do motor a vapor, o transporte e a 
logística ganharam impulsos inéditos. 

(C) Com a indústria das ferrovias, o transporte terrestre 
de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor agregado do sistema econômico 
como um todo, especialmente para os poucos 
países que naquele período conseguiram se 
industrializar. 

(D) Da mesma forma, a evolução da segunda revolução 
tecnológica no último terço do século 19 trouxe, por 
consequência, a explosão de novos setores 
econômicos, que se aliaram e modernizaram o 
conjunto das atividades produtivas. O viver passou 
a ter um novo sentido nessa época. 

�

5. Na frase: “Com a indústria das ferrovias, o transporte 
terrestre de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor agregado do sistema econômico como 
um todo”, o termo destacado pode ser substituído, sem 
que haja prejuízo de sentido, da seguinte forma: 

 

(A) “Com a indústria das ferrovias, o transporte terrestre 
de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor monetário do sistema econômico 
como um todo”. 

(B) “Com a indústria das ferrovias, o transporte terrestre 
de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor individual do sistema econômico 
como um todo”. 

(C) “Com a indústria das ferrovias, o transporte terrestre 
de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor reunido do sistema econômico 
como um todo”. 

(D) “Com a indústria das ferrovias, o transporte terrestre 
de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor estipulado do sistema econômico 
como um todo”. 

�

6. As alternativas abaixo apresentam dois termos grifados. 
Assinale a alternativa cujos dois termos sejam 
classificados como adjetivo. 

 

(A) Tal como nas duas revoluções tecnológicas 
anteriores, o desenrolar de uma profunda mudança 
na base técnico-científica, neste início do século 21, 
gera tendências, que acentuam ainda mais 
rapidamente a natureza desigual e combinada do 
desenvolvimento nas economias capitalistas. 

(B) Na segunda metade do século 18, o curso da 
revolução tecnológica, concentrada 
fundamentalmente na Inglaterra, foi acompanhado 
pelo surgimento de novos setores de atividade, que 
inovaram e ampliaram o conjunto do setor 
produtivo. 

(C) Por meio de uma nova fonte de energia decorrente 
da descoberta do motor a vapor, o transporte e a 
logística ganharam impulsos inéditos.  

(D) Com a indústria das ferrovias, o transporte terrestre 
de cargas e de pessoas evoluiu modernizando e 
ampliando o valor agregado do sistema econômico 
como um todo, especialmente para os poucos 
países que naquele período conseguiram se 
industrializar.  
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7. Assinale a alternativa cujo termo destacado seja um 
exemplo de aposto. 

 

(A) Amanhã, será um dia diferente devido à nova 
implantação de sistemas tecnológicos. 

(B) O novo diretor, que já esteve presente na última 
reunião, não poderá comparecer dessa vez. 

(C) Muitos empresários estarão presentes, outros 
terão que se ausentar dessa vez.  

(D) A figura era realmente estranha, porém ninguém se 
pronunciou sobre o assunto.  

 

8. Assinale a alternativa INCORRETA em relação ao uso ou 
não da crase. 

 

(A) Todos foram orientados para redigir a carta à lápis. 
(B) Depois do debate foi aberto espaço às discussões. 
(C) Muitos não compareceram às reuniões devido ao 

excesso de trabalho. 
(D) Todos os locais turísticos foram fechado 

temporariamente a visitas. 
 

MATEMÁTICA 
 

9. Um comprador deve comprar para a prefeitura de Santana 
de Parnaíba seis computadores. Das cotações que ele 
fez, a empresa fornecedora que apresentou o melhor 
preço foi a PODE.COM.FIAR Ltda., que vende dois 
computadores por R$ 2701,10. O preço total a ser pago 
pelo fornecimento dos seis computadores a esta empresa 
será igual a 

 

(A) R$ 7658,10 
(B) R$ 8119,30 
(C) R$ 8103,30 
(D) R$ 7560,60 

 

10. Daniel trabalha na prefeitura de Santana de Parnaíba e 
precisa fazer um trabalho de digitação que terá um total de 
36 páginas. Ele consegue digitar 4 páginas a cada 3 
minutos. Mantendo esta razão na digitação das páginas, 
ele conseguirá digitar as 36 páginas em um tempo total 
equivalente a 

 

(A) 20 minutos. 
(B) 23 minutos. 
(C) 25 minutos. 
(D) 27 minutos. 

 

11. Leandro deveria pagar à prefeitura de Santana de 
Parnaíba um imposto no valor de R$ 250,00. Como não 
conseguiu efetuar o pagamento até a data de vencimento 
ele deve pagar, como correção monetária, juros simples 
com taxa de 0,1% por dia de atraso, sobre o valor devido. 
Se ele efetuar o pagamento 10 dias após a data de 
vencimento, o valor total que deve pagar, incluindo os 
juros será igual a 

 

(A) R$ 152,50 
(B) R$ 252,50 
(C) R$ 352,50 
(D) R$ 200,50 

 

12. A Secretaria de Esportes organizou uma gincana entre os 
funcionários das várias secretarias da prefeitura. Ao final 
da competição, a equipe que ficou em primeiro lugar 
conseguiu um total de 1365 pontos e a equipe que 
terminou em última colocação fez um total de 997 pontos. 
A diferença de pontos entre as equipes que finalizaram a 
gincana na primeira colocação e a última colocada foi 
igual a 

 

(A) 368 pontos. 
(B) 406 pontos. 
(C) 1000 pontos. 
(D) 108 pontos. 

13. As escolas pertencentes a Secretaria da Educação de 
Santana de Parnaíba devem cumprir durante todo o ano 
letivo, um mínimo de 200 dias de aula. Se uma destas 
escolas conseguiu cumprir no primeiro semestre de 2011 
52% do total de dias letivos anuais, resta para esta escola 
cumprir ainda um número mínimo de dias, no segundo 
semestre, igual a 

 

(A) 100 dias. 
(B) 98 dias. 
(C) 96 dias. 
(D) 94 dias. 

�

14. A área total do município de Santana de Parnaíba é igual 
a aproximadamente 184 quilômetros quadrados. Podemos 
afirmar que o número 184 é 

 

(A) um número divisível por 5, pois todo número par é 
divisível por 5. 

(B) divisível por  2, pois é um número par. 
(C) um número primo, pois apresenta apenas dois 

divisores. 
(D) um número ímpar que é divisível por 7.  

�

15. Leonardo mora na cidade de Santana de Parnaíba, na 
região mais alta da cidade, a cerca de 1202 metros de 
altitude em relação ao nível do mar. Ele trabalha em uma 
região que está localizada a 718 metros de altitude. A 
diferença de altitude entre o local onde Leonardo mora e o 
local onde ele trabalha é igual a 

 

(A) 820 metros. 
(B) 452 metros. 
(C) 872 metros. 
(D) 484 metros. 

�

16. Eduardo é morador de Santana de Parnaíba e comprou 
dois ingressos, um para ele e outro para sua namorada, 
para assistir a um show que acontecerá na cidade. Ele 
deu ao caixa, para pagar a compra dos ingressos, uma 
nota de R$ 50,00 e recebeu de troco R$ 17,30. O valor 
que ele pagou por cada ingresso foi igual a 
 

(A) R$ 16,35 
(B) R$ 18,35 
(C) R$ 16,99 
(D) R$ 18,99 

�

ATUALIDADES 
 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 17. 
 

Os países membros da Otan se reúnem nesta sexta-feira 
(21) na sede da Aliança Atlântica, em Bruxelas, para 
debater o fim da missão militar na Líbia, um dia depois da 
morte do ex-ditador. O conselho de embaixadores de 28 
países se reúne a partir das 15h (11h de Brasília) para 
determinar a data do fim da operação iniciada em 31 de 
março, sob chancela do Conselho de Segurança da ONU. 
Segundo uma fonte diplomática, o que conta para a Otan 
é a queda de Sirte, também ocorrida na quinta-feira, e não 
a morte do ex-ditador, que nunca foi o objetivo declarado 
da missão. (Fonte: G1 – 21/10/2011) 
 

17. O ex-ditador da Líbia, morto no dia 20 de outubro, era 
 

(A) Saif al-Islam. 
(B) Abdullah al-Senussi. 
(C) Hosni Mubarak.  
(D) Muammar Kadhafi. 
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Leia o trecho abaixo para responder à questão 18. 
 

A presidenta Dilma Rousseff deve decidir nesta sexta-feira 
(21/10/2011) sobre o futuro do ministro do Esporte, depois 
de uma reunião que deve ter com o auxiliar para discutir 
as acusações de corrupção. "Ela quer se reunir com ele 
pessoalmente antes de tomar uma decisão", disse uma 
fonte do governo. (Fonte: Último Segundo – 21/10/2011) 

 

18. Trata-se do ministro  
 

(A) Alexandre Padilha. 
(B) José Eduardo Cardoso. 
(C) Orlando Silva. 
(D) Pedro Novais. 

 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 19. 
 

Campeã pan-americana em final dura contra Cuba, a 
seleção de ____________ embarca na manhã desta 
sexta-feira (21/10/2011) para o Brasil com um peso extra 
na bagagem. Como Jaqueline pediu, em ligação para o 
técnico José Roberto Guimarães no dia da final do Pan de 
Guadalajara, a medalha de ouro da camisa 8 não foi 
esquecida no México. A jogadora Fabi se encarregou de 
colocar o prêmio no pescoço e saiu com o uniforme da 
amiga, com quem se chocou na estreia, em incidente que 
terminou ocasionando uma lesão na coluna cervical da 
jogadora e o seu afastamento da competição. (Fonte: 
Último Segundo – 21/10/2011) 

 

19. Assinale a alternativa que completa corretamente a 
lacuna. 

 

(A) vôlei 
(B) basquete 
(C) handebol 
(D) futebol 

 

20. Em uma cerimônia no dia 20 de outubro de 2011, a FIFA 
revelou os rumos da Copa de 2014. Assinale a alternativa 
que apresenta, respectivamente, as cidades que 
acontecerão a abertura e o encerramento da Copa de 
2014. 

 

(A) Brasília e Fortaleza. 
(B) São Paulo e Rio de Janeiro. 
(C) Rio de Janeiro e São Paulo. 
(D) Fortaleza e São Paulo. 

 

Leia o texto abaixo para responder à questão 21. 
 

Em uma eleição sem surpresas, a presidenta Cristina 
Kirchner foi reeleita neste domingo com mais de 53% dos 
votos, a maior vitória eleitoral desde 1983, ano da 
redemocratização do país. O segundo colocado, o 
socialista Hemes Binner ficou mais de 37 pontos 
percentuais atrás de Cristina. (Último Segundo – 24/10/2011) 

 

21. O país que reelegeu a presidenta Cristina Kirchner foi 
 

(A) Uruguai. 
(B) Chile. 
(C) Argentina. 
(D) Paraguai. 

�

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

22. No Word 2007, o atalho Ctrl+O  
 

(A) abre uma tabela. 
(B) abre um novo “Documento em branco”. 
(C) abre as opções de “Formatação de Texto”. 
(D) cria uma nova coluna. 

�

 

23. Tendo como referência o Word 2007, a faixa de opções 

 representa, respectivamente, 
 

(A) Marca D’água, Cor da Página e Bordas de Página. 
(B) Bordas de Página, Cor da Letra e Marca D’água. 
(C) Marca D’água, Bordas de Páginas e Cor da Página. 
(D) Bordas de Página, Cor da Página e Marca D’água. 

�

24. No Word 2007, para que o texto apareça sobrescrito, 
deve-se usar a opção 

 

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

    
�

25. No Excel 2007, o atalho Ctrl+L  
 

(A) abre a caixa de diálogo “Localizar e Substituir” 
(B) cria um atalho para a planilha aberta. 
(C) abre a caixa de diálogo “Inserir Função”. 
(D) abre a caixa de diálogo “Inserir Gráfico”. 

�

Observe a planilha do Excel 2007 para responder à questão 26. 
 

 
 

26. Roberto usou o Excel para facilitar o controle dos gastos 
de sua seção. Depois de Mesclar e Centralizar as células 
A10 e B10, a função utilizada que resultou em R$497,43 
foi 

 

(A) =MÉDIA(A1:A8) 
(B) =SOMA(A1:A8)/A4 
(C) =MÉDIA(B2:A10) 
(D) =MÉDIA(B2:B8) 

�

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO 
 

As questões de 27 a 40 referem-se à Lei Complementar nº 
34, de 25 de maio de 2011, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Santana de 
Parnaíba.  

 

27. Conforme o artigo 10, o concurso público terá validade de 
até 
 

(A) 01 (um) ano, podendo ser prorrogado uma única 
vez, por igual período. 

(B) 02 (dois) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez por igual período. 

(C) 03 (três) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez por igual período. 

(D) 04 (quatro) anos, podendo ser prorrogado uma única 
vez por igual período. 

 

�

28. Segundo o artigo 36, o prazo máximo para ocorrer a 
posse e o exercício do cargo é de 
 

(A) 60 dias. 
(B) 20 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 10 dias. 
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29. De acordo com o artigo 14, as formas de provimento de 
cargo público são: 
 

(A) Nomeação; Reversão; Reintegração; Recondução e 
Aproveitamento. 

(B) Nomeação; Reversão; Reintegração; Recondução e 
Reaproveitamento. 

(C) Nomeação; Designação; Reintegração; Recondução 
e Aproveitamento. 

(D) Nomeação; Reversão; Reintegração; Posse e 
Aproveitamento. 

 
 

30. De acordo com o artigo 51, o número de dias de luto 
concedidos pelo falecimento de cunhados e sogros será 
de 

 

(A) 5 dias. 
(B) 1 dia. 
(C) 3 dias. 
(D) 2 dias. 

 

31. Conforme o artigo 72, o trabalho em condições de 
periculosidade assegura ao servidor um adicional de 
 

(A) 30% (trinta por cento). 
(B) 15% (quinze por cento). 
(C) 25% (vinte e cinco por cento). 
(D) 40% (quarenta por cento). 

 

32. Conforme o artigo 79, o trabalho noturno terá a 
remuneração acrescida de 
 

(A) 10% (dez por cento) sobre a hora diurna. 
(B) 15% (quinze por cento) sobre a hora diurna. 
(C) 20% (vinte por cento) sobre hora diurna. 
(D) 25% (vinte e cinco por cento) sobre a hora diurna. 

 

33. Segundo o artigo 80, o valor do abono aniversário será de 
 

(A) 35 % trinta e cinco por cento do menor vencimento 
inicial. 

(B) 50 % cinquenta por cento do menor vencimento 
inicial. 

(C) 75 % setenta e cinco por cento do menor 
vencimento inicial. 

(D) 35 % trinta e cinco por cento do menor vencimento 
inicial. 

 

34. De acordo com o artigo 89, ao servidor por ocasião das 
férias, será pago um adicional de 

 

(A) 10% (dez por cento) de sua remuneração mensal. 
(B) 100% (cem por cento) de sua remuneração mensal. 
(C) 1/3 (um terço) de sua remuneração mensal. 
(D) 1/5 (um quinto) de sua remuneração mensal. 

 

35. Segundo o artigo 99, os servidores que obtiverem guarda 
judicial de criança de até 01 (um) ano de idade, terão 
direito a 

 

(A) 30 (trinta) dias de licença. 
(B) 60 (sessenta) dias de licença. 
(C) 90 (noventa) dias de licença. 
(D) 120 (cento e vinte) dias de licença. 

 

36. Segundo artigo 113, para a aquisição do direito à Licença 
Prêmio, são necessários 

 

(A) 6 anos de efetivo exercício. 
(B) 4 anos de efetivo exercício. 
(C) 5 anos de efetivo exercício. 
(D) 2 anos de efetivo exercício. 
 

 

37. Segundo o artigo 134, NÃO faz parte dos deveres do 
servidor: 

 

(A) observar as normas legais e regulamentares. 
(B) guardar sigilo sobre assuntos da repartição. 
(C) promover manifestação de apreço ou desapreço no 

recinto da repartição. 
(D) representar contra a ilegalidade ou abuso de poder. 

�

38. De acordo com o artigo 145, as penalidades disciplinares 
são: 
 

(A) advertência, suspensão, multa, demissão, cassação 
e destituição. 

(B) advertência, suspensão, multa, exoneração, 
cassação e destituição. 

(C) advertência, suspensão, multa, demissão, 
notificação e destituição. 

(D) advertência, suspensão, multa, demissão, cassação 
e exoneração. 

�

39. De acordo com o artigo 163, a autoridade que tiver ciência 
de irregularidade no serviço público é obrigada a requerer 
a sua apuração imediata mediante a 

 

(A) notificação. 
(B) exoneração. 
(C) sindicância ou processo administrativo. 
(D) intimação. 

�

40. De acordo com o artigo 171, é competente para 
determinar a instauração de processo administrativo o 

 

(A) Secretário municipal. 
(B) Coordenador municipal. 
(C) Prefeito. 
(D) Presidente da comissão permanente processante. 
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REDAÇÃO 
 
Elabore um texto dissertativo-argumentativo com, no 
mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas, 
efetivamente, escritas acerca do tema: 

 
O papel da gestão pública moderna no 

desenvolvimento do município 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


