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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

1. Assinale a alternativa que apresenta ERRO ortográfico.  
 

(A) A primeira revolução tecnológica foi responsável 
pela estratégica estabilização dos vários setores da 
economia. 

(B) A segunda revolução tecnológica trouxe a inevitável 
estagnação dos novos setores estritamente 
econômicos. 

(C) O surgimento de novos e instigantes setores de 
energia tornou bem mais simples e ao mesmo tempo 
complexas as estruturas produtivas. 

(D) O aparecimento de grandes e famosas empresas, 
capazes de suportar os investimentos da revolução 
tecnológica, alterou a forma de organização da 
competição e tornou os empresários mais anciosos 
por transformações imediatas. 

 

2. Assinale a alternativa cujo termo destacado seja exemplo 
de substantivo sobrecomum. 

 

(A) Todos são testemunhas de que a evolução da nova 
revolução tecnológica não se traduz – até o 
momento – no aparecimento de novos setores 
econômicos. 

(B) O resultado disso tem sido a brutal concentração da 
renda, riqueza e propriedade, motivada por uma 
revolução tecnológica assentada na 
hipermonopolização do capital.  

(C) Convém também ressaltar o aparecimento, 
posteriormente, de sinais que afirmam o 
estabelecimento de uma classe burguesa de 
dimensão mundial, a partir da dissolução das 
fronteiras nacionais. 

(D) Poucas e grandes empresas dominam cada vez 
mais os setores econômicos e já respondem por 
quase a metade do Produto Interno Bruto mundial. 

 

3. Leia as alternativas abaixo sobre a conjugação de verbos 
e assinale a correta. 

 

(A) Na frase: “A evolução da nova revolução tecnológica 
não se traduz no aparecimento de novos setores 
econômicos, que modernizem e ampliem o conjunto 
das atividades produtivas como nas revoluções 
anteriores”, o verbo destacado está na forma 
nominal. 

(B) Na frase: “Por meio do tipo de intervenção estatal 
observada na crise global de 2008 quando, através 
do uso do fundo público, foi possível transferir 
parcelas significativas de recursos para a salvação 
de grandes empresas do colapso”, o verbo 
destacado está no subjuntivo. 

(C) Na frase: “A ausência de competição expressa os 
problemas do modelo de privatização escolhido pelo 
Brasil, indicando o simples deslocamento do antigo 
monopólio público (empresa estatal) para, cada vez 
mais, o monopólio privado (empresas privadas)”, o 
verbo destacado está na forma nominal do gerúndio.  

(D) Na frase: “Na trajetória apresentada até o momento, 
a confrontação e a rebeldia deixarão de ocorrer, na 
medida em que o Estado tenha capacidade de 
interferir positivamente em função do fortalecimento 
dos setores produtivos”, o verbo destacado está no 
futuro do subjuntivo. 

 
 

4. Todas as conjunções grifadas são classificadas como 
adversativas, EXCETO uma. Assinale-a. 

 

(A) Os funcionários não reclamaram, antes elogiaram a 
aprovação do novo projeto. 

(B) Os diretores são a favor do novo presidente, ao 
passo que os funcionários não. 

(C) Todos são responsáveis pela aplicação do projeto, 
logo será implementado. 

(D) As novas tecnologias são importantes, no entanto é 
preciso responsabilidade. 

�

5. Assinale a alternativa que apresenta como termo 
destacado, um advérbio. 

 

(A) A evolução da nova revolução tecnológica não se 
traduz – até o momento – no aparecimento de novos 
setores econômicos, que modernizem e ampliem o 
conjunto das atividades produtivas como nas 
revoluções anteriores. 

(B) O resultado disso tem sido a brutal concentração da 
renda, riqueza e propriedade, motivada por uma 
revolução tecnológica assentada na 
hipermonopolização do capital.  

(C) O reconhecimento a respeito das novidades mais 
concentradas de funcionamento do capitalismo 
neste início de século leva à identificação de duas 
tendências da revolução técnico-científica atual. 

(D) Essa associação entre o fundo público e as finanças 
do setor privado, sobretudo das grandes 
corporações transnacionais, revela a força do 
processo de hipermonopolização do capital. 

�

6. Leia as alternativas abaixo e assinale aquela que 
apresenta a informação correta sobre pronome. 

 

(A) Na frase: “Tais procedimentos não são aceitos pela 
empresa”, o pronome destacado é classificado como 
demonstrativo. 

(B) Na frase: “Todos compraram o novo projeto que foi 
lançado na última reunião”, o pronome destacado é 
classificado como possessivo. 

(C) Na frase: “Os relatórios cujas assinaturas estão 
incorretas, serão anulados”, o pronome destacado é 
classificado como indefinido. 

(D) Na frase: “Todos sabem o quanto isso é relevante 
para o sucesso do procedimento”, o pronome 
destacado é classificado como pessoal. 

�

7. Assinale a alternativa na qual o uso do “que” tenha o valor 
de pronome relativo. 

 

(A) Todos perceberam que não houve possibilidade de 
acordo na reunião. 

(B) A nova diretora que ainda não foi apresentada, 
estará presente na próxima reunião. 

(C) O novo diretor disse que ainda não é o momento de 
novas contratações. 

(D) Os funcionários afirmaram que não serão 
convocados para a próxima reunião. 

�

8. As alternativas abaixo apresentam dois termos 
destacados. Assinale aquela em que os dois termos sejam 
exemplos de preposição essencial. 

 

(A) As duas equipes escolhidas para liderar a excursão 
não conseguiram realizar a tarefa. 

(B) Todos foram intimados a comparecer ao escritório 
para prestar declarações mais detalhadas.  

(C) Muitos trabalhadores ficaram perplexos com a nova 
medida adotada pela empresa. 

(D) Hoje os trabalhadores fizeram muitos protestos 
contra a nova medida da empresa. 
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MATEMÁTICA 
 

9. O setor de compras da prefeitura de Santana de Parnaíba 
comprou, para uma de suas secretarias uma geladeira 
que custava a vista R$ 1000,00. No entanto o pagamento 
foi feito em duas vezes, a juros simples, com taxa fixa de 
10% ao mês. O valor total pago pela geladeira foi igual a 

 

(A) R$ 1100,00 
(B) R$ 1150,00 
(C) R$ 1200,00 
(D) R$ 1250,00 

 

10. Em uma escola localizada no município de Santana de 
Parnaíba, 120 alunos fizeram a prova final e 15% foram 
reprovados. A quantidade de alunos que foram aprovados 
é igual a 

 

(A) 102 
(B) 105 
(C) 98 
(D) 85 

 

11. A cidade de Santana de Parnaíba possui uma área 
equivalente a 184 km² e 108875 habitantes, de acordo 
com o senso do IBGE de 2010. Com base nessas 
informações é correto afirmar que 

 

(A) na cidade há mais homens do que mulheres. 
(B) a densidade demográfica da cidade é de 

aproximadamente 591 habitantes por quilômetros 
quadrados. 

(C) o território de Santana de Parnaíba é equivalente ao 
dobro do Estado de São Paulo. 

(D) a densidade demográfica da cidade é igual a 109059 
quilômetros quadrados por habitante. 

 

12. A cidade de Santana de Parnaíba foi fundada em 14 de 
novembro de 1580. Em 14 de novembro de 2000, a cidade 
completou 

 

(A) 520 anos. 
(B) 500 anos. 
(C) 460 anos. 
(D) 420 anos. 

 

13. A cidade de Santana de Parnaíba possui, de acordo com 
o senso do IBGE de 2010, 108875 habitantes. Há na 
cidade também 1571 mulheres a mais do que homens. A 
quantidade de homens que existe na cidade é igual a 

 

(A) 53652 
(B) 43652 
(C) 33652 
(D) 23652 

 

14. Mariana é funcionária da prefeitura de Santana de 
Parnaíba e mora próximo ao local onde trabalha. Quando 
lhe perguntaram qual a distância que separa sua 
residência de seu local de trabalho, ela respondeu o 
seguinte: "essa distância equivale, em quilômetros, a um 
número inteiro positivo que, na reta numérica, esta entre 
3/2 e 5/2". A distância a que ela se referiu é igual a 

 

(A) 6 km. 
(B) 4 km. 
(C) 2 km. 
(D) 1 km. 

 
 
 

15. Simone foi a um restaurante, localizado em Santana de 
Parnaíba, e gastou o equivalente a R$ 37,95. Sobre esta 
quantia ela ainda deverá pagar uma taxa de serviço de 
10%. A quantia que corresponde a essa taxa é igual a um 
valor 

 

(A) menor que R$ 3,20. 
(B) maior que R$ 4,00. 
(C) maior que 3,20 e menor que R$ 3,50. 
(D) maior que R$ 3,50 e menor que R$ 4,00. 

�

16. Em uma campanha de prevenção contra a dengue, 50 
pessoas dividiram igualmente entre si a tarefa de visitar 
1000 casas de uma região da cidade. No dia previsto 
faltaram 10 pessoas e a quantidade de casas foi 
novamente dividida em partes iguais para cada um dos 
participantes da campanha. A quantidade de casas que 
cada participante presente visitou a mais no dia 
programado foi igual a 

 

(A) 5 
(B) 6 
(C) 9 
(D) 10 

�

ATUALIDADES 
 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 17. 
 

A Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) 
anunciou nesta sexta-feira (21) que seus comandantes 
não tinham conhecimento da presença do ex-ditador 
Muammar Kadhafi no comboio de cerca de 75 veículos 
que foi bombardeado por caças franceses enquanto fugia 
de Sirte, último reduto tomado pelas tropas do Conselho 
Nacional de Transição do país. O ataque aéreo dispersou 
os veículos e permitiu que as tropas rebeldes capturassem 
e matassem o ex-ditador na quinta-feira (20). (Fonte: G1 – 
21/10/2011) 
 

17. Muammar Kadhafi era ex-ditador da(o) 
 

(A) Líbia. 
(B) Síria. 
(C) Kwuait. 
(D) Egito. 

�

Leia o trecho abaixo para responder à questão 18. 
 

O grupo militante basco ETA divulgou um comunicado 
nesta quinta-feira, 20/10/2011, afirmando que encerrou 
sua campanha armada pela independência, que já durava 
43 anos. O grupo fez o anúncio no jornal basco Gara, que 
é usado geralmente como seu porta-voz. ETA declarou 
um cessar-fogo permanente em janeiro, mas até o 
momento não havia renunciado à luta armada como 
ferramenta para alcançar a independência do Estado 
Basco. (Último Segundo – 20/10/2011) 

 

18. O Estado Basco quer se tornar independente dos países 
 

(A) Itália e Suíça. 
(B) França e Espanha. 
(C) Alemanha e Polônia. 
(D) Áustria e Hungria. 
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Leia o trecho abaixo para responder à questão 19. 
 

Do nadador mais rápido do planeta, não dava para 
esperar outra coisa nos Jogos Pan-Americanos. O atleta 
caiu na água na noite desta quinta-feira (20/10/2011) para 
disputar sua prova favorita, o tiro curto dos 50m livre. 
Mesmo na altitude mexicana, só precisou de 21s58 para 
cruzar a piscina de Guadalajara, confirmar o favoritismo 
com a medalha de ouro e, de quebra, bater seu próprio 
recorde pan-americano. Atrás dele, completando a 
dobradinha verde-amarela, veio Bruno Fratus, com 22s05 
e, como já está virando hábito, uma bermuda emprestada 
do campeão olímpico. Foi o mesmo roteiro do 
Campeonato Mundial, quando Bruno rasgou sua bermuda 
e pegou uma do colega para cair na água. Deu certo outra 
vez. (Fonte: G1 – 20/10/2011) 

 

19. A notícia refere-se ao nadador 
 

(A) Leonardo de Deus. 
(B) Thiago Pereira. 
(C) Cesar Cielo. 
(D) Felipe Lima. 

 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 20. 
 

Empresa que importou lixo hospitalar dos EUA vende 
forros de bolso de "qualidade" para todo o país e em sites 
internacionais. (UOL – 17/10/2011) 

 

20. Responsável pela importação de lixo e restos hospitalares 
dos EUA para o Brasil, a empresa N A Intimidade Ltda-ME 
está localizada no estado brasileiro 

 

(A) Alagoas. 
(B) Recife. 
(C) Ceará. 
(D) Pará. 

 

Leia a tirinha abaixo para responder à questão 21. 
 

 
 

21. A tirinha refere-se ao empresário Steve Jobs que foi co-
fundador da(o) 

 

(A) Google. 
(B) Facebook. 
(C) Microsoft. 
(D) Apple. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

22. No Word 2007, o atalho Ctrl+P permite 
 

(A) formatar arquivo. 
(B) negritar o texto. 
(C) imprimir documento. 
(D) abrir tabela 

23. No Word 2007, para que seja diminuído o nível do recuo 
do parágrafo, deve-se usar a opção 

 

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

    
�

24. Tendo como referência o Word 2007, leia as proposições 
abaixo: 
 

I. É um processador de textos criado pela Microsoft. 
II. Não possui opção para inserção de tabelas. 
III. Possui a opção “Envelopes” na aba 

“Correspondências”. 
IV. Possui a opção “Palavras”, que mostra o número de 

palavras do documento. É possível formatar esta 
opção na caixa de diálogo “Contar Palavras”. 

 

É correto o que se afirma somente em 
 

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

�

25. No Excel 2007, o atalho Ctrl+1 leva à caixa de diálogo 
 

(A) Formatar Células. 
(B) Inserir Função. 
(C) Criar Etiqueta. 
(D) Inserir Gráfico. 

�

26. Tendo como referência o Excel 2007, a faixa de opções 

 representa respectivamente: 
 

(A) Dinheiro, Porcentagem e Casas Decimais. 
(B) Formato de Número de Contabilização, Estilo de 

Porcentagem e Separador de Milhares. 
(C) Formato financeiro, Estilo de Porcentagem e Casas 

Decimais. 
(D) Formato de Número de Contabilização, Separador 

de Milhares e Contador de Casas Decimais. 
�

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO 
 

As questões de 27 a 40 referem-se à Lei Complementar 
nº34, de 25 de maio de 2011, que dispõe sobre o Estatuto 
dos Servidores Públicos do Município de Santana de 
Parnaíba.  
 

27. Conforme o artigo 5, para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, os órgãos da 
Administração direta, as autarquias e as fundações 
poderão 

 

(A) nomear pessoal via concurso público. 
(B) contratar pessoal por tempo determinado, nas 

condições e prazos previstos em lei específica. 
(C) contratar pessoal por tempo indeterminado. 
(D) nomear pessoal sem contrato. 

�

28. De acordo com o artigo 11, parágrafo segundo, às 
pessoas com deficiência é assegurado o direito de se 
inscrever em concurso público para provimento de cargos 
cujas atribuições sejam compatíveis com as limitações 
que possuírem, sendo lhes reservadas 

 

(A) 2% (dois por cento) das vagas oferecidas. 
(B) 3% (três por cento) das vagas oferecidas. 
(C) 5% (cinco por cento) das vagas oferecidas. 
(D) 6% (seis por cento) das vagas oferecidas. 
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29. Segundo o artigo 25, a vacância do cargo decorrerá de 
 

(A) designação. 
(B) transferência. 
(C) posse em outro cargo inacumulável. 
(D) remoção. 

 

30. De acordo com o artigo 37, o período em estágio 
probatório é compreendido em 

 

(A) 26 meses. 
(B) 36 meses. 
(C) 46 meses. 
(D) 56 meses. 

 

31. No que se refere ao artigo 62, além do vencimento, 
poderão ser pagas ao servidor as seguintes vantagens: 

 

(A) Diárias; Gratificações e adicionais; Salário família. 
(B) Gratificações e adicionais; Salário família, 13º 

salário. 
(C) Férias; Gratificações e adicionais; Salário família. 
(D) Gratificações e adicionais; Férias, 13º salário. 

 

32. De acordo com o artigo 84, o adicional de sexta parte será 
devido aos servidores após 
 

(A) 6 anos ininterruptos de trabalho. 
(B) 15 anos ininterruptos de trabalho. 
(C) 25 anos ininterruptos de trabalho. 
(D) 35 anos ininterruptos de trabalho. 

 

33. Conforme o artigo 97, pelo nascimento do filho o servidor 
terá direito à licença paternidade de 

 

(A) 120 dias consecutivos. 
(B) 5 dias consecutivos. 
(C) 30 dias consecutivos. 
(D) 15 dias consecutivos. 

 

34. Segundo o artigo 106, o prazo máximo da licença para 
tratar de interesses particulares será de 

 

(A) 1 ano. 
(B) 2 anos. 
(C) 3 anos. 
(D) 4 anos. 

 

35. No que se refere ao artigo 117, caso o servidor apresente 
de 15 a 24 faltas, automaticamente o período de férias 
será reduzido para 

 

(A) 29 dias. 
(B) 25 dias. 
(C) 20 dias. 
(D) 18 dias. 

 

36. Segundo o artigo 135, NÃO faz parte das proibições ao 
servidor 
 

(A) retirar, sem prévia anuência da autoridade 
competente, qualquer documento ou objeto da 
repartição. 

(B) praticar usura sob qualquer de suas formas. 
(C) praticar atos de sabotagem contra o serviço público. 
(D) levar ao conhecimento da autoridade superior as 

irregularidades de que tiver ciência em razão do 
cargo. 

 
 

37. De acordo com o artigo 150, a demissão será aplicada no 
caso de 
 

(A) praticar usura sob qualquer de suas formas. 
(B) inassiduidade habitual. 
(C) incitar greves. 
(D) recusar fé a documentos públicos. 

�

38. De acordo com o artigo 161, a ação disciplinar de 
advertência, prescreverá em 
 

(A) 120 (cento e vinte) dias. 
(B) 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias. 
(C) 180 (cento e oitenta) dias. 
(D) 200 (duzentos) dias. 

�

39. Conforme o artigo 168, a sindicância será conduzida por 
comissão composta por no mínimo: 
 

(A) 5 servidores. 
(B) 7 servidores. 
(C) 4 servidores. 
(D) 3 servidores. 

�

40. Segundo o artigo 175, o prazo para a conclusão do 
processo administrativo NÃO excederá 
 

(A) 60 dias. 
(B) 45 dias. 
(C) 30 dias. 
(D) 15 dias. 
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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: 
 

A busca contínua da excelência no serviço público 
municipal 

 
 

RASCUNHO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


