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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões 1 e 2.  
 

Recado ao senhor 903 
 

Vizinho,  
 

Quem fala aqui é o homem do 1003. Recebi outro dia, 
consternado, a visita do zelador, que me mostrou a carta em 
que o senhor reclamava contra o barulho em meu apartamento. 
Recebi depois a sua própria visita pessoal - devia ser meia-noite 
- e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou 
desolado com tudo isso, e lhe dou inteira razão. O regulamento 
do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao 
seu lado a Lei e a Polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem 
direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 
quando há vozes, passos e músicas no 1003. Ou melhor: é 
impossível ao 903 dormir quando o 1003 se agita; pois como 
não sei o seu nome nem o senhor sabe o meu, ficamos 
reduzidos a ser dois números, dois números empilhados entre 
dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a Leste pelo 1005, a 
Oeste pelo 1001, ao Sul pelo Oceano Atlântico, ao Norte pelo 
1004, ao alto pelo 1103 e embaixo pelo 903 - que é o senhor. 
Todos esses números são comportados e silenciosos; apenas 
eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos 
fora dos horários civis; nós dois apenas nos agitamos e 
bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo 
sinceramente adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, 
um comportamento de manso lago azul. Prometo. Quem vier à 
minha casa (perdão; ao meu número) será convidado a se 
retirar às 21 :45, e explicarei: o 903 precisa repousar das 22 às 
7 pois às 8:15 deve deixar o 783 para tomar o 109 que o levará 
até o 527 de outra rua, onde ele trabalha na sala 305. Nossa 
vida, vizinho, está toda numerada; e reconheço que ela só pode 
ser tolerável quando um número não incomoda outro número, 
mas o respeita, ficando dentro dos limites de seus algarismos. 
Peço-lhe desculpas - e prometo silêncio.  

...Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e 
outro mundo, em que um homem batesse à porta do outro e 
dissesse: "Vizinho, são três horas da manhã e ouvi música em 
tua casa. Aqui estou". E o outro respondesse: "Entra, vizinho, e 
come de meu pão e bebe de meu vinho. Aqui estamos todos a 
bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é 
bela".  

E o homem trouxesse sua mulher, e os dois ficassem 
entre os amigos e amigas do vizinho entoando canções para 
agradecer a Deus o brilho das estrelas e o murmúrio da brisa 
nas árvores, e o dom da vida, e a amizade entre os humanos, e 
o amor e a paz. 

 
Rubem Braga 

(Para Gostar de Ler. São Paulo: Editora Ática, 1999 ) 
 

1. O texto tem como objetivo 
 

(A) reclamar para o zelador do barulho feito pelo vizinho 
do 1003.  

(B) responder às reclamações do vizinho do 903.  
(C) sugerir que o vizinho que reclama passe a 

frequentar o apartamento 1003.  
(D) comentar acerca das dificuldades da vida em 

condomínio.  
 

2. Sobre o trecho “ Recebi, outro dia, consternado , a visita 
do zelador (...)”, assinale a alternativa que apresenta os 
sinônimos pala a palavra consternado :  

 
(A) tristeza, perturbação, desânimo, prostrado.  
(B) alegria, felicidade, euforia, prazer.  
(C)  raiva, ódio, ira, cólera.  
(D) satisfação, respeito, amizade, companheirismo.  

Leia a oração para responder à questão 3. 
 

Gosto do verão, mas também aprecio o inverno. 
 

3. Assinale a alternativa que classifica a conjunção presente 
na oração.  
 

(A) Conjunção conclusiva.  
(B) Conjunção aditiva. 
(C) Conjunção temporal.  
(D) Conjunção explicativa.  

 

4. Assinale a alternativa em que a oração apresenta sentido 
figurado. 

 

(A) Ganhei uma correntinha de ouro.  
(B) Minha mãe trabalha em um lugar que compra e 

vende ouro.  
(C) Ana é tão educada, uma menina de ouro!  
(D) Minha aliança anterior era de ouro.  

 

5. Assinale a alternativa que apresenta a ortografia correta 
de todas as palavras:  

 

(A) acréscimo, cresso, seiscentos, imprenscindível. 
(B) acréscimo, cresço, seiscentos, imprescindível.  
(C) acréscimo, cresço, seiscentos, impressindível. 
(D) acréssimo, cresço, seissentos, imprenscindível.  

 

6. Quanto à regência nominal, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Havia muita simpatia com os dois amigos.  
(B) Estou curioso para com a prova que será amanhã.  
(C) Aquela função era compatível de salário.  
(D) É preferível chegar um pouco mais cedo a chegar 

atrasado. 
 

7. Assinale a frase que apresenta o uso correto da vírgula: 
 

(A) Todos os alunos da sala, foram suspensos.  
(B) São Paulo, considerada a maior metrópole brasileira, 

é uma cidade muito agitada. 
(C) José o rapaz que vende o pão, hoje não veio.   
(D) Alice, Tereza e Carla, querem ir ao clube amanhã.  

 

8. Assinale a única alternativa em que a crase foi usada 
corretamente: 

 

(A) Ele veio à pé.  
(B) Fui à cidade fazer compras de Natal.  
(C) Não vendemos à prazo.  
(D) Ficou à pensar nela o dia todo.  

 

MATEMÁTICA  
 
9. Três funcionários da Prefeitura de Santana de Parnaíba 

foram à lanchonete mais próxima do serviço, comprar 
comida. O primeiro funcionário comprou 1/5 de torta. O 
segundo, 1/3. O terceiro, que levou o restante, pagou 
R$14,00. Podemos dizer que a torta custava 
 
(A) R$ 14,00 
(B) R$ 15,00 
(C) R$ 30,00 
(D) R$ 31,00 

 

10. A sequência crescente exata dos valores 3/8, 8/3, 7/15 
4/21, 3/5 é: 
 
(A) 3/8 < 4/21 < 7/15 < 3/5 < 8/3 
(B) 7/15 < 3/5 < 4/21 <3/8 < 8/3 
(C) 7/15 < 4/21 < 3/5 < 8/3 < 3/8 
(D) 4/21 < 3/8 < 7/15 < 3/5 < 8/3 
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11. Dois funcionários da Prefeitura de Santana de Parnaíba 
devem emitir 106 itens nos pedidos de compra de 
materiais. Essa quantidade de pedidos foi distribuída entre 
si, sendo diretamente proporcionais às respectivas idades 
dos dois funcionários e inversamente proporcionais aos 
seus respectivos tempos de serviço na Prefeitura. Se um 
deles tem 30 anos e trabalha há 5 anos na Prefeitura, 
enquanto o outro tem 51 anos e trabalha lá há 18 anos, o 
número de itens que o mais velho deverá emitir é de 
 

(A) 20 
(B) 34 
(C) 53 
(D) 72 

 

12. No departamento em que trabalho, meu superior tem 50 
anos de idade e eu tenho 30. Daqui a 5 anos, a idade dele 
será x % da minha. O valor de x é 
 

(A) 143 
(B) 157 
(C) 167 
(D) 183 

 

13. Uma construção receberá 11m3 de areia, que será 
entregue por um caminhão basculante. A largura da 
caçamba desse veículo é de 2,7 m e vai ser preenchida 
com a areia até a altura de 1,2 m. O comprimento da 
caçamba, para que a quantidade que será transportada 
seja de 11m3, será aproximadamente de 
 

(A) 3,4 m 
(B) 3,8 m 
(C) 4,2 m 
(D) 4,8 m 

 

14. Seja x um número natural que multiplicado por 9 dará um 
outro número natural em que todos os algarismos são 
iguais a 3. A soma dos algarismos de x é 
 

(A) 7 
(B) 9 
(C) 10 
(D) 13 

 

15. Uma caixa d’água tem o formato de um cilindro reto, altura 
de 4 m e raio da base igual a 3 m. Se no seu interior, a 
quantidade de água disponível ocupa 25% do seu volume, 
podemos dizer que o número de litros de água que faltam 
para enchê-lo é de 
 

(A) 80200 
(B) 84800 
(C) 90600 
(D) 95900 

 

16. Se numa numeração de um livro, foram usados 750 
algarismos, podemos dizer que a quantidade de páginas 
desse livro é de 
 

(A) 252 
(B) 286 
(C) 299 
(D) 313 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 
17. Assinale a alternativa que apresenta as regiões do planeta 

que são as mais atingidas pela escassez da água. (Fonte:  
UOL – Educação, 21/03/2012) 

 
(A) África e Oriente Médio. 
(B) Metrópoles de Nova York, Cidade do México, São 

Paulo e Pequim. 
(C) América Central e Oceania. 
(D) Índia e África. 

 

18. Noticiado no jornal Estado de São Paulo (21/04/2012), a 
CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Carlinhos 
Cachoeira tem por objetivo investigar  

 
(A) as ações ilícitas do superfaturamento da construtora 

Delta. 
(B) a intromissão do crime organizado no Executivo, 

Legislativo e no Judiciário, em níveis federal, 
estadual e municipal. 

(C) as ações dos partidos políticos. 
(D) o financiamento criminoso de campanhas eleitorais. 

 

19. Assinale a alternativa que apresenta as cidades que 
receberão jogos da Copa do Mundo de 2014. 

 
(A) 12 cidades-sede: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo 

(SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), 
Brasília (DF), Campo Grande (MTS), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife 
(PE) e Salvador (BA).  

(B) 12 cidades-sede: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo 
(SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), 
Brasília (DF), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), Fortaleza 
(CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife (PE) e 
Salvador (BA). 

(C) 12 cidades-sede: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo 
(SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), 
Brasília (DF), Campo Grande (MTS), Florianópolis 
(SC), Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), 
Recife (PE) e Salvador (BA). 

(D) 12 cidades-sede: Rio de Janeiro (RJ), São Paulo 
(SP), Belo Horizonte (MG), Porto Alegre (RS), 
Florianópolis (SC), Cuiabá (MT), Curitiba (PR), 
Fortaleza (CE), Manaus (AM), Natal (RN), Recife 
(PE) e Salvador (BA). 

 

Leia a manchete abaixo para responder à questão 20. 
 

“O governo federal prepara um decreto que vai criar um 
percentual obrigatório mínimo de compra de ‘produtos verdes’." 

(Fonte:  Folha de São Paulo, 08/04/2012) 
 

20. Será valorizada a contratação de produtos que 
 
(A) gerem menos energia solar em sua fabricação. 
(B) gerem menos resíduos sólidos e líquidos. 
(C) gerem menor consumo de água. 
(D) gerem menos resíduos com menor consumo de 

água e energia. 
 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 21. 
 
“Albert Einstein tinha apenas 26 anos quando publicou, 

em 1905, cinco artigos que revolucionaram vários domínios da 
física. Ele foi um cientista aclamado pela academia e pelo 
público, que adorava os debates, as viagens e que precisou 
trocar de país várias vezes.” (Fonte:  UOL – Educação, 26/03/2012) 
 
21. A descoberta que deu o Prêmio Nobel a Eisntein foi 

 
(A) a teoria da Relatividade Restrita. 
(B) a teoria da Relatividade Geral. 
(C) o estudo do efeito fotoelétrico (a natureza 

corpuscular da luz). 
(D) o estudo da refração da luz. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

22. No Windows XP, é possível copiar, mover, renomear e 
procurar arquivos e pastas utilizando-se o  

 
(A) Microsoft Office. 
(B) Internet Explorer. 
(C) Inicializar. 
(D) Windows Explorer. 

 

23. Assinale a alternativa que apresenta o caminho para se 
inserir uma nova tabela em um documento do Microsoft 
Office Word 2007. 

 
(A) Menu Tabela > Inserir células. 
(B) Menu Inserir > Tabela. 
(C) Menu Tabela > Inserir. 
(D) Menu Inserir > Campo > Tabela. 

 

24. No Microsoft Office Word 2007, as teclas de atalho 
utilizadas para copiar a formatação de uma palavra ou 
texto selecionados são: 
 
(A) Ctrl+Shift+C. 
(B) Shift+C. 
(C) Crtl+Alt+C. 
(D) Ctrl+Shift+V. 

 

25. Observe a figura abaixo extraída do Microsoft Office Excel 
2007: 

 

 
 
 Com base no resultado apresentado na célula A7, é 

possível afirmar que a função de cálculo utilizada nesta 
célula foi a função 

 

(A) SE.  
(B) MÁXIMO. 
(C) MÉDIA. 
(D) MÍNIMO. 

 

26. Sobre as teclas de atalho usadas no Internet Explorer 8, 
assinale a alternativa correta. 

 
(A) Ctrl + O abre uma nova janela de navegação. 
(B) Ctrl + F abre a opção “Localizar”. 
(C) Shift + D abre uma nova aba. 
(D) Ctrl + A salva a página aberta. 
 

 
 
 
 
 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  
 
27. O provimento dos cargos públicos far-se-á por ato da 

autoridade competente, do Poder ou Entidade que 
realizou o concurso. São formas de provimento de cargo 
público: 
 
I. Nomeação. 
II. Indicação. 
III. Reversão. 
IV. Desintegração. 
V. Aproveitamento. 

 
É correto o que se afirma em: 

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

 

28. Assinale a alternativa INCORRETA. 
 
(A) Conforme artigo 27, remoção é o deslocamento do 

servidor, no interesse da administração, no âmbito 
do mesmo quadro, de um órgão para outro do Poder 
Executivo. 

(B) Conforme artigo 28, redistribuição é o deslocamento 
do servidor provido ou não, para quadro de pessoal 
de outro órgão ou entidade do mesmo poder, 
observando sempre o interesse do servidor. 

(C) A remoção entre secretarias será feita por ato do 
órgão competente e de comum acordo entre as 
secretarias envolvidas. 

(D) A redistribuição dar-se-á exclusivamente para 
ajustamento de quadros de pessoal às necessidades 
dos serviços, inclusive nos casos de reorganização, 
extinção ou criação de órgão ou entidade. 

 

29. Estágio probatório tem por objetivo avaliar a aptidão e a 
capacidade do servidor para desempenho das atribuições 
do cargo de provimento efetivo, para o qual foi nomeado, 
mediante concurso público, observados critérios de 
avaliação a serem disciplinados em regulamento. 
Ao servidor em estágio probatório, somente poderão ser 
concebidas as seguintes licenças: 
 
I. Para tratamento de saúde pelo prazo máximo de 4 

(quatro) meses. 
II. Para gestante, adotante e paternidade. 
III. Por acidente de trabalho. 
IV. Licença prêmio. 
V. Para atividade política. 

 
É correto o que se afirma em: 

 
(A) I, II, III, IV e V. 
(B) I, III e IV, apenas. 
(C) II e V, apenas. 
(D) II, III e V, apenas. 
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30. O artigo 43 cita a jornada de trabalho a ser cumprida pelos 
servidores do Município de Santana de Parnaíba. Com 
relação à jornada de trabalho, assinale a alternativa 
INCORRETA. 
 
(A) Todo servidor cuja jornada de trabalho for superior a 

6 (seis) horas diárias deverá cumprir, 
obrigatoriamente, um intervalo de 1 (uma) hora para 
descanso ou refeição, a qual não será acrescida à 
jornada diária. 

(B) O intervalo de descanso ou refeição também 
ocorrerá quando o servidor realizar mais de 6 (seis) 
horas extras. 

(C) O intervalo deve ocorrer, preferencialmente, na 
metade da jornada de trabalho, não se admitindo 
que seja cumprido ao final do expediente, exceto 
nos casos de real necessidade, devidamente 
justificada pela chefia imediata. 

(D) A jornada dos servidores ocupantes de cargos de 
provimento efetivo será disciplinada no plano de 
cargos. 

 

31. Todo servidor responde civil, penal e administrativamente 
pelo exercício irregular de suas atribuições. As 
penalidades podem ser: 

 
I. Advertência. 
II. Suspensão. 
III. Multa correspondente à metade da remuneração. 
IV. Demissão. 
V. Cassação de aposentadoria ou disponibilidade. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I, III, IV e V, apenas. 
(C) I, IV e V, apenas. 
(D) I, II, III, IV e V. 

 

32. Considerando o artigo 77 que trata de adicional pela 
Prestação de Serviços Extraordinários, analise o texto 
abaixo. 

 
O servidor excepcionalmente poderá ser convocado para 
jornada de trabalho de ___________ horas aos sábados, 
domingos e feriados, quando a remuneração será igual a 
_____________ da hora normal de trabalho aos sábados 
e _______________ aos domingos e feriados. 

 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente às lacunas. 
 
(A) até 08 (oito) / 50% (cinquenta por cento) / 100% 

(cem por cento) 
(B) até 08 (oito) / 65% (sessenta e cinco por cento) / 

75% (setenta e cinco por cento) 
(C) até 06 (seis) / 60% (sessenta por cento) / 65% 

(sessenta e cinco por cento) 
(D) até 04 (quatro) / 60% (sessenta por cento) / 85% 

(oitenta e cinco por cento) 
 

 
 
 
 

33. Ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo cabe 
direito, após cinco anos de efetivo exercício, a licença 
para tratar de assuntos particulares pelo prazo de 02 
(dois) anos consecutivos sem remuneração, sendo que o 
início ficará sujeito aos critérios da Administração, 
devidamente fundamentados. 
Com base nas informações acima, do artigo 106, assinale 
a alternativa correta. 
 
(A) A licença poderá ser interrompida antes do fim do 

prazo solicitado. 
(B) Será negada a licença, quando inconveniente ao 

interesse do serviço. 
(C) Usufruída a licença, somente será definido novo 

pedido após 2 (dois) anos do efetivo exercício. 
(D) O servidor poderá gozar a licença mesmo se estiver 

investido em função de confiança ou ocupando 
cargo em comissão. 

 

34. Segundo o artigo 117, o tempo de férias será reduzido, 
quando o servidor contar, no período aquisitivo com as 
seguintes faltas: 

 
I. de 06 a 14 faltas – gozará 24 dias. 
II. de 15 a 24 faltas – gozará 18 dias. 
III. de 25 a 32 faltas – gozará 12 dias. 
IV. superiores a 32 dias não consecutivos no período de 

1 (um) ano implicarão, na perda das férias 
correspondentes. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) I, II e III, apenas. 
(B) I, II e IV, apenas. 
(C) II, III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 

 

35. Analise as proposições abaixo. 
 

I. O servidor demitido ou exonerado perderá a 
indenização relativa ao período de férias a que tiver 
direito e inclusive ao incompleto, pelo referido 
exercício. 

II. Perderá o direito de férias o servidor que, no período 
aquisitivo, houver gozado licença para tratamento de 
saúde superior a 30 (trinta) dias. 

III. As férias regulamentares podem ser usufruídas em 
períodos não inferiores a 15 dias cada um, sendo o 
adicional de férias pago proporcionalmente a cada 
período. 

IV. É proibida a acumulação de férias, salvo por 
imperiosa necessidade do serviço pelo prazo 
máximo de 02 (dois) períodos, atestada a 
necessidade pelo chefe imediato do servidor. 

 
Tratando-se do Título Férias, é correto o que se afirma 
em: 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II, III e IV, apenas. 
(C) III e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
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36. Assinale a alternativa correta. 
 

(A) Artigo 141 – A responsabilidade penal não abrange 
os crimes e contravenções imputadas ao servidor, 
nessa qualidade. 

(B) Artigo 142 – A responsabilidade administrativa não 
poderá ser resultado de ato omissivo ou comissivo 
praticado no desempenho do cargo, emprego ou 
função. 

(C) Artigo 143 – As sanções civis, penais e 
administrativas não poderão cumular-se, sendo 
independentes entre si. 

(D) Artigo 144 – A responsabilidade civil ou 
administrativa do servidor será afastada no caso de 
absolvição criminal que negue a existência do fato 
ou sua autoria. 

 

37. O Capítulo IV trata do afastamento preventivo a fim de que 
o servidor não venha a influir na ____________ ou para 
evitar a continuidade de ________________ de natureza 
grave. A autoridade instauradora do processo disciplinar 
poderá ordenar, pelo prazo de até 60 (sessenta) dias: o 
seu afastamento da função, sem prejuízo da 
remuneração. 

 
Assinale a alternativa que completa correta e 
respectivamente as lacunas acima. 
 
(A) Convocação da investigação / discussões 
(B) Apuração de irregularidades / transgressões 
(C) Elaboração de mandato / suposições 
(D) Organização investigativa / declarações 

 

38. Os artigos 198 a 206, referem-se à Revisão da 
Sindicância e do Processo Administrativo. A sindicância 
ou processo administrativo poderão ser revistos, a 
qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando se 
aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de 
justificarem a inocência do servidor ou inadequação da 
penalidade aplicada. 
Analise as proposições abaixo: 
 
I. No caso de falecimento, ausência ou 

desaparecimento do servidor, qualquer pessoa da 
família poderá requerer a revisão do processo. 

II. No caso de incapacidade mental do servidor, a 
revisão será requerida pelo respectivo curador. 

III. O requerimento de revisão será dirigido ao 
Presidente da Câmara de vereadores, que, com 
base no parecer exarado pelo Presidente da 
comissão Permanente Processante, poderá indeferir 
o pedido quando manifestado improcedente. 

IV. Nos casos em que o pedido não for manifestamente 
improcedente, o Presidente da Câmara de 
Vereadores designará Comissão Revisora 
constituída por 3 (três) servidores, indicando dentre 
eles o seu Presidente. 

 
É correto o que se afirma em 
 
(A) I e II, apenas. 
(B) II e III, apenas. 
(C) II e IV, apenas. 
(D) I, II, III e IV. 
 

39. Conforme prevê o artigo 150, são passíveis de demissão 
do servidor as situações abaixo, EXCETO,  

 
(A) improbidade administrativa. 
(B) subordinação em serviço. 
(C) revelação de segredos apropriado  em razão do 

cargo. 
(D) lesão aos cofres públicos e dilapidação do 

patrimônio municipal. 
 

40. Conforme o artigo 32, posse é a investidura em cargo 
público, momento que indica o início dos direitos e dos 
deveres do cargo e gera as restrições, impedimentos e 
incompatibilidades. 

 
Analise as proposições. 
 
I. Exercício é o efetivo desempenho das atribuições, 

deveres e responsabilidades do cargo público ou da 
função de confiança. 

II. A posse e o início do exercício serão concomitantes, 
salvo exceções previstas em lei. 

III. No ato da posse e exoneração do cargo, o servidor 
deverá apresentar declaração de imposto de renda. 

IV. No ato de posse, o servidor também apresentará 
declaração de bons antecedentes. 

 
É correto o que se afirma em 

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

 

REDAÇÃO  
 
Elabore um texto dissertativo-argumentativo com, no 
mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas, 
efetivamente, escritas acerca do tema: 

 
Propostas para uma Gestão Pública Municipal efetiva 

 
RASCUNHO: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7  Instituto Mais – Prefeitura do Município de Santana de Parnaíba – 214 – Assistente em Gestão Pública. 
 
 

 


