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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 5.  
 

Grave, o recado 
 
Descobri por esses dias que deixar recado no celular saiu 

de moda. Pior, tornou-se quase falta de educação, algo assim 
como pedir dinheiro emprestado ou mordida de sanduíche. 

Fiquei sabendo desta nova cláusula da etiqueta ao ligar 
para uma amiga, advogada. Ela não atendeu, entrou a gravação 
e eu já estava pensando em alguma gracinha para dizer, uma 
dessas bobagens inúteis e carinhosas que regalamos às 
pessoas queridas - como um bombom que se larga na mesa de 
uma colega de trabalho, na volta do almoço -, quando dei com 
as torpes palavras: "Oi, aqui é a Mariana, POR FAVOR, NÃO 
DEIXE RECADO, prefiro que me mande uma mensagem de 
texto". 

Eu, ingênuo, achei que o problema era da Mariana. 
Tadinha, tá trabalhando muito, ralando ali naquele balcão de 
tragédias que é o exercício do direito; normal que, em nome de 
causas maiores, tenha deixado para trás os pequenos prazeres 
da vida. Como não queria ser responsabilizado pela 
condenação de inocentes ou pela absolvição de criminosos, 
desliguei o telefone antes do bip e esqueci o assunto. 

Até que, anteontem, liguei para um amigo músico. Vejam 
bem: mú-si-co. E não é que ouvi o mesmo desaforo? "Oi, aqui é 
o Jaime, NÃO DEIXE RECADO, me manda um SMS ou um e-
mail e eu te respondo, tá?". Não, Jaime, não tá. O que é isso, 
companheiro?! Cê é controlador de voo? Motorista de 
ambulância? Vendedor de amendoim em final de campeonato? 
Não; então não enche o saco e ouve meu recado, que eu te 
conheço desde o jardim 2 e acho que mereço 27 segundos de 
seu tempo, cazzo! 

Fossem só a Mariana e o Jaime, tudo bem, mas assuntei 
por aí e descobri que a birra é consensual. "Se o bina nos 
informa quem ligou e o SMS e o e-mail dão conta de qualquer 
mensagem, pra que perder tempo escutando aquela ladainha?", 
dizem. 

Realmente, tem sua lógica. Sugiro, aliás, aplicá-la a outras 
esferas do comportamento humano, de modo deixar nosso 
cotidiano mais eficiente. Por exemplo: se já existem vitaminas 
em pílulas e carboidrato em gel, pra que fazer uma refeição? 
Céus, que época para se viver! 

Não, talvez não seja a época, mas a idade em que me 
encontro, em que se encontra a maioria das pessoas com quem 
convivo: 30 e poucos anos. Essa presunção estúpida de que 
cada um de nós é uma engrenagem fundamental na máquina 
do mundo, elo importantíssimo no processo de fritura do 
torresmo. 

Estou fazendo graça; sinto-me um tanto hipócrita. Não fujo 
à regra. Também ando por aí, afobadinho e ansioso, querendo 
otimizar meu tempo, com raiva dos outros sempre que se 
tornam obstáculos à plena realização das minhas capacidades 
produtivas. 

Que ridículo. No fim das contas, o único momento em que 
seremos 100% produtivos, em que nem uma célula será 
desperdiçada e nem uma caloria gasta em vão, é quando 
virarmos adubo para o capim do cemitério. E nessa hora, meus 
caros, enquanto estivermos devolvendo ao cosmos a energia 
que nos foi brevemente emprestada, não precisaremos nos 
preocupar: ninguém vai telefonar para atrapalhar nosso 
trabalho. Ou melhor, o das minhocas. 
 

Antonio Prata – Folha de S.Paulo – 15/2/2012 
 
 
 

1. No texto, o autor lamenta uma aparentemente nova regra 
de etiqueta social, que é a de não deixar recado na caixa 
postal do celular dos outros. Ele descobriu que a regra era 
consensual e se estendia além do seu grupo de amigos 
quando 

 
(A) ele mesmo descobriu que se irrita quando alguém 

faz isso com ele. 
(B) abordou a mesma questão a outras pessoas, 

explicitada pelo uso do sujeito indeterminado no 
verbo “dizem”. 

(C) seus amigos Mariana e Jaime lhe falaram que a 
regra tem lá a sua lógica e que ninguém gosta 
mesmo de ficar ouvindo mensagens na caixa postal. 

(D) percebeu que o SMS ou o e-mail são bem mais 
práticos e mais baratos que a caixa postal do celular. 

 

2. Quando o autor sugere que ninguém mais se alimente, ele 
 

(A) critica a prática das refeições, considerada por ele 
arcaica. 

(B) ironiza a atual obsessão do ser humano de tornar 
tudo mais prático, eficiente e rápido. 

(C) exalta os avanços da ciência e da tecnologia.  
(D) relativiza o que é de fato importante e o que não tem 

tanta importância nos tempos modernos. 
 

3. A pontuação usada no título, com a vírgula logo depois da 
palavra “grave”, 

 
(A) está intencionalmente incorreta, pois não deve haver 

vírgula entre sujeito e predicado. O título usado nos 
remete à linguagem rápida e sem cuidado dos SMS, 
onde cometemos muitos erros. 

(B) indica que usar pontuação incorretamente é tão 
grave e mal-educado quanto deixar mensagem na 
caixa postal. 

(C) graceja com as duas possibilidades de vírgula na 
expressão. “Grave”, como verbo no imperativo, não 
há vírgula. Já como adjetivo a palavra pede essa 
vírgula para fugir da ambiguidade da expressão. 

(D) reflete a lógica irônica do uso das mensagens de 
caixa postal e, principalmente, de SMS. 

 

4. Na frase: “Fossem só a Mariana e o Jaime”, o verbo usado 
está no 

 
(A) presente do indicativo. 
(B) pretérito imperfeito do indicativo. 
(C) presente do subjuntivo. 
(D) pretérito imperfeito do subjuntivo. 

 

5. Na frase “a idade [...] em que se encontra a maioria das 
pessoas com quem convivo”, 
 
(A)  não há nenhum erro gramatical. 
(B) “a maioria” pede verbo no plural: “se encontram”. 
(C) o correto seria “das pessoas que convivo”. 
(D) o único erro gramatical é de regência verbal. 

 

6. Assinale a alternativa que não possui erros ortográficos. 
 
(A) Mais de sessenta adolescentes foram levados em 

detensão. 
(B) De acordo com a tese do diretor, o aluno foi expulso 

por indisciplina. 
(C) O vereador acendeu ao poder tão rápido que gozou 

de todos os privilégios políticos. 
(D) Refújio da mente é absolvição da dor. 
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Leia a oração abaixo para responder às questões 7 e 8
 

Ávido para sair da escola fazia dois meses, João
aguentou e chorou.  

 
7. A frase acima 
 

(A) não possui erro gramatical. 
(B) possui erro de regência nominal. 
(C) possui erro de concordância verbal.
(D) possui erros de regência nominal e concordância 

verbal. 
8. Assinale a alternativa em que a oração está redigida 

corretamente. 
 

(A) Ávido para sair da escola fazia dois meses, João 
não aguentou e chorou. 

(B) Ávido por sair da escola faziam dois meses, João 
não aguentou e chorou. 

(C) Ávido por sair da escola fazia dois meses, João não 
aguentou e chorou. 

(D) Ávido para sair da escola faziam dois meses, João 
não aguentou e chorou. 

MATEMÁTICA  
 

9. Na Prefeitura de Santana de Parnaíba, avistei um avião da 
Força Aérea Brasileira voando a 11000 metros acima do 
nível do mar (altitude de cruzeiro). Se o local em que 
estava observando-o está a 719 metros acima do nível do 
mar, posso dizer que o avião estava distante de mim a

 
(A) 9000 m 
(B) 9719 m 
(C) 10281 m 
(D) 11719 m 

10. Uma temperatura passou de -5ºC para 23ºC. Podemos 
dizer que a variação da temperatura foi de:

 
(A) 18ºC 
(B) 23ºC 
(C) 28ºC 
(D) 33ºC  

 
11. Indique com uma fração a área pintada. 
 
 

 
(A) 8/25 
(B) 8/33 
(C) 8/35 
(D) 8/37 
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ixo para responder às questões 7 e 8. 

sair da escola fazia dois meses, João  não 
 

possui erro de concordância verbal. 
possui erros de regência nominal e concordância 

 

Assinale a alternativa em que a oração está redigida 

Ávido para sair da escola fazia dois meses, João 

Ávido por sair da escola faziam dois meses, João 

ois meses, João não 

Ávido para sair da escola faziam dois meses, João 

 
 

Na Prefeitura de Santana de Parnaíba, avistei um avião da 
Força Aérea Brasileira voando a 11000 metros acima do 

r (altitude de cruzeiro). Se o local em que 
o está a 719 metros acima do nível do 

mar, posso dizer que o avião estava distante de mim a 

 

5ºC para 23ºC. Podemos 
dizer que a variação da temperatura foi de: 

 

 

12. Os funcionários da Prefeitura de Santana de Parnaíba 
alugaram um sítio que tem uma piscina. Para enchê
uma torneira leva 6 horas. Outra torneira leva 3 horas. 
Juntas, o tempo total para encherem a piscina é de
 
(A) 1 h 
(B) 2 h 
(C) 3 h 
(D) 4 h 

13. Para encher um balão de festa redondo, assoprei até este 
adquirir 15 cm de diâmetro. Veja figura:

Posso dizer que para fazer o balão da figura acima são 
gastos a quantidade de ar aproximada de
 
(A) 686 cm2 
(B) 693 cm2 
(C) 700 cm2 
(D) 707 cm2 

14. Uma pessoa está precisando tirar uma cópia de um 
documento ampliada. Se o lado menor mede 150 mm de 
largura no documento original e, será impresso dentro de 
um formato A4 (210 x 297 mm), podemos dizer que a 
altura, depois da impressão, será de 297 mm e será 
máxima no documento original, sem cortes ou 
espaçamentos, se for de 
 
(A) 183 mm 
(B) 191 mm 
(C) 200 mm 
(D) 212 mm 

15. Se a prefeitura der um aumento para seus funcionários, de 
uma certa classe, de 21% e, sabendo que o salário atual é 
de R$ 2533,00, o valor passará a ser de
 
(A) R$ 2838,40 
(B) R$ 3000,00 
(C) R$ 3064,93 
(D) R$ 3231,63 
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Os funcionários da Prefeitura de Santana de Parnaíba 
alugaram um sítio que tem uma piscina. Para enchê-la, 
uma torneira leva 6 horas. Outra torneira leva 3 horas. 
Juntas, o tempo total para encherem a piscina é de 

 

encher um balão de festa redondo, assoprei até este 
adquirir 15 cm de diâmetro. Veja figura: 

 
Posso dizer que para fazer o balão da figura acima são 
gastos a quantidade de ar aproximada de 

 

está precisando tirar uma cópia de um 
documento ampliada. Se o lado menor mede 150 mm de 
largura no documento original e, será impresso dentro de 
um formato A4 (210 x 297 mm), podemos dizer que a 
altura, depois da impressão, será de 297 mm e será 

documento original, sem cortes ou 
 

 

Se a prefeitura der um aumento para seus funcionários, de 
classe, de 21% e, sabendo que o salário atual é 

de R$ 2533,00, o valor passará a ser de 
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16. Um par de engrenagens, conhecido também como pião e 
coroa (veja a figura), possui uma engrenagem com 13 
dentes e outra com 25. 

 

Quando a engrenagem maior dá x voltas, ela faz a menor 
girar y voltas, no sentido contrário. 
Se y = 3, x será aproximadamente: 
 

(A) 1,6 
(B) 2,3 
(C) 3,0 
(D) 5,7 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 
17. Segundo o jornal Estado de São Paulo (04/04/2012), a 

confiança dos brasileiros na presidente Dilma Rousseff 
oscilou conforme apontou a pesquisa CNI/Ibope: 
 
(A) saltou de 68% para 72%. 
(B) saltou de 60% para 68%. 
(C) saltou de 56% para 60%. 
(D) saltou de 60% para 72%. 

 

18. Segundo o jornal Estado de São Paulo (21/04/2012), 
cerca de três mil pessoas, pelos cálculos da Polícia Militar, 
participaram no dia 21 de abril da Marcha contra a 
Corrupção, na Esplanada dos Ministérios. Essa marcha se 
deu em protesto 

 
(A) ao baixo salário dos professores.  
(B) à CPI do Mensalão. 
(C) ao envolvimento de políticos com a organização 

criminosa comandada pelo bicheiro Carlinhos 
Cachoeira. 

(D) à invasão dos índios no sul da Bahia. 
 

Leia a notícia abaixo para responder à questão 19. 
 

“Os presidentes de bancos de desenvolvimento dos Brics 

(Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul) assinaram acordos 

que vão permitir o financiamento de comércio e investimento em 

moeda local”. (Fonte:  OESP, 29 março 2012) 
 

 

19. O objetivo da medida é aumentar a cooperação entre os 
bancos de desenvolvimento dos Brics para 

 
(A) diminuir o comércio entre os países do bloco. 
(B) aumentar a visibilidade desses países. 
(C) evitar a vinculação do negócio ao dólar, e portanto, a 

exposição à flutuação cambial. 
(D) prejudicar a obtenção de financiamento com 

instituições de fomento do país onde o investimento 
será realizado. 

Leia a notícia abaixo para responder à questão 20. 
 

“Levantamento feito pelo Estado nos 38 ministérios do 

governo da presidente Dilma Rousseff aponta que um terço dos 

ministros integra hoje uma elite do funcionalismo com 

supersalários que ultrapassam o teto salarial de R$ 26.723,15. 

São 13 ministros que engordam seus rendimentos com jetons 

por participação em conselhos de empresas”. (Fonte:  OESP, 07 

abril 2012) 

 
20. Para tentar por um freio nos supersalários, o governo 

federal decidiu 
 

(A) acabar com os jetons concedidos. 
(B) acabar com o acúmulo de conselhos que têm 

relação com as respectivas pastas. 
(C) encaminhar projeto de lei complementar que 

estabelece que nenhum servidor público pode 
ganhar mais que a remuneração de ministro do 
Supremo Tribunal Federal (STF). 

(D) criar um limite para que os jetons pagos a ministros 
tenham um teto fixo. 

 
 

Leia o trecho abaixo para responder à questão 21. 
 

“Pensativa, a rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, contempla 

por alguns segundos a imagem da cidade do Rio de Janeiro 

com o Cristo Redentor exibida na tela de uma TV e tenta se 

lembrar de quando esteve lá, mas em vão. Ela parou um pouco 

para pensar e depois disse apenas algo como 'faz muito 

tempo'". (Fonte:  UOL – Educação, 07/03/2012) 

 
21. A visita da rainha da Inglaterra, Elizabeth 2ª, aconteceu no 

ano  
 

(A) 1970. 
(B) 1968. 
(C) 1977. 
(D) 1980. 

 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 
22. Sobre o Internet Explorer 8, assinale a alternativa correta. 
 

(A) O botão serve para voltar à página navegada 
anteriormente. 

(B) O botão  serve para acessar as configurações 
de data e hora do navegador. 

(C) Mozilla Firefox é a versão atualizada do Internet 
Explorer. 

(D) As teclas de atalho Ctrl + D adicionam a página em 
que se está navegando no menu Favoritos. 
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23. Para se alternar entre janelas de documentos ou 
programas abertos na Área de Trabalho, devem
as seguintes teclas: 
 
(A) Alt + Tab. 
(B) Alt + Del. 
(C) Ctrl + Alt. 
(D) Ctrl + Tab. 

24. Para se enviar um documento aberto do Microsoft Office 
Word 2007 por e-mail, deve-se realizar o seguinte 
caminho: 

 

(A) Menu Início > Enviar para Email. 
(B) Menu Correspondências > Enviar Email.
(C) Botão Office > Preparar > Email. 
(D) Botão Office > Enviar > Email. 

25. Sobre o Microsoft Office Word 2007, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) O botão  é usado para alterar o texto para cima 
ou para baixo. 

(B) A ferramenta usada para criar uma linha de texto a 
ser exibida abaixo de um objeto para descrevê
chamada de “Inserir nota de rodapé”.

(C) A tecla de atalho F7 é usada para acionar a correção 
ortográfica. 

(D) O botão  pinta as células de uma tabela.

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

 

 
 
 Sobre a fórmula digitada na célula B7, assinale a 

alternativa correta. 
 
 

(A) O caractere “:” indica que o cálculo feito é uma 
divisão entre as células A1 e A5. 

(B) O resultado que deverá aparecer na célula
(C) O resultado apresentará a média de valores 

apresentados nas células de A1 a A5.
(D) A fórmula poderia ser substituída por 

“=A1:A2:A3:A4:A5” sem que houvesse alteração no 
resultado do cálculo. 
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Para se alternar entre janelas de documentos ou 
s na Área de Trabalho, devem-se utilizar 

 

Para se enviar um documento aberto do Microsoft Office 
se realizar o seguinte 

Enviar Email. 

 

Sobre o Microsoft Office Word 2007, assinale a alternativa 

é usado para alterar o texto para cima 

criar uma linha de texto a 
ser exibida abaixo de um objeto para descrevê-lo é 
chamada de “Inserir nota de rodapé”. 
A tecla de atalho F7 é usada para acionar a correção 

pinta as células de uma tabela. 
 

ixo extraída do Microsoft Office Excel 

 

Sobre a fórmula digitada na célula B7, assinale a 

O caractere “:” indica que o cálculo feito é uma 

O resultado que deverá aparecer na célula B7 é 89. 
O resultado apresentará a média de valores 
apresentados nas células de A1 a A5. 
A fórmula poderia ser substituída por 
“=A1:A2:A3:A4:A5” sem que houvesse alteração no 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE 
 
27. A lei complementar número 34/2011, de 25 de maio de 

2011, em suas disposições preliminares, institui que:
 
I. Cargo público é a unidade laborativa com 

denominação própria, criada por lei, com número 
certo, remunerada pelos cofres públicos, para 
provimento em caráter efetivo ou em comissão, que 
implica o desempenho, pelo seu titular, de um 
conjunto de atribuições, responsabilidades e 
deveres. 

II. Cargo técnico é aquele cujo desempenho exige 
especialidade de nível superior.

III. Cargo científico é aquele
especialidade de nível técnico.

IV. Considera-se servidor a pessoa legalmente investida 
em cargo público. 

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

28. Conforme o artigo 17 da lei número 34/2011, reversão é o 
retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, 
quando uma junta médica oficial declarar insubsistentes 
os motivos da aposentadoria. Com relação à revers
assinale a alternativa correta.
 
(A) A reversão far-se-á também em outro cargo ou em 

cargo resultante de sua transformação. 
(B) O tempo em que o servidor estiver fora do exercício 

será considerado para concessão da aposentadoria.
(C) Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá 

suas atribuições como excedente, até a ocorrência 
de vaga. 

(D) Não poderá reverter ao cargo o aposentado que 
contar com 65 anos ou mais de idade. 

29. Segundo os artigos 18, 19 e 20, da lei 34/2011, pode
afirmar que: 
 
I. Reintegração é o retorno do 

função anteriormente ocupado.
II. Recondução é reinvestidura do servidor no cargo 

anteriormente ocupado, quando invalidada a sua 
demissão, por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens.

III. Extinto o cargo ou declarada sua desnecessidade, o 
servidor ficará em disponibilidade remunerada 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo.

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

número 34/2011, de 25 de maio de 
2011, em suas disposições preliminares, institui que: 

Cargo público é a unidade laborativa com 
denominação própria, criada por lei, com número 
certo, remunerada pelos cofres públicos, para 

ento em caráter efetivo ou em comissão, que 
implica o desempenho, pelo seu titular, de um 
conjunto de atribuições, responsabilidades e 

Cargo técnico é aquele cujo desempenho exige 
especialidade de nível superior. 
Cargo científico é aquele cujo desempenho exige 

nível técnico. 
se servidor a pessoa legalmente investida 

É correto o que se afirma em: 

 

Conforme o artigo 17 da lei número 34/2011, reversão é o 
retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, 
quando uma junta médica oficial declarar insubsistentes 
os motivos da aposentadoria. Com relação à reversão, 
assinale a alternativa correta. 

á também em outro cargo ou em 
cargo resultante de sua transformação.  
O tempo em que o servidor estiver fora do exercício 
será considerado para concessão da aposentadoria. 

se provido o cargo, o servidor exercerá 
uas atribuições como excedente, até a ocorrência 

Não poderá reverter ao cargo o aposentado que 
contar com 65 anos ou mais de idade.  

 

Segundo os artigos 18, 19 e 20, da lei 34/2011, pode-se 

Reintegração é o retorno do servidor ao cargo ou 
função anteriormente ocupado. 
Recondução é reinvestidura do servidor no cargo 
anteriormente ocupado, quando invalidada a sua 
demissão, por decisão administrativa ou judicial, 
com ressarcimento de todas as vantagens. 

cargo ou declarada sua desnecessidade, o 
servidor ficará em disponibilidade remunerada 
proporcional ao tempo de serviço, até seu adequado 
aproveitamento em outro cargo. 

É correto o que se afirma em: 
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30. Das disposições sobre substituição de um cargo, é correto 
afirmar que 
 
(A) haverá substituição remunerada no impedimento 

legal e temporário de ocupante de cargo, por 
servidor do mesmo quadro, no interesse da 
administração. 

(B) não haverá a necessidade e nem a dependência de 
autorização do Chefe do poder Legislativo para a 
substituição. 

(C) o substituto exercerá o cargo enquanto durar o 
impedimento do titular, cabendo-lhe o direito de ser 
neste cargo provido efetivamente. 

(D) haverá substituição remunerada no impedimento 
legal e temporário de ocupante de cargo, por 
servidor de outro quadro, que por competência 
assim merecê-lo.  

 

31. No Título VIII, das vantagens do funcionalismo público 
municipal de Santana de Parnaíba, o artigo 62 dispõe que 
além de vencimentos, poderá ser pago aos servidores: 
diárias, gratificações e adicionais e também salário família. 
Tendo em vista estas disposições, assinale a alternativa 
correta. 
 
(A) As gratificações serão incorporadas aos 

vencimentos após 04 anos, conforme previsto em lei 
ordinária. 

(B) As vantagens pecuniárias não serão computadas, 
nem acumuladas, para efeito de concessão de 
quaisquer outros acréscimos pecuniários ulteriores. 

(C) Adicional por serviços insalubres ou perigosos 
estarão incorporados aos vencimentos, mesmo após 
troca ou mudança de cargo, assim como as diárias. 

(D) Décimo terceiro salário, adicional por prestação de 
serviços extraordinários e adicional noturno, não são 
gratificações dos servidores. 

 

32. Assinale a alternativa correta a respeito de processo 
administrativo. 

 
(A) O processo administrativo, conforme prevê o artigo 

176, deverá ser iniciado dentro do prazo 
improrrogável de 08 (oito) dias, contados da data da 
portaria que determinar a instauração, e concluído 
no período de 60 (sessenta) dias, a contar da 
citação do acusado, prorrogável por mais 30 (trinta) 
dias. 

(B) O artigo 177 dispõe que o acusado, no processo 
administrativo, que se achando ausente da 
repartição, será citado por via postal, em carta 
registrada, juntando-se o comprovante de registro; 
não sendo encontrado o acusado e ignorando-se 
seu paradeiro, a citação far-se-á com prazo de 03 
(três) meses por edital, inserto 06 (seis) vezes em 
jornal do Distrito Federal. 

(C) Comparecendo o acusado, será interrogado pelo 
Prefeito ou Dirigente Superior de Autarquia, abrindo-
se-lhe em seguida, prazo de 1 (um) mês para 
oferecer defesa prévia, com requerimento, se o 
caso, de produção de provas, conforme artigo 181. 

(D) Considerar-se-á revel o indiciado que regularmente 
comparecer à oitiva ou apresentar defesa no prazo 
legal, prorrogando-se assim os demais atos e termos 
do processo. 

 

33. É competente para determinar a instauração de uma 
Sindicância o Prefeito, que poderá delegar a competência 
para o secretário responsável pela gestão de pessoal, 
conforme artigo 167. Sobre sindicância, assinale a 
alternativa correta. 

 
(A) Instaurar-se-á sindicância, quando for obrigatório o 

processo administrativo disciplinar. 
(B) O prazo para conclusão da sindicância não excederá 

30 (trinta dias), podendo ser prorrogado por igual 
período, a critério da autoridade superior. 

(C) A sindicância será conduzida por comissão 
composta por no mínimo 6 (seis) servidores, 
designada pela autoridade competente, que 
escolherá dentre eles o presidente que deverá ser 
bacharel em direito. 

(D) Após concluída a produção de provas ou oitiva do 
sindicado, será o servidor cientificado para, dentro 
de 30 (trinta) dias, oferecer defesa escrita, 
pessoalmente ou por procurador, podendo ter vista 
do auto na repartição. 

 

34. Licenças trabalhistas, às vezes, são inevitáveis, no caso 
dos servidores do Município de Santana de Parnaíba, está 
previsto no artigo 90, parágrafo único, que é vedado o 
exercício de atividade remunerada, durante o período de 
licença, em alguns casos, ficando o servidor sujeito às 
penalidades administrativas. São eles: 
 
I. para tratamento de saúde. 
II. à gestante, à adotante e paternidade. 
III. por acidente de trabalho. 
IV. por motivo de doença em pessoa da família. 
V. por motivo de afastamento do cônjuge. 

 
É correto o que se afirma em: 

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

 

35. Além dos direitos que lhes cabem, conforme prevê a lei, 
os servidores têm também deveres em virtude de seu 
cargo, emprego ou função e dos que decorrem em geral, 
de sua condição funcional. São deveres: 

 
I. Ser leal às instituições a que servir, observando as 

normas e regulamentos. 
II. Recusar fé a documentos públicos. 
III. Cumprir as ordens superiores, exceto quando 

manifestamente ilegais. 
IV. Atender com presteza ao público em geral, 

prestando informações requeridas protegidas por 
sigilo. 

 
É correto o que se afirma em: 
 
(A) I, II e IV, apenas. 
(B) I e III, apenas. 
(C) II e III, apenas 
(D) I, II, III e IV. 
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36. Muitos servidores públicos trabalham com habitualidade 
em locais insalubres ou exercem atividades ou operações 
perigosas, fazendo jus a um adicional. Tratando-se de 
atividades de insalubridade e periculosidade a lei dispõe 
que:  
 
I. O exercício de atividade de insalubridade, assegura 

ao servidor a percepção de 10% (dez por cento), 
20% (vinte por cento) e 40% (quarenta por cento) do 
menor vencimento do Município de Santana de 
Parnaíba, segundo se classifiquem, 
respectivamente, nos graus de mínimo, médio e 
máximo. 

II. O trabalho de periculosidade assegura ao servidor 
um adicional de 30% (trinta por cento), sobre o 
vencimento inicial do cargo de servidor, sem 
acréscimos ou outras vantagens. 

III. O direito ao adicional de insalubridade ou 
periculosidade cessa, após um ano, da eliminação 
das condições ou dos riscos que deram causa a sua 
concessão, cabendo ao servidor que o percebe e à 
chefia comunicar o órgão de recursos humanos 
competente, sob pena de responsabilidade 
disciplinar. 

 
 

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

 

37. Aos servidores municipais do Município de Santana de 
Parnaíba, está instituída pelo artigo 80 uma bonificação 
denominada Abono Aniversário. Sobre esse abono, 
analise as preposições abaixo. 
 
I. O valor do abono aniversário será de 50% 

(cinquenta por cento) do menor vencimento inicial do 
Município de Santana de Parnaíba. 

II. Pensionistas e servidores que exercem cargos 
eletivos, servidores temporários, ou ocupantes de 
cargos em comissão, terão direito ao Abono 
Aniversário, sendo este cessado automaticamente 
quando ocorrer a morte ou demissão do servidor, 
ressalvado os direitos adquiridos. 

III. Qualquer servidor que tenha direito ao Abono 
Aniversário perderá este direito, se durante um ano 
que antecede o dia do aniversário tenham sofrido 
penalidade disciplinar. 

 
 

É correto o que se afirma em 
 
 

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

 
 
 
 

38. Conforme previsto no artigo 100, em caso de acidente de 
trabalho, é correto afirmar que 
 
(A) ao servidor ocupante de cargo de provimento efetivo 

que por motivo de acidente de trabalho, tiver que se 
afastar por período superior a 15 dias será 
concedido Auxílio Acidente, o qual corresponderá a 
91% (noventa e um por cento) do salário benefício. 

(B) o salário de benefício do servidor corresponderá a 
90% (noventa por cento) da média da remuneração 
do cargo efetivo nos 12 (doze) meses anteriores ao 
afastamento. 

(C) o servidor poderá retornar ao serviço sem a devida 
alta médica, porém sob pena de devolver os valores 
referentes aos dias trabalhados irregularmente. 

(D) configura acidente de trabalho o dano físico ou 
mental sofrido pelo servidos em seu ambiente de 
trabalho, salvo decorrente de agressão física e não 
provocada pelo servidor no exercício de sua função. 

 

39. Segundo o artigo 136, é vedada à acumulação de cargos, 
empregos ou funções públicas, exceto quando houver 
compatibilidade de horários. Com relação ao acúmulo de 
cargos, assinale a alternativa INCORRETA. 

 
(A) Dois cargos ou empregos de professor. 
(B) Cargo ou emprego de professor com outro técnico 

ou científico. 
(C) Dois cargos ou empregos privativos de profissionais 

da saúde, com profissões regulamentadas. 
(D) Dois cargos técnicos ou científicos com outro de         

professor. 
 

40. As penalidades disciplinares, dependendo do grau da 
gravidade, poderão ser aplicadas 

 
(A) pelo Prefeito ou chefia imediata, quando se tratar de 

demissão, cassação de aposentadoria ou 
disponibilidade ou destituição de cargo em comissão 
ou função de confiança. 

(B) pela chefia imediata quando, mediante processo 
administrativo, suspensão de até 10 (dez) dias, 
advertência ou multa com a devida fundamentação. 

(C) pela chefia imediata, mediante sindicância, quando 
se tratar de suspensão de até 15 (quinze) dias. 

(D) pelo Prefeito ou Dirigente Superior de Autarquia, 
mediante processo administrativo, quando se tratar 
de suspensão de até 15 (quinze) dias. 

 
REDAÇÃO  

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

Transparência na Gestão Pública Municipal 
 
 
 
RASCUNHO: 
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