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EDITAL – RESULTADO PROVISÓRIO  

 

PROCESSO SELETIVO 13/2021 

A Comissão Especial, constituída por meio da Portaria 132, de 03 de setembro 

de 2021, com a finalidade de promover o processo seletivo simplificado n. 13/2021, nos 

termos da Lei Complementar municipal 121, de 14 de janeiro de 2021, visando à contratação 

temporária de Agentes Administrativos e Analistas Administrativos, torna público, nos termos 

dos itens 47 a 51 do edital de abertura do certame o resultado provisório.  

Os candidatos que não obtiveram a nota mínima no bloco de língua portuguesa 

ou não alcançaram a metade do total de pontos foram eliminados do certame conforme 

previsão do edital de abertura.  

De acordo com o item 57 do edital de abertura, o candidato inconformado com 

o resultado provisório poderá interpor recurso exclusivamente por via eletrônica, por meio de 

impugnação encaminhada ao endereço eletrônico seletivo@iguape.sp.gov.br, por meio de 

mensagem intitulada “RECURSO – AGENTE ADMINISTRATIVO” ou “RECURSO – 

ANALISTA ADMINISTRATIVO”, dirigida à Comissão Especial Organizadora entre 

00h01min do dia 30 de setembro de 2021 e 17h00 do dia 1º de outubro de 2021, observado o 

disposto nos itens 58 a 60 do edital. 

Abaixo também são disponibilizadas as provas aplicadas, com os gabaritos 

respectivos e as respostas esperadas.  

  RESULTADO PROVISÓRIO – ANALISTA ADMINISTRATIVO 

   NOME CPF PROVA OBJETIVA PROVA 

DISSERTATIVA 

NOTA 

FINAL 

1º CÉSAR AUGUSTO COSTA DE 

BARROS 265.919.068-27 

54 23 78 

2º GEOVANI CORREA DE RAMOS 435.184.898-79 39 28 68 

3º ADELIO FORTES NETTO 324.621.478-61 46 20 67 

mailto:seletivo@iguape.sp.gov.br
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4º JULIANA SILVA FERRARI 333.077.438-05 32 30 62 

5º GLEICE CAROLINE CUNHA 

PEREIRA OLIVEIRA 370.521.898-01 

37 24 61 

6º JESSICA CRISTINA SANTANA 

HEITZMAN NOBREGA 391.135.858-00 

38 20 59 

7º CAIO CESAR SILVA DE 

ANDRADE 446.802.258-23 

35 21 57 

8º GUILHERME BIANCHINI DE LA 

FUENTE 420.284.088-71 

37 18 56 

9º GUILHERME DE AGUIAR 

RODRIGUES 415.251.428-01 

36 18 54 

 ANA KEVELLYN CAMARGO DE 

SOUSA 435.801.358-99 

NÃO COMPARECEU   

 ARIELLY RODRIGUES 

GUIMARÃES 42401385827 

ELIMINADA   

 BRENDA VASSÃO DOS SANTOS 416.297.738-08 ELIMINADA   

 CAMILA SANTOS PEDROZA 376.126.858-09 NÃO COMPARECEU   

 CARLOS HENRIQUE DE LIMA 

PENICHE 367.008.538-69 

NÃO COMPARECEU   

 GABRIEL RANGEL 228.978.268-86 ELIMINADO   

 IGOR RAMOS DA SILVA 321.785.078-59 ELIMINADO   

 JACKSON FRANCO GONÇALVES 459.397.768-17 ELIMINADO   

 JOCIANI CRISTINA PEREIRA 

OLIVEIRA 177.961.678-30 

NÃO COMPARECEU   

 KAREN JANAINA NARCISO 

EYPHANIO 315.942.798-61 

ELIMINADA   

 LÍGIA MARIA MACIEL 047.828.588-41 ELIMINADA   

 LÚCIO CARLOS ALVES 

DOMINGUES 286.166.848-24 

ELIMINADO   

 MARILUCIA BATISTA 

RODRIGUES 31303054833 

ELIMINADA   

 SOIANE CORDEIRO PEREIRA 

LIMA 368.142.728-30 

ELIMINADA   

 VERONICA CRISTINA SILVA DA 

ROSA 442.072.178-27 

NÃO COMPARECEU   

 WILLIAN DE MATTOS RANGEL 451.688.458-51 ELIMINADO   

 

RESULTADO PROVISÓRIO – AGENTE ADMINISTRATIVO 

 NOME CPF PROVA OBJETIVA PROVA 

DISSERTATIVA 

NOTA 

FINAL 

1º VICTOR PEREIRA DE MATOS 405.316.238-66 41 25 66 
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2º LUÍS GUSTAVO MONTEIRO DA 

SILVA 510.017.088-30 

39 26 65 

3º ANA PAULA PEREIRA 

PAVLAWSKI 106.350.199-73 

35 25 60 

4º POLLYANA MUNIZ PONSONI 476.019.528-94 38 20 58 

5º STEFANY TEIXEIRA DE MELLO 415.963.798-12 38 18 56 

6º YGOR LUIZ GONÇALVES DE 

RAMOS 493.416.048-50 

32 22 54 

7º ANA CAROLINA DE MATTOS 

FERREIRA DOS SANTOS 

GONÇALES 363.067.848-37 

35 18 53 

8º MARIANA FRANCO MORATO 454.455.078-58 31 21 52 

9º SIMONI IZABEL ROSA 172.567.268-56 30 21 51 

10º RENATA CLEMENTINO DE 

MEDEIROS 140.713.648-82 

27 23 50 

 ADRIANA MARIA DE MORAES 

CARVALHO 203.945.998-70 

NÃO COMPARECEU   

 ADRIEL COSME FORTES 394.108.238-89 ELIMINADO   

 AGNES RODRIGUES DE LIMA 537.421.288-50 ELIMINADA   

 AKAUAN DE MORAES 

CARVALHO FERNANDES 506.847.568-89 

ELIMINADO   

 ALESSANDRA MAGDA 

CARMONA MARTINS 257.535.808-66 

NÃO COMPARECEU   

 ALEX DE LIMA SILVA CORREA 361.175.518-43 ELIMINADO   

 ALINE PRADO DIAS AGUIAR  405.355.028-93 ELIMINADA   

 ALLANA XAVIER GEMELGO 420.757.458-11 NÃO COMPARECEU   

 AMILTON RIBEIRO MARTINS 099.762.818-97 ELIMINADO   

 ANA PAULA SOUZA DOS 

SANTOS 419.267.048-86 

ELIMINADA   

 ANDRESSA NAYLA DE RAMOS 

TEIXEIRA 480.488.928-04 

NÃO COMPARECEU   

 AYSLAN DIAS DE ALMEIDA 420.867.058-40 ELIMINADO   

 BIANCA BENATTI DE PAIVA 493.337.428-75 NÃO COMPARECEU   

 BRUNA LEMOS GROTE COSTA 427.834.058-30 ELIMINADA   

 BRUNA MARTINS DE SOUZA 445.252.408-73 ELIMINADA   

 BRUNA PRADO PEREIRA 494.436.068-10 ELIMINADA   

 BRUNO AUGUSTO DE AGUIAR 

RODRIGUES 32703592841 

NÃO COMPARECEU   

 BRUNO PEREIRA PAZ 486.059.318-92 ELIMINADO   
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 CARLA DANIELA DOMINGUES 

DA SILVA MARTINS 277.882.438-33 

ELIMINADA   

 CAROLINA NEVES TRIGO 425.821.178-89 NÃO COMPARECEU   

 CATIA LUCINDIA DUARTE DE 

FREITAS 360.391.498-84 

ELIMINADA   

 CÉSAR AUGUSTO DE JESUS 

PEREIRA JUNIOR 487.643.828-50 

ELIMINADO   

 CHAYENNI MENDES 

NAZEAZENO MARQUES 441.992.028-97 

ELIMINADA   

 CLAUDINEIA DA SILVA 061.788.189-80 ELIMINADA   

 DAIAN APARECIDA LIMA 

SOUZA 282.622.708-43 

ELIMINADA   

 DANIELE APARECIDA AGUIAR 

DE SOUZA MELO 324.039.458-89 

NÃO COMPARECEU   

 DANIELE RODRIGUES ARAUJO 166.563.177-58 ELIMINADA   

 DANIELY DE BRITO GATTO 409.731.798-99 ELIMINADA   

 DANILO AQUINO DE ALMEIDA 445.337.978-14 ELIMINADO   

 DANILO LUIS DA SILVA 514.427.308-46 NÃO COMPARECEU   

 DAYANE DE LARA BRAZ 407.151.868-50 ELIMINADA   

 DIEGO FERNANDO RODRIGUES 357.564.758-50 ELIMINADO   

 DIEGO ROCHA BARBOSA 393.459.738-69 ELIMINADO   

 DOUGLAS ALBERTO MONTEIRO 

DA SILVA 459.760.958-01 

ELIMINADO   

 DRIELY RIBEIRO DE LIMA DA 

SILVA 441.798.538-33 

ELIMINADA   

 ELISA DA SILVA CARVALHO 300.645.378-62 ELIMINADA   

 ELLEN FERNANDA VIANA 

GONCALVES 407.291.728-13 

NÃO COMPARECEU   

 ELOISA HELENA FARIAS 131.927.038-73 ELIMINADA   

 ERICA GATO COSTA 326.222.938-52 ELIMINADA   

 ERNANI DE SOUZA NUNES 325.647.788-79 ELIMINADO   

 ESTHÉFANY CECÍLIA PEREIRA 

MONTEIRO 473.859.098-76 

ELIMINADA   

 FABIANY FERNANDES 

BARBOSA 467.358.928-95 

ELIMINADA   

 FABRIZIA MENDES PIRES 364.002.298-09 ELIMINADA   

 FELIPE CARRIEL CARNEIRO 421.317.898-66 ELIMINADO   

 FELIPE DE SOUZA LOPES 

PEREIRA 379.667.848-35 

ELIMINADO   
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 FERNANDA RUSSO HOYERA 204.877.088-65 NÃO COMPARECEU   

 FRANK COLAÇO RIBEIRO 351.771.868-81 NÃO COMPARECEU   

 GABRIEL SANTOS RIBEIRO 431.434.528-46 ELIMINADO   

 GABRIELLA CRISTINA 

TORQUATO DE CASTRO 476.133.968-35 

NÃO COMPARECEU   

 GABRIELLY TRUDES NOBREGA 534.910.818-23 ELIMINADA   

 GEOVANI AGUIAR PEREIRA 

SIMPLICIO 528.685.808-23 

ELIMINADO   

 GERUSA LOPES CORREA 420.933.248-81 NÃO COMPARECEU   

 GLAISY DA SILVA OLIVEIRA 

GUIMARAES 436.130.678-89 

ELIMINADA   

 GRAZIELI BRAGA DE SOUZA 464.006.248-64 NÃO COMPARECEU   

 GUSTAVO HENRIQUE DOS 

SANTOS AGUIAR 493.587.578-09 

ELIMINADO   

 GUSTAVO SIQUEIRA TEIXEIRA 464.833.758-16 NÃO COMPARECEU   

 IAN CARRAVIERI SPINULA 453.527.888-14 ELIMINADO   

 ILCINEI MESSIAS DE ABREU 

JUNIOR 532.431.508-76 

ELIMINADO   

 ISABELLY PEREIRA RICARDO 

DE SOUZA 489.887.598-00 

ELIMINADA   

 ISLAN DA SILVA BRISOLA 301.987.298-71 ELIMINADO   

 JACKELINE DE PAULA 

PARANHOS RIO BRANCO 460.449.038-42 

ELIMINADA   

 JEFFERSON GOMES DE AGUIAR 463.563.248-21 ELIMINADO   

 JÉSSICA NATHALY PEREIRA 

MONTEIRO 438.560.678-17 

ELIMINADA   

 JESSICA VERAS DE AQUINO 

SOUZA 400.874.028-74 

ELIMINADA   

 JHENNIFER DE OLIVEIRA 

PESQUEIRA 524.195.438-40 

ELIMINADA   

 JOÃO BATISTA DE MACEDO 021.372.098-10 ELIMINADO   

 JOÃO VITOR SILVA ÂNGELO 441.984.258-09 ELIMINADO   

 JONATAN RIBEIRO ANDRE 428.105.198-89 ELIMINADO   

 JONATAS DE CASTRO SOUZA 

JUNIOR 341.572.188-41 

ELIMINADO   

 JOSÉ EDUARDO DE ANDRADE 

GATO 298.755.388-92 

ELIMINADO   

 JOSÉ RUY AMARAL DE SOUZA 348.288.948-10 NÃO COMPARECEU   

 JOSIAS FARIAS DA ROSA 

JUNIOR 432.538.358-12 

ELIMINADO   
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 JULIA MACHADO DE ALENCAR 453.830.458-13 NÃO COMPARECEU   

 JULIANO ALVES DE SOUZA 384.241.288-69 NÃO COMPARECEU   

 KAINAN LEONEL MORENO 

MANDIRA 501.118.398-07 

NÃO COMPARECEU   

 KARIANNY THALLITA RIBEIRO 

MACHADO OLIVEIRA DA SILVA 470.300.888-24 

ELIMINADA   

 KAROLINE GONÇALVES 461.201.438-31 NÃO COMPARECEU   

 LAIS RODRIGUES DE OLIVEIRA 

BELCHIOR 417.809.378-90 

ELIMINADA   

 LARISSA COLLAÇO COSTA 427.705.388-29 ELIMINADA   

 LARISSA SILVEIRA CARNEIRO 411.485.738-95 NÃO COMPARECEU   

 LAURYE LILIAN CARVALHO 

DOMINGUES 318.574.178-10 

ELIMINADA   

 LENNON FONTES DE ALMEIDA 

SOUZA 411.843.688-48 

ELIMINADO   

 LEONARDO DE MOURA PEREIRA 512.816.528-06 ELIMINADO   

 LEONARDO FABER DA SILVA 

NUNES 394.360.778-07 

ELIMINADO   

 LETICIA FERNANDES DE 

FRANCO LARA 449.699.168-37 

ELIMINADA   

 LIAMARA LUCIA DIAS RACHEL 463.989.928-90 ELIMINADA   

 LILIAN APARECIDA SIMPLICIO 352.975.108-13 ELIMINADA   

 LOURENÇO AKIRA ZABALEGUI 445.057.938-00 NÃO COMPARECEU   

 LUCAS RIBEIRO ANDRÉ 461.343.738-50 ELIMINADO   

 LUCILI TRUDES PEREIRA DE 

MATOS 099.762.908-88 

NÃO COMPARECEU   

 LUCY ALVES DE LIMA 294.496.498-47 ELIMINADA   

 LUIZ GUSTAVO MUNIZ MOTA 

PEREIRA 473.964.398-76 

ELIMINADO   

 LUÍZA SOARES FIGUEIREDO 385.933.348-81 ELIMINADA   

 MALU FLORIDO FRANÇA 416.768.718-61 ELIMINADA   

 MANOEL VICTOR FARIAS DE 

CAMARGO SILVA RODRIGUES 473.427.858-06 

NÃO COMPARECEU   

 MARCIELLI DE SOUZA PEREIRA 470.329.758-28 ELIMINADA   

 MARCO ANTONIO MACHADO DE 

ALENCAR 453.830.808-05 

NÃO COMPARECEU   

 MARCO AURÉLIO DE FONTES 378.232.098-02 ELIMINADO   

 MARCOS PAULO GUTZ RIBEIRO 463.241.508-10 ELIMINADO   

 

MARCOS VINICIUS DA SILVA 

459.710.968-42 ELIMINADO   
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TRIGO 

 MARGARETE MONTEIRO DA 

SILVA 286.827.818-32 

ELIMINADA   

 MARIA HELENNA ROQUE 531.501.518-13 ELIMINADA   

 MARIA JULIA CARNEIRO 
MESSIAS 550.374.168-41 

ELIMINADA   

 MARIANA CAMILA FERNANDES 

PEREIRA DE ALMEIDA SILVA 467.835.968-00 
ELIMINADA   

 MARINA MORAES PEREIRA 442.654.718-03 ELIMINADA   

 MATHEUS CARVALHO RIBEIRO 438.801.638-12 ELIMINADO   

 MATHEUS HENRIQUE DE 

OLIVEIRA COSTA 464.785.358-60 

ELIMINADO   

 MATHEUS JOSÉ CECILIO 463.950.068-86 NÃO COMPARECEU   

 MONIQUE FRANÇA LOURENÇO 370.147.328-54 ELIMINADA   

 NICOLLAS MORATTO DA SILVA 460.155.198-60 ELIMINADO   

 NOEMIA DAS DORES BARBOSA 

ROCHA SILVA 264.019.158-62 

ELIMINADA   

 OSMAR ANTONIO PEREIRA 038.270.228-00 ELIMINADO   

 OZIAS ALVES PEREIRA NETO 451.099.468-09 NÃO COMPARECEU   

 PAULA ESTEPHANNY DOS 

SANTOS ALMEIDA 463.243.178-89 

ELIMINADA   

 PAULO PEREIRA LUCAS 298.421.998-86 ELIMINADO   

 PAULO ROBERTO CARNEIRO 

GONÇALVES 316.151.528-57 

ELIMINADO   

 PENELOPE CRISTINA 

FERNANDES 204.988.078-27 

ELIMINADA   

 PRISCILA MENDES PIRES 311.147.858-06 ELIMINADA   

 RAFAEL DE ALMEIDA FÉLIX 275.959.888-88 ELIMINADO   

 RAFAEL RAMOS DE LIMA 439.809.658-21 ELIMINADO   

 RANDAL DE ARAUJO IGNACIO 416.985.828-03 ELIMINADO   

 REINALDO RIBEIRO PEREIRA. 127.456.288-01 ELIMINADO   

 RENAN VINICIUS RIBEIRO 

CARNEIRO 484.049.328-67 

ELIMINADO   

 RENATO MACIEL CATARINO 

FILHO 176.234.188-31 

ELIMINADO   

 ROSEMEIRE TEIXEIRA 

FERNANDES 292.245.728-12 

ELIMINADA   

 RYAN CESAR FERREIRA 474.300.298-25 ELIMINADO   

 RYAN SOUZA FORTES 462.654.588-25 NÃO COMPARECEU   
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 SABRINA DE SOUZA PONTES 411.537.118-85 ELIMINADA   

 SABRINA VASSÃO PEDRO 474.450.228-80 ELIMINADA   

 SAMARA CAROLINA RIBEIRO 484.049.068-66 NÃO COMPARECEU   

 SAMARA DAS NEVES LUZ 475.372.818-82 ELIMINADA   

 SAMARA MENDES MONTEIRO 460.319.208-83 ELIMINADA   

 SERGIO VIEIRA RIBEIRO 127.916.808-02 ELIMINADO   

 TALITA DE AGUIAR DAS NEVES 487.130.488-48 ELIMINADA   

 TALITA ROCHA DE MEDEIROS 

ESTEVAM 365.430.118-58 

NÃO COMPARECEU   

 TATIANE DE MATTOS RANGEL 341.099.938-81 ELIMINADA   

 THAWANNY CRISTINE VASSÃO 

CORDEIRO CARVALHO 464.913.898-12 

ELIMINADA   

 TIAGO CAMPOS GUIMARÃES 389.521.378-09 NÃO COMPARECEU   

 TIAGO LEMOS DE SOUZA 408.007.218-02 ELIMINADO   

 VALÉRIA DE OLIVEIRA SALLES 

SOARES 260.730.618-38 

NÃO COMPARECEU   

 VALÉRIA MARIA LISBÔA DE 

MATOS 261.104.338-88 

NÃO COMPARECEU   

 VALTER XAVIER GOMES NETO 512.948.708-74 ELIMINADO   

 VANESSA DOS PASSOS TRIGO 457.841.468-07 ELIMINADA   

 VINICIUS RAMPONI SETTI 415.487.378-44 NÃO COMPARECEU   

 VÍTOR LIMA VIANA 460.255.978-63 ELIMINADO   

 VIVIANE FRANCA BRESSANE 132.556.468-04 ELIMINADA   

 WALTER LUIZ ANDRADE 

ROCHA JUNIOR 411.453.278-18 

NÃO COMPARECEU   

 WANDER BERNARDINO 304.467.308-90 ELIMINADO   

 WANDERSON FRANÇA PONTES 384.238.868-32 ELIMINADO   

 WANIA DOS PASSOS ROCHA 382.422.918-88 ELIMINADA   

 WENDEL BARROS DE OLIVEIRA 517.948.398-01 ELIMINADO   

 WENDY ALVES AGUIAR 474.732.008-36 ELIMINADO   

 YASMIN MARIA ANDRÉ DE 

HISABA 436.177.848-52 

ELIMINADA   

 RAFAEL VASSÃO BRAGA 290.007.418-58 ELIMINADO   

 

 

 



PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE  

PROCESSO SELETIVO N. 13/2021 – AGENTE ADMINISTRATIVO TEMPORÁRIO 

Avenida Adhemar de Barros – 1.070 – Fone (13) 3848-6810 – CEP 11920-000 – Iguape - SP 

 

 

CADERNO DE QUESTÕES – ANALISTA ADMINISTRATIVO 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

1. Esta prova contém 70 (setenta) questões objetivas, cada uma com 5 (cinco) 

alternativas, e 1 (uma) questão dissertativa. 

2. O tempo de duração da prova será de 4 (quatro) horas. 

3. Todos os espaços em branco deste caderno podem ser utilizados como rascunho. 

4. Para cada questão da prova objetiva existe somente uma alternativa correta. 

Assinale na folha intermediária, que também servirá como rascunho, a alternativa que 

você julgar certa.  

5. Utilize o espaço destinado como rascunho para elaborar a minuta de sua prova 

discursiva. 

6. Solicite ao fiscal da prova as folhas para responder definitivamente a prova 

objetiva e a prova discursiva. Não será corrigida a prova dissertativa que não seja 

elaborada na folha de resposta respectiva. 

7. Não serão admitidas rasuras nas folhas destinadas às respostas definitivas, por 

isso busque transferir com cuidado as suas respostas, inclusive a discursiva.  

8. Utilize caneta azul ou preta para preencher as folhas destinadas às respostas 

definitivas.  

9. Depois de preencher definitivamente as folhas de respostas, entregue ao fiscal da 

prova o caderno de questões e as folhas contendo suas respostas. É permitido sair da 

sala apenas com o rascunho do gabarito para posterior conferência.  

10. Preencha corretamente os seus dados. Qualquer dúvida acione o fiscal da sala. 

11. A prova será publicada no Diário Oficial do Município na integralidade, inclusive 

com o gabarito oficial e a resposta esperada para a questão discursiva, no dia 29 de 

setembro de 2021, em conjunto com o resultado provisório do certame.  

12. Não rasure, nem amasse as folhas com as suas respostas. Não assinale a resposta 

escolhida com “x”, mas sim com traço que deve ocupar toda a extensão do alvéolo da 

alternativa eleita. 
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13. É terminantemente proibido o uso de equipamentos eletrônicos ou digitais e 

telefones móveis, bem como é vedado qualquer forma de comunicação com outro 

candidato, sob pena de exclusão sumária do certame.  

14. O candidato somente poderá sair da sala depois de 2 (duas) horas do início da 

prova.  

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Para responder as questões 01 a 03 leia 

atentamente o texto “O “impeachment” e a 

ausência de responsabilidade presidencial” 

transcrito abaixo.  

 

O “IMPEACHMENT” E A AUSÊNCIA 

DE RESPONSABILIDADE 

PRESIDENCIAL 

 

Tendo aludido ao lugar da obra de Rui 

Barbosa onde se lê “mais vale, no governo, 

a instabilidade que a irresponsabilidade” – 

essa nota dominante do presidencialismo – 

um dos nossos bons constitucionalistas 

retratou com sua clareza e singeleza a 

inoperância do impeachment, instituto de 

origem anglo-saxônica, acolhido pelas 

Constituições presidencialistas, ao afirmar 

que “sendo um processo de „formas‟ 

criminais (ainda que não seja um 

procedimento penal „estrito‟), repressivo, a 

posteriori, seu manejo é difícil, lento, 

corruptor e condicionado à prática de atos 

previamente capitulados como crimes”.  

Sobre o impeachment, esse “canhão de 

cem toneladas” (Lord Bryce), que dorme 

“no museu das antiguidades 

constitucionais” (Boutmy) é ainda decisivo 

o juízo de Rui Barbosa, quando assevera 

que “a responsabilidade criada sob a forma 

do impeachment se faz absolutamente 

fictícia, irrealizável, mentirosa”, resultando 

daí no presidencialismo um poder 

“irresponsável e, por consequência, 

ilimitado, imoral, absoluto”.  

Essa afirmativa se completa noutra 

passagem em que Rui Barbosa, depois de 

lembrar o impeachment nas instituições 

americanas como “uma ameaça desprezada 

e praticamente inverificável”, escreve: “Na 

irresponsabilidade vai dar, naturalmente, o 

presidencialismo. O presidencialismo, se 

não em teoria, com certeza praticamente, 

vem a ser, de ordinário, um sistema de 

governo irresponsável”.  

Onde o presidencialismo se mostra pois 

irremediavelmente vulnerável e 

comprometido é na parte relativa à 

responsabilidade presidencial. O 

presidencialismo conhece tão somente a 

responsabilidade de ordem jurídica, que 

apenas permite a remoção do governante, 

incurso nos delitos previstos pela 

Constituição. Defronta-se o sistema porém 

com um processo lento e complicado (o 

impeachment, conforme vimos), que fora 

da doutrina quase nenhuma aplicação teve. 

Muito distinto aliás da responsabilidade 

política a que é chamado o Executivo na 

fora parlamentar, responsabilidade 

mediante a qual se deita facilmente por 

terra todo o ministério decaído da 

confiança do Parlamentarismo. 

(BONAVIDES, Paulo. Ciência 

política, p. 384) 
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01 – Dentre as mazelas do 

presidencialismo que integram a crítica de 

Rui Barbosa, o que mais destaca é: 

a) a irresponsabilidade 

b) a instabilidade 

c) o absolutismo 

d) a imoralidade 

e) a ilegalidade 

 

02 – Dentre as citações colhidas do texto, 

assinale a qual ressalta a facilidade de 

afastamento do Chefe do Poder Executivo 

por meio de ação parlamentar: 

a) “(...) um dos nossos bons 

constitucionalistas retratou com suma 

clareza e singeleza a inoperância do 

impeachment.” 

b) “sobre o impeachment, esse “canhão de 

cem toneladas” (Lord Bryce), que dorme 

“no museu das antiguidades 

constitucionais (Boutmy) é ainda decisivo 

o juízo de Rui Barbosa (...). 

c) “defronta-se o sistema porém com um 

processo lento e complicado (...) que fora 

da doutrina quase nenhuma aplicação 

teve.” 

d) “Muito distinto aliás da 

responsabilidade política a que é chamado 

o Executivo na forma parlamentar, 

responsabilidade mediante a qual se deita 

facilmente por terra todo o ministério 

decaído da confiança do Parlamento.”  

e) “Na irresponsabilidade vai dar, 

naturalmente, o presidencialismo. O 

presidencialismo, se não em teoria, com 

certeza praticamente, vem a ser, de 

ordinário, um sistema de governo 

irresponsável”. 

 

03 – No trecho do texto “(...) atos 

previamente capitulados como crime”; o 

adjetivo “capitulados” corresponde a: 

a) acatados.  

b) condenados 

c) lastreados  

d) enumerados 

e) desclassificados 

 

Para responder as questões 04 a 06 leia 

atentamente o texto “Trabalho e aventura” 

transcrito abaixo.  

 

TRABALHO E AVENTURA 

 

Nas formas de vida coletiva podem 

assinalar-se dois princípios que se 

combatem e regulam diversamente as 

atividades dos homens. Esses dois 

princípios encarnam-se nos tipos do 

aventureiro e do trabalhador. Já nas 

sociedades rudimentares manifestam-se 

eles, segundo sua predominância, na 

distinção fundamental entre os povos 

caçadores ou coletores e os povos 

lavradores. Para uns, o objeto final, a mira 

de todo esforço, o ponto de chegada 

assume relevância tão capital, que chega a 

dispensar, por secundários, quase 

supérfluos, todos os processos 

intermediários. Seu ideal será colher o 

fruto sem plantar a árvore.  
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Esse tipo humano ignora as fronteiras. 

No mundo tudo se apresenta a ele em 

generosa amplitude e, onde quer que se 

erija um obstáculo a seus propósitos 

ambiciosos, sabe transformar esse 

obstáculo em trampolim. Vive dos espaços 

ilimitados, dos projetos vastos, dos 

horizontes distantes.  

O trabalhador, ao contrário, é aquele 

que enxerga primeiro a dificuldade a 

vencer, não o triunfo a alcançar. O esforço 

lento, pouco compensador e persistente, 

que, no entanto, mede todas as 

possibilidades de esperdício e sabe tirar o 

máximo proveito do insignificante, tem 

sentido bem nítido para ele. Seu campo 

visual é naturalmente restrito. A parte 

maior do que o todo.  

Existe uma ética do trabalho, como 

existe uma ética da aventura. O indivíduo 

do tipo trabalhador só atribuirá valor moral 

positivo às ações que sente ânimo de 

praticar e, inversamente, terá por imorais e 

detestáveis as qualidades próprias do 

aventureiro – audácia, imprevidência, 

irresponsabilidade, instabilidade, 

vagabundagem – tudo, enfim, quanto se 

relacione com a concepção espaçosa do 

mundo, característica desse tipo.  

Por outro lado, as energias e esforços 

que se dirigem a uma recompensa imediata 

são enaltecidos pelos aventureiros; as 

energias que visam à estabilidade, à paz, à 

segurança pessoal e os esforços sem 

perspectiva de rápido proveito material 

passam, ao contrário, por viciosos e 

desprezíveis para eles. Nada lhes parece 

mais estúpido e mesquinho do que o ideal 

do trabalhador.  

(HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes 

do Brasil. Rio de Janeiro, José Olympio, 

1978, p. 13) 

 

04 – A respeito dos povos caçadores e dos 

povos lavradores, pode-se afirmar que: 

a) os caçadores esforçam-se mais do que os 

lavradores.  

b) os lavradores têm vida mais dura que os 

caçadores.  

c) lavradores e caçadores, ambos são do 

mesmo tipo 

d) os lavradores integram o tipo do 

aventureiro. 

e) os caçadores integram o tipo do 

aventureiro. 

 

05 – De acordo com o que se extrai do 

texto, é incorreto afirmar que: 

a) a audácia e a imprevidência 

caracterizam o aventureiro. 

b) a concepção espaçosa do mundo é típica 

do aventureiro.  

c) os lavradores só existiram nas 

sociedades rudimentares.  

d) o trabalhador não é afeito aos constantes 

deslocamentos e ao proveito material 

imediato.  

e) o trabalhador não antevê imediatamente 

a vitória, mas sim as dificuldades. 

 

06 – No trecho do texto “existe uma ética 

do trabalho, como existe uma ética da 

aventura”, o texto pretende afirmar que: 

a) ambos, aventureiro e trabalhador, 

integram-se numa comunhão ética.  
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b) tanto na aventura quanto no trabalho 

erigem-se princípios e normas de conduta.  

c) o que o trabalhador mais valoriza vai ao 

encontro do que o aventureiro preconiza. 

d) os princípios éticos do trabalho estão em 

consonância com as normas de 

comportamento do aventureiro.  

e) na aventura não existem normas de 

comportamento. 

 

Para responder as questões 07 a 10 leia 

atentamente o texto “Um arriscado esporte 

nacional” transcrito abaixo.  

 

UM ARRISCADO ESPORTE 

NACIONAL 

Os leigos sempre se medicaram por 

conta própria, já que de médico e louco 

todos temos um pouco, mas esse problema 

jamais adquiriu contornos tão preocupantes 

no Brasil como atualmente. Qualquer 

farmácia conta hoje com arsenal de armas 

de guerra para combater doenças de fazer 

inveja à própria indústria de material 

bélico nacional. Cerca de 40% das vendas 

realizadas pelas farmácias nas metrópoles 

brasileiras destinam-se a pessoas que se 

automedicam. A indústria farmacêutica de 

menor porte e importância retira 80% de 

seu faturamento da venda “livre” de seus 

produtos, isto é, das vendas realizadas sem 

receita médica.  

Diante desse quadro, o médico tem o 

dever de alertar a população para os 

perigos ocultos em cada remédio, sem que 

necessariamente faça junto com essas 

advertências uma sugestão para que os 

entusiastas da automedicação passem a 

gastar mais em consultas médicas. 

Acredito que a maioria das pessoas se 

automedica por sugestão de amigos, 

leitura, fascinação pelo mundo 

maravilhoso das drogas “novas” ou 

simplesmente para tentar manter a 

juventude. Qualquer que seja a causa, os 

resultados podem ser danosos.  

É comum, por exemplo, que um simples 

resfriado ou uma gripe banal leve um 

brasileiro a ingerir doses insuficientes ou 

inadequadas de antibióticos fortíssimos, 

reservados para infecções graves e com 

indicação precisa. Quem age assim está 

ensinando bactérias a se tornarem 

resistentes a antibióticos. Um dia, quando 

realmente precisar de remédio, este não 

funcionará. E quem não conhece aquele 

tipo de gripado que chega a uma farmácia 

e pede ao rapaz do balcão que lhe aplique 

uma “bomba” na veia, para cortar a gripe 

pela raiz? Com isso, poderá receber na 

corrente sanguínea soluções de glicose, 

cálcio, vitamina C, produtos aromáticos – 

tudo sem saber dos riscos que corre pela 

entrada súbita destes produtos na sua 

circulação.  

(Dr. Geraldo Medeiros – Veja – 1995) 

 

07 – Sobre o título dado ao texto (“Um 

arriscado esporte nacional”), a única 

afirmação correta é: 

a) mostra que automedicação é trata como 

um esporte sem riscos.  

b) indica quais são os riscos enfrentados 

por aqueles que se automedicam.  

c) denuncia que a atividade esportiva 

favorece a automedicação.  

d) condena a pouca seriedade daqueles que 

consomem remédio por conta própria.  
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e) assinala que o principal motivo da 

automedicação é a tentativa de manter-se a 

juventude. 

 

08 – A palavra que melhor define o 

objetivo central deste texto é: 

a) publicidade 

b) advertência 

c) conselho 

d) elogio 

e) repressão 

 

09 – “A indústria farmacêutica de menor 

porte e importância retira 80% de seu 

faturamento da venda “livre” de seus 

produtos, isto é, das vendas realizadas sem 

receita médica.”. A expressão “isto é”, 

neste fragmento do texto, inicia uma: 

a) retificação. 

b) explicação 

c) comparação 

d) conclusão 

e) dúvida 

 

10 – “(...) sem que necessariamente faça 

junto com essas advertências uma sugestão 

para que os entusiastas da automedicação 

passem a gastar mais em consultas 

médicas.”, neste ponto o comentário do 

texto faz-se necessário por razões: 

a) éticas 

b) legais 

c) religiosas 

d) econômicas 

e) políticas 

 

Para responder as questões 11 a 13 leia 

atentamente o texto “A subsistência 

indígena” transcrito abaixo.  

 

A SUBSISTÊNCIA INDÍGENA 

 

Os índios brasileiros proveem sua 

subsistência usando os recursos naturais de 

seu meio ambiente.  

A grande maioria das tribos indígenas 

pratica a agricultura. Seu processo 

agrícola, chamado coivara, consiste num 

sistema de queimadas e de fertilização da 

terra com as cinzas. A caça e a pesca não 

despertam o mesmo interesse em todos os 

grupos tribais. Certas tribos possuem 

alimentação predominantemente carnívora 

e são hábeis caçadoras. Algumas outras 

apresentam grande número de preceitos 

religiosos que proíbem comer a carne de 

certos mamíferos, tendo, por isso, a base 

de sua alimentação na pesca. A coleta de 

raízes, frutos silvestres e mel é praticada, 

em grau maior ou menor, por todas as 

tribos. Para aqueles que desconhecem a 

agricultura, constitui-se na principal fonte 

de alimento vegetal.  

(Superinteressante, n. 47)  

 

11 – A palavra subsistência no título do 

texto significa: 

a) meio de sobreviver.  

b) método de alimentação.  
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c) processo de cultivo. 

d) modo de trabalhar.  

e) sistema de caça. 

 

12 –  No trecho “Os índios brasileiros 

proveem sua subsistência ...”, o verbo 

“proveem” significa: 

a) fabricam 

b) adquirem  

c) compram 

d) providenciam  

e) atingem   

 

13 – A frase “A caça e a pesca não 

despertam o mesmo interesse em todos os 

grupos tribais” transmite a ideia de que:  

a) a caça e a pesca despertam menos 

interesse que a agricultura.  

b) os grupos tribais não possuem interesse 

idêntico pela caça e pela pesca.  

c) algumas tribos possuem mais interesse 

pela pesca que pela caça.  

d) algumas tribos possuem mais interesse 

pela caça que pela pesca.  

e) todas as tribos possuem interesse pela 

caça e pela pesca  

 

Para responder as questões 14 a 17 leia 

atentamente o texto “Requerimento” 

transcrito abaixo.  

 

REQUERIMENTO 

 

Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, 

funcionário público, certo de que a língua 

portuguesa é emprestada ao Brasil; certo 

também de que, por esse fato, o falar e o 

escrever em geral, sobretudo no campo das 

letras, se veem na humilhante contingência 

de sofrer continuamente censuras ásperas 

dos proprietários da língua; sabendo, além, 

que dentro do nosso país, os autores e os 

escritores, com especialidade os 

gramáticos, não se entendem no tocante à 

correção gramatical, vendo-se, 

diariamente, surgir azedas polêmicas entre 

os mais profundos estudiosos do nosso 

idioma – usando do direito que lhe confere 

a Constituição, vem pedir que o Congresso 

Nacional decrete o Tupi-Guarani como 

língua oficial e nacional do povo brasileiro. 

O suplicante, deixando de parte os 

argumentos históricos que militam em 

favor de sua ideia, pede vênia para lembrar 

que a língua é a mais alta manifestação da 

inteligência de um povo, é a sua criação 

mais viva e original; e, portanto, a 

emancipação política do País requer como 

complemento e consequência a sua 

emancipação idiomática. Demais, Senhores 

Congressistas, o Tupi-Guarani, língua 

originalíssima, aglutinante, é verdade, mas 

que o polissintetismo dá múltiplas feições 

de riqueza, é a única capaz de traduzir as 

nossas belezas, de pôr-nos em relação com 

a nossa natureza e adaptar-se perfeitamente 

aos nossos órgãos vocais e cerebrais, por 

ser criação de povos que aqui viveram e 

ainda vivem, portanto possuidores da 

organização fisiológica e psicológica para 

que tendemos, evitando-se dessa forma as 

estéreis controvérsias gramaticais, oriundas 

de uma difícil adaptação de uma língua de 

outra região à nossa organização cerebral e 

ao nosso aparelho vocal – controvérsias 

que tanto empecem o progresso da nossa 
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cultura literária, científica e filosófica. 

Seguro de que a sabedoria dos legisladores 

saberá encontrar meios para realizar 

semelhante medida e cônscio de que a 

Câmara e o Senado pesarão o seu alcance e 

utilidade. P. e E. Deferimento.  

(Lima Barreto)  

 

14 – Assinale a alternativa que apresenta 

um argumento que não está presente no 

requerimento: 

a) a dependência linguística dos brasileiros 

em relação a Portugal. 

b) as divergências internas e externas no 

tocante às regras gramaticais.  

c) a significação política de uma língua 

original.  

d) a adaptação da língua ao meio ambiente.  

e) a necessidade de editarem-se obras com 

a fala brasileira.    

 

15 – A abreviatura final do requerimento 

significa:  

a) por e especial deferimento.  

b) para e esperado deferimento. 

c) pede e espera deferimento.  

d) próprio e especial deferimento.  

e) propõe e expõe deferimento.  

 

16 – A linguagem empregada no 

requerimento é caracterizada por: 

a) formalíssima e bem afinada com a 

tradição gramatical lusitana.  

b) bastante formal, mas com pequenas 

influências da fala brasileira.  

c) informal, já que o requerente condena a 

própria língua que emprega.  

d) informal e descuidada no aspecto 

gramatical, ainda que com vocábulos 

cultos.  

e) convencional e artificial, com 

concessões à fala popular.   

 

17 – O requerente se refere a si mesmo na 

terceira pessoa. Assinale a alternativa em 

que, no entanto, se utiliza da primeira 

pessoa: 

a) Policarpo Quaresma, cidadão brasileiro, 

funcionário público, certo de que a língua 

portuguesa é emprestada ao Brasil 

b) (...) sabendo, além, que dentro do nosso 

país, os autores e os escritores, com 

especialidade os gramáticos, não se 

entendem (...) 

c) O suplicante, deixando de parte os 

argumentos históricos que militam em 

favor de sua ideia, pede vênia para lembrar 

(...) 

d) (...) a emancipação política do País 

requer como complemento e consequência 

a sua emancipação idiomática.  

e) (...) por ser criação de povos que aqui 

viveram e ainda vivem (...) 

 

Para responder as questões 18 a 20 leia 

atentamente o texto “Perdão” transcrito 

abaixo.  

 

PERDÃO 
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Perdoar alguém é renunciar ao 

ressentimento, à ira ou a outras reações 

justificadas por algo que essa pessoa tenha 

feito. Isso levanta um problema filosófico: 

essa pessoa é tratada de forma melhor do 

que ela merece; mas como pode exigir-se, 

ou mesmo como permitir-se, tratar alguém 

de uma maneira que não merece? Santo 

Agostinho aconselhava-nos a detestar o 

pecado, mas não o pecador, o que também 

indica uma atitude objetiva ou impessoal 

para com o pecador, como se o caráter do 

agente estivesse apenas acidentalmente 

ligado ao caráter detestável de suas ações.  

(Simon Blackburn) 

 

18 - No trecho “Perdoar alguém é 

renunciar ao ressentimento (...)”, o 

vocábulo “renunciar” é sinônimo de: 

a) denunciar 

b) anunciar  

c) abandonar 

d) retirar 

e) condenar 

 

19 – O segmento do texto “Isso levanta um 

problema filosófico: essa pessoa é tratada 

de forma melhor do que ela merece (...)” 

traz implicitamente a ideia de que: 

a) todos devem ser tratados segundo seus 

atos.  

b) devemos tratar a todos de forma 

semelhante.  

c) todos devem ser tratados de forma 

melhor do que merecem. 

d) todos devem ser tratados de forma pior 

do que merecem.  

e) ninguém deve ser maltratado. 

 

20 – Santo Agostinho ensina que: 

a) não devemos confundir agente e 

paciente.  

b) devemos separar ato e agente.  

c) devemos confundir agente e ação.  

d) devemos perdoar o ato e condenar o 

agente.  

e) agente e ato são elementos idênticos.  

 

21 - Analise os itens I a V e depois 

responda, conforme estabelece a norma 

culta em relação à concordância verbal em 

cada oração: 

I – Acho que haviam pessoas que queriam 

ajudá-lo. 

II – Vão fazer dois dias que ele viajou.  

III – Devem existir testemunhas do 

acidente.  

IV – Sem educação, podem haver cidadãos 

conscientes. 

V – Espero que haja pessoas honestas aqui! 

a) Todas as frases estão corretas.  

b) Todas as frases estão incorretas.  

c) Somente os itens I, II e III contêm frases 

de acordo com a norma gramatical culta. 

d) Os itens III e V contêm frases corretas.  

e) Os itens III, IV e V contêm frases 

corretas.  
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22 – Ainda a respeito de concordância 

verbal, marque a alternativa incorreta: 

a) A gasolina e o álcool sobem hoje. 

b) Sobem hoje a gasolina e o álcool.  

c) O motorista e todos os passageiros 

morreram.  

d) Morreu o motorista e todos os 

passageiros.  

e) Morreram todos os passageiros e o 

motorista. 

 

23 – Quanto ao emprego adequado da 

crase, assinale a alternativa incorreta: 

a) Durante a manifestação, os guardas 

ficaram a distância. 

b) No zoológico, os animais ficam à 

distância de trinta metros.  

c) O prefeito não dá ouvidos a reclamações 

infundadas.  

d) Entreguei o documento à Sua 

Excelência, o presidente da Câmara.  

e) Escreveu o ofício imitando redação à 

Graciliano Ramos. 

 

24 – Assinale a alternativa incorreta no que 

diz respeito à regência verbal: 

a) A canção diz que eu preciso aspirar ao 

ar que te rodeia. 

b) A canção diz que eu preciso aspirar o ar 

que te rodeia. 

c) Na tarde de domingo, assistimos a um 

belo espetáculo de futebol. 

d) A desobediência às normas do edital do 

concurso implica a desclassificação do 

candidato.  

e) Prefiro passear a ficar em casa vendo 

televisão.  

 

25 – Assinale a alternativa que contempla 

o incorreto uso da vírgula: 

a) Chegou a Iguape, visitou a Fonte do 

Senhor Bom Jesus, levou seus documentos 

ao Paço Municipal, foi ao Departamento de 

Cultura e marcou entrevista com o Diretor.  

b) A democracia, embora imperfeita, ainda 

é o melhor sistema de governo.  

c) O vereador, a meu ver, deve sempre usar 

uma linguagem clara, ou seja, de fácil 

compreensão.  

d) O homem, que é um ser mortal, deve 

sempre pensar no amanhã.  

e) Era mister, pois levar o projeto às 

últimas consequências. 

 

26 – Marque a frase que contenha pronome 

pessoal oblíquo átono.  

a) Ele conhece o homem que entrou na 

sala.  

b) Vinde a mim todos que estais cansados.  

c) Ela sairá conosco hoje. 

d) Você quer falar comigo?  

e) Qual a prova do crime? Ei-la. 

 

27 – À luz da norma culta, assinale a 

alternativa em que há o correto emprego da 

vírgula.  
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a) A boca, é nas mulheres, a feição que 

menos nos esquece.  

b) A beleza empolga a vista mas, o mérito 

conquista a alma.  

c) Quantas vezes uma vírgula modifica 

uma sentença, e uma palavra pode destruir 

uma grande e velha amizade. 

d) Brasília que é, a Capital do Brasil, foi 

fundada em 1960.  

e) Luís, mereceu o prêmio.  

 

28 – Marque a alternativa em que todos os 

vocábulos representam verbo no pretérito 

mais-que-perfeito do modo indicativo.  

a) amarei, venderei, partirei 

b) amaria, venderia, partiria 

c) amara, vendera, partira 

d) amei, vendi, parti 

e) amava, vendia, partia. 

 

29 – Anote a alternativa que contém os 

vocábulos que preenchem corretamente as 

lacunas da frase:  

“Ele dirigiu-se ______ mulheres 

presentes com muita educação. 

Esclareceu que haverá aulas de segunda 

________ sábado; porém, avisou 

__________ todos que _______ aula de 

hoje foi adiada.”     

a) as – à – à – à  

b) às – a – a – a  

c) às – à – à – a 

d) às – a – à – à  

e) as – a – a – a  

 

30 – Assinale a alternativa em que a 

palavra sanção tem o significado de 

ratificação: 

a) Aplicar sanções a servidores públicos 

desidiosos é dever do prefeito.  

b) Eventual sanção do Chefe do Executivo 

municipal à nova lei, aprovada pela 

Câmara ontem, desagradará setores do 

funcionalismo. 

c) As sanções previstas no Estatuto dos 

Servidores não exercem influência 

significativa no espírito dos servidores 

desidiosos.  

d) O prefeito prefere diálogo a sanções.  

e) A nova súmula do STJ prevê que a nova 

gestão não pode responder por sanções 

aplicadas em face de atos da gestão 

anterior.    

 

MATEMÁTICA 

 

31 – Numa sala de aula com 60 alunos, 11 

jogam xadrez, 31 são homens ou jogam 

xadrez e 3 mulheres jogam xadrez. 

Conclui-se, portanto, que: 

a) 31 são mulheres. 

b) 29 são homens. 

c) 29 mulheres não jogam xadrez. 

d) 23 homens não jogam xadrez. 

e) 9 homens jogam xadrez. 
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32 – Num grupo de 100 pessoas constata-

se que 12 têm sangue tipo A, 84 não têm 

sangue tipo B e 93 não têm sangue tipo 

AB. Quantas pessoas têm sangue tipo O? 

a) 65 

b) 55 

c) 37 

d) 45 

e) 35  

 

33 – Numa classe de 35 alunos há 22 

mulheres e 13 homens. Na prova de 

Matemática, a nota média das mulheres foi 

4,8 e dos homens foi 4,0. Qual foi a soma 

total de todas as notas da classe? 

a) 150,6 

b) 152,6 

c) 154,6 

d) 157,6 

e) 257,6 

 

34 – A porcentagem de fumantes de uma 

cidade é 32%. Se 3 em cada 11 fumantes 

deixarem de fumar, o número de fumantes 

ficará reduzido a 12.800. Portanto, é certo 

assinalar que: 

a) o número de fumantes da cidade é de 

15.000. 

b) o número de habitantes da cidade é de 

53.000.  

c) o número de fumantes da cidade é de 

16.600. 

d) o número de habitantes da cidade é de 

55.000.  

e) o número de fumantes da cidade é de 

17.600, e o número de habitantes da cidade 

é de 56.000. 

 

35 – (10%)² é igual a: 

a) 100% 

b) 20% 

c) 5% 

d) 0,1% 

e) 1% 

 

36 – Um mapa está na escala de 1 para 

20.000. Qual o valor real de uma distância 

representada no mapa por um segmento de 

5 cm? 

a) 100 m 

b) 1 km 

c) 250 m 

d) 2,5 km 

e) 10 km 

 

37 – Descontos sucessivos de 20% e 30% 

são equivalentes a um único desconto de: 

a) 44% 

b) 25% 

c) 26% 

d) 45% 

e) 50% 
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38 – Uma empresa, após pagar 30% de 

Imposto de Renda sobre seu Lucro Bruto 

(LB), obteve um Lucro Líquido (LL) de 

R$ 500.000,00. Tem-se, então, que: 

*Observação: LL = LB – 30% de LB 

a) o LB é de R$ 650.000,00 

b) o LB é superior a R$ 750.000,00 

c) o LB está entre R$ 500.000,00 e R$ 

650.000,00 

d) o LB é aproximadamente igual a R$ 

714.285,00 

e) o LB é inferior a R$ 700.000,00 

 

39 – A alternativa que contém as raízes da 

equação abaixo é: 

 

2x² - 3x – 5 = 0 

 

a) 2,5 e -1 

b) -2,5 e -1  

c) 2,5 e 1 

d) -2,5 e 1 

e) 5 e 4 

 

40 – R$ 10.000,00 aplicado a juros simples 

por 5 meses rendeu R$ 750,00. Logo, é 

possível afirmar que a taxa de juros 

equivale a:  

a) 10% ao ano 

b) 13% ao ano 

c) 15% ao ano 

d) 16% ao ano 

e) 18% ao ano 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

41 – Leia as afirmativas a seguir e assinale 

a alternativa correta:  

I. É possível, no Microsoft Word, inserir 

símbolos e caracteres especiais no meio do 

texto.  

II. A função "Diminuir Recuo", no 

Microsoft Word, move o parágrafo para 

mais perto da margem.  

a) A afirmativa I é verdadeira, e a II é 

falsa. 

b) As duas afirmativas são verdadeiras. 

c) A afirmativa II é verdadeira, e a I é 

falsa. 

d) As duas afirmativas são falsas. 

e) Nenhuma das Alternativas. 

 

42 - No Excel, para utilizar um intervalo de 

células, como se fosse uma única célula, 

deve-se selecionar o intervalo e, na aba 

Alinhamento de Formatar Células, 

assinalar a opção:  

a - Retorno automático de texto. 

c - Alinhamento horizontal. 

c - Reduzir para ajustar. 

d - Mesclar células. 

e - Unir Células. 
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43 - De acordo com a figura 1 abaixo, é 

correto afirmar que:  

 

 

a) Na unidade “C:”, há uma pasta 

“WIN10” e, dentro dela, há uma pasta 

“Cadastro”. Esta, por sua vez, não possui 

conteúdo. 

b) Na unidade “C:”, há uma pasta 

“Cadastro” e, dentro dela, há quatro 

arquivos e duas pastas. Não é possível 

afirmar quantos arquivos há dento destas 

duas pastas. 

c) Na unidade “C:”, há uma pasta 

“WIN10” e, dentro dela, há uma pasta 

“Cadastro”. Esta, por sua vez, possui 

quatro pastas e dois arquivos. 

d) Na unidade “D:”, há uma pasta “WIN10 

(C:)” e, dentro dela, há uma pasta 

“Cadastro”. Esta, por sua vez, não possui 

conteúdo.  

e) Na unidade “D:”, há uma pasta “WIN10 

(C:)” e, dentro dela, há uma pasta 

“Cadastro”. Esta, por sua vez, possui duas 

pastas e quatro arquivos.  

 

 

  

 

44 - A planilha da figura abaixo foi criada 

no Calc do pacote Office Excel, versão em 

português. 

 

 
 

Nessa planilha, foram executados os 

procedimentos listados a seguir. 

 Em D8 foi inserida a 

expressão=SOMA (A6;D6) 

 Em D10 foi inserida a 

expressão=MÉDIA (A6:D6) 

 Em D12 foi inserida uma expressão 

usando a função MAIOR para 

determinar o maior número entre 

todos nas células A6, A7, A8 e A9. 

 

Nessas condições, os números mostrados 

em D8 e em D10 e a expressão inserida em 

D12 são, respectivamente: 

 

a) 42, 21 e =MAIOR(A6:D6); 

b) 76, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

c) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6;1). 

d) 76, 21 e =MAIOR(A6:D6;1); 

e)  42, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

 

45 - Considere as afirmações a seguir sobre 

navegadores web.  

I- São exemplos de navegadores, Mozilla 

Firefox, Microsoft Edge e Windows.  

II- Um recurso do navegador Google 

Chrome, denominado “Modo de 

Navegação Anônima” permite navegar em 

sites e acessar páginas da internet sem 

gravar históricos e informações na 

memória do computador.  

III- Apenas o navegador Mozilla Firefox 

permite realizar pesquisas diretamente na 

barra de endereços.  
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IV- O ícone representado por uma estrela, 

exibida do lado direito, na barra de 

endereços do navegador Google Chrome, 

permite adicionar a página corrente aos 

favoritos.  

 

Qual alternativa contém as afirmativas 

corretas:  

 

a)  II e IV. 

b) I e III.  

c) I, II e III. 

d)  I e IV.  

e) II e III. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

46 – Segundo a Constituição Federal, é 

vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários:          

a) a de dois cargos de motorista. 

b) a de um cargo de professor com outro de 

agente administrativo. 

c) na área da saúde, apenas a de dois 

cargos privativos de médico. 

d) a de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

e) a de três cargos de professor.      

 

47 – De acordo com norma constitucional 

vigente, a fixação dos padrões de 

vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório do servidor público 

observará: 

a) a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes 

de cada carreira; os requisitos para a 

investidura; sem levar em conta as 

peculiaridades dos cargos. 

b) a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes 

de cada carreira; os requisitos para a 

investidura; e as peculiaridades dos cargos. 

c) a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes 

de cada carreira; e as peculiaridades dos 

cargos. 

d) a natureza e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira; os requisitos 

para a investidura; e as peculiaridades dos 

cargos. 

e) os requisitos para a investidura e as 

peculiaridades dos cargos. 

 

48 - A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá especialmente aos 

princípios de: 

a) legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

b) legalidade, interesse público sobre o 

particular, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

c) legalidade, impessoalidade, 

legitimidade, publicidade e eficiência. 

d) legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e da ampla defesa. 
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e) legalidade, pessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 

49 - Os cargos, empregos e funções 

públicas são acessíveis, na forma da lei: 

a) aos brasileiros natos e naturalizados que 

preencham os requisitos estabelecidos em 

edital. 

b) somente aos brasileiros natos. 

c) aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros. 

d) aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos portugueses. 

e) aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos latinos americanos. 

 

50 – Segundo disposto na Constituição 

Federal, o servidor público: 

a) não tem o direito de greve; 

b) tem o direito de greve, a ser exercido 

ilimitadamente.  

c) tem o direito de greve, a ser exercido 

sem qualquer regulamentação em lei 

específica; 

d) tem o direito de greve, desde que 

regulamentado em decreto presidencial. 

e) tem o direito de greve, a ser exercido 

nos termos e nos limites definidos em lei 

específica. 

 

51 – O inciso XI do artigo 37 da 

Constituição Federal prevê que “a 

remuneração e o subsídio dos ocupantes 

de cargos, funções e empregos públicos 

da administração direta, autárquica e 

fundacional, dos membros de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos 

detentores de mandato eletivo e dos 

demais agentes políticos e os proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, 

percebidos cumulativamente ou não, 

incluídas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, não poderão 

exceder o subsídio mensal, em espécie, 

dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, aplicando-se como limite, nos 

Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 

Estados e no Distrito Federal, o subsídio 

mensal do Governador no âmbito do 

Poder Executivo, o subsídio dos 

Deputados Estaduais e Distritais no 

âmbito do Poder Legislativo e o subsídio 

dos Desembargadores do Tribunal de 

Justiça, limitado a noventa inteiros e 

vinte e cinco centésimos por cento do 

subsídio mensal, em espécie, dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

no âmbito do Poder Judiciário, aplicável 

este limite aos membros do Ministério 

Público, aos Procuradores e aos 

Defensores Públicos”. Isso significa dizer 

que: 

a) os servidores públicos podem receber ao 

longo da carreira remunerações mensais 

sem qualquer limitação, desde que 

adquiram direitos a vantagens pessoais. 

b) os servidores públicos municipais têm 

como limite a remuneração mensal do 

Prefeito.  

c) os servidores públicos estaduais dos três 

poderes têm como limite a remuneração 

mensal do Governador do Estado. 
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d) todos os servidores públicos estaduais 

têm como limite a remuneração mensal dos 

Desembargadores do Tribunal de Justiça. 

e) os vencimentos mensais dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal não servem 

como parâmetro para impor limite aos 

vencimentos mensais dos servidores 

públicos dos Estados. 

 

52 – De acordo com o texto constitucional 

vigente, é lícito afirmar que: 

a) em todos os casos, sem exceção, as 

obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação 

pública. 

b) a licitação pública é processo 

administrativo destinado a garantir 

igualdade entre os licitantes e, por isso, não 

se deve exigir qualificação técnica dos 

participantes de licitações.  

c) a licitação pública é processo 

administrativo que é deflagrado pela 

Administração Pública depois de celebrado 

o contrato de aquisição de bens e serviços 

ou de alienações.  

d) existem casos especificados na 

legislação que possibilitam que as obras, 

serviços, compras e alienações sejam 

contratados sem prévio processo de 

licitação pública. 

e) a Administração Pública não deve fazer 

uso da licitação para vender seus imóveis.   

 

53 – Nos termos do texto constitucional 

vigente, os atos de improbidade 

administrativa importarão: 

a) a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível. 

b) a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, com prejuízo da 

ação penal cabível. 

c) a suspensão dos direitos políticos e a 

perda da função pública. 

d) a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública e o ressarcimento 

ao erário. 

e) a perda dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma 

e gradação previstas em lei, sem prejuízo 

da ação penal cabível. 

 

54 – Nas sociedades civilizadas modernas, 

a Administração Pública também se 

submete ao império das leis, daí a razão 

pela qual se diz que o Estado é de direito. 

Assim e na conformidade da Constituição 

da República, o Município de Iguape, 

como entidade federativa e pessoa jurídica 

de direito público que é: 

a) não responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade.  

b) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade e não tem 

direito de regresso contra o agente público 

que agiu com culpa. 

c) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 
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estes atuarem nessa qualidade e tem direito 

de regresso contra o agente público, desde 

que prove ter ele agido com dolo, pois a 

ação culposa exclui a possibilidade de 

regresso. 

d) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade e tem direito 

de regresso contra o agente público, 

mesmo quando ele tenha agido sem dolo 

ou culpa. 

e) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade e tem direito 

de regresso contra o agente público autor 

do dano, desde que provado ter ele agido 

com dolo ou culpa. 

     

 

55 –  Servidor público municipal efetivo, 

depois de eleito e investido em mandato: 

a) poderá acumular a remuneração do 

cargo efetivo com a de Prefeito. 

b) não poderá em hipótese alguma 

permanecer no cargo efetivo e ao mesmo 

tempo exercer as funções de Prefeito, 

porém poderá acumular as duas 

remunerações. 

c) investido no mandato de Vereador, 

mesmo havendo compatibilidade de 

horários, não perceberá as vantagens de 

seu cargo, emprego ou função.  

d) investido no mandato de Vereador, 

havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo. 

e) investido no mandato de Vereador, não 

havendo compatibilidade de horários, 

deverá optar necessariamente pela 

remuneração do cargo efetivo.  

 

56 – Segundo a Constituição Federal, é 

lícito asseverar que: 

a) qualquer pessoa física ou jurídica é parte 

legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. 

b) qualquer partido político é parte 

legítima para propor ação popular que vise 

a anular ato lesivo ao patrimônio público 

ou de entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência.  

c) qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise a anular ato 

lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. 

d) qualquer pessoa jurídica é parte legítima 

para propor ação popular que vise a anular 

ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada 
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má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. 

e) qualquer cidadão é parte legítima para 

propor ação popular que vise a confirmar 

ato lesivo ao patrimônio público ou de 

entidade de que o Estado participe, à 

moralidade administrativa, ao meio 

ambiente e ao patrimônio histórico e 

cultural, ficando o autor, salvo comprovada 

má-fé, isento de custas judiciais e do ônus 

da sucumbência. 

 

57 - São deveres do servidor público 

municipal de Iguape:  

a) comparecer ao serviço, com assiduidade, 

sendo irrelevante a pontualidade. 

b) guardar sigilo sobre os assuntos da 

repartição, não havendo necessidade de 

mantê-lo em relação aos despachos, 

decisões ou providências. 

c) representar aos superiores somente sobre 

irregularidades gravíssimas.  

d) apresentar-se trajado confortavelmente 

para melhor desempenhar suas funções.  

e) residir no município, salvo autorização 

do Chefe do Poder Executivo. 

 

58 – Quando a lei determina que o servidor 

público municipal deve proceder na vida 

pública e privada na forma que dignifique 

a função pública, não é vedado ao servidor: 

a) apresentar-se em público rotineiramente 

embriagado.  

b) envolver-se frequentemente em 

confusões, proferindo palavras de baixo 

calão.  

c)  envolver-se com práticas conhecidas 

como “pirâmide” para alavancar a sua 

renda.  

d) praticar atos de violência em seu 

domicílio, agredindo sua mulher ou 

companheira.  

e) compor banda musical nos horários 

vagos.  

 

59 – À luz do Estatuto dos Agentes 

Públicos do Município de Iguape, ao 

servidor é proibido:  

a) referir-se depreciativamente às 

autoridades constituídas e aos atos da 

Administração, em trabalho devidamente 

assinado, de cunho doutrinário, acerca da 

organização e eficiência do serviço. 

b) retirar, sem prévia permissão da 

autoridade competente, qualquer 

documento ou objeto existente na 

repartição. 

c) deixar de comparecer ao serviço, ainda 

que tenha justificativa. 

d) participar da gerência ou administração 

de sociedade civil ou empresarial, que não 

mantenha relações empresariais ou 

administrativas com o Governo local, seja 

por este subvencionada ou esteja 

diretamente relacionada com a finalidade 

da repartição ou serviço em que esteja 

lotado.  

e) aderir a greves reputadas legais. 

 

60 – Assinale a alternativa incorreta: 

a) são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 
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exclusivamente a advertência e a 

suspensão.   

b) são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

exclusivamente a advertência, a suspensão 

e a demissão. 

c)  são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

segundo o Estatuto dos Agentes Públicos, a 

advertência, a suspensão, a multa, a 

demissão e a demissão a bem do serviço 

público.  

d) são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

segundo o Estatuto dos Agentes Públicos, a 

advertência, a suspensão, a demissão e a 

demissão a bem do serviço público. 

e)  são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

segundo o Estatuto dos Agentes Públicos, a 

advertência, a suspensão, a multa, a 

demissão, a demissão a bem do serviço 

público e a cassação da aposentadoria.       

 

61 – Na aplicação das penas disciplinares 

aos servidores públicos municipais serão 

consideradas: 

a) a natureza e a gravidade da infração e os 

danos que dela provierem para o serviço 

público.  

b) apenas a gravidade da infração 

cometida.  

c) a gravidade da infração e os danos 

causados ao serviço público.  

d) a natureza da infração e os danos 

causados ao serviço público.  

e) apenas os danos causados ao serviço 

público. 

 

62 – Sobre a pena de suspensão, aplicada a 

servidor público municipal, é incorreto 

afirmar que:  

a) a suspensão será aplicada em caso de 

falta grave ou de reincidência das faltas 

punidas com advertência e de violação das 

demais proibições que não tipifiquem 

infração sujeita à penalidade de demissão, 

podendo exceder a noventa dias.  

b) a suspensão será aplicada em caso de 

falta grave ou de reincidência das faltas 

punidas com advertência e de violação das 

demais proibições que não tipifiquem 

infração sujeita à penalidade de demissão, 

não podendo exceder a noventa dias.  

c) a pena de suspensão não terá jamais seus 

registros na vida funcional do servidor 

público cancelado, mesmo se o apenado 

não houver praticado nova infração 

disciplinar. d) o servidor que se recusar a 

injustificadamente se submeter à inspeção 

médica determinada pela autoridade 

competente não está sujeito a ser punido 

com suspensão. 

e) a pena de suspensão, em decorrência de 

sua natureza, entendida como resposta à 

grave violação funcional, jamais poderá ser 

convertida em multa. 

 

63 – Assinale a alternativa incorreta, à luz 

do Estatuto dos Agentes Públicos 

Municipais de Iguape.  
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a) será aplicada a pena de demissão nos 

casos de abandono de cargo; crime contra a 

administração pública, ineficiência ou 

insubordinação grave em serviço; emprego 

irregular de verbas ou rendas públicas. 

b) a ausência ao serviço público, sem causa 

justificável, por mais de quarenta e cinco 

dias, intercaladamente durante doze meses, 

é fato configurador do abandono de cargo. 

c) a ausência do servidor por mais de trinta 

dias consecutivos ao serviço público 

também será considerado abandono de 

cargo.  

d) o processo disciplinar instaurado para 

apurar abandono de cargo poderá ser 

extinto se o indiciado pedir exoneração até 

a data designada para o interrogatório ou 

por ocasião deste.  

e) a defesa no processo disciplinar 

instaurado para apurar abandono de cargo 

é ampla, podendo ser alegado qualquer fato 

ou razão jurídica.  

 

64 – Considerando o procedimento do 

processo administrativo disciplinar 

regulado no Estatuto dos Agentes Públicos 

do Município de Iguape, é incorreto 

afirmar que: 

a) o Prefeito é a autoridade competente 

para determinar a instauração de processo 

administrativo disciplinar.  

b) a portaria que inaugurar o processo 

administrativo disciplinar deverá conter o 

nome e a identificação do acusado, a 

infração que lhe é atribuída, com a 

descrição sucinta dos fatos, a indicação das 

normas infringidas e a penalidade mais 

elevada em tese cabível.  

c) depois de autuado o procedimento 

administrativo e demais peças 

preexistentes, será designado dia e hora 

para audiência de interrogatório do 

servidor processado, o qual deverá ser 

citado.  

d) o prazo de cinco dias para o servidor 

público acusado requerer a produção de 

provas ou apresentá-las somente é iniciado 

se ele comparecer à audiência de 

interrogatório.  

e) o presidente do processo administrativo 

disciplinar e cada acusado poderão arrolar 

até cinco testemunhas para servir como 

meio de prova de suas alegações.  

 

65 – Segundo a Lei Orgânica do Município 

de Iguape, é correto afirmar que: 

a) o uso de bens municipais por terceiros 

somente poderá ser feito mediante 

concessão ou permissão, conforme o caso e 

quando houver interesse público 

devidamente justificado.  

b) a concessão dos bens públicos sempre 

independe de prévio processo de licitação.  

c) a permissão, que poderá incidir sobre 

qualquer bem público, será feita a título 

precário, por decreto.  

d) a autorização, que poderá incidir sobre 

qualquer bem público, será concretizada 

por meio de lei, para atividades ou usos 

específicos ou transitórios, pelo prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, salvo 

quando para formar canteiro de obras 

públicas, caso em que o prazo 

corresponderá ao da duração da obra. 

e) a cessão de bens é a transferência 

gratuita da posse de um bem público de 

uma entidade ou órgão público, para outro, 
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por tempo certo ou indeterminado, feita 

por meio de lei.  

 

66 – De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Iguape: 

a) são estáveis, na forma da legislação 

federal, os servidores nomeados para cargo 

de provimento efetivo em virtude de 

aprovação em processo seletivo 

simplificado.  

b) o servidor público estável só perderá o 

cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado. 

c) o servidor público estável poderá 

também perder o cargo por insuficiência de 

desempenho, mediante procedimento de 

avaliação periódica de desempenho, na 

forma da lei complementar federal, 

assegurada ampla defesa. 

d) o servidor público estável só perderá o 

cargo em virtude de decisão em processo 

administrativo no qual lhe seja garantido o 

contraditório e ampla defesa.  

e) o excesso de despesas com pessoal não é 

causa para o servidor público estável 

perder o cargo.  

 

67 – Nos termos das disposições contidas 

na Lei Orgânica do Município de Iguape, é 

incorreto afirmar que: 

a) o Município de Iguape, unidade do 

território da União e do Estado de São 

Paulo, ente público com personalidade 

jurídica de direito público interno, tem 

autonomia política, administrativa e 

financeira.  

b) o Município de Iguape poderá ser 

dividido ou alterado.  

c) no dia 06 de janeiro de cada ano será 

comemorada a data do padroeiro do 

Município, “São Benedito”.  

d) o dia 03 de dezembro de 1538 é 

considerado como data de fundação do 

Município de Iguape.  

e) são símbolos do Município de Iguape a 

Bandeira, o Brasão e o Hino do Município, 

disciplinados a forma e o uso, por lei.  

 

68 - Ao Município compete prover a tudo 

quanto respeite ao seu interesse local e ao 

bem-estar da sua população cabendo-lhe, 

privativamente: 

a) elaborar o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 

Anual, prevendo a receita e fixando a 

despesa, com base em planejamento 

adequado. 

b) instituir e arrecadar tributos de sua 

competência, fixar e cobrar preços. 

c) dispor sobre a organização e execução 

de seus serviços públicos, prestando-os 

diretamente ou por concessão, permissão 

ou autorização. 

d) dispor sobre a administração, utilização 

e alienação de seus bens. 

e) ordenar as atividades urbanas, fixando 

condições e horários para funcionamento 

de estabelecimentos industriais, comerciais 

e similares, sem observância da lei.  

 

69 – O Poder Legislativo é exercido no 

Município de Iguape pela Câmara 

Municipal constituída de Vereadores 

eleitos e investidos no cargo, na forma da 

legislação em vigor, para uma legislatura 

de quatro anos, sendo correto afirmar que: 
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a) a Câmara Municipal de Iguape é 

composta por 11 (onze) Vereadores.  

b) cabe à Câmara Municipal de Iguape, 

sem a sanção do Prefeito, legislar sobre os 

assuntos de interesse local, inclusive 

suplementando a legislação federal e 

estadual no que couber e dispor sobre as 

matérias de competência do Município.  

c) legislar sobre tributos Municipais, 

podendo o Chefe do Poder Executivo 

autorizar, por meio de decreto, isenções, 

anistias fiscais e remissão de dívidas. 

d) votar o Orçamento anual e Plurianual de 

Investimentos, as Diretrizes orçamentárias, 

bem como autorizar abertura de créditos 

suplementar e especial. 

e) dispor apenas sobre a supressão dos 

distritos.  

 

70 – Assinale a alternativa incorreta, à luz 

do disposto na Lei Orgânica do Município 

de Iguape: 

a) tributos municipais são os impostos, as 

taxas e contribuições, instituídos por lei 

municipal, atendidos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal e 

Estadual e nas normas gerais de Direito 

Tributário.  

b) é da competência do Município de 

Iguape a instituição do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU); do imposto sobre transmissão 

“inter vivos”, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física e de direitos reais sobre 

imóveis (ITBI), exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos à sua aquisição; do 

imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISSQN), não compreendidos no 

artigo 155, Inciso II, da Constituição 

Federal, definidos em lei complementar.  

c) nenhum contribuinte será obrigado ao 

pagamento de qualquer tributo lançado 

pela Prefeitura, sem prévia notificação.  

d) é vedado ao Município exigir ou 

aumentar tributo no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou.  

e) lei de iniciativa de qualquer Vereador 

poderá determinar e regulamentar a 

isenção de Imposto sobre a Propriedade 

Territorial e Urbana –IPTU - aos 

proprietários de imóveis residenciais 

comprovadamente carentes, com idade 

acima de 65 (sessenta e cinco) anos.  
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PROVA DISCURSIVA - RASCUNHO 

 

Leia com atenção o texto abaixo e redija o documento formal cabível, de acordo com as 

normas da burocracia vigente, no interesse da Administração Pública Municipal. Busque ser 

claro e objetivo. Os erros gramaticais serão considerados durante a correção da prova.    

 

“Tício é agente administrativo da Prefeitura Municipal de Iguape e exerce suas funções na 

Divisão de Licitação. Foi solicitado a Tício que redija documento público, direcionado à UR-

12, órgão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, chefiado pelo Diretor Técnico 

Ulpiano, situado na rua Londres, n. 1.531, na cidade de Registro-SP, com urgência. 

Observou-se que Tício deve postular informações sobre o procedimento de fiscalização n. 

01.001.55.2023.8.27, que tem por objeto o controle dos atos administrativos de execução do 

Contrato de Prestação de Serviços n. 15/2023, celebrado entre o Município de Iguape e a 

empresa Roma Ltda., bem como requer o acesso da Prefeitura de Iguape aos autos do 

processo eletrônico, com disponibilização de senha. Foi esclarecido também a Tício que é de 

suma importância deixar claro que a Prefeitura somente na data de hoje, 26 de setembro de 

2023, tomou conhecimento dos fatos noticiados pelo Tribunal de Contas, razão pela qual 

ainda não havia informado a adoção das providências à Corte de Contas, especialmente que a 

Prefeitura de Iguape rescindiu o contrato de Prestação de Serviços n. 15/2023 por 

inadimplência da contratada e tomou as medidas judiciais cabíveis para aplicação de multa 

contratual. 

Observe-se que ao Tribunal de Contas compete atuar na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus Municípios, quanto 

à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.”    
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PEÇA ESPERADA 

 

OFÍCIO Nº ........../PM-IGUAPE 

Iguape – SP, 26 de setembro de 2023. 

 

Ao Ilustríssimo Senhor  

Ulpiano,  

DD. Diretor Técnico da UR-12–Registro - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Rua Londres, n. 1.531, na cidade de Registro-SP 

Assunto: Informações - Proc. n. 01.001.55.2023.8.27,  

Senhor Diretor, 

Com os nossos cumprimentos, venho solicitar informações sobre o 

procedimento de fiscalização n. 01.001.55.2023.8.27, que tem por objeto o controle dos atos 

administrativos de execução do Contrato de Prestação de Serviços n. 15/2023, celebrado entre 

o Município de Iguape e a empresa Roma Ltda, bem como a disponibilização da senha de 

acesso aos à Prefeitura Municipal de Iguape.  

Aproveito o ensejo para esclarecer que a Prefeitura Municipal de Iguape 

somente na data de hoje, 26 de setembro de 2023, tomou conhecimento dos fatos noticiados 

por esse colendo Tribunal de Contas, razão pela qual ainda não há nos autos notícias sobre as 

providências já adotadas pela Municipalidade, principalmente que houve rescisão do contrato 

de prestação de serviços n. 15/2023 por inadimplência da contratada, com deflagração de 

medidas judiciais cabíveis para aplicação de multa contratual. 

Atenciosamente.  

XXXXXXXXXX 

Prefeito do Município de Iguape 
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Iguape (SP), 21 de setembro de 2021 

 

CADERNO DE QUESTÕES – AGENTE ADMINISTRATIVO 

 

INSTRUÇÕES PARA REALIZAÇÃO DA PROVA 

 

1. Esta prova contém 70 (setenta) questões objetivas, cada uma com 5 (cinco) 

alternativas, e 1 (uma) questão dissertativa. 

2. O tempo de duração da prova será de 4 (quatro) horas. 

3. Todos os espaços em branco deste caderno podem ser utilizados como rascunho. 

4. Para cada questão da prova objetiva existe somente uma alternativa correta. 

Assinale na folha intermediária, que também servirá como rascunho, a alternativa que 

você julgar certa.  

5. Utilize o espaço destinado como rascunho para elaborar a minuta de sua prova 

discursiva. 

6. Solicite ao fiscal da prova as folhas para responder definitivamente a prova 

objetiva e a prova discursiva. Não será corrigida a prova dissertativa que não seja 

elaborada na folha de resposta respectiva. 

7. Não serão admitidas rasuras nas folhas destinadas às respostas definitivas, por 

isso busque transferir com cuidado as suas respostas, inclusive a discursiva.  

8. Utilize caneta azul ou preta para preencher as folhas destinadas às respostas 

definitivas.  

9. Depois de preencher definitivamente as folhas de respostas, entregue ao fiscal da 

prova o caderno de questões e as folhas contendo suas respostas. É permitido sair da 

sala apenas com o rascunho do gabarito para posterior conferência.  

10. Preencha corretamente os seus dados. Qualquer dúvida acione o fiscal da sala. 

11. A prova será publicada no Diário Oficial do Município na integralidade, inclusive 

com o gabarito oficial e a resposta esperada para a questão discursiva, no dia 29 de 

setembro de 2021, em conjunto com o resultado provisório do certame.  

12. Não rasure, nem amasse as folhas com as suas respostas. Não assinale a resposta 

escolhida com “x”, mas sim com traço que deve ocupar toda a extensão do alvéolo da 

alternativa eleita. 
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13. É terminantemente proibido o uso de equipamentos eletrônicos ou digitais e 

telefones móveis, bem como é vedado qualquer forma de comunicação com outro 

candidato, sob pena de exclusão sumária do certame.  

14. O candidato somente poderá sair da sala depois de 2 (duas) horas do início da 

prova.  

 

Boa sorte! 

 

LÍNGUA PORTUGUESA 

 

1 – Analise os itens I a V e depois 

responda, conforme estabelece a norma 

culta em relação à concordância verbal em 

cada oração: 

I – Acho que haviam pessoas que queriam 

ajudá-lo. 

II – Vão fazer dois dias que ele viajou.  

III – Devem existir testemunhas do 

acidente.  

IV – Sem educação, podem haver cidadãos 

conscientes. 

V – Espero que haja pessoas honestas aqui! 

a) Todas as frases estão corretas.  

b) Todas as frases estão incorretas.  

c) Somente os itens I, II e III contêm frases 

de acordo com a norma gramatical culta. 

d) Os itens III e V contêm frases corretas.  

e) Os itens III, IV e V contêm frases 

corretas.  

 

2 – Ainda a respeito de concordância 

verbal, marque a alternativa incorreta: 

a) A gasolina e o álcool sobem hoje. 

b) Sobem hoje a gasolina e o álcool.  

c) O motorista e todos os passageiros 

morreram.  

d) Morreu o motorista e todos os 

passageiros.  

e) Morreram todos os passageiros e o 

motorista. 

 

3 – Quanto ao emprego adequado da crase, 

assinale a alternativa incorreta: 

a) Durante a manifestação, os guardas 

ficaram a distância. 

b) No zoológico, os animais ficam à 

distância de trinta metros.  

c) O prefeito não dá ouvidos a reclamações 

infundadas.  

d) Entreguei o documento à Sua 

Excelência, o presidente da Câmara.  

e) Escreveu o ofício imitando redação à 

Graciliano Ramos. 

 

4 – Leia com atenção as frases contidas 

nos itens I a III e assinale a alternativa 

correta quanto à colocação pronominal. 

I – Para ser sincero, nunca o vi mais gordo.  
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II – Aquilo encheu-me de coragem e brio 

para a batalha naquele dia. 

III – Tenho deliciado-me com os contos 

machadianos.  

a) Todas as alternativas estão incorretas. 

b) Todas as alternativas estão corretas. 

c) Somente a I está correta.  

d) Somente a II e III estão corretas. 

e) Somente a III está incorreta. 

 

5 – Assinale a alternativa incorreta no que 

diz respeito à regência verbal: 

a) A canção diz que eu preciso aspirar ao 

ar que te rodeia. 

b) A canção diz que eu preciso aspirar o ar 

que te rodeia. 

c) Na tarde de domingo, assistimos a um 

belo espetáculo de futebol. 

d) A desobediência às normas do edital do 

concurso implica a desclassificação do 

candidato.  

e) Prefiro passear a ficar em casa vendo 

televisão.  

 

6 – Assinale a alternativa que contempla o 

incorreto uso da vírgula: 

a) Chegou a Iguape, visitou a Fonte do 

Senhor Bom Jesus, levou seus documentos 

ao Paço Municipal, foi ao Departamento de 

Cultura e marcou entrevista com o Diretor.  

b) A democracia, embora imperfeita, ainda 

é o melhor sistema de governo.  

c) O vereador, a meu ver, deve sempre usar 

uma linguagem clara, ou seja, de fácil 

compreensão.  

d) O homem, que é um ser mortal, deve 

sempre pensar no amanhã.  

e) Era mister, pois levar o projeto às 

últimas consequências. 

 

7 – Assinale a alternativa que contém todas 

as grafias de acordo com a norma culta: 

a) girassol, pontapé, decreto-lei, bem-

criado, malcriado, sala de jantar, Diretor 

Geral; 

b) girassol, pontapé, decreto-lei, bem-

criado, malcriado, sala-de-jantar, Diretor-

Geral; 

c) girassol, pontapé, decreto-lei, bem-

criado, malcriado, sala de jantar, Diretor-

Geral; 

d) girassol, pontapé, decreto-lei, bem-

criado, mal-criado, sala de jantar, Diretor 

Geral; 

e) girassol, pontapé, decreto lei, 

bemcriado, malcriado, sala-de-jantar, 

Diretor-Geral. 

 

8 – Marque a frase que contenha pronome 

pessoal oblíquo átono.  

a) Ele conhece o homem que entrou na 

sala.  

b) Vinde a mim todos que estais cansados.  

c) Ela sairá conosco hoje. 

d) Você quer falar comigo?  

e) Qual a prova do crime? Ei-la. 
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9 – Marque a alternativa que contenha 

locução adverbial.  

a) Ele saiu tarde.  

b) Ele é muito gordo.  

c) Não saia à noite.  

d) Felizmente, conseguimos resolver o 

problema.  

e) Não entre na sala.  

 

10 – De acordo com as regras gramaticais 

sobre regência verbal, assinale a alternativa 

incorreta.  

a) O espetáculo não agradou o público.  

b) Não compartilhamos essa opinião.  

c) Não lhe custará entender isto.  

d) Quando vou a compras, não olho a 

preços.  

e) O juiz procederá ao julgamento somente 

na semana que vem.  

 

11 – À luz da norma culta, assinale a 

alternativa em que há o correto emprego da 

vírgula.  

a) A boca, é nas mulheres, a feição que 

menos nos esquece.  

b) A beleza empolga a vista mas, o mérito 

conquista a alma.  

c) Quantas vezes uma vírgula modifica 

uma sentença, e uma palavra pode destruir 

uma grande e velha amizade. 

d) Brasília que é, a Capital do Brasil, foi 

fundada em 1960.  

e) Luís, mereceu o prêmio.  

 

12 – Assinale a alternativa na qual o 

vocábulo “que” não funciona como 

pronome relativo. 

a) Cão que ladra não morde.  

b) Qualquer que seja o resultado, não o 

censure! 

c) O melhor retrato de cada um é aquilo 

que escreve.  

d) Comprei o livro de que você me falou. 

e) O filme foi muito comentado pela 

imprensa, o que provocou êxito de 

bilheteria.  

 

13 – Marque a alternativa em que todos os 

vocábulos representam verbo no pretérito 

mais-que-perfeito do modo indicativo.  

a) amarei, venderei, partirei 

b) amaria, venderia, partiria 

c) amara, vendera, partira 

d) amei, vendi, parti 

e) amava, vendia, partia. 

 

14 -  Marque a alternativa correta.  

a) De a muito venho insistindo nisso.  

b) A tempos não vejo Solano.  

c) O Corinthians marcou o seu gol há dois 

minutos do final do jogo.  

d) Cobramos a nota promissória a trinta 

dias.  
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e) Cobramos a nota promissória a trinta 

dias do seu vencimento. 

 

15 – Marque a alternativa incorreta. 

a) A condenação do réu é medida 

imperativa. Senão, vejamos. 

b) Tomara que chova, senão estamos 

arruinados.  

c) Não fiz isso com a intenção de magoá-

lo, senão de adverti-lo. 

d) Se não vierem todos, como será? 

e) Antes da partilha, deu dois milhões a 

cada filho, se não mais.  

 

16 – Assinale a alternativa que está em 

desacordo com as normas gramaticais.  

a) O juiz acertadamente absolveu o réu do 

crime de ameaça, visto que a conduta de 

causar mal injusto a vítima foi absorvida 

pelo delito de roubo consumado.  

b) Acendeu uma vela ao santo, após 

ascender ao cargo superior na sua carreira 

diplomática.   

c) O prefeito cassou a própria decisão 

depois de averiguar que o contribuinte 

prestou caução.  

d) Deferiu ao pedido do contribuinte, pois 

imergiram provas do pagamento.  

e) O eminente Ministro do STF declarou 

que estava na iminência de apresentar seu 

voto para apreciação em Plenário.    

 

17 – Marque a alternativa que contém o 

emprego incorreto da leitura do numeral.  

a) Papa João Paulo II – Papa João Paulo 

segundo.  

b) Século II – Século segundo.  

c) Papa Pio XI – Papa Pio onze 

d) Capítulo II – Capítulo dois. 

e) Seção XIII – Seção treze.  

 

18 – Assinale a alternativa incorreta: 

a) Provejo o recurso do contribuinte e 

determino a extinção da cobrança da 

dívida.  

b) Excelência, requeiro a dilação de prazo 

para manifestação.  

c) Ele interveio a favor do motorista, por 

entender que a culpa era exclusiva do 

pedestre.  

d) Abstenho-me de comentar o caso, por 

não conhecer o assunto a fundo.  

e) Se ver Alice, peça para ela me procurar.  

 

19 – Anote a alternativa que contém os 

vocábulos que preenchem corretamente as 

lacunas da frase:  

“Ele dirigiu-se ______ mulheres 

presentes com muita educação. 

Esclareceu que haverá aulas de segunda 

________ sábado; porém, avisou 

__________ todos que _______ aula de 

hoje foi adiada.”     

a) as – à – à – à  

b) às – a – a – a  

c) às – à – à – a 

d) às – a – à – à  
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e) as – a – a – a  

 

20 – Assinale a alternativa em que a 

palavra sanção tem o significado de 

ratificação: 

a) Aplicar sanções a servidores públicos 

desidiosos é dever do prefeito.  

b) Eventual sanção do Chefe do Executivo 

municipal à nova lei, aprovada pela 

Câmara ontem, desagradará setores do 

funcionalismo. 

c) As sanções previstas no Estatuto dos 

Servidores não exercem influência 

significativa no espírito dos servidores 

desidiosos.  

d) O prefeito prefere diálogo a sanções.  

e) A nova súmula do STJ prevê que a nova 

gestão não pode responder por sanções 

aplicadas em face de atos da gestão 

anterior.    

 

21 – Assinale a alternativa correta para 

preenchimento das lacunas. 

“O __________ aluno foi ____________ 

na prova de matemática, __________ 

não sabe; se você o ___________, é bom 

avisá-lo.” 

a) mau – mal – mas – vir 

b) mal – mau – mas – ver 

c) mal – mal – mais – ver 

d) mau – mau – mais – vir 

e) mau – mal – mais - vir  

 

22 – Marque a alternativa que a segunda 

forma verbal não corresponde ao plural da 

primeira. 

a) tu hás – vós heis 

b) tu podes – vós podeis 

c) tu agrides – vós agredeis 

d) eu valho – nós valemos 

e) tu feriste – vós feristes 

 

23 – À vista das regras gramaticais sobre o 

emprego dos pronomes indefinidos, 

assinale a alternativa inadequada: 

a) Na frase “Esse menino tem cada 

mania!”, o pronome “cada” tem valor de 

intensidade.  

b) Nas frases “Não tenho dinheiro algum” 

e “Não vi pessoa alguma”, o pronome 

“algum” passa a ter valor de “nenhum”.  

c) Nas frases “Todo o edifício será 

pintado” e “Todo edifício será pintado”, o 

emprego do pronome “todo” tem mesmo 

significado.  

d) Na frase “Nenhum aluno passou”, o 

pronome “nenhum” é empregado no 

sentido geral, ao passo que, na frase “Nem 

um aluno passou”, o pronome “nem um” 

tem a mesma representação, porém com 

mais ênfase.  

e) É correto falar “Não havia nenhumas 

frutas na cesta”, pois também é correto 

falar “Não temos nenhuns meios de 

resolver isso”.    

 

24 – Assinale a alternativa correta: 
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a) Julgar-se-á o ato inexistente se a 

simulação for absoluta, mesmo que não 

tenha havido intenção de prejudicar 

terceiros.  

b) Se a simulação for absoluta, se julgará o 

ato inexistente.  

c) Julgará-se o ato inexistente se a 

simulação for absoluta. 

d) Sem que tenha havido intenção de 

prejudicar terceiros, não julgar-se-á o ato 

inexistente, mesmo quando a simulação for 

absoluta.  

e) nenhuma das alternativas anteriores 

estão corretas. 

 

25 – Ainda sobre colocação pronominal, 

assinale a incorreta: 

a) Conceição morava no Engenho Novo, 

mas nem a visitei nem a encontrei.  

b) Coisa alguma alegou-se contra ele.  

c) Os passos não lhe vacilaram.  

d) Nada se articulou contra o vigário.  

e) Nenhum dos cavaleiros se atreveu a sair 

contra ele.  

 

26 – Em relação à correta aplicação do 

verbo, depois de analisada a frase 

destacada abaixo, assinale a alternativa que 

contém a conclusão inadequada do ponto 

de vista da norma gramatical culta. 

“Premedita-se violar as normas 

constitucionais”. 

a) O sujeito da oração é o vocábulo 

“violar”.  

b) O objeto direto da oração é a expressão 

“as normas constitucionais”.  

c) Não se justifica ser posto o verbo do 

modo finito no singular.  

d) É possível também construir a mesma 

frase nesta ordem: “Violar as normas 

constitucionais é premeditado”.  

e) Justifica-se ser posto o verbo do modo 

finito no singular, pois o sujeito é o 

infinitivo.  

 

27 – Assinale a alternativa incorreta: 

a) Não fui porque não pude. 

b) Mas, porque me não objetou com a 

indelicadeza do ouvido clássico, desçamos 

aos modernos.  

c) Por que não conseguiremos enxergar? 

d) E por que não as expurgar? 

e) Mas, por que me não objetou com a 

indelicadeza do ouvido clássico, desçamos 

aos modernos.  

 

28 – À vista do correto emprego gramatical 

dos verbos “ter” e “haver”, assinale a 

adequada: 

a) Tinha muita gente na festa. 

b) Não há mais lugar no palco.  

c) Não tem mais lugar no palco.  

d) Havia pessoas feridas? 

e) Haviam pessoas feridas? 

 

29 – Assinale a frase que está plenamente 

de acordo com a norma culta e corresponde 
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exatamente ao trecho do texto “O 

problema de estilo”, de lavra de Antonio 

Olinto e contido na atualizada obra 

“Regras práticas para bem escrever”, de 

Laudelino Freire (In: Ob. cit., ed. ampl. e 

atual. por Antonio Olinto. Rio de Janeiro: 

Lótus do Saber, 2000, p. 105-111): 

a) Começo e fim podem também indicar a 

tensão interna de uma obra mais longa, em 

prosa ou verso. Críticos literários tem 

examinado o primeiro período, e o último, 

de romances famosos além de primeiras e 

últimas frases de períodos que se 

distinguam pela sua originalidade evidente. 

O modo como Laudelino Freire, ao 

analisar o problema do estilo, dá atenção a 

esse pormenor de abertura e encerramento 

de determinado texto, revela o domínio, 

que tinha, sobre todos os aspectos do 

arcabouço verbal da língua portuguesa. 

Foi, assim, natural que houvesse elaborado 

e publicado o mais completo dicionário 

brasileiro, o “Grande e Novíssimo 

Dicionário da Língua Portuguesa” que, 

com seus mais de 208 mil verbetes, 

ultrapassa de muito qualquer outro feito no 

Brasil.  

b) Começo e fim podem também indicar a 

tensão interna de uma obra mais longa, em 

prosa ou verso. Críticos literários têm 

examinado o primeiro período, e o último, 

de romances famosos além de primeiras e 

últimas frases de períodos que se 

distinguam pela sua originalidade evidente. 

O modo como Laudelino Freire, ao 

analisar o problema do estilo, dá atenção a 

esse pormenor de abertura e encerramento 

de determinado texto, revelam o domínio, 

que tinha, sobre todos os aspectos do 

arcabouço verbal da língua portuguesa. 

Foi, assim, natural que houvesse elaborado 

e publicado o mais completo dicionário 

brasileiro, o “Grande e Novíssimo 

Dicionário da Língua Portuguesa” que, 

com seus mais de 208 mil verbetes, 

ultrapassa de muito qualquer outro feito no 

Brasil. 

c) Começo e fim podem também indicar a 

tensão interna de uma obra mais longa, em 

prosa ou verso. Críticos literários tem 

examinado o primeiro período, e o último, 

de romances famosos além de primeiras e 

últimas frases de períodos que se distingua 

pela sua originalidade evidente. O modo 

como Laudelino Freire, ao analisar o 

problema do estilo, dá atenção a esse 

pormenor de abertura e encerramento de 

determinado texto, revela o domínio, que 

tinha, sobre todos os aspectos do 

arcabouço verbal da língua portuguesa. 

Foi, assim, natural que houvesse elaborado 

e publicado o mais completo dicionário 

brasileiro, o “Grande e Novíssimo 

Dicionário da Língua Portuguesa” que, 

com seus mais de 208 mil verbetes, 

ultrapassa de muito qualquer outro feito no 

Brasil. 

d) Começo e fim podem também indicar a 

tensão interna de uma obra mais longa, em 

prosa ou verso. Críticos literários têm 

examinado o primeiro período, e o último, 

de romances famosos além de primeiras e 

últimas frases de períodos que se 

distinguam pela sua originalidade evidente. 

O modo como Laudelino Freire, ao 

analisar o problema do estilo, dá atenção a 

esse pormenor de abertura e encerramento 

de determinado texto, revela o domínio, 

que tinha, sobre todos os aspectos do 

arcabouço verbal da língua portuguesa. 

Foi, assim, natural que houvesse elaborado 

e publicado o mais completo dicionário 

brasileiro, o “Grande e Novíssimo 

Dicionário da Língua Portuguesa” que, 

com seus mais de 208 mil verbetes, 
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ultrapassa de muito qualquer outro feito no 

Brasil. 

e) Começo e fim podem também indicar a 

tensão interna de uma obra mais longa, em 

prosa ou verso. Críticos literários têm 

examinado o primeiro período, e o último, 

de romances famosos além de primeiras e 

últimas frases de períodos que se distingua 

pela sua originalidade evidente. O modo 

como Laudelino Freire, ao analisar o 

problema do estilo, dá atenção a esse 

pormenor de abertura e encerramento de 

determinado texto, revela o domínio, que 

tinha, sobre todos os aspectos do 

arcabouço verbal da língua portuguesa. 

Foi, assim, natural que houvesse elaborado 

e publicado o mais completo dicionário 

brasileiro, o “Grande e Novíssimo 

Dicionário da Língua Portuguesa” que, 

com seus mais de 208 mil verbetes, 

ultrapassa de muito qualquer outro feito no 

Brasil. 

 

30 – No que diz respeito ao correto uso 

verbal, assinale a forma que destoa da 

norma culta: 

a) Quanto é hoje do mês? Hoje é vinte? 

b) Quantos são hoje do mês? Hoje são 

vinte? 

c) Quatro meses não é a eternidade. 

d) Alguns minutos é pouco tempo.  

e) O Governo Municipal que se 

precavenha.  

 

MATEMÁTICA 

 

31 – Numa sala de aula com 60 alunos, 11 

jogam xadrez, 31 são homens ou jogam 

xadrez e 3 mulheres jogam xadrez. 

Conclui-se, portanto, que: 

a) 31 são mulheres. 

b) 29 são homens. 

c) 29 mulheres não jogam xadrez. 

d) 23 homens não jogam xadrez. 

e) 9 homens jogam xadrez. 

 

32 – Num grupo de 100 pessoas constata-

se que 12 têm sangue tipo A, 84 não têm 

sangue tipo B e 93 não têm sangue tipo 

AB. Quantas pessoas têm sangue tipo O? 

a) 65 

b) 55 

c) 37 

d) 45 

e) 35  

 

33 – Numa classe de 35 alunos há 22 

mulheres e 13 homens. Na prova de 

Matemática, a nota média das mulheres foi 

4,8 e dos homens foi 4,0. Qual foi a soma 

total de todas as notas da classe? 

a) 150,6 

b) 152,6 

c) 154,6 

d) 157,6 

e) 257,6 
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34 – A porcentagem de fumantes de uma 

cidade é 32%. Se 3 em cada 11 fumantes 

deixarem de fumar, o número de fumantes 

ficará reduzido a 12.800. Portanto, é certo 

assinalar que: 

a) o número de fumantes da cidade é de 

15.000. 

b) o número de habitantes da cidade é de 

53.000.  

c) o número de fumantes da cidade é de 

16.600. 

d) o número de habitantes da cidade é de 

55.000.  

e) o número de fumantes da cidade é de 

17.600, e o número de habitantes da cidade 

é de 56.000. 

 

35 – (10%)² é igual a: 

a) 100% 

b) 20% 

c) 5% 

d) 0,1% 

e) 1% 

 

36 – Um mapa está na escala de 1 para 

20.000. Qual o valor real de uma distância 

representada no mapa por um segmento de 

5 cm? 

a) 100 m 

b) 1 km 

c) 250 m 

d) 2,5 km 

e) 10 km 

 

37 – Descontos sucessivos de 20% e 30% 

são equivalentes a um único desconto de: 

a) 44% 

b) 25% 

c) 26% 

d) 45% 

e) 50% 

 

38 – Uma empresa, após pagar 30% de 

Imposto de Renda sobre seu Lucro Bruto 

(LB), obteve um Lucro Líquido (LL) de 

R$ 500.000,00. Tem-se, então, que: 

*Observação: LL = LB – 30% de LB 

a) o LB é de R$ 650.000,00 

b) o LB é superior a R$ 750.000,00 

c) o LB está entre R$ 500.000,00 e R$ 

650.000,00 

d) o LB é aproximadamente igual a R$ 

714.285,00 

e) o LB é inferior a R$ 700.000,00 

 

39 – Num triângulo retângulo ABC, o 

cateto b mede 8 cm e a hipotenusa a é igual 

a 10 cm. Qual a medida do cateto c? 

a) 4 cm 

b) 5 cm 

c) 6 cm 

d) 7 cm 

e) 3 cm 
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40 – R$ 10.000,00 aplicado a juros simples 

por 5 meses rendeu R$ 750,00. Logo, é 

possível afirmar que a taxa de juros 

equivale a:  

a) 10% ao ano 

b) 13% ao ano 

c) 15% ao ano 

d) 16% ao ano 

e) 18% ao ano 

 

INFORMÁTICA BÁSICA 

41 - A figura abaixo apresenta um 

fragmento de tela do explorador de 

arquivos do Windows 10 com a pasta 

Orçamentos2020 selecionada. 

 

Sobre a figura, analise as afirmativas.  

I - O layout de exibição utilizado para a 

pasta Orçamentos2020 é Detalhes.  

II - As pastas Ofícios2020 e 

Orçamentos2020 são conteúdos 

(subpastas) da pasta Docs2020.  

III - A pasta Ofícios2020 não possui pastas 

(subpastas) em seu conteúdo.  

IV - Os arquivos texto 1, texto 2, imagem 2 

e Arquivo 4 são conteúdos da pasta 

Executados.  

Estão corretas as afirmativas: 

a) II e III, apenas. 

b) I e IV, apenas.  

c) II, III e IV, apenas. 

d) I, II, III e IV. 

e) III e IV, apenas. 

 

42 - A planilha da figura abaixo foi criada 

no Calc do pacote Office Excel, versão em 

português. 

 

 
 

Nessa planilha, foram executados os 

procedimentos listados a seguir. 

 Em D8 foi inserida a 

expressão=SOMA (A6;D6) 

 Em D10 foi inserida a 

expressão=MÉDIA (A6:D6) 

 Em D12 foi inserida uma expressão 

usando a função MAIOR para 

determinar o maior número entre 

todos nas células A6, A7, A8 e A9. 

 

Nessas condições, os números mostrados 

em D8 e em D10 e a expressão inserida em 

D12 são, respectivamente: 

 

a) 42, 21 e =MAIOR(A6:D6); 

b) 76, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

c) 42, 19 e =MAIOR(A6:D6;1). 

d) 76, 21 e =MAIOR(A6:D6;1); 

e)  42, 19 e =MAIOR(A6:D6); 

 

43 – O processador de texto Word-Office 

permite o alinhamento dos parágrafos à 

direita e à esquerda simultaneamente 

através da opção:  

a) centralizar ou justificar.  

b) centralizar, apenas. 

c) alinhar na horizontal, apenas. 

d) justificar, apenas. 

e) recuar à direita e à esquerda, apenas. 

 

44 -  Leia as afirmativas a seguir:  
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I - É possível, no Microsoft Word, inserir 

símbolos e caracteres especiais no meio do 

texto.  

II - A função "Diminuir Recuo", no 

Microsoft Word, move o parágrafo para 

mais perto da margem.  

Marque a alternativa correta:  

 

a) a afirmativa I é verdadeira, e a II é falsa. 

b) as duas afirmativas são verdadeiras. 

c) a afirmativa II é verdadeira, e a I é falsa. 

d) as duas afirmativas são falsas. 

e) nenhuma das alternativas. 

 

 

45 - No Excel, para utilizar um intervalo de 

células, como se fosse uma única célula, 

deve-se selecionar o intervalo e, na aba 

Alinhamento de Formatar Células, 

assinalar a opção:  

 

a) retorno automático de texto. 

b) alinhamento horizontal. 

c) reduzir para ajustar. 

d) mesclar células. 

e) unir células. 

 

CONHECIMENTOS GERAIS 

46 – Segundo a Constituição Federal, é 

vedada a acumulação remunerada de 

cargos públicos, exceto, quando houver 

compatibilidade de horários:          

a) a de dois cargos de motorista. 

b) a de um cargo de professor com outro de 

agente administrativo. 

c) na área da saúde, apenas a de dois 

cargos privativos de médico. 

d) a de dois cargos ou empregos privativos 

de profissionais de saúde, com profissões 

regulamentadas. 

e) a de três cargos de professor.      

 

47 – De acordo com norma constitucional 

vigente, a fixação dos padrões de 

vencimento e dos demais componentes do 

sistema remuneratório do servidor público 

observará: 

a) a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes 

de cada carreira; os requisitos para a 

investidura; sem levar em conta as 

peculiaridades dos cargos. 

b) a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes 

de cada carreira; os requisitos para a 

investidura; e as peculiaridades dos cargos. 

c) a natureza, o grau de responsabilidade e 

a complexidade dos cargos componentes 

de cada carreira; e as peculiaridades dos 

cargos. 

d) a natureza e a complexidade dos cargos 

componentes de cada carreira; os requisitos 

para a investidura; e as peculiaridades dos 

cargos. 

e) os requisitos para a investidura e as 

peculiaridades dos cargos. 
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48 - A administração pública direta e 

indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá especialmente aos 

princípios de: 

a) legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência.  

b) legalidade, interesse público sobre o 

particular, moralidade, publicidade e 

eficiência. 

c) legalidade, impessoalidade, 

legitimidade, publicidade e eficiência. 

d) legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e da ampla defesa. 

e) legalidade, pessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiência. 

 

49 - Os cargos, empregos e funções 

públicas são acessíveis, na forma da lei: 

a) aos brasileiros natos e naturalizados que 

preencham os requisitos estabelecidos em 

edital. 

b) somente aos brasileiros natos. 

c) aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos estrangeiros. 

d) aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos portugueses. 

e) aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim 

como aos latinos americanos. 

 

50 – Segundo disposto na Constituição 

Federal, o servidor público: 

a) não tem o direito de greve; 

b) tem o direito de greve, a ser exercido 

ilimitadamente.  

c) tem o direito de greve, a ser exercido 

sem qualquer regulamentação em lei 

específica; 

d) tem o direito de greve, desde que 

regulamentado em decreto presidencial. 

e) tem o direito de greve, a ser exercido 

nos termos e nos limites definidos em lei 

específica. 

 

51 – O inciso XI do artigo 37 da 

Constituição Federal prevê que “a 

remuneração e o subsídio dos ocupantes 

de cargos, funções e empregos públicos 

da administração direta, autárquica e 

fundacional, dos membros de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, dos 

detentores de mandato eletivo e dos 

demais agentes políticos e os proventos, 

pensões ou outra espécie remuneratória, 

percebidos cumulativamente ou não, 

incluídas as vantagens pessoais ou de 

qualquer outra natureza, não poderão 

exceder o subsídio mensal, em espécie, 

dos Ministros do Supremo Tribunal 

Federal, aplicando-se como limite, nos 

Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos 

Estados e no Distrito Federal, o subsídio 

mensal do Governador no âmbito do 

Poder Executivo, o subsídio dos 

Deputados Estaduais e Distritais no 

âmbito do Poder Legislativo e o subsídio 

dos Desembargadores do Tribunal de 

Justiça, limitado a noventa inteiros e 

vinte e cinco centésimos por cento do 

subsídio mensal, em espécie, dos 

Ministros do Supremo Tribunal Federal, 

no âmbito do Poder Judiciário, aplicável 
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este limite aos membros do Ministério 

Público, aos Procuradores e aos 

Defensores Públicos”. Isso significa dizer 

que: 

a) os servidores públicos podem receber ao 

longo da carreira remunerações mensais 

sem qualquer limitação, desde que 

adquiram direitos a vantagens pessoais. 

b) os servidores públicos municipais têm 

como limite a remuneração mensal do 

Prefeito.  

c) os servidores públicos estaduais dos três 

poderes têm como limite a remuneração 

mensal do Governador do Estado. 

d) todos os servidores públicos estaduais 

têm como limite a remuneração mensal dos 

Desembargadores do Tribunal de Justiça. 

e) os vencimentos mensais dos Ministros 

do Supremo Tribunal Federal não servem 

como parâmetro para impor limite aos 

vencimentos mensais dos servidores 

públicos dos Estados. 

 

52 – De acordo com o texto constitucional 

vigente, é lícito afirmar que: 

a) em todos os casos, sem exceção, as 

obras, serviços, compras e alienações serão 

contratados mediante processo de licitação 

pública. 

b) a licitação pública é processo 

administrativo destinado a garantir 

igualdade entre os licitantes e, por isso, não 

se deve exigir qualificação técnica dos 

participantes de licitações.  

c) a licitação pública é processo 

administrativo que é deflagrado pela 

Administração Pública depois de celebrado 

o contrato de aquisição de bens e serviços 

ou de alienações.  

d) existem casos especificados na 

legislação que possibilitam que as obras, 

serviços, compras e alienações sejam 

contratados sem prévio processo de 

licitação pública. 

e) a Administração Pública não deve fazer 

uso da licitação para vender seus imóveis.   

 

53 – Nos termos do texto constitucional 

vigente, os atos de improbidade 

administrativa importarão: 

a) a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, sem prejuízo da 

ação penal cabível. 

b) a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública, a 

indisponibilidade dos bens e o 

ressarcimento ao erário, na forma e 

gradação previstas em lei, com prejuízo da 

ação penal cabível. 

c) a suspensão dos direitos políticos e a 

perda da função pública. 

d) a suspensão dos direitos políticos, a 

perda da função pública e o ressarcimento 

ao erário. 

e) a perda dos direitos políticos, a perda da 

função pública, a indisponibilidade dos 

bens e o ressarcimento ao erário, na forma 

e gradação previstas em lei, sem prejuízo 

da ação penal cabível. 

 

54 – Nas sociedades civilizadas modernas, 

a Administração Pública também se 
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submete ao império das leis, daí a razão 

pela qual se diz que o Estado é de direito. 

Assim e na conformidade da Constituição 

da República, o Município de Iguape, 

como entidade federativa e pessoa jurídica 

de direito público que é: 

a) não responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade.  

b) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade e não tem 

direito de regresso contra o agente público 

que agiu com culpa. 

c) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade e tem direito 

de regresso contra o agente público, desde 

que prove ter ele agido com dolo, pois a 

ação culposa exclui a possibilidade de 

regresso. 

d) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade e tem direito 

de regresso contra o agente público, 

mesmo quando ele tenha agido sem dolo 

ou culpa. 

e) responderá pelos danos causados a 

terceiros pelos seus servidores quando 

estes atuarem nessa qualidade e tem direito 

de regresso contra o agente público autor 

do dano, desde que provado ter ele agido 

com dolo ou culpa. 

     

 

55 –  Servidor público municipal efetivo, 

depois de eleito e investido em mandato: 

a) poderá acumular a remuneração do 

cargo efetivo com a de Prefeito. 

b) não poderá em hipótese alguma 

permanecer no cargo efetivo e ao mesmo 

tempo exercer as funções de Prefeito, 

porém poderá acumular as duas 

remunerações. 

c) investido no mandato de Vereador, 

mesmo havendo compatibilidade de 

horários, não perceberá as vantagens de 

seu cargo, emprego ou função.  

d) investido no mandato de Vereador, 

havendo compatibilidade de horários, 

perceberá as vantagens de seu cargo, 

emprego ou função, sem prejuízo da 

remuneração do cargo eletivo. 

e) investido no mandato de Vereador, não 

havendo compatibilidade de horários, 

deverá optar necessariamente pela 

remuneração do cargo efetivo.  

 

56 – De acordo com a Lei Complementar 

municipal 123, de 31 de março de 2021, 

que instituiu o Regime Jurídico e criou o 

Estatuto dos Agentes Públicos do 

Município de Iguape, é lícito afirmar que: 

a) o direito de pleitear administrativamente 

prescreverá em dez anos, nos casos 

relativos à demissão, aposentadoria e 

disponibilidade ou que afetem interesses 

patrimoniais e créditos resultantes das 

relações funcionais com a Administração. 

b) o direito de pleitear administrativamente 

prescreverá em oito anos, nos casos 

relativos à demissão, aposentadoria e 

disponibilidade ou que afetem interesses 

patrimoniais e créditos resultantes das 

relações funcionais com a Administração. 

c) o direito de pleitear administrativamente 

prescreverá em cinco anos, nos casos 

relativos à demissão, aposentadoria e 

disponibilidade ou que afetem interesses 
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patrimoniais e créditos resultantes das 

relações funcionais com a Administração. 

d) o direito de pleitear administrativamente 

prescreverá em dez anos, nos casos 

relativos exclusivamente à demissão. 

e) tal como na lei civil, o direito de pleitear 

administrativamente prescreverá em três 

anos, nos casos que afetem interesses 

patrimoniais e créditos resultantes das 

relações funcionais com a Administração. 

 

57 - São deveres do servidor público 

municipal de Iguape:  

a) comparecer ao serviço, com assiduidade, 

sendo irrelevante a pontualidade. 

b) guardar sigilo sobre os assuntos da 

repartição, não havendo necessidade de 

mantê-lo em relação aos despachos, 

decisões ou providências. 

c) representar aos superiores somente sobre 

irregularidades gravíssimas.  

d) apresentar-se trajado confortavelmente 

para melhor desempenhar suas funções.  

e) residir no município, salvo autorização 

do Chefe do Poder Executivo. 

 

58 – Quando a lei determina que o servidor 

público municipal deve proceder na vida 

pública e privada na forma que dignifique 

a função pública, não é vedado ao servidor: 

a) apresentar-se em público rotineiramente 

embriagado.  

b) envolver-se frequentemente em 

confusões, proferindo palavras de baixo 

calão.  

c)  envolver-se com práticas conhecidas 

como “pirâmide” para alavancar a sua 

renda.  

d) praticar atos de violência em seu 

domicílio, agredindo sua mulher ou 

companheira.  

e) compor banda musical nos horários 

vagos.  

 

59 – À luz do Estatuto dos Agentes 

Públicos do Município de Iguape, ao 

servidor é proibido:  

a) referir-se depreciativamente às 

autoridades constituídas e aos atos da 

Administração, em trabalho devidamente 

assinado, de cunho doutrinário, acerca da 

organização e eficiência do serviço. 

b) retirar, sem prévia permissão da 

autoridade competente, qualquer 

documento ou objeto existente na 

repartição. 

c) deixar de comparecer ao serviço, ainda 

que tenha justificativa. 

d) participar da gerência ou administração 

de sociedade civil ou empresarial, que não 

mantenha relações empresariais ou 

administrativas com o Governo local, seja 

por este subvencionada ou esteja 

diretamente relacionada com a finalidade 

da repartição ou serviço em que esteja 

lotado.  

e) aderir a greves reputadas legais. 

 

60 – Assinale a alternativa incorreta: 

a) são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 
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exclusivamente a advertência e a 

suspensão.   

b) são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

exclusivamente a advertência, a suspensão 

e a demissão. 

c)  são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

segundo o Estatuto dos Agentes Públicos, a 

advertência, a suspensão, a multa, a 

demissão e a demissão a bem do serviço 

público.  

d) são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

segundo o Estatuto dos Agentes Públicos, a 

advertência, a suspensão, a demissão e a 

demissão a bem do serviço público. 

e)  são penas disciplinares, aplicadas em 

respostas as transgressões cometidas por 

servidores públicos municipais de Iguape, 

segundo o Estatuto dos Agentes Públicos, a 

advertência, a suspensão, a multa, a 

demissão, a demissão a bem do serviço 

público e a cassação da aposentadoria.       

 

61 – Na aplicação das penas disciplinares 

aos servidores públicos municipais serão 

consideradas: 

a) a natureza e a gravidade da infração e os 

danos que dela provierem para o serviço 

público.  

b) apenas a gravidade da infração 

cometida.  

c) a gravidade da infração e os danos 

causados ao serviço público.  

d) a natureza da infração e os danos 

causados ao serviço público.  

e) apenas os danos causados ao serviço 

público. 

 

62 – Sobre a pena de suspensão, aplicada a 

servidor público municipal, é incorreto 

afirmar que:  

a) a suspensão será aplicada em caso de 

falta grave ou de reincidência das faltas 

punidas com advertência e de violação das 

demais proibições que não tipifiquem 

infração sujeita à penalidade de demissão, 

podendo exceder a noventa dias.  

b) a suspensão será aplicada em caso de 

falta grave ou de reincidência das faltas 

punidas com advertência e de violação das 

demais proibições que não tipifiquem 

infração sujeita à penalidade de demissão, 

não podendo exceder a noventa dias.  

c) a pena de suspensão não terá jamais seus 

registros na vida funcional do servidor 

público cancelado, mesmo se o apenado 

não houver praticado nova infração 

disciplinar. d) o servidor que se recusar a 

injustificadamente se submeter à inspeção 

médica determinada pela autoridade 

competente não está sujeito a ser punido 

com suspensão. 

e) a pena de suspensão, em decorrência de 

sua natureza, entendida como resposta à 

grave violação funcional, jamais poderá ser 

convertida em multa. 

 

63 – Assinale a alternativa incorreta, à luz 

do Estatuto dos Agentes Públicos 

Municipais de Iguape.  
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a) será aplicada a pena de demissão nos 

casos de abandono de cargo; crime contra a 

administração pública, ineficiência ou 

insubordinação grave em serviço; emprego 

irregular de verbas ou rendas públicas. 

b) a ausência ao serviço público, sem causa 

justificável, por mais de quarenta e cinco 

dias, intercaladamente durante doze meses, 

é fato configurador do abandono de cargo. 

c) a ausência do servidor por mais de trinta 

dias consecutivos ao serviço público 

também será considerado abandono de 

cargo.  

d) o processo disciplinar instaurado para 

apurar abandono de cargo poderá ser 

extinto se o indiciado pedir exoneração até 

a data designada para o interrogatório ou 

por ocasião deste.  

e) a defesa no processo disciplinar 

instaurado para apurar abandono de cargo 

é ampla, podendo ser alegado qualquer fato 

ou razão jurídica.  

 

64 – Considerando o procedimento do 

processo administrativo disciplinar 

regulado no Estatuto dos Agentes Públicos 

do Município de Iguape, é incorreto 

afirmar que: 

a) o Prefeito é a autoridade competente 

para determinar a instauração de processo 

administrativo disciplinar.  

b) a portaria que inaugurar o processo 

administrativo disciplinar deverá conter o 

nome e a identificação do acusado, a 

infração que lhe é atribuída, com a 

descrição sucinta dos fatos, a indicação das 

normas infringidas e a penalidade mais 

elevada em tese cabível.  

c) depois de autuado o procedimento 

administrativo e demais peças 

preexistentes, será designado dia e hora 

para audiência de interrogatório do 

servidor processado, o qual deverá ser 

citado.  

d) o prazo de cinco dias para o servidor 

público acusado requerer a produção de 

provas ou apresentá-las somente é iniciado 

se ele comparecer à audiência de 

interrogatório.  

e) o presidente do processo administrativo 

disciplinar e cada acusado poderão arrolar 

até cinco testemunhas para servir como 

meio de prova de suas alegações.  

 

65 – Segundo a Lei Orgânica do Município 

de Iguape, é correto afirmar que: 

a) o uso de bens municipais por terceiros 

somente poderá ser feito mediante 

concessão ou permissão, conforme o caso e 

quando houver interesse público 

devidamente justificado.  

b) a concessão dos bens públicos sempre 

independe de prévio processo de licitação.  

c) a permissão, que poderá incidir sobre 

qualquer bem público, será feita a título 

precário, por decreto.  

d) a autorização, que poderá incidir sobre 

qualquer bem público, será concretizada 

por meio de lei, para atividades ou usos 

específicos ou transitórios, pelo prazo 

máximo de 60 (sessenta) dias, salvo 

quando para formar canteiro de obras 

públicas, caso em que o prazo 

corresponderá ao da duração da obra. 

e) a cessão de bens é a transferência 

gratuita da posse de um bem público de 

uma entidade ou órgão público, para outro, 
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por tempo certo ou indeterminado, feita 

por meio de lei.  

 

66 – De acordo com a Lei Orgânica do 

Município de Iguape: 

a) são estáveis, na forma da legislação 

federal, os servidores nomeados para cargo 

de provimento efetivo em virtude de 

aprovação em processo seletivo 

simplificado.  

b) o servidor público estável só perderá o 

cargo em virtude de sentença judicial 

transitada em julgado. 

c) o servidor público estável poderá 

também perder o cargo por insuficiência de 

desempenho, mediante procedimento de 

avaliação periódica de desempenho, na 

forma da lei complementar federal, 

assegurada ampla defesa. 

d) o servidor público estável só perderá o 

cargo em virtude de decisão em processo 

administrativo no qual lhe seja garantido o 

contraditório e ampla defesa.  

e) o excesso de despesas com pessoal não é 

causa para o servidor público estável 

perder o cargo.  

 

67 – Nos termos das disposições contidas 

na Lei Orgânica do Município de Iguape, é 

incorreto afirmar que: 

a) o Município de Iguape, unidade do 

território da União e do Estado de São 

Paulo, ente público com personalidade 

jurídica de direito público interno, tem 

autonomia política, administrativa e 

financeira.  

b) o Município de Iguape poderá ser 

dividido ou alterado.  

c) no dia 06 de janeiro de cada ano será 

comemorada a data do padroeiro do 

Município, “São Benedito”.  

d) o dia 03 de dezembro de 1538 é 

considerado como data de fundação do 

Município de Iguape.  

e) são símbolos do Município de Iguape a 

Bandeira, o Brasão e o Hino do Município, 

disciplinados a forma e o uso, por lei.  

 

68 - Ao Município compete prover a tudo 

quanto respeite ao seu interesse local e ao 

bem-estar da sua população cabendo-lhe, 

privativamente: 

a) elaborar o Plano Plurianual, a Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e o Orçamento 

Anual, prevendo a receita e fixando a 

despesa, com base em planejamento 

adequado. 

b) instituir e arrecadar tributos de sua 

competência, fixar e cobrar preços. 

c) dispor sobre a organização e execução 

de seus serviços públicos, prestando-os 

diretamente ou por concessão, permissão 

ou autorização. 

d) dispor sobre a administração, utilização 

e alienação de seus bens. 

e) ordenar as atividades urbanas, fixando 

condições e horários para funcionamento 

de estabelecimentos industriais, comerciais 

e similares, sem observância da lei.  

 

69 – O Poder Legislativo é exercido no 

Município de Iguape pela Câmara 

Municipal constituída de Vereadores 

eleitos e investidos no cargo, na forma da 

legislação em vigor, para uma legislatura 

de quatro anos, sendo correto afirmar que: 
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a) a Câmara Municipal de Iguape é 

composta por 11 (onze) Vereadores.  

b) cabe à Câmara Municipal de Iguape, 

sem a sanção do Prefeito, legislar sobre os 

assuntos de interesse local, inclusive 

suplementando a legislação federal e 

estadual no que couber e dispor sobre as 

matérias de competência do Município.  

c) legislar sobre tributos Municipais, 

podendo o Chefe do Poder Executivo 

autorizar, por meio de decreto, isenções, 

anistias fiscais e remissão de dívidas. 

d) votar o Orçamento anual e Plurianual de 

Investimentos, as Diretrizes orçamentárias, 

bem como autorizar abertura de créditos 

suplementar e especial. 

e) dispor apenas sobre a supressão dos 

distritos.  

 

70 – Assinale a alternativa incorreta, à luz 

do disposto na Lei Orgânica do Município 

de Iguape: 

a) tributos municipais são os impostos, as 

taxas e contribuições, instituídos por lei 

municipal, atendidos os princípios 

estabelecidos na Constituição Federal e 

Estadual e nas normas gerais de Direito 

Tributário.  

b) é da competência do Município de 

Iguape a instituição do imposto sobre a 

propriedade predial e territorial urbana 

(IPTU); do imposto sobre transmissão 

“inter vivos”, a qualquer título, por ato 

oneroso, de bens imóveis, por natureza ou 

acessão física e de direitos reais sobre 

imóveis (ITBI), exceto os de garantia, bem 

como cessão de direitos à sua aquisição; do 

imposto sobre serviços de qualquer 

natureza (ISSQN), não compreendidos no 

artigo 155, Inciso II, da Constituição 

Federal, definidos em lei complementar.  

c) nenhum contribuinte será obrigado ao 

pagamento de qualquer tributo lançado 

pela Prefeitura, sem prévia notificação.  

d) é vedado ao Município exigir ou 

aumentar tributo no mesmo exercício 

financeiro em que haja sido publicada a lei 

que os instituiu ou aumentou.  

e) lei de iniciativa de qualquer Vereador 

poderá determinar e regulamentar a 

isenção de Imposto sobre a Propriedade 

Territorial e Urbana –IPTU - aos 

proprietários de imóveis residenciais 

comprovadamente carentes, com idade 

acima de 65 (sessenta e cinco) anos.  
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PROVA DISCURSIVA - RASCUNHO 

 

Leia com atenção o texto abaixo e redija o documento formal cabível, de acordo com as 

normas da burocracia vigente, no interesse da Administração Pública Municipal. Busque ser 

claro e objetivo. Os erros gramaticais serão considerados durante a correção da prova.    

 

“Tício é agente administrativo da Prefeitura Municipal de Iguape e exerce suas funções na 

Divisão de Licitação. Foi solicitado a Tício que redija documento público, direcionado à UR-

12, órgão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, chefiado pelo Diretor Técnico 

Ulpiano, situado na rua Londres, n. 1.531, na cidade de Registro-SP, com urgência. 

Observou-se que Tício deve postular informações sobre o procedimento de fiscalização n. 

01.001.55.2023.8.27, que tem por objeto o controle dos atos administrativos de execução do 

Contrato de Prestação de Serviços n. 15/2023, celebrado entre o Município de Iguape e a 

empresa Roma Ltda., bem como requer o acesso da Prefeitura de Iguape aos autos do 

processo eletrônico, com disponibilização de senha. Foi esclarecido também a Tício que é de 

suma importância deixar claro que a Prefeitura somente na data de hoje, 26 de setembro de 

2023, tomou conhecimento dos fatos noticiados pelo Tribunal de Contas, razão pela qual 

ainda não havia informado a adoção das providências à Corte de Contas, especialmente que a 

Prefeitura de Iguape rescindiu o contrato de Prestação de Serviços n. 15/2023 por 

inadimplência da contratada e tomou as medidas judiciais cabíveis para aplicação de multa 

contratual. 

Observe-se que ao Tribunal de Contas compete atuar na fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial do Estado de São Paulo e de seus Municípios, quanto 

à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação de subvenções e renúncia de receitas.”    
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PEÇA ESPERADA 

 

OFÍCIO Nº ........../PM-IGUAPE 

Iguape – SP, 26 de setembro de 2023. 

 

Ao Ilustríssimo Senhor  

Ulpiano,  

DD. Diretor Técnico da UR-12–Registro - Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Rua Londres, n. 1.531, na cidade de Registro-SP 

Assunto: Informações - Proc. n. 01.001.55.2023.8.27,  

Senhor Diretor, 

Com os nossos cumprimentos, venho solicitar informações sobre o 

procedimento de fiscalização n. 01.001.55.2023.8.27, que tem por objeto o controle dos atos 

administrativos de execução do Contrato de Prestação de Serviços n. 15/2023, celebrado entre 

o Município de Iguape e a empresa Roma Ltda, bem como a disponibilização da senha de 

acesso aos à Prefeitura Municipal de Iguape.  

Aproveito o ensejo para esclarecer que a Prefeitura Municipal de Iguape 

somente na data de hoje, 26 de setembro de 2023, tomou conhecimento dos fatos noticiados 

por esse colendo Tribunal de Contas, razão pela qual ainda não há nos autos notícias sobre as 

providências já adotadas pela Municipalidade, principalmente que houve rescisão do contrato 

de prestação de serviços n. 15/2023 por inadimplência da contratada, com deflagração de 

medidas judiciais cabíveis para aplicação de multa contratual. 

Atenciosamente.  

XXXXXXXXXX 

Prefeito do Município de Iguape 
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Para que chegue ao conhecimento de todos foi publicado o presente edital.  

Iguape (SP), 28 de setembro de 2021 

 

THAUAN FELLIPE CARVALHO FONTES 

Presidente da Comissão Especial  

 

 

 


