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AVALIAÇÃO ESCRITA OBJETIVA
LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO.
1.

Você recebeu do fiscal o seguinte material:
a)
este CADERNO DE PROVAS contém, 10(dez) questões de Português, 10

(dez) questões de Matemática, e 20 (vinte) questões Específicas para o
cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO, sem repetição ou falha.

b)
1(um) CARTÃO RESPOSTA.
2.
Verifique se este material está em ordem e se o seu nome e o seu número de
inscrição conferem com os que aparecem no CARTÃO RESPOSTA. Caso contrário,
notifique o fato IMEDIATAMENTE ao fiscal.
3.
Após a conferência, o candidato deverá assinar, no espaço próprio do CARTÃO
RESPOSTA, com caneta esferográfica transparente de tinta na cor preta ou azul.
4.
Tenha muito cuidado com o CARTÃO RESPOSTA, para não o DOBRAR, AMASSAR
ou MANCHAR.
5.
SERÁ ELIMINADO desta Seleção Pública o candidato que:
a)
Se utilizar, durante a realização da prova, de máquinas e/ou relógios de
calcular, bem como de rádios gravadores, headphones, telefones celulares ou
fontes de consultas de qualquer espécie.
b)
Se ausentar da sala em que se realiza a prova levando consigo CADERNO
DE PROVA e/ou CARTÃO RESPOSTA.
c)
Se recusar a entregar o CADERNO DE PROVAS e/ou o CARTÃO RESPOSTA
quando terminar o tempo estabelecido.
d)
Não assinar a LISTA DE PRESENÇA e/ou o CARTÃO RESPOSTA.
6.
O Candidato somente poderá se ausentar do local de aplicação das provas após
1(uma) hora contada a partir do efetivo início.
7.
O CADERNO DE PROVAS não poderá ser levado pelo Candidato, em qualquer
momento.
8.
Quando terminar, entregue ao fiscal, sob pena de eliminação, o CADERNO DE
PROVAS e o CARTÃO RESPOSTA.
9.
O tempo disponível para realização desta prova é de 4(quatro) horas, estando
compreendido, neste período, o preenchimento do CARTÃO RESPOSTA.
10. As questões desta Avaliação estarão disponíveis, no primeiro dia útil após a sua
realização no endereço eletrônico: www.faepesul.org.br/concursos.

Boa Prova!

FUNDAÇÃO DE APOIO À EDUCAÇÃO, PESQUISA E EXTENSÃO DA UNISUL
Setembro/2014
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Língua Portuguesa

Texto para as questões 1, 2 e 3:

LER, ESCREVER E FAZER CONTA DE CABEÇA

“A professora gostava de vestido branco, como os anjos de maio. Carregava sempre
um lenço dobrado dentro do livro de chamada ou preso no cinto, para limpar as mãos,
depois de escrever no quadro-negro. Paninho bordado com flores, pássaros,
borboletas. Ela passava o exercício e, de mesa em mesa, ia corrigindo. Um cheiro de
limpeza coloria o ar quando ela passava. Sua letra, como era bem desenhada,
amarradinha uma na outra!
(...)
Ninguém tinha maior paciência, melhor sabedoria, mais encanto. E todos gostavam de
aprender primeiro, para fazê-la feliz. Eu, como já sabia ler um pouco, fingia não saber e
aprendia outra vez. Na hora da chamada, o silêncio ficava mais vazio e o coração quase
parado, esperando a vez de responder “presente”. Cada um se levantava, em ordem
alfabética e, com voz alta, clara, vaidosa, marcava sua presença e recebia uma bolinha
azul na frente do nome. Ela chamava o nome por completo, com o pedaço da mãe e o
pedaço do pai. Queria ter mais nome, pra ela me chamar por mais tempo.
O giz, em sua mão, mais parecia um pedaço de varinha mágica de fada, explicando os
mistérios. E, se economizava o quadro, para caber todo o ponto, nós também
aproveitávamos bem as margens do caderno, escrevendo nas beiradinhas das folhas.
Não acertando os deveres, Dona Maria elogiava a letra, o raciocínio, o capricho, o
aproveitamento do caderno. A gente era educado para saber ser com orgulho. Assim,
a nota baixa não trazia tanta tristeza.
(...)
Nas aulas de poesia, Dona Maria caprichava. Abria o caderno, e não só lia os poemas,
mas escrevia fundo em nossos pensamentos as idéias mais eternas. Ninguém
suspirava, com medo da poesia ir embora: Olavo Bilac, Gabriela Mistral, Alvarenga
Peixoto e “Toc, toc, tamanquinhos”. Outras vezes declamava poemas de um poeta
chamado Anônimo. Ele escrevia sobre tudo, mas a professora não falava de onde vinha
nem onde tinha nascido. E a poesia ficava mais indecifrável.”
(Bartolomeu Campos de Queirós)

1. De acordo com o texto, o autor está fazendo a descrição de:
A) uma professora.
B) uma sala de aula.
C) uma escola.
D) aulas de poesia.
E) um poeta anônimo.
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2. Para o autor, o silêncio na hora da chamada demonstrava:
A ) vontade de estudar poesia.
B) obediência às regras da escola.
C) medo de ser punido.
D) orgulho de saber o alfabeto.
E) respeito pela professora.
3. Observe: “Assim, a nota baixa não trazia tanta tristeza”. Nessa frase, a palavra
“assim” tem sentido de:
A) explicação.
B) consequência.
C) conclusão.
D) tempo.
E) educação.

Texto para a questão 4:

(www.google.com.br)
4. Nas tirinhas de Chico Bento, o seu modo de falar é um retrato da linguagem:
A) literária.
B) caipira.
C) culta.
D) gíria.
E) técnica.
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5. Assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente acentuadas:
A) proteína - máquina - bambú.
B) naturêza - poluído - colégio.
C) conteúdo - petróleo - querosêne.
D) crisântemo - substância - maracujá.
E) política - senadôr - eleitôr.
6. De acordo com a Nova Ortografia, qual das palavras abaixo deve ser escrita sem o
acento gráfico:
A) herói.
B) assembléia.
C) têm (verbo, 3ª pessoa do plural).
D) detém (verbo, 3ª pessoa do singular).
E) pôde (verbo, 3ª pessoa do singular, Pretérito Perfeito do Indicativo).
7. Em qual das alternativas abaixo o uso do acento indicativo de crase está
corretamente empregado?
A) Entrada proibida à menores de 18 anos.
B) Respeite à sinalização.
C)Tráfego proibido à bicicletas.
D) Obras à 100 metros.
E) Obedeça à sinalização.
8. A colocação do pronome oblíquo átono deve obedecer às regras da língua culta e
da eufonia (bom som). Assinale a alternativa que está coerente com essas regras.
A) Ele já me tinha dado um grande susto naquela noite.
B) Em se tratando-se de esporte, ele prefere o futebol.
C) Se não fosse a chuva, acompanhar-te-ia até a igreja.
D) Não foi trabalhar, porque não foram oferecidas-lhes as informações salariais.
E) Convido-o a fazere-lhes as devidas observações.
9. Quanto à sintaxe de concordância verbo-nominal, assinale a frase que obedece
aos preceitos da língua culta escrita:
A) Bateu três horas no relógio da matriz.
B) Fazem mais de cem anos que a Lei Áurea foi assinada.
C) Na ocasião do centenário do município, bem menas pessoas participaram das
comemorações.
D) Havia muitos candidatos esperando chegar o dia da prova.
E) Anexo ao orçamento solicitado, seguem as fotos para análise e
encaminhamentos.
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10. Qual das modalidades de texto abaixo NÃO se encaixa no formato da redação
oficial:
A) Dissertação.
B) Requerimento.
C) Ofício.
D) Memorando.
E) Circular.
_______________________________________________________________________

Matemática

11. Considere as afirmações:
(
(
(

) Todo número real elevado ao expoente 0 (zero) é igual a igual a 1(um).
) (3%)2 = 0,09%
) 0,9999... = 1

Assinale a alternativa correta:
A) F – V – V;
B) V – F – F;
C) V – F – V;
D) F – F – F;
E) V – V – V.
12. Com base nas alternativas:
I)
II)
III)
IV) A

metade de

é

Determine a quantidade de alternativas CORRETAS:
A) 3

B) 0

C) 1

D) 2
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E) 4

13. Assinale a afirmativa INCORRETA:
A) O conjunto dos números irracionais e também conhecido como o conjunto dos
números que NÃO pode ser representado na forma fracionária.
B) Os números inteiros, os decimais exatos e as dízimas periódicas são números
racionais.
C ) Todo número real elevado a um expoente par é sempre um número real não
negativo.
D) Para cada dízima periódica existe uma fração geratriz.
E) considere e dois números naturais, então
e
é também um
número natural.
14. Com base no conjunto dos números reais e suas operações, assinale a afirmativa
CORRETA:

5 = 0,555
9
B) Considere e números reais, então
A)

C) Para todo

,

.

.

D)
E)
15. D. Maria, sentindo algumas dores, consultou com o Dr. “Cura tudo”. O Dr.
receitou um tratamento de 15 dias, com os medicamentos A, B e C. O medicamento
A deve ser ingerido de 4 em 4 horas, o medicamento B a cada 5 horas e o
medicamento C a cada 6 horas. Se D. Maria, iniciou o tratamento tomando os três
medicamentos simultaneamente, então o número de vezes que ela tomará os três
medicamentos juntos durante o tratamento será de:
A) 4 vezes;
B) 7 vezes;
C) 5 vezes;
D) 6 vezes;
E) 9 vezes.
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16. O mínimo múltiplo comum e o máximo divisor comum, respectivamente, entre os
números 12 e 18 é:
A) 36 e 6;
B) 6 e 36;
C) 216 e 2;
D) 216 e 6;
E) 36 e 2.
17. Assinale a alternativa que representa o número

.

A)
B)
C)
D)
E)
18. Na fábrica de suco “Tudo de Bom”, três torneiras, de mesma vazão, abertas
simultaneamente enchem um tanque em 150 minutos. Em quanto tempo, pode-se
encher o mesmo tanque, se abrirmos cinco torneiras, todas de mesma vazão às
anteriores.
A) 250 min;
B) 1h e 30 min;
C) 2 horas;
D) 100 minutos;
E) 2,5 horas;
19. Em uma determinada classe do Colégio “Estudar é bom d+”, apenas

dos

estudantes ficaram em exame final na disciplina de Matemática. Sabendo que a
classe é composta por 48 estudantes, determine a quantidade de alunos que
aprovaram sem a necessidade de exame final.
A) 12 estudantes;
B) 18 estudantes;
C) 20 estudantes;
D) 30 estudantes;
E) 40 estudantes.
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20. Na cidade histórica “Dom Pedro e Carlota Joaquina”, a construção da igreja está
datada no ano de MDCCXLIV. Sendo assim, neste ano de 2014, a igreja está
completando quantos anos?
A) 230
B) 248
C) 270
D) 198
E) 176
_______________________________________________________________________

Específicas:

21. A Constituição Federal trata, dentre outros valores, dos Direitos e Garantias
Fundamentais, marque a alternativa que não está de acordo com o estabelecido
constitucionalmente:
A) É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas
entidades civis e militares de internação coletiva, inclusive presídios, hospitais,
e casas de repouso.
B) Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, nos termos da
Constituição Federal.
C) Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em
virtude de lei.
D) Ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou
degradante.
E) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindose aos brasileiros natos e naturalizados residentes no País a inviolabilidade do
direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
22. Em relação a Organização Política Administrativa, marque a alternativa correta:
A) Os Territórios Federais integram a União, e sua criação, transformação em
Estado ou reintegração ao Estado de origem serão reguladas em lei
complementar.
B) Os Estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para
se anexarem a outros, ou formarem novos Estados ou Territórios Federais,
mediante aprovação da população diretamente interessada, através de
plebiscito ou referendo, e do Congresso Nacional, por lei complementar.
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C) A criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de Municípios, far-seão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar
estadual, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações
dos Municípios envolvidos, após divulgação dos Estudos de Viabilidade
Municipal, apresentados e publicados na forma da lei.
D) Os documentos públicos municipais têm fé pública a qual não poderá ser
recusada pelos entes políticos, exceto o próprio Município signatário;
E) É defeso aos entes políticos criar distinções entre brasileiros ou preferências
entre si, salvo por questões políticas, filosóficas e ideológicas autorizadas em
decorrência da liberdade de expressão.
23. Marque a resposta certa acerca dos princípios do Direito Administrativo e suas
decorrências legais:
A) A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em
concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e
a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e
exoneração, configurando assim o Princípio da Livre Iniciativa, retratando, por
fim, os fundamentos da república.
B) Por força do Princípio da Continuidade do serviço público o direito de greve
será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica.
C) Pelo garantia constitucional que veda o anonimato a publicidade dos atos,
programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter
educativo, informativo ou de orientação social, dela constando nomes,
símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou
servidores públicos.
D) Do Princípio da Eficiência decorre que ninguém será obrigado a fazer ou deixar
de fazer alguma coisa senão em virtude de lei.
E) Em decorrência do Princípio da Supremacia do Interesse Público o servidor
estável perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.
24. Marque a alternativa ERRADA no que se refere ao ABUSO DE PODER:
A) O exercício das funções de agente público com abuso de poder não exclui a
responsabilidade objetiva do Estado.
B) O vicio será sanado quanto o agente competente ratificar o ato executado com
excesso de poder.
C) O desvio de poder não ocorre quando o ato é praticado visando a satisfação do
interesse público, mas com objetivo diverso daquele previsto em lei.
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D) Ocorre desvio de finalidade e, não, excesso de poder sempre que a autoridade
administrativa pratica o ato por motivos ou com fins diversos dos previstos na
legislação.
E) Implica em excesso de poder, tornando o ato praticado arbitrário, ilícito e nulo,
sempre que a autoridade ultrapassa sua competência legal, dolosa ou
culposamente.
25. Indique a sequência dos eventos da fase externa da licitação, consoante a regra
geral prevista na Lei Federal n.º 8.666/1993:
A) edital, classificação, habilitação, adjudicação e homologação.
B) habilitação, edital, classificação, adjudicação e homologação.
C) habilitação, classificação, homologação, adjudicação e edital.
D) edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação.
E) edital, habilitação, homologação, julgamento e adjudicação.
26. A possibilidade de autoridade da Administração Pública processar
administrativamente e aplicar sanções aos seus servidores, assim como, realizar atos
de regulamentação, editando normas (regulamentos ou decretos) complementares à
lei, caracteriza, respectivamente, os poderes:
A) Disciplinar e Discricionário.
B) AutoTutela e Disciplinar.
C) Disciplinar e Normativo.
D) Regulamentar e Hierárquico.
E) Polícia e Disciplinar.
27. No que se refere aos atos administrativos, assinale a alternativa INCORRETA:
A) Coercitividade, Presunção de Legitimidade e Imperatividade são requisitos do
ato administrativo.
B) São requisitos de validade do ato administrativo, dentre outros, agente
competente, objeto lícito, possível, determinado ou determinável, e forma
prescrita em lei.
C) Ato administrativo é aquele que tem por fim imediato adquirir, resguardar,
transferir, modificar, extinguir e declarar direitos, ou impor obrigações aos
administrados ou a si própria.
D) Revogação é a supressão de um ato discricionário legítimo e eficaz, realizada
pela Administração – e somente por ela – por não mais lhe convir sua
existência.
E) Anulação é o reconhecimento da invalidade de um ato administrativo por vício
de legalidade, feita pela própria Administração ou pelo Judiciário.
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28. Ainda com relação aos Atos Administrativos, marque a resposta certa:
A) Dentre vários poderes da Administração Pública está a competência para anular
seus próprios atos, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados
os direitos adquiridos.
B) A Administração Pública tem competência para anular seus próprios atos,
quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam
direitos, ressalvada a apreciação judicial.
C) Não compete a Administração Pública declarar, em hipótese alguma, a nulidade
dos seus próprios atos.
D) Não se admite que a Administração Pública anule seus atos; apenas se admite a
revogação por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os
direitos adquiridos, ressalvada a apreciação judicial.
E) Em decorrência do Sistema de Freios e Contrapesos cabe ao Poder Judiciário
revogar os atos da Administração Pública quando eivados de ilegalidades.
29. Os bens imóveis da Administração Pública, cuja aquisição haja derivado de
procedimentos judiciais ou de dação em pagamento, poderão ser alienados por ato
da autoridade competente, através de licitação na modalidade:
A) Concorrência ou Tomada de Preços;
B) Concurso ou Concorrência;
C) Leilão ou Tomada de preços;
D) Concorrência ou Leilão;
E) Leilão ou Carta Convite;
30. Da documentação elencada abaixo assinale aquela que segundo a Lei Federal nº
8.666/93 não é exigida dos interessados para a habilitação nos processos licitatórios:
A) comprovante da regularidade fiscal e trabalhista;
B) comprovante da habilitação jurídica;
C) comprovante da qualificação técnica;
D) comprovante da qualificação econômico-financeira;
E) comprovante da qualificação político-administrativa;
31. Marque a resposta certa conforme a Lei Orgânica do Município de Forquilhinha:
A) São símbolos do Município a Bandeira, o Brasão, o Hino e as Armas;
B) Qualquer alteração territorial do Município de Forquilhinha só poderá ser feita
na forma da Lei Complementar Municipal, preservada a continuidade e a
unidade histórico-cultural do ambiente urbano, dependente de consulta prévia
às populações diretamente interessadas, mediante plebiscito e referendo;
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C) São poderes do Município, independentes e harmônicos entre si, o Legislativo,
o Executivo e o Judiciário;
D) O Município poderá associar-se aos demais municípios limítrofes ou da Região e
ao Estado, formando ou não Associações Microrregionais, exceto quando o
objetivo for integrar-se à organização, ao planejamento e à execução de
funções públicas de interesse comum;
E) O Município de Forquilhinha, unidade territorial do estado de Santa Catarina, é
pessoa jurídica de direito público interno, com autonomia política,
administrativa e financeira;
32. Marque a alternativa que está em desacordo com o disposto na Lei Orgânica do
Município de Forquilhinha no que se refere aos Secretários Municipais:
A) Cabe aos Secretários referendar as leis; os decretos de sua área; e os demais
atos relativos à sua Secretaria;
B) Os Secretários e Intendentes Distritais são auxiliares do Prefeito, escolhidos
dentre brasileiros maiores de vinte e um anos e no exercício dos seus direitos
políticos;
C) Compete aos Secretários Municipais exercer a orientação, coordenação e
supervisão dos órgãos e entidades da Administração Municipal na área de sua
competência;
D) Compete aos Secretários apresentar ao Prefeito relatório semestral de sua
gestão na Secretaria;
E) Por imposição da lei orgânica impõe aos Secretários praticar atos atinentes às
atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Prefeito.
33. Com relação ao controle contábil, financeiro e orçamentário municipal, marque a
alternativa certa:
A) A fiscalização contábil, financeira e orçamentária, quanto à legalidade,
legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas,
será exercida pela Câmara Municipal, mediante controle interno, e pelo
controle externo de cada Poder.
B) O controle externo, a cargo da Câmara Municipal, será exercido, com auxílio do
Tribunal de Contas do Estado;
C) As pessoas jurídicas da administração pública direta prestarão anualmente as
suas contas, assim como as pessoas jurídicas da administração indireta, exceto
as pessoas físicas ou entidade pública ou privada que utilize, arrecade, guarde,
gerencie ou administre dinheiro, bens, valores públicos em regime de
concessão;
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D) O parecer prévio do Tribunal de Contas, é vinculante e só deixará de prevalecer
por decisão de três quintos dos membros da Câmara Municipal.
E) As contas do Município ficarão, anualmente, de 1º de fevereiro a 15 de
dezembro, para exame e apreciação, à disposição de qualquer contribuinte, o
qual poderá questionar-lhe a legitimidade na forma da Lei.
34. Marque a alternativa que não corresponde com o disposto na Lei Orgânica sobre
as Leis orçamentárias:
A) O Poder Executivo publicará, até trinta dias após cada trimestre, relatórios
resumidos da execução orçamentária;
B) Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão o plano plurianual; as
diretrizes orçamentárias; e os orçamentos anuais.
C) Os planos e programas municipais, regionalizados, previstos nesta Lei Orgânica
serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados pela
Câmara Municipal.
D) A Lei Orçamentária Anual compreenderá o orçamento fiscal referente aos
Poderes Executivo e Legislativo, seus fundos, órgãos e entidades da
Administração Direta e Indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo
Poder Público Municipal;
E) A Lei Orçamentária Anual não conterá dispositivo estranho à previsão da receita
e à fixação da despesa;
35. De acordo com a Lei Municipal nº 487/1998 marque a alternativa CORRETA:
A) A Aprovação em concurso é requisito para a nomeação em cargo efetivo ou em
comissão de livre contratação e exoneração;
B) Para o ingresso no quadro de pessoal do município de Forquilhinha é
imprescindível ser brasileiro nato;
C) A investidura em cargo público ocorrerá com a posse.
D) O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato privativo do chefe do
Poder Executivo;
E) São requisitos para o ingresso aos serviço público municipal, dentre outros,
estar em o gozo dos direitos políticos; e quite com as com as obrigações
militares, civis e eleitorais;
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36. Marque a alternativa que não está de acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de Forquilhinha:
A) Aos servidores provimento efetivo são assegurados, dentre outros, os direitos a
efetividade; estabilidade; e licença para tratar de interesse particular.
B) A investidura em cargo de provimento efetivo, depende de aprovação prévia
em concurso público de provas ou de provas e títulos, ressalvadas as
nomeações para cargo em comissão declarado em lei, de livre nomeação e
exoneração;
C) O prazo de validade do concurso público será de até 2 (dois) anos, prorrogável
uma vez por igual período, por ato do Prefeito Municipal.
D) O concurso público credencia o nele aprovado, à nomeação durante o prazo de
sua validade ou eventual prorrogação, obedecida a ordem de classificação,
computadas as vagas existentes no edital.
E) Aos servidores integrantes do Quadro de Pessoal de provimento efetivo e os de
cargo em comissão, de livre nomeação e exoneração são assegurados, sem
exceção, todos os direitos e vantagens do estatuto dos servidores públicos
municipais;
37. Ainda com relação ao estatuto dos Servidores Públicos do Município de
Forquilhinha, marque a alternativa CORRETA:
I. No dia 28 de outubro será comemorado o dia do servidor público municipal.
II. São isentos de taxas, emolumentos ou custas de requerimentos, certidões e outros
papéis que, na esfera administrativa, interessarem ao servidor municipal efetivo e
inativo;
III. Somente serão aceitos atestados médicos expedido por médico da saúde pública do
Município.
IV. Quando o atestado médico for de período de no máximo 15 (quinze) dias, terá
validade somente após a apreciação de junta médica designada pelo empregador.
V. O atestado médico apresentado por servidor, expedido por médico particular ou de
convênios, terá sua validade condicionada à ratificação posterior por médico do
Município.
A) Apenas as alternativas I, e V estão corretas;
B) Apenas as alternativas I, III e IV estão corretas;
C) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas;
D) Todas as alternativas estão corretas;
E) Todas as alternativas estão incorretas;
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38. Marque a alternativa CORRETA quanto ao Código Tributário do Município de
Forquilhinha, conforme disposto na Lei Municipal nº 494/1998:
I. O Município de Forquilhinha é competente para instituir Impostos sobre a
Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU; sobre a Transmissão inter vivos, a
qualquer título, por ato oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e
de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos
à sua aquisição - ITBI; e sobre os Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN;
II. São municipais as Taxas pela utilização de Serviços Públicos - TSP; e pelo exercício
regular do Poder de Polícia - TPP;
III – Decorrentes de Obras Pública Municipais poderá ser instituída Contribuição de
Melhoria;
A)
B)
C)
D)
E)

Todas as alternativas estão incorretas;
Todas as alternativas estão corretas;
Apenas as alternativas I e II estão corretas;
Apenas as alternativas I e III estão corretas;
Apenas as alternativas II e III estão corretas;

39. Marque a resposta ERRADA quanto a conceituação adequada no que se refere a
Redação Oficial:
A) O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas
de um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou
em nível diferente.
B) Aviso é a modalidade de comunicação oficial praticamente idêntica ao ofício. A
única diferença entre eles é que o aviso é expedido exclusivamente por
Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que o
ofício é expedido para e pelas demais autoridades.
C) Avisos e ofícios têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos
órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, também com
particulares.
D) Memorando tem caráter meramente administrativo e jurídico, ou ser
empregado para a exposição de projetos, idéias, diretrizes, etc. a serem
adotados por determinado setor do serviço público.
E) Memorando é uma forma de comunicação eminentemente interna.
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40. Marque a alternativa CORRETA:
I. World Wide Web ou WWW é a Área da Internet que contém documentos em
formato de hipermídia, uma combinação de hipertexto com multimídia.
II. MICROSOFT OFFICE EXCEL é o nome pelo qual é conhecido o software desenvolvido
pela empresa Microsoft, amplamente usado por empresas e particulares para a
realização de operações financeiras e contabilísticas usando planilhas eletrônicas
(folhas de cálculo).
III. O WORD é um software que permite criar textos, usando fotografias ou ilustrações
coloridas, como imagens ou planos de fundo, e adicionar figuras, como mapas e
tabelas.
IV. Microsoft PowerPoint é um programa utilizado para criação/edição e exibição de
apresentações gráficas, originalmente escrito para o sistema operacional Windows
e portado para a plataforma Mac OS X. O PowerPoint é usado em apresentações,
cujo objetivo é informar sobre um determinado tema, podendo usar: imagens,
sons, textos e vídeos que podem ser animados de diferentes maneiras.
V. O Excel, Word e Powerpoint fazem parte do "Office", uma suite de produtos que
combina diversos tipos de softwares para a criação de documentos, planilhas e
apresentações, e para o gerenciamento de emails.
A) Apenas as alternativas I e II estão corretas.
B) Todas as alternativas estão incorretas.
C) Todas as alternativas estão corretas.
D) Apenas as alternativas I, II e III estão corretas.
E) Apenas as alternativas II, III, IV e V estão corretas.

18

19

