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PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE BITURUNA 
 

CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 
EDITAL Nº 001/2017 - ESTATUTÁRIO 
DATA: 01/10/2017 - PERÍODO: TARDE 

 

LEIA AS INSTRUÇÕES ABAIXO: 
 

1. Você deve receber do fiscal o material abaixo: 
a) Este caderno com 30 questões objetivas sem 

repetição ou falha. 
b) Um CARTÃO-RESPOSTA destinado às 

respostas da prova. 
c) Para realizar sua prova, use apenas o material 

mencionado acima e em hipótese alguma, 
papéis para rascunho. 

2. Verifique se este material está completo, em ordem 
e se seus dados pessoais conferem com aqueles 
constantes no CARTÃO-RESPOSTA, caso haja 
alguma divergência, você deve comunicar ao fiscal 
de sala. 

3. Após a conferência, você deverá assinar o seu 
nome completo, no espaço próprio do CARTÃO-
RESPOSTA utilizando caneta esferográfica de 
tinta de cor azul ou preta. 

4. Escreva o seu nome e assine nos espaços indicados 
neste CADERNO DE QUESTÕES, bem como o 
preenchimento do campo reservado à informação 
de seu número de inscrição. 

5. No CARTÃO-RESPOSTA, a marcação das 
letras, correspondentes às respostas de sua opção, 
deve ser feita com o preenchimento de todo o 
espaço do campo reservado para tal fim. 

6. Tenha muito cuidado com o CARTÃO-
RESPOSTA, para não dobrar, amassar ou 
manchar, pois este é personalizado e em hipótese 
alguma poderá ser substituído. 

7. Não será permitido o uso de borracha ou corretivo 
de qualquer espécie no CARTÃO-RESPOSTA, 
bem como qualquer outro tipo de rasura. 

8. Para cada uma das questões são apresentadas 4 
(quatro) alternativas classificadas com as letras (a), 
(b), (c), e (d); somente uma responde 
adequadamente ao quesito proposto. Você deve 
assinalar apenas uma alternativa para cada 
questão; a marcação em mais de uma alternativa 
anula a questão, mesmo que uma das respostas 
esteja correta; também serão nulas as marcações 
rasuradas. 

9. As questões são identificadas pelo número que fica 
à esquerda de seu enunciado. 

10. Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião 
nem a prestar esclarecimentos sobre o conteúdo da 
Prova. Cabe única e exclusivamente ao candidato 
interpretar e decidir a este respeito. 

11. Reserve os 30 (trinta) minutos finais do tempo de 
prova para marcar seu CARTÃO-RESPOSTA. 
Os rascunhos e as marcações assinaladas no 
CADERNO DE QUESTÕES não serão levados 
em conta. 

12. Quando terminar sua prova, entregue ao Fiscal de 
Sala, obrigatoriamente o CARTÃO-RESPOSTA 
devidamente assinado e o CADERNO DE 
QUESTÕES. 

13. O TEMPO DE DURAÇÃO PARA ESTA PROVA 
É DE 3h00min. 

14. Por motivos de segurança, você somente poderá 
ausentar-se da sala de prova após decorrida 1 
(uma) hora. 
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Vidas secas (fragmento) 
Graciliano Ramos 

 
 A caatinga estendia-se, de um vermelho 
___________ salpicado de manchas brancas que 
eram ossadas. O voo negro dos urubus fazia 
círculos altos em redor dos bichos moribundos. 
 – Anda, excomungado. 
 O pirralho não se mexeu, e Fabiano 
desejou matá-lo. Tinha o coração grosso, queria 
responsabilizar alguém pela sua ___________. 
A seca aparecia-lhe como um fato necessário – e 
a obstinação da criança irritava-0. Certamente 
esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha, e o vaqueiro ___________ 
chegar, não sabia onde. [...] 
 Pelo espírito atribulado do sertanejo 
passou a ideia de abandonar o filho naquele 
descampado. Pensou nos urubus, nas ossadas, 
coçou a barba ruiva e suja, irresoluto, examinou 
os arredores. Sinhá Vitória estirou o beiço 
indicando vagamente uma direção e afirmou 
com alguns sons guturais que estavam perto. 
Fabiano meteu a faca na bainha, guardou-a no 
cinturão, acocorou-se, pegou no pulso do 
menino, que se encolhia, os joelhos encostados 
no estômago magro e frio como um defunto. Aí 
a cólera desapareceu e Fabiano teve pena. 
Impossível abandonar o anjinho aos bichos do 
mato. Entregou a espingarda a Sinhá Vitória, 
pôs o filho no cangote, levantou-se, agarrou os 
bracinhos que lhe caiam sobre o peito, moles, 
finos como cambitos. Sinhá Vitória aprovou 
esse arranjo, lançou de novo a interjeição 
gutural, designou os juazeiros invisíveis. 
 E a viagem prosseguiu, mais lenta, mais 
arrastada, num silêncio grande. 

Vidas secas. Rio de Janeiro, Record, 1986. 

  
01 - Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas do texto: 
a) indesizo – disgraça – presizava. 
b) indeciso – desgraça – precisava. 
c) indessiso – desgrasa – pressisava. 
d) endecizo – disgrassa – precizava. 
 
02 - Assinale a alternativa em que o pronome 
está empregado incorretamente: 
a) Abandonar o filho = abandoná-lo. 
b) Meteu a faca na bainha = meteu-a na bainha. 
c) Entregou a espingarda a Sinhá Vitória = 
Entregou-lhe a espingarda. 

d) Lançou de novo a interjeição gutural = lançou 
lhe de novo. 
 
03 - O elemento coesivo “mas” destacado no 
terceiro parágrafo estabeleceu relação de: 
a) oposição. 
b) conclusão. 
c) adição. 
d) explicação. 
 
04 - Assinale a alternativa em que a(s) 
virgula(s) é(são) usada(s) para isolar oração 
subordinada adjetiva explicativa: 
a) “O Pirralho não se mexeu, e Fabiano desejou 
mata-lo”. (3º parágrafo) 
b) “esse obstáculo miúdo não era o culpado, mas 
dificultava a marcha”. (3º parágrafo) 
c) “Pegou no pulso do menino, que se encolhia, 
os joelhos encostados no estômago magro e frio 
como um defunto”. (4º parágrafo) 
d) “Sinhá Vitória aprovou esse arranjo, lançou 
de novo a interjeição gutural, designou os 
juazeiros invisíveis”. (4º parágrafo) 
 
05 - Analise as afirmativas sobre a 
acentuação gráfica das palavras do texto: 
I - As palavras “miúdos e caíam” são 
acentuadas por serem o “i” e “u” tônicos de 
hiato. 
II - “invisíveis” é acentuada por ser uma 
paroxítona terminada em “is”. 
III - “necessário e vitória” são acentuadas por 
serem paroxítona terminadas em ditongo 
crescentes. 
Quais afirmativas estão corretas? 
a) apenas I e II. 
b) apenas II e III. 
c) apenas I e III. 
d) I, II e III. 
 
06 - Analise as afirmativas referentes ao 
texto: 
I - O fragmento se inicia com uma descrição 
animizada da natureza, crestada pela seca. 
II - O narrador justifica a brutalidade de 
Fabiano com o filho, mostrando ao leitor 
sentimentos confusos e o desespero da 
personagem. 
III - Sinhá Vitória ao indicar ao marido uma 
direção e afirmar-lhe que estavam perto, 
diminui o desespero e a cólera de Fabiano, 
possibilitando que ele tenha pena do filho e o 
pegue no colo. 
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Quais afirmativas estão corretas? 
a) I e II apenas. 
b) II e III apenas. 
c) I e III apenas. 
d) I, II e III. 
 
07 - Considerando o conjunto 

: 
a)  
b)  
c)  
d)  

 
08 - Ana planeja comprar uma bicicleta no 
valor de R$ 520,00, um celular de R$ 930,00 e 
um Notebook de R$ 1500,00. No mês 02/2017 
Ana possuía R$ 2000,00, porém o valor era 
insuficiente para a compra de todos os 
produtos. Após aplicar os R$ 2000,00 a uma 
taxa de 3% ao ano com juros simples durante 
48 meses, quais dos produtos ela conseguirá 
comprar com o montante final? Considere 
que Ana quer gastar o máximo do montante 
possível, fazer o pagamento dos produtos à 
vista, sendo que seus valores continuaram os 
mesmos: 
a) Ana conseguirá comprar todos os produtos. 
b) Ana conseguirá comprar apenas a bicicleta e 
o celular. 
c) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
o celular. 
d) Ana conseguirá comprar apenas o Notebook e 
a bicicleta. 
 
09 - Preciso verificar o volume de um prisma 
de base triangular, onde o triangulo de sua 
base é um triangulo retângulo com um dos 
catetos medindo 36 cm e hipotenusa 60 cm. 
Sabendo que a altura do meu prisma é de 20 
cm, qual o volume em m³? 
a) 216. 
b) 17,28. 
c) 172,8. 
d) 0,01728. 
 
10 - Júlio juntou dinheiro em seu cofrinho 
por alguns meses. Durante esse tempo ele 
colocou apenas moedas de 25 e 10 centavos. 
Ao final, Júlio se deu conta de que possuía 
235 moedas, que juntas, valiam R$ 43,45. 
Quantas moedas de 25 e 10 centavos Júlio 
possuía respectivamente?  
a) 133 e 102. 
b) 31 e 204. 

c) 105 e 130. 
d) 101 e 134. 
 
11 - A Operação Lava Jato da Policia Federal 
iniciou suas investigações a partir de que 
empresa pública brasileira? 
a) Construtora Norberto Odebrech. 
b) Construtora OAS. 
c) Grupo Camargo Corrêa. 
d) Petrobrás e suas subsidiárias. 
 
12 - Dos atuais 81 Senadores que representam 
os Estados no Congresso Nacional, quantos 
deles já foram eleitos diretamente para o 
cargo de Presidente da República e ocuparam 
a cadeira do Palácio do Planalto? 
a) 1 (um). 
b) 2 (dois). 
c) 3 (três). 
d) Nenhum. 
 
13 - Entre a assinatura da lei que criou o 
Município de Bituruna e sua efetiva 
instalação passou-se: 
a) Dois anos. 
b) Exatamente um ano. 
c) Pouco mais de um ano. 
d) Pouco menos de um ano. 
 
14 - O BRICS é um bloco econômico formado 
pelo Brasil, Rússia, Índia, China e África do 
Sul, o Presidente Temer representou nosso 
país na última reunião deste bloco, realizada: 
a) Na África do Sul. 
b) Na China. 
c) Na Índia. 
d) Na Rússia. 
 
15 - A Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe 
inúmeros avanços no controle dos gastos 
públicos e inseriu medidas para a 
transparência na gestão fiscal. O controle dos 
gastos com pessoal é realizado comparando-
se o total gasto em relação à receita obtida 
pelos Entes Públicos. Assinale a única 
alternativa que apresenta uma receita pública 
que NÃO deve ser considerada para a 
verificação do limite de gastos com pessoal, 
segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal: 
a) Transferências correntes recebidas do Estado 
e da União. 
b) Receita com cobrança de taxas pela prestação 
de serviço público. 
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c) Receita com venda de bens móveis. 
d) Arrecadação de impostos municipais. 
 
16 - A Lei de Responsabilidade Fiscal 
abrange praticamente todas as entidades 
públicas, estabelecendo restrições e limites 
específicos para cada uma. Isto parte do 
princípio de que os recursos saem de um 
caixa único e o equilíbrio entre receitas e 
despesas deve ser observado por todos 
aqueles que utilizam tais recursos. Assinale a 
única alternativa que apresenta uma entidade 
que não está abrangida pelos dispositivos da 
Lei de Responsabilidade Fiscal: 
a) Autarquia Municipal. 
b) Entidade social patrocinada pelo Município. 
c) Poder Legislativo Municipal. 
d) Secretaria Municipal de Saúde. 
 
17 - Com o intuito de assegurar a 
transparência na gestão fiscal, a legislação 
determinou que os Entes Públicos elaborem e 
disponibilizem relatórios padronizados. Esta 
determinação tem como finalidade o 
acompanhamento das metas estabelecidas na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e os 
montantes constantes na Lei do Orçamento 
Anual. Assinale a única alternativa que 
apresenta um relatório previsto na Lei de 
Responsabilidade Fiscal que serve como 
instrumento de transparência na gestão 
fiscal: 
a) Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária. 
b) Relatório de Governança Corporativa. 
c) Relatório Geral de Resultados.  
d) Relatório de Auditoria Financeira. 
 
18 - A Lei Orgânica Municipal de Bituruna 
determina que compete ao Poder Público 
Municipal organizar e prestar, diretamente 
ou sob regime de concessão ou permissão, 
entre outros, o serviço de: 
a) Segurança da população local. 
b) Fornecimento de energia elétrica. 
c) Transporte coletivo urbano e intramunicipal. 
d) Construção de moradias individuais e 
coletivas. 
 
19 - A Lei Orgânica de Bituruna estabelece 
proibições para o servidor público quando no 
exercício de suas funções visando a 
moralização e o cumprimento das normas da 

administração pública. Dentre as alternativas 
abaixo, assinale a única que é permitida ao 
servidor público de Bituruna: 
a) Atuar, como procurador ou intermediário, 
junto a repartições públicas quando se tratar de 
benefícios previdenciários ou assistenciais de 
cônjuge ou companheiro. 
b) Participar ativamente de gerência ou diretoria 
de sociedade privada comercial ou industrial que 
não possua qualquer vínculo com o Poder 
Público. 
c) Opor resistência injustificada ao andamento 
de documento e processo ou execução de 
serviço. 
d) Recusar fé a documentos públicos de outros 
órgãos. 
 
20 - A Lei Orgânica Municipal de Bituruna 
estabelece que a publicação das leis e dos atos 
municipais far-se-á em órgão oficial ou, não 
havendo, em órgãos da imprensa local.  Sobre 
a forma dos atos, a legislação determina que a 
permissão para a exploração de serviços 
públicos e para uso de bens municipais será 
realizada mediante __________, enquanto 
que provimento e vacância de cargos públicos 
e demais atos de efeito individual relativos 
aos servidores municipais será através de 
__________ e abertura de sindicâncias e 
processos administrativos e aplicação de 
penalidades serão autorizados por 
__________. 
Assinale a alternativa que preenche 
corretamente as lacunas: 
a) Portaria – Decreto – Portaria. 
b) Portaria – Portaria – Decreto. 
c) Decreto – Decreto – Portaria. 
d) Decreto – Portaria – Portaria. 
 
21 - A Lei Orgânica Municipal de Bituruna 
estabelece que as entidades prestadoras de 
serviços públicos são obrigadas, pelo menos 
uma vez por ano, a dar ampla divulgação de 
suas atividades, informando em especial 
sobre planos de expansão, aplicação de 
recursos financeiros e realização de 
programas de trabalho. Analise as 
afirmativas abaixo que tratam dos serviços 
públicos municipais: 
I - O Município poderá revogar a concessão 
ou a permissão dos serviços que forem 
executados em desconformidade com o 
contrato ou ato pertinente, bem como 
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daqueles que se revelarem manifestamente 
insatisfatórios para o atendimento aos 
usuários.  
II - As tarifas dos serviços públicos prestados 
diretamente pelo Município ou por órgãos de 
sua Administração descentralizada serão 
fixadas pela Câmara Municipal, mas os 
serviços serão sempre remunerados pelo 
custo ou abaixo do custo, tendo em vista seu 
interesse econômico e social. 
III - Ao Município é facultado conveniar, 
consorciar e firmar termos de parceria, com a 
União, o Estado e outros órgãos de interesse 
público, a prestação de serviços públicos de 
sua competência privativa, autorizando a 
gestão associada destes serviços públicos, bem 
como a transferência total ou parcial de 
encargos, serviços, pessoal e bens essenciais à 
continuidade dos serviços transferidos. 
Estão corretas: 
a) Apenas as afirmativas I e II. 
b) Apenas as afirmativas I e III. 
c) Apenas as afirmativas II e III. 
d) Todas as afirmativas estão corretas. 
 
22 - Nos distritos, exceto no da sede, poderá 
ser criado, a critério do Prefeito Municipal, 
01 (um) Conselho Distrital composto por 03 
(três) conselheiros eleitos pela respectiva 
população e se necessário, 01 (um) 
Administrador Distrital, nomeado em 
comissão pelo Prefeito Municipal. Sobre o 
Conselho distrital e seus membros, assinale a 
única alternativa Incorreta: 
a) A função de Conselheiro Distrital constitui 
serviço público relevante e será exercida 
gratuitamente. 
b) Nas reuniões do Conselho Distrital, qualquer 
cidadão, desde que residente no Distrito, poderá 
usar da palavra, na forma que dispuser o 
Regimento Interno do Conselho. 
c) As reuniões do Conselho Distrital serão 
presididas pelo Administrador Distrital, que não 
terá direito a voto. 
d) Compete ao Administrador Distrital decidir 
sobre reclamações, representações e recursos de 
habitantes do Distrito. 
 
23 - O Município de Bituruna dispensará 
tratamento jurídico diferenciado a 
microempresas e a empresa de pequeno 
porte, assim definidas em legislação 
municipal. Serão concedidos benefícios fiscais 

às microempresas e empresas de pequeno 
porte municipais. Não apresenta um benefício 
fiscal previsto na Lei Orgânica Municipal, a 
hipótese prevista na alternativa:  
a) Dispensa de manter arquivada a 
documentação relativa aos atos negociais que 
praticarem ou em que intervirem. 
b) Autorização para utilização de modelo 
simplificado de notas fiscais de serviços ou 
cupom de máquina registradora. 
c) Isenção do imposto sobre serviços - ISS. 
d) Isenção de taxa de licença para localização de 
estabelecimento. 
 
24 - A Constituição Federal do Brasil 
estabelece a organização política e 
administrativa dos Municípios, além das 
atribuições e competências de cada Ente 
Federado. Assinale a única alternativa 
correta no que se refere aos dispositivos 
constitucionais que versam sobre os 
Municípios: 
a) Os Municípios devem prestar contas 
anualmente ao Poder Legislativo dos Estados a 
que pertencem, que deverão analisar e emitir 
parecer para julgamento final por parte do 
Tribunal de Contas. 
b) É vedada a apreciação pelo Poder Legislativo 
Municipal de projeto de lei cuja iniciativa seja 
de menos de 20% (vinte por cento) da população 
local. 
c) Compete aos Municípios manter, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do 
Estado, programas de educação infantil e de 
ensino fundamental. 
d) O subsídio dos Secretários Municipais será 
fixado por ato do Prefeito Municipal no último 
ano de mandato para vigência no seguinte. 
 
25 - A Constituição Brasileira preconiza 
normas gerias na relação entre servidores e 
administração pública. Define condutas, 
direitos e deveres fundamentais que devem 
ser observados nesta relação profissional. 
Sobre os servidores públicos, é correto 
afirmar que: 
a) A aposentadoria compulsória de servidora 
pública ocorrerá com sessenta e cinco anos, 
enquanto que a aposentadoria voluntária com 
proventos integrais da mesma servidora somente 
poderá ocorrer após ela completar sessenta anos.  
b) São estáveis após três anos de efetivo 
exercício os servidores nomeados para cargo de 
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provimento efetivo em virtude de concurso 
público, mas poderão perder o cargo mediante 
procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, assegurada ampla defesa  
c) A regra geral é de vedação de acumulação 
remunerada de cargos públicos, mas é permitida 
a acumulação no caso de servidor que possua 
curso superior em qualquer área de formação e 
possua dois cargos técnicos. 
d) A União, Estados e Municípios poderão 
instituir regime próprio de previdência de caráter 
contributivo e solidário que deverá ser opcional 
ao servidor público e vedada a cobrança da 
contribuição dos inativos e pensionistas. 
 
26 - Em se tratando dos dispositivos 
constitucionais de organização da 
administração pública, é Incorreto afirmar:  
a) Ressalvados os casos especificados na 
legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo 
de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com 
cláusulas que estabeleçam obrigações de 
pagamento, mantidas as condições efetivas da 
proposta, nos termos da lei, o qual somente 
permitirá as exigências de qualificação técnica e 
econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações. 
b) A publicidade dos atos, programas, obras, 
serviços e campanhas dos órgãos públicos 
deverá ter caráter educativo, informativo ou de 
orientação social, dela não podendo constar 
nomes, símbolos ou imagens que caracterizem 
promoção pessoal de autoridades ou servidores 
públicos. 
c) As administrações tributárias da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
atividades essenciais ao funcionamento do 
Estado, exercidas por servidores de carreiras 
específicas, terão recursos prioritários para a 
realização de suas atividades e atuarão de forma 
integrada, inclusive com o compartilhamento de 
cadastros e de informações fiscais, na forma da 
lei ou convênio. 
d) A criação, alteração e encerramento de 
empresa ou fundação pública, bem como a 
participação em sociedade de economia mista 
somente poderão ocorrer mediante ato do Chefe 
do Poder Executivo onde conste a justificativa 
para a decisão e a demonstração dos recursos 
financeiros disponíveis e benefícios para a 
sociedade. 

27 - Prefeitura Municipal de Bituruna emite 
documentos oficias para tramitação de 
informações relevantes e para comunicação 
com terceiros. Os documentos emitidos pelos 
servidores públicos da Prefeitura devem 
obedecer as regras e padrões para elaboração 
de documentos oficiais, utilizando linguagem 
culta e formal. Sobre os documentos oficiais, 
assinale a única alternativa correta: 
a) O documento ofício é de utilização 
exclusivamente interna no âmbito da 
administração pública, quando a comunicação 
for realizada com particulares deverá ser 
utilizado o documento memorando. 
b) O assunto que motiva a comunicação deverá 
constar no parágrafo de introdução, enquanto 
que a posição recomendada sobre o assunto será 
reafirmada ou reapresentada no parágrafo de 
conclusão. 
c) Os documentos oficias devem possuir 
identificação nominal do destinatário, vedada a 
inclusão do setor a que se destina, enquanto que 
a numeração sequencial é uma informação 
facultativa do documento. 
d) A forma de tratamento prezado(a) substitui o 
uso do pronome de tratamento conforme o cargo 
e função que o destinatário e o encerramento da 
comunicação deverá conter sempre a expressão 
“certo de sua compreensão”. 
 
28 - O servidor público ocupante do cargo de 
Auxiliar Administrativo da Prefeitura 
Municipal de Bituruna deve possuir 
conhecimentos e habilidades no atendimento 
ao público, uma vez que esta atividade está 
prevista no rol de atribuições do cargo. Sobre 
o atendimento ao público, é correto afirmar 
que: 
a) Todos os cidadãos que procuram atendimento 
merecem o mesmo tratamento, mas para 
cidadãos com menor nível cultural deve-se 
evitar o uso de termos técnicos e complexos.  
b) O atendimento deve ser realizado com vistas 
ao interesse público, podendo omitir 
informações não sigilosas e as decisões não 
precisam ser motivadas com base legal. 
c) É dever do cidadão conhecer da legislação e 
procedimentos da administração pública, de 
forma que não compete ao servidor orientar e 
instruir o cidadão sobre tais assuntos. 
d) Não serão fornecidas informações para 
terceiros, ainda que possuam procuração ou 
ordem judicial autorizando a ação. 
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29 - Cidadão se dirige até a Prefeitura 
Municipal de Bituruna para protocolar um 
documento. O servidor público responsável 
por esta função deve seguir, rigorosamente, 
as normas vigentes para a conferência e 
efetivo recebimento da documentação. Em se 
tratando de protocolo de documentos junto 
ao Poder Público, está Incorreta a assertiva: 
a) Caso um cidadão queira protocolar um 
requerimento junto à repartição pública e o 
objeto do pedido seja vedado na legislação, 
ainda assim não poderá ser recusado o 
recebimento. 
b) No momento da entrega dos documentos 
junto ao protocolo, o cidadão apresentou cópias 
simples e seus originais, neste caso o servidor 
deverá conferir e indicar que as cópias 
apresentadas conferem com os originais.  
c) O servidor deverá emitir comprovante do 
recebimento dos documentos como forma de 
demonstrar quais documentos foram recebidos e 
inserir a data e sua assinatura no recibo. 
d) Suponha que o prazo final para entrega de um 
recurso por parte do cidadão já tenha expirado, 
neste caso o servidor público deverá se negar a 
receber os documentos. 
 
30 - O controle dos documentos nos órgãos 
públicos é uma atividade essencial. Primeiro 
para evitar que documentos públicos sejam 
extraviados e também para permitir a 
localização de forma rápida e eficiente. 
Suponha que processos para autorização de 
construção civil da Prefeitura (Alvará) sejam 
mantidos em pastas suspensas e onde cada 
pasta contém o endereço completo, como 
nome do logradouro e número de um imóvel. 
O Ente Público utiliza esta metodologia para 
manter um histórico de cada imóvel 
cadastrado. Neste caso, a melhor forma de 
arquivamento para assegurar o objetivo 
pretendido seria: 
a) Em ordem cronológica. 
b) Classificado por assunto (tipo de obra). 
c) Em Ordem alfanumérica. 
d) Classificado por número de processo. 
 


