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TIPO I 

1. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, leia 
as assertivas: 

Quando era criança, Louise Glück brincava de fazer 
concursos para eleger o poema mais bonito do 
mundo, mas sempre mudava de ideia. No discurso da 
cerimônia em que recebeu o Nobel de literatura, no 
ano passado, ela finalmente anunciou o vencedor: em 
sua opinião, é “O Garotinho Negro”, de William Blake. 
No mundo real, a americana é que levou o prêmio. Ela 
recebeu o Nobel “por sua voz poética inconfundível 
que, com austera beleza, transforma a existência 
individual em universal”, segundo a Academia Sueca. 
Foi apenas o ápice da carreira de uma autora 
agraciada com os principais prêmios do mundo, do 
Pulitzer ao National Book Award. 

Felipe Machado. Revista IstoÉ. “Refinada poesia entre nós”. 
Adaptado. 18 de junho de 2021. Edição nº 2683. 

I. São prêmios mencionados no texto o Nobel da Paz, 
o Pulitzer e o National Book Award.   

II. Na frase Ela recebeu o Nobel, o pronome refere-se 
aos termos a americana.  

III. O termo ápice poderia ser substituído, sem alterar o 
sentido expresso no texto, pelo termo auge.  

Pode-se afirmar que:  

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  
b) Apenas as assertivas I e II estão corretas. 
c) As assertivas I, II e III estão corretas.  
d) Apenas a assertiva III está correta.  

 
2. Há ERRO de acentuação gráfica em: 

a) A vida é uma bênção.  
b) Roberta e Fabiano têm um apartamento na praia.  
c) Em nossa casa, uns apóiam os outros.  
d) O homem tornou-se um verdadeiro herói.  

 
3. Observe a tirinha abaixo:  

 
 
 
 
 
 

No contexto apresentado, o vocábulo que traz certa 
ambiguidade para a tirinha, ou seja, que apresenta 
duplicidade de sentidos, é:  

a) Corrigir.   
b) Pouco.   
c) Ajuda. 
d) Solo.  

 
4. Após a leitura do enunciado apresentado a seguir, 

assinale a alternativa INCORRETA: 

Muita gente se queixa da rotina do trabalho. Vale 
lembrar que rotina não é sinônimo de monotonia. O que 
faz com que haja um enfado em relação ao cotidiano 
profissional é a monotonia, não a rotina.  

Mario Sergio Cortella. “Por que fazemos o que fazemos?”. São 
Paulo, 2016, p.39.  

a) O termo “enfado” é classificado como substantivo.  
b) Tem-se apenas um vocábulo proparoxítono.  
c) O verbo “lembrar” está no particípio.  
d) Na primeira frase, tem-se um caso de próclise.  

Para responder às questões 5 e 6, leia o seguinte 
fragmento, retirado do poema O exilado, de Fagundes 
Varela.  

— Por que chorais? me perguntou o mundo 
Contai-nos vossa dor, talvez possamos 
Saná-la às gotas de elixir suave; 
Mas, quando eu suspendi a lousa escura 
Que o túmulo cobria-me da vida, 
Riram-se pasmos sem sondar-lhe o fundo. 
O exilado está só por toda a parte! 

 
5. O verbo chorais está em qual tempo e modo verbal? 

a) Pretérito mais-que-perfeito do indicativo.  
b) Pretérito imperfeito do subjuntivo.  
c) Presente do indicativo.  
d) Futuro do pretérito do imperativo.  

 
6. Considerando as vozes do verbo, na frase eu suspendi 

a lousa escura, tem-se um caso de: 

a) Voz ativa.  
b) Voz passiva analítica. 
c) Voz passiva sintética. 
d) Voz reflexiva.  

 
7. Observe as seguintes duplas de homônimos e 

parônimos: 

I. Comprimento: medida / Cumprimento: saudação.  
II. Emergir: mergulhar / Imergir: vir à tona.  
III. Acender: atear fogo / Ascender: subir.  

Pode-se afirmar que:  

a) As assertivas I, II e III estão corretas.  
b) Apenas as assertivas I e III estão corretas.  
c) Apenas as assertivas I e II estão corretas.  
d) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  

 
8. São vocábulos classificados como paroxítonos, 

EXCETO: 

a) Açúcar.  
b) Paroxítona.  
c) Higiene.  
d) Fácil.  

Para responder às questões 9 e 10, leia o seguinte 
fragmento, retirado da obra A Nova Califórnia, de Lima 
Barreto.  

Ninguém sabia donde viera aquele homem. O agente 
do Correio pudera apenas informar que acudia ao nome 
de Raimundo Flamel, pois assim era subscrita a 
correspondência que recebia. E era grande. Quase 
diariamente, o carteiro lá ia a um dos extremos da 
cidade, onde morava o desconhecido, sopesando um 
maço alentado de cartas vindas do mundo inteiro, 
grossas revistas em línguas arrevesadas, livros, 
pacotes... 

 
9. Na frase Ninguém sabia donde viera aquele homem, 

os termos em destaque são classificados, 
respectivamente, como: 

a) Pronome e pronome.  
b) Substantivo e pronome.  
c) Pronome e advérbio.  
d) Advérbio e pronome.  
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10. Considerando a significação dos vocábulos do texto, 
analise as assertivas.  

I. O vocábulo acudia poderia ser substituído, sem 
alterar o sentido expresso no texto, por socorria.  

II. O vocábulo alentado refere-se a algo intrincado, ao 
passo que o vocábulo arrevesadas refere-se a algo 
abundante.  

III. O vocábulo sopesando não poderia ser substituído 
pelo vocábulo equilibrar, sob pena de alterar o 
sentido expresso no texto.  

Pode-se afirmar que:  

a) As assertivas I, II e III estão incorretas.  
b) Apenas a assertivas III está incorreta.  
c) Apenas as assertivas II e III estão corretas.  
d) As assertivas I, II e III estão corretas.  

 
11. Algumas combinações de atalhos do teclado são úteis 

durante o uso do computador, especialmente durante a 
digitação de arquivos de texto. Nesse sentido, 
selecione a alternativa que indica corretamente a ação 
do atalho CTRL + C (ou CTRL + Insert): 

a) Mandar item selecionado para a lixeira. 
b) Copiar itens selecionados para área de 

transferência. 
c) Selecionar tudo.        
d) Colar itens da área de transferência.  

 
12. O Microsoft Word permite que as páginas dos 

documentos sejam numeradas. Nesse sentido, verifique 
as alternativas e assinale a correta. 

a) Uma vez numeradas as páginas, não há como 
remover a numeração de páginas. 

b) Não há como numerar páginas em documentos do 
Microsoft Word.  

c) É impossível alterar o formato do número da página. 
d) Existe um comando para que a primeira página não 

seja numerada. 
 
13. Sobre o Microsoft Excel, verifique as assertivas e 

assinale a correta. 

I. O Excel facilita o cálculo de números. 
II. O Excel simplifica o preenchimento de dados com a 

função AutoPreenchimento. 
III. É possível criar e formatar uma tabela no Excel. 

 
a) Apenas as assertivas II e III são corretas. 
b) As assertivas I, II e III são corretas. 
c) Apenas as assertivas I e III são corretas.  
d) Apenas as assertivas I e II são corretas. 

 
14. Sobre os endereços de internet, verifique as assertivas 

e assinale a INCORRETA. 

a) Sites cujo endereço termina com .gov indicam que 
se trata de uma organização governamental.  

b) Sites cujo endereço termina em .com significa que 
se trata de uma organização filantrópica. 

c) Sites que terminam com .edu indicam que o website 
é de uma organização educacional. 

d) Sites que terminam com .org indicam que se trata de 
uma organização.  

 
 
 

15. Qual a finalidade do Microsoft PowerPoint? 

a) Editor de vídeos. 
b) Criação, edição e apresentações de slides. 
c) Rede social. 
d) Editor de planilhas. 

 
16. A redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 

2021 teve como tema: 

a) O estigma associado às doenças mentais na 
sociedade brasileira. 

b) Democratização do acesso ao cinema no Brasil. 
c) Invisibilidade e registro civil: garantia de acesso à 

cidadania no Brasil. 
d) Manipulação do comportamento do usuário pelo 

controle de dados na internet. 
 
17. O Brasil teve destaque em muitas modalidades durante 

as Olimpíadas de Tóquio, em 2021. Uma brasileira de 
13 anos, conhecida como "Fadinha do Skate", levou a 
medalha de prata na competição (skate). Assinale a 
alternativa que apresenta o nome da atleta: 

a) Mayra Aguiar. 
b) Gabriela Chibana. 
c) Rayssa Leal. 
d) Rebeca Andrade. 

 
18. O trabalho do Ministro da Saúde é muito importante 

para um país, especialmente em tempos de pandemia. 
Atualmente, quem é o(a) Ministro(a) da Saúde do 
Brasil? 

a) Marcelo Queiroga. 
b) João Dória. 
c) Marina Silva. 
d) Rodrigo Maia. 

 
19. O Estado de Santa Catarina é dividido geograficamente 

pelo IBGE em seis mesorregiões. Assinale a 
mesorregião a qual o município de Palhoça é 
pertencente. 

a) Sul Catarinense. 
b) Grande Florianópolis. 
c) Vale do Itajaí. 
d) Oeste Catarinense. 

 
20. Em Palhoça, SC, realiza-se historicamente um evento 

que tem relevante significado à cultura popular, 
movimentando a cidade e preservando a tradição 
açoriana. Assinale a alternativa correta sobre esse 
evento: 

a) Festa do Divino Espírito Santo. 
b) Lavagem do Bonfim.  
c) Círio de Nazaré. 
d) Festival de Parintins. 
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21. Assinale a alternativa que contém o que estabelece a 
Lei de Licitações, a Lei n° 8.666 de 1993: 

a) A lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados e dos Municípios, exceto do 
Distrito Federal que possui lei própria. 

b) A lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, exceto de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

c) A lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de legalidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

d) A lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, 
alienações e locações no âmbito dos Poderes da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios. 

 
22. De acordo com a Lei 10.520 de 2002, assinale a 

alternativa correta: 

a) Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá 
manifestar imediata e motivadamente a intenção de 
recorrer, quando lhe será concedido o prazo de até 
5 (cinco) dias para apresentação das razões do 
recurso. 

b) Consideram-se bens e serviços comuns aqueles 
cujos padrões de desempenho e qualidade possam 
ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de 
especificações usuais no mercado. 

c) No que diz respeito a fase preparatória do pregão a 
autoridade competente justificará a necessidade de 
contratação e definirá o objeto do certame, as 
exigências de habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções por inadimplemento e as 
cláusulas do contrato, exceto a fixação dos prazos 
para fornecimento. 

d) Os licitantes poderão deixar de apresentar os 
documentos de habilitação que já constem do 
Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores – SICAF e sistemas semelhantes 
mantidos somente pelos Estados e Municípios, 
assegurado aos demais licitantes o direito de acesso 
aos dados nele constantes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Assinale a alternativa correta: 

a) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios administrativos, que 
são: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência. 

b) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento internacional 
sustentável e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicas da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe 
são correlatos. 

c) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios básicas da 
legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade 
administrativa, da vinculação ao instrumento 
convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhe 
são correlatos. 

d) A licitação destina-se a garantir a observância do 
princípio constitucional da isonomia, a seleção da 
proposta mais vantajosa para a administração e a 
promoção do desenvolvimento nacional sustentável 
e será processada e julgada em estrita 
conformidade com os princípios administrativos, que 
são: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficácia. 

 
24. Leia as alternativas abaixo baseadas na Lei das 

Licitações, a Lei n° 8.666 de 1993, analisando-as e 
assinalando a sequência correta: 

I. Considera-se obra toda construção, reforma, 
fabricação, recuperação ou ampliação realizada por 
execução direta ou indireta. 

II. Considera-se seguro-garantia o seguro que garante 
fiel cumprimento das obrigações assumidas por 
empresas em licitações e contratos. 

III. Considera-se execução direta a que é feita pelos 
órgãos e entidades da Administração, pelos meios 
especificados pela empresa contratada. 

IV. Considera-se execução indireta a que o órgão ou 
entidade contrata com terceiros sob empreitada por 
preço global, empreitada por preço unitário, tarefa e 
empreitada integral. 

A sequência correta é: 

a) Somente a assertiva III está correta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
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25. Responda a questão assinalando a alternativa 
INCORRETA no que diz respeito a fase externa do 
pregão segundo a Lei 10.520 de 2002: 

a) O prazo fixado para a apresentação das propostas, 
contado a partir da publicação do aviso, não será 
inferior a 8 (oito) dias úteis. 

b) No curso da sessão, o autor da oferta de valor mais 
baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por 
cento) superiores àquela poderão fazer novos 
lances verbais e sucessivos, até a proclamação do 
vencedor. 

c) Do aviso constarão a definição do objeto da 
licitação, a indicação do local, dias e horários em 
que poderá ser lida ou obtida a íntegra do edital. 

d) A autoridade competente designará o pregoeiro e a 
respectiva equipe de apoio. 

 
26. A Lei n° 2971, de 16 de dezembro de 2008 IPPA - 

regulamenta e define o Instituto de Previdência Social 
dos Servidores Públicos do Município da Palhoça, 
assim leia as questões abaixo e assinale a sequência 
correta. 

I. Todas as aposentadorias e pensões concedidas a 
servidores públicos detentores de cargo de 
provimento efetivo serão administradas e pagas pelo 
IPPA. 

II. O Município da Palhoça repassará ao IPPA, além da 
contribuição previdenciária definida na Lei Estadual 
1321/2002 com suas posteriores alterações, o valor 
parcial dos proventos de aposentadoria dos 
servidores inativos que percebem seus proventos de 
aposentadoria pagos diretamente pelo Tesouro 
Municipal. 

III. Os pensionistas que na data da Lei n° 2971, de 16 
de dezembro de 2008 percebem seus proventos de 
pensão por morte, pagos diretamente pelo Tesouro 
Municipal devem ser integrados ao IPPA, que 
efetivará a manutenção e o pagamento dos 
beneficiários. 

IV. O Município da Palhoça repassará ao IPPA, além da 
contribuição previdenciária definida na Lei Estadual 
1321/2002 com suas posteriores alterações, o valor 
total dos proventos de pensão por morte dos 
pensionistas que percebem seus proventos pagos 
diretamente pelo Tesouro Municipal 

A sequência correta é: 

a) Somente a assertiva I está incorreta. 
b) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 
c) Apenas as assertivas II e IV estão incorretas. 
d) Apenas as assertivas I, II e III estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27. De acordo com a Lei n° 1320/2001 responda a 
alternativa correta: 

a) É segurado do IPPA o segurado-inativo, assim 
classificado o servidor inativo que foi titular de cargo 
de provimento efetivo do Município de Palhoça, 
incluídas suas autarquias e fundações, nos termos 
do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. 

b) O Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Palhoça 
(RPPS) rege-se pelo princípio do caráter 
democrático da administração, com participação de 
representantes da Administração Pública e dos 
servidores, ativos e inativos, nos órgãos colegiados. 

c) O Regime Próprio de Previdência Social dos 
Servidores Públicos do Município de Palhoça 
(RPPS) rege-se pelo princípio do valor dos 
benefícios inferior ao do salário-mínimo. 

d) Os dependentes que recebem proventos de pensão 
concedidos pelo IPESC, permanecerão recebendo-
os por aquele até a data de extinção de seus 
benefícios, com exceção das pensões por morte 
decorrentes destes. 

 
28. No que diz respeito a aposentadoria por tempo de 

contribuição, segundo a Lei n° 1320/2001 responda a 
alternativa correta: 

a) A aposentadoria por idade é ato involuntário do 
segurado e consiste em proventos cujo valor poderá 
ser proporcional ao tempo de contribuição. 

b) O segurado-ativo de qualquer cargo que, até o dia 
16 de dezembro de 1998, que tenha ingressado em 
seu cargo e que opte por aposentar-se pelas regras 
de transição, terá o tempo de serviço exercido até 
essa data contado com o acréscimo de 18% (dezoito 
por cento), se homem, e de 22% (vinte dois por 
cento), se mulher. 

c) A aposentadoria por tempo de contribuição com 
proventos proporcionais poderá ser concedida 
quando o segurado implementar, cumulativamente 
se homem 53 anos ou mais de idade e contar com, 
no mínimo, 30 anos de tempo de contribuição. 

d) A aposentadoria compulsória será por ato voluntário 
do segurado, desde que atingida a idade-limite para 
a permanência no serviço público aos 72 anos e 
consistirá em proventos cujo valor será total ao 
tempo de contribuição. 
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29. Assinale a alternativa INCORRETA segundo a Lei 
Complementar 291, de 28 de dezembro de 2020: 

a) O edital do concurso público deverá conter, 
obrigatoriamente, a denominação dos cargos 
ofertados, com suas respectivas atribuições, a carga 
horária e o valor do vencimento, indicando a lei que 
autorizou sua criação. 

b) Para a perfeita realização da nomeação, serão os 
interessados informados e chamados através de 
carta registrada à comparecerem, no prazo de 30 
(trinta) dias, no Setor de Recursos Humanos do 
IPPA para manifestarem seu interesse em ingressar 
nos Quadros do IPPA e realizarem exame médico 
admissional. 

c) A avaliação médico pericial deverá ser realizada no 
prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data da 
manifestação do interessado. 

d) A realização do concurso será precedida da 
constituição de uma Comissão de Fiscalização de 
Concursos, na condição de órgão de controle 
interno, composta de até 08 (oito) servidores 
municipais efetivos ou não, indicados e nomeados 
por ato do Presidente do IPPA. 

 
30. Leia o texto abaixo, analise as questões e assinale a 

sequência correta. 

O servidor devidamente nomeado tomará posse, 
manifestando, pessoal e expressamente, sua vontade 
de aceitar as atribuições, os deveres, as 
responsabilidades e as retribuições inerentes ao cargo 
público, com o compromisso de bem servir, através da 
assinatura do respectivo Termo de Posse pela 
autoridade competente e pelo servidor empossado.  

Em anexo ao Termo de Posse será acostado 
instrumento de Declaração de Bens e Valores que 
constituem o patrimônio do candidato aprovado em 
concurso. Neste deverá constar: 

I. Nome completo, número do CPF e o número da 
Carteira de Identidade. 

II. Descrição detalhada de todos seus bens imóveis em 
qualquer localidade. 

III. Descrição de todos os meios de transportes 
automotores, de passeio ou não, que o servidor 
possua, exceto embarcações e aeronaves. 

IV. Cópia da última declaração de imposto de renda, 
ainda que possua condição de contribuinte isento. 

A sequência correta é: 

a) Apenas as assertivas II e III estão corretas. 
b) Somente a assertiva I está incorreta. 
c) Apenas as assertivas I, II e IV estão corretas. 
d) As assertivas I, II, III e IV estão corretas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

31. O servidor, durante o processo de avaliação, deverá ser 
notificado dos procedimentos pertinentes à sua 
avaliação. Analise a questão no que diz respeito aos 
requisitos para o efeito de avaliação do estágio 
probatório e assinale a alternativa correta. 

a) Pontualidade é o servidor que comparece ao local 
de trabalho observando as condições de higiene e 
que não tenha sido condenado por sentença 
transitada em julgado. 

b) Asseio e Sobriedade é o servidor que mantém a 
ordem que convém ao funcionamento regular da 
constituição, com observância aos preceitos e 
normas de conduta. 

c) Produtividade e Capacidade de iniciativa onde 
entende-se como produtividade o rendimento dos 
trabalhos desenvolvidos pelo servidor no 
desempenho de suas atribuições, assim como sua 
disposição de tomar a iniciativa em tarefas próprias 
das atribuições do cargo. 

d) Sociabilidade entende-se como sociável o servidor 
que mantém bom relacionamento com seus colegas, 
tratando-os com urbanismo e respeito, e que 
mantenha o espírito de equipe e companheirismo, 
para a prestação de um serviço particular de 
excelência, bem como aquele que defere tratamento 
com respeito e educação à comunidade, quando do 
exercício de suas funções e dos seus colegas de 
trabalho. 

 
32. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) dos 

servidores titulares de cargos efetivos terá caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do 
respectivo ente federativo, de servidores ativos, de 
aposentados e de pensionistas, observados critérios 
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, assim, 
assinale a alternativa correta no que diz respeito ao 
RPPS: 

a) O servidor abrangido por regime próprio de 
previdência social será aposentado por 
incapacidade permanente para o trabalho, no cargo 
em que estiver investido, quando insuscetível de 
readaptação, hipótese em que será obrigatória a 
realização de avaliações periódicas para verificação 
da continuidade das condições que ensejaram a 
concessão da aposentadoria, na forma de lei do 
respectivo ente federativo. 

b) Na hipótese de ser segurado de regime próprio de 
previdência social, deverá ser mudado o tipo de 
regime, de acordo com ente federativo de origem. 

c) É permitida a existência de mais de um regime 
próprio de previdência social e de mais de um órgão 
ou entidade gestora desse regime em cada ente 
federativo, abrangidos todos os poderes, órgãos e 
entidades autárquicas e fundacionais, que serão 
responsáveis pelo seu financiamento. 

d) O servidor abrangido por regime próprio de 
previdência social será aposentado no âmbito da 
União, aos 60 (sessenta) anos de idade, se mulher, 
e aos 70 (sessenta) anos de idade, se homem, e, no 
âmbito dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios, na idade máxima estabelecida mediante 
emenda às respectivas Constituições e Leis 
Orgânicas, observados o tempo de contribuição e os 
demais requisitos estabelecidos em lei 
complementar do respectivo ente federativo.  
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33. No que diz respeito a forma de custeio do Regime 
Próprio de Previdência Social, assinale a alternativa 
INCORRETA: 

a) Os valores devidos ao RPPS, deverão ser 
repassados em moeda corrente, de forma parcelada 
e sendo permitida a compensação com passivos 
previdenciários ou reembolso de valores destinados 
à cobertura de insuficiências financeiras relativas a 
competências anteriores. 

b) O RPPS terá caráter contributivo e comunitário, 
mediante contribuição do ente federativo, dos 
servidores ativos, inativos e pensionistas. 

c) A alíquota de contribuição dos segurados ativos ao 
RPPS não poderá ser inferior à dos servidores 
titulares de cargo efetivo da União, atualmente 
fixada em 13% (treze por cento). 

d) Constituem fontes de financiamento do RPPS as 
contribuições do ente federativo, dos segurados 
ativos, dos segurados inativos e dos pensionistas. 

 
34. A redação e correspondências oficiais são maneiras 

pela qual o Poder Público redige atos normativos e 
comunicações, sendo sua natureza normativa e deve 
nortear a elaboração de comunicações oficiais. Assim, 
assinale a alternativa correta: 

a) O vocativo Vossa Senhoria deve ser empregado 
para os representantes do Poder Judiciário. 

b) O vocativo Excelentíssimo Senhor deve ser 
empregado em comunicações dirigidas aos 
representantes do Poder Legislativo. 

c) Os pronomes de tratamento são usados para manter 
a formalidade, impessoalidade e respeito para com 
as autoridades e a concordância com esses 
pronomes sempre ocorre na terceira pessoa do 
singular. 

d) O vocativo Vossa Excelência deve ser empregado 
em comunicações dirigidas aos Chefes de Poder. 

 
35. Documentos oficiais são aqueles que vem de atos 

oficiais e apresentam atos da administração pública. 
Assinale a alternativa correta no que diz respeito aos 
documentos oficiais: 

a) Relatório é um documento pelo qual o indivíduo 
interessado solicita ao Poder Público algo que ele 
acredite que lhe pertença ou até que deva usufruir. 

b) Declaração é um documento assinado por um 
servidor em virtude de seu cargo ou função 
exercida. 

c) Parecer é um documento pelo qual a autoridade 
inferior ao chefe do Executivo estabelece normas 
para disciplinar a conduta de seus subordinados. 

d) Ata, Ofício, Portaria, Regulamento, Declaração são 
alguns tipos de documentos oficiais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Assinale a alternativa correta no que diz respeito as 
funções administrativas: 

a) Na função planejar o gestor deve ter a capacidade 
de antecipar cenários considerando as 
movimentações e oscilações do mercado. 

b) A função controlar está associada indiretamente ao 
monitoramento dos resultados das demais funções 
administrativas. 

c) Na função dirigir o administrador desenha o projeto, 
delega atividades, pessoas responsáveis e realiza 
investimentos para tirar do papel o projeto 
planejado. 

d) Na função organizar a atividade está relacionada 
diretamente às lideranças de uma empresa. 

 
37. Assinale a alternativa INCORRETA em relação as 

funções administrativas: 

a) Ao utilizar as funções administrativas, o gestor 
realizará seu trabalho de maneira eficaz visando 
maior produtividade e menor desperdício. 

b) O objetivo das funções administrativas é multiplicar 
as competências e responsabilidades dentro da 
gestão de uma empresa. 

c) Ao compreender as funções administrativas 
(planejamento, organização, direção e controle) o 
gestor amplia seu espectro de entendimento sobre 
como funciona a empresa. 

d) O entendimento das funções administrativas 
capacita o gestor para que ele possa mapear o 
negócio e/ou seu trabalho e entender exatamente 
como está a operação, seus pontos fortes e 
oportunidades de melhoria. 

 
38. Princípios Administrativos são os postulados 

fundamentais que inspiram todo o modo de agir da 
Administração Pública norteando a conduta quando no 
exercício de atividades administrativas. Assinale a 
alternativa correta: 

a) Os principais princípios administrativos são: 
legalidade, impessoalidade, monovalentes, 
publicidade e eficiência. 

b) Os principais princípios administrativos são: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficiência. 

c) Os principais princípios administrativos são: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, 
plurivalentes e eficiência. 

d) Os principais princípios administrativos são: 
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade 
e eficácia. 
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39. Assinale a alternativa correta: 

a) Havendo dissonância entre a conduta e a lei, deverá 
a conduta ser corrigida para eliminar a licitude. 

b) A administração pública pode, por simples ato 
administrativo, conceder direitos de qualquer 
espécie, criar obrigações ou impor vedações aos 
administrados. 

c) O princípio da legalidade é a diretriz básica da 
conduta dos agentes da Administração, onde toda e 
qualquer atividade administrativa deve ser 
autorizada por lei, pois não o sendo, a atividade é 
ilícita. 

d) O princípio da legalidade constitui uma das 
principais garantias de respeito aos direitos 
coletivos. 

 
40. Assinale a alternativa correta, no que diz respeito ao 

princípio da publicidade: 

a) Objetiva a igualdade de tratamento que a 
Administração Pública deve dispensar aos 
administrados que se encontrem em idêntica 
situação jurídica. 

b) Apresenta dois aspectos, pode ser considerado em 
relação ao modo de atuação do agente público e em 
relação ao modo de organizar, estruturar, disciplinar 
a Administração Pública. 

c) Exige que a Administração Pública indique 
fundamentos de fato e de direito de suas decisões. 

d) Indica que os atos da Administração Pública devem 
merecer a mais ampla divulgação possível entre os 
administrados, podendo assim, os indivíduos 
aquilatar a legalidade ou não dos atos e o grau de 
eficiência de que se revestem. 

 


