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ATENÇÃO!

Verifique se as informações descritas neste Caderno de Questões Objetivas coincidem

com o registrado no topo de cada página e com o seu Cartão de Respostas. Caso

contrário, notifique o fiscal de sala para que sejam tomadas as devidas providências.

Informações gerais:

Você receberá do fiscal de sala o material descrito a seguir:1.

este Caderno de Questões Objetivas, com 50 (cinquenta) questões de múltipla escolha;a.

um Cartão de Respostas destinado às respostas das questões objetivas formuladas na prova.b.

Ao receber o Cartão de Respostas você deve:2.

conferir seu nome e número de inscrição;a.

ler atentamente as instruções para a marcação das respostas das questões objetivas;b.

assinar o Cartão de Respostas, no espaço reservado, com caneta de cor azul ou preta.c.

As questões são identificadas pelo número que se situa antes do seu enunciado.3.

Durante a aplicação da prova não será permitido:4.

qualquer tipo de comunicação entre os examinandos;a.

levantar da cadeira sem a devida autorização do fiscal de sala;b.

portar  aparelhos eletrônicos,  tais  como telefone celular,  notebook,  receptor,  gravador  ou máquinac.

fotográfica ou equivalente.

Não será permitida a troca do Cartão de Respostas por erro do candidato.5.

Reserve tempo suficiente para marcar seu Cartão de Respostas.6.

Para fins de correção do Cartão de Respostas, serão levadas em consideração apenas as marcações realizadas7.

no Cartão de Respostas.

No Cartão de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma opção, pois atribuir-se-á nota zero a toda8.

questão com mais de uma opção assinalada, ainda que dentre elas se encontre a correta.

O Cartão de Respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado nem pode conter nenhum9.

registro fora dos locais destinados às respostas.

Quando terminar sua prova, você deverá, OBRIGATORIAMENTE, entregar o Cartão de Respostas devidamente10.

preenchida e assinada ao fiscal da sala. Aquele que descumprir esta regra será ELIMINADO.

Não folheie a prova antes da
autorização do fiscal

NOME:

INSCRIÇÃO:

CPF:

Para mais informações, acesse nosso site www.admtec.org.br
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
Questões de 1 a 35

1 • Leia as afirmativas a seguir:
I .  Exercer  com  zelo  e  dedicação  as  atribuições  legais  e
regulamentares  inerentes  ao  cargo  ou  função  é  um dever  dos
servidores públicos civis.
II.  A Lei  Nº 8.666,  de 21 de junho de 1993,  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.
III. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo é um
requisito básico para a investidura em cargo público, no Brasil, de
acordo com a Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

2 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Microsoft Word permite ajustar as margens do documento de
modo a facilitar a impressão do mesmo.
II.  O servidor público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa  quando perceber  vantagem econômica,  direta  ou
indireta,  para  facilitar  a  alienação,  permuta ou locação de bem
público ou o fornecimento de serviço por ente estatal por preço
inferior ao valor de mercado.
III.  O servidor público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa quando adquirir, para si ou para outrem, no exercício
de mandato, cargo, emprego ou função pública, bens de qualquer
natureza cujo valor seja desproporcional à evolução do patrimônio
ou à renda do agente público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

3 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  do  Código Tributário  de  Rio  largo,  os  atos  normativos
expedidos pelas autoridades administrativas competentes não são
normas complementares das leis e dos decretos.
II.  O servidor público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa quando negar-se a perceber vantagem econômica,
direta ou indireta, para facilitar a aquisição, permuta ou locação de
bem  móvel  ou  imóvel,  ou  a  contratação  de  serviços  pelas
entidades públicas por preço inferior ao valor de mercado.
III. Cumprir as ordens superiores, exceto quando manifestamente
ilegais, é um dever dos servidores públicos civis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

4 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O procedimento licitatório previsto na Lei  Nº 8.666,  de 21 de
junho de 1993, caracteriza-se como ato administrativo formal, seja
ele praticado em qualquer esfera da Administração Pública.
II.  A remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo,
em cinquenta por cento à do normal, não é um direito social dos
trabalhadores  urbanos  e  rurais,  de  acordo  com  a  Constituição
Federal de 1988.
III.  À luz da Constituição Federal de 1988, a garantia de salário,
nunca inferior  ao  mínimo,  para  os  que  percebem remuneração
variável, é um direito social vedado aos trabalhadores rurais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

5 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O servidor  público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa  quando  utilizar,  em  obra  ou  serviço  particular,
veículos,  máquinas,  equipamentos  ou  material  de  qualquer
natureza,  de  propriedade  ou  à  disposição  de  qualquer  das
entidades públicas, bem como o trabalho de servidores públicos,
empregados ou terceiros contratados por essas entidades.
II. A redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas
de  saúde,  higiene  e  segurança,  é  um  direito  social  dos
trabalhadores  urbanos  e  rurais,  de  acordo  com  a  Constituição
Federal de 1988.
III.  O  repouso  semanal  remunerado,  preferencialmente  aos
domingos, é um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais,
de acordo com a Constituição Federal de 1988.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

6 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, é um
direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, de acordo com a
Constituição Federal de 1988.
II. O termo firewall refere-se a um software malicioso que ataca as
vulnerabilidades existentes em um computador.
III. Para os fins da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-
se "compra" toda aquisição remunerada de bens para fornecimento
de uma só vez ou parceladamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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7 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Windows, o comando F1 renomeia o arquivo selecionado.
II. A quitação das obrigações militares e eleitorais é um requisito
dispensável  para  a  investidura  em  cargo  público,  no  Brasil,  de
acordo com a Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
III.  Tratar  com  urbanidade  os  demais  servidores  públicos  e  o
público em geral é um dever dos servidores públicos civis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

8 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Código Tributário de Rio largo tem aplicação obrigatória pelas
autoridades  administrativas,  constituindo  motivo  para  deixar  de
aplicá-lo no silêncio, na omissão ou na obscuridade de seu texto.
II. O servidor público que agir negligentemente na arrecadação de
tributo ou renda, bem como no que diz respeito à conservação do
patrimônio  público,  estará  cometendo  ato  de  improbidade
administrativa.
III. Representar contra ilegalidade, omissão ou abuso de poder é
uma prática que deve ser evitada pelos servidores públicos civis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

9 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ter  nacionalidade  brasileira  é  um  requisito  básico  para  a
investidura em cargo público, no Brasil, de acordo com a Lei Nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
II. O servidor público que permitir ou facilitar a aquisição, permuta
ou locação de bem ou serviço por preço superior ao de mercado,
não estará cometendo ato de improbidade administrativa.
III.  O servidor público estará eximindo-se de cometer um ato de
improbidade administrativa quando incorporar, por qualquer forma,
ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do
acervo patrimonial das entidades públicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

10 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, o décimo terceiro salário
com base na remuneração integral ou no valor da aposentadoria é
um direito social dos trabalhadores urbanos e rurais.
II. A Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, permite que uma compra
possa ser feita sem a adequada caracterização de seu objeto ou a
indicação dos recursos orçamentários para seu pagamento.
III.  No Microsoft Windows, não é possível  utilizar os atalhos de
teclado para executar uma tarefa mais rapidamente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

11 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  À luz do Código Tributário de Rio largo, a obrigação tributária
acessória  decorre  da  legislação  tributária  e  tem  por  objeto  as
prestações  negativas,  apenas,  nela  previstas  no  interesse  do
lançamento, da cobrança e da fiscalização dos tributos.
II.  O servidor público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa  quando  perceber  vantagem  econômica  para
intermediar a liberação ou aplicação de verba pública de qualquer
natureza.
III. A dignidade e o decoro são alguns dos primados maiores que
devem  ser  evitados  pelo  servidor  público  no  exercício  da  sua
função.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

12 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Em uma companhia,  a  cada ação ordinária  corresponde a  5
(cinco) votos nas deliberações da assembleia geral.
II. Atender o usuário dos serviços com presteza é um dever dos
servidores públicos civis.
III. Para os fins da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-
se "execução direta"  a que é feita pelos órgãos e entidades da
Administração, pelos próprios meios.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

13 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os fins da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-
se "obras, serviços e compras de grande vulto" aquelas cujo valor
estimado seja superior a 5 (cinco) vezes o limite estabelecido na
alínea "c"  do inciso I  do artigo 23 da referida lei,  que é  de R$
1.500.000,00.
II. O servidor público deve observar a publicidade dos seus atos
(exceto quando protegidos por requisitos de confidencialidade) e
facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços por quem de
direito.
III.  O  gozo  dos  direitos  políticos  não  é  um  requisito  para  a
investidura em qualquer cargo público, no Brasil, de acordo com a
Lei Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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14 • Leia as afirmativas a seguir:
I. As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações,
concessões,  permissões  e  locações  da  Administração  Pública,
quando  contratadas  com  terceiros,  serão  necessariamente
precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas na Lei
Nº 8.666, de 21 de junho de 1993.
II. Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o
acionista do direito de participar dos lucros sociais.
III. Para os fins da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-
se "seguro-garantia" o seguro que garante o fiel cumprimento das
obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

15 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ser  assíduo e  pontual  ao serviço é  um dever  dos servidores
públicos civis.
II.  O  servidor  público  deve  ser  cortês,  ter  boa  vontade  no
atendimento, atenção nas atividades, dedicação no serviço público,
entre outras características que demonstram o seu crescimento
profissional.
III. A proteção do salário na forma da lei, constituindo crime sua
retenção  dolosa,  é  um direito  social  apenas  dos  trabalhadores
rurais, de acordo com a Constituição Federal de 1988.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

16 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O  Microsoft  Excel  não  possui  funcionalidades  capazes  de
resolver problemas relacionados a bancos de dados.
II.  Guardar  sigilo  sobre  assuntos  da  repartição,  desde  que
envolvam questões relativas à segurança pública e da sociedade, é
um dever dos servidores públicos civis.
III. À luz da Constituição Federal de 1988, o seguro-desemprego,
em  caso  de  desemprego  involuntário,  é  um  direito  social  dos
trabalhadores urbanos e rurais.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

17 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código Tributário de Rio largo, os convênios celebrados
pelo município com a União, o estado, o Distrito Federal ou com
outros  municípios  são  normas complementares  das  leis  e  dos
decretos.
II. À luz do Código Tributário de Rio largo, a obrigação tributária
acessória, pelo simples fato de sua não observância, converte-se
em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária.
III.  O servidor público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa,  importando enriquecimento ilícito,  quando auferir
qualquer  tipo  de  vantagem  patrimonial  indevida  em  razão  do
exercício de cargo,  mandato,  função,  emprego ou atividade nas
entidades públicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

18 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Word, a tecla DELETE é utilizada para aumentar ou
reduzir o tamanho da fonte.
II. O servidor público não estará cometendo um ato de improbidade
administrativa quando receber vantagem econômica de qualquer
natureza, direta ou indireta, para tolerar a exploração ou a prática
de jogos de azar, de lenocínio, de narcotráfico, de contrabando, de
usura ou de qualquer outra atividade ilícita, ou aceitar promessa de
tal vantagem.
III. O disco rígido é um termo utilizado para designar o conjunto de
softwares de um computador.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

19 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O servidor  público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa quando receber,  para si ou para outrem, dinheiro,
bem móvel  ou imóvel,  ou qualquer  outra vantagem econômica,
direta ou indireta, a título de comissão, percentagem, gratificação
ou presente de quem tenha interesse, direto ou indireto, que possa
ser atingido ou amparado por ação ou omissão decorrente das
atribuições do agente público.
II.  O  servidor  público  que  ordenar  ou  permitir  a  realização  de
despesas  não  autorizadas  em  lei  ou  regulamento,  estará
impedindo um ato de improbidade administrativa.
III. Em uma instituição pública, um código de ética busca assegurar
que sejam respeitados o  compromisso moral  e  os  padrões de
qualidade delineados no comportamento social e profissional dos
servidores que recebem um salário mínimo, apenas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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20 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A legislação tributária do município de Rio Largo compreende as
leis,  os decretos e as normas complementares que versam, no
todo ou em parte,  sobre  os  tributos de sua competência  e  as
relações jurídicas a eles pertinentes.
II.  À  luz  da  Constituição  Federal  de  1988,  a  irredutibilidade  do
salário, salvo o disposto em convenção ou acordo coletivo, é um
direito social dos trabalhadores urbanos e rurais.
III.  O servidor público deve evitar ser probo, reto, leal e justo no
exercício da sua função.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

21 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Ter aptidão física e mental não é um requisito básico para a
investidura em cargo público, no Brasil, de acordo com a Lei Nº
8.112, de 11 de dezembro de 1990.
II. No Microsoft Windows, a função "Fazer Login" apaga o histórico
do navegador de internet.
III.  É  dever  do  servidor  público  prejudicar  deliberadamente  a
reputação de outros servidores.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

22 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  O servidor  público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa quando receber vantagem econômica de qualquer
natureza,  direta  ou  indiretamente,  para  omitir  ato  de  ofício,
providência ou declaração a que esteja obrigado.
II.  O  servidor  público  que  conceder  benefício  administrativo  ou
fiscal  sem  a  observância  das  formalidades  legais  ou
regulamentares  aplicáveis  à  espécie,  estará  cometendo  ato  de
improbidade administrativa.
III. Exercer quaisquer atividades incompatíveis com o cargo ou a
função pública,  ou,  ainda,  com horário de trabalho,  é uma falta
administrativa que não deve ser praticada pelo servidor público.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

23 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  À  luz  da  Constituição  Federal  de  1988,  a  remuneração  do
trabalho  noturno  superior  à  do  diurno  é  um  direito  social  dos
trabalhadores urbanos e rurais.
II. Utilizar pessoal ou recursos materiais da repartição em serviços
ou atividades particulares é uma prática administrativa que deve
ser praticada pelo servidor público.
III. À luz do Código Tributário de Rio largo, a obrigação tributária
principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por seu
objeto  o  pagamento  do  tributo  ou  penalidade  pecuniária,
extinguindo-se juntamente com o crédito dela decorrente.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

24 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  A jornada de seis horas para o trabalho realizado em turnos
ininterruptos  de  revezamento,  salvo  negociação  coletiva,  é  um
direito social dos trabalhadores urbanos e rurais, de acordo com a
Constituição Federal de 1988.
II.  O servidor público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa  quando  usar,  em  proveito  próprio,  bens,  rendas,
verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades
públicas.
III.  O servidor público estará cometendo um ato de improbidade
administrativa quando receber vantagem econômica de qualquer
natureza,  direta  ou  indireta,  para  fazer  declaração  falsa  sobre
medição ou avaliação em obras públicas ou qualquer outro serviço,
ou sobre quantidade, peso, medida, qualidade ou característica de
mercadorias ou bens fornecidos a entidades públicas.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

25 • Leia as afirmativas a seguir:
I. A fim de garantir a segurança no uso da Internet, deve-se evitar
partilhar informações pessoais com desconhecidos.
II. Para os fins da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-
se "conjunção" toda transferência de domínio de bens a terceiros.
III. Ter a idade mínima de trinta e cinco anos é um requisito básico
para a investidura em cargo público, no Brasil, de acordo com a Lei
Nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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26 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz do Código Tributário de Rio largo, as decisões dos órgãos
singulares  ou  coletivos  de  jurisdição  administrativa  a  que  a  lei
atribua eficácia normativa são normas complementares das leis e
dos decretos.
II.  Valer-se  de  informação ou influência,  obtidos  em função do
cargo, para lograr, direta ou indiretamente, proveito pessoal ou de
outrem, em detrimento da dignidade da função pública, é uma falta
administrativa que não deve ser praticada pelo servidor público.
III.  O  servidor  público  que  realizar  operação  financeira  sem
observância  das  normas  legais  e  regulamentares  ou  aceitar
garantia  insuficiente  ou  inidônea,  estará  cometendo  ato  de
improbidade administrativa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

27 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Abandonar o cargo, caracterizando-se o abandono pela ausência
injustificada do servidor público ao serviço, por mais de trinta dias
consecutivos,  é  uma  falta  administrativa  que  não  deve  ser
praticada pelo servidor público.
II. Nem o estatuto social nem a assembleia geral poderão privar o
acionista do direito de participar do acervo da companhia, em caso
de liquidação.
III.  O servidor público estará impedindo um ato de improbidade
administrativa  quando  aceitar  emprego,  comissão  ou  exercer
atividade de consultoria ou assessoramento para pessoa física ou
jurídica que tenha interesse suscetível de ser atingido ou amparado
por ação ou omissão decorrente das atribuições do agente público,
durante a atividade.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

28 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O conceito de spam frequentemente é usado para referir-se a e-
mails não solicitados.
II. Ser leal às instituições a que servir é um dever dos servidores
públicos civis.
III.  Zelar  pela  economia  do  material  e  pela  conservação  do
patrimônio público são deveres dos servidores públicos civis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

29 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Excel, a função =EXALT.TXT(A1) retorna o número
de caracteres de texto na célula A1.
II.  O  servidor  público  que  liberar  verba  pública  sem  a  estrita
observância das normas pertinentes ou influir de qualquer forma
para  a  sua  aplicação  irregular,  estará  cometendo  ato  de
improbidade administrativa.
III. Quando ocorrer dúvida quanto à aplicação do Código Tributário
de Rio largo, o contribuinte poderá, mediante petição, consultar a
hipótese concreta do fato.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

30 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Para os fins da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-
se "obra" apenas os projetos de reforma ou recuperação realizados
por execução direta.
II. Para os fins da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, considera-
se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades da
Administração  Pública,  sendo  vedada  a  participação  de
particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação
de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas.
III. Manter o computador atualizado com as versões mais recentes
de software é prejudicial à segurança dos dados do usuário.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

31 • Leia as afirmativas a seguir:
I. Utilizar como senha o próprio nome é uma forma de aumentar a
segurança do usuário na Internet.
II. À luz da Constituição Federal de 1988, o fundo de garantia do
tempo  de  serviço  não  é  um  direito  social  dos  trabalhadores
urbanos e rurais.
III.  O  Código  Tributário  de  Rio  largo  (Lei  nº  1.776,  de  29  de
dezembro de 2017) tem aplicação em todo o território do estado
de Alagoas e estabelece a relação jurídico-tributária no momento
em que tiver lugar o ato ou fato tributável,  salvo disposição em
contrário.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa II, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas I e II, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

32 • Leia as afirmativas a seguir:
I. O Mozilla Firefox é um software especializado na edição de áudio,
apenas.
II. O Microsoft Word não permite inserir imagens ou gráficos no
meio do texto.
III.  Ao  utilizar  o  e-mail,  deve-se  preferir  ser  sucinto  e  claro  na
definição do assunto da mensagem.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.
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33 • Leia as afirmativas a seguir:
I.  Se  o  usuário  não quer  manter  registros  da sua atividade no
Google Chrome, ele poderá utilizar a navegação anônima.
II.  O  adicional  de  remuneração  para  as  atividades  penosas,
insalubres ou perigosas, na forma da lei, é um direito social vedado
aos trabalhadores urbanos e rurais, de acordo com a Constituição
Federal de 1988.
III. O servidor público que permitir, facilitar ou concorrer para que
terceiro  se  enriqueça  ilicitamente,  estará  impedindo  ato  de
improbidade administrativa.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

34 • Leia as afirmativas a seguir:
I. À luz da Constituição Federal de 1988, o piso salarial proporcional
à extensão e à complexidade do trabalho é um direito social dos
trabalhadores urbanos e rurais.
II.  Os servidores públicos civis  devem eximir-se de observar  as
normas legais e regulamentares relacionadas às suas atribuições.
III. Manter conduta compatível com a moralidade pública não é um
dever dos servidores públicos civis.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Está correta a afirmativa II, apenas.

d) Está correta a afirmativa III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

35 • Leia as afirmativas a seguir:
I. No Microsoft Excel, a função “SE” verifica se uma condição foi
satisfeita e retorna valores distintos conforme o resultado.
II. Apresentar inassiduidade habitual é uma atitude que deve ser
praticada pelo servidor público continuamente.
III. À luz da Lei Nº 8.666, de 21 de junho de 1993, a licitação não
poderá ser sigilosa, sendo públicos e acessíveis ao público os atos
de seu procedimento, salvo quanto ao conteúdo das propostas, até
a respectiva abertura.
Marque a alternativa CORRETA:
a) Nenhuma afirmativa está correta.

b) Está correta a afirmativa I, apenas.

c) Estão corretas as afirmativas II e III, apenas.

d) Estão corretas as afirmativas I e III, apenas.

e) Todas as afirmativas estão corretas.

CONHECIMENTOS GERAIS
Questões de 36 a 50

36 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a)  Ana foi  ao supermercado e comprou R$ 39,15 de aveia,  R$
121,70 de arroz, R$ 95,40 de feijão, R$ 387,50 de carne e R$ 77,50
de suco. Após realizar o pagamento de suas compras, ela observou
que a nota fiscal trazia a informação de que seria recolhido um
imposto  de  2,20%  sobre  o  valor  total  das  compras.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor do imposto a que a nota fiscal se referia é
superior a R$ 16,04 e inferior a R$ 16,81.

b) Se Ana nasceu em 1988, teria completado 31 anos em 2015.

c) No mês de janeiro, um produtor rural vendeu 765 litros de leite a
R$ 1,85 por litro. Nesse mesmo período, ele vendeu 12.455 ovos a
R$  0,17,  cada.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações apresentadas, é correto afirmar que a receita com a
venda de leite representa mais de 42% e menos de 45% da receita
total com todas as vendas descritas.

d) Uma despesa de R$ 1.030 pode ser paga em 10 parcelas iguais
de R$ 97, cada.

e) No mês de julho, uma loja de bebidas vendeu 456 garrafas de
vinho do tipo "A" a um preço de R$ 38,40, cada. Nesse mesmo
período, também foram vendidas 291 garrafas de vinho do tipo "B"
por R$ 33,70,  cada.  Sabe-se que essa loja comercializa apenas
esses dois tipos de vinho. Assim, considerando exclusivamente as
informações apresentadas,  é correto afirmar que a arrecadação
com as vendas do vinho “A” representa mais de 61,8% e menos de
66,7% do total arrecadado com as vendas de vinhos nessa loja no
período considerado.

37 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se Ana comprou 25 cadernos a um preço unitário de R$ 21,
então ela gastou R$ 497 com suas compras.

b) Em uma loja de eletrônicos, no mês de abril, foram vendidos 21
celulares do tipo 1, a um preço de R$ 799,00, cada. Nesse mesmo
período,  também foram vendidos  15  celulares  do  tipo  2,  a  R$
899,00, cada. Assim, considerando exclusivamente as informações
apresentadas, é correto afirmar que a receita com as vendas do
celular do tipo 1 representam mais de 57% e menos de 63% do
total arrecadado com as vendas de ambos os modelos no período.

c) Se uma vila de 381 moradores tiver sua população ampliada em
15%, passará a ter 503 habitantes.

d) Um veículo está sendo anunciado pelo preço de R$ 35.987,00
em uma concessionária. Após uma longa negociação, Ana obteve
um desconto de 3,20% sobre o preço. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o preço final
pago por Ana pelo veículo foi superior a R$ 34.935,42 e inferior a R$
35.033,12.

e) Uma empresa de transporte urbano possui 37 ônibus, cada um
com capacidade para 312 litros de combustível em seu tanque.
Sabe-se  que  o  preço  do  diesel  é  R$  3,987  por  litro.  Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que o custo de encher o tanque de todos esses
veículos  com diesel  é  superior  a  R$  45.870,12  e  inferior  a  R$
46.651,10.
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38 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Um fabricante de bebidas vendeu, no mês de maio, 887 litros de
suco do tipo 1 a R$ 5,35 por litro. Também foram vendidos, nesse
período, 2.421 litros de suco do tipo 2, a R$ 3,45 por litro. Assim,
considerando  exclusivamente  as  informações  apresentadas,  é
correto afirmar que a receita com as vendas de suco do tipo 1
representam mais de 38% e menos de 41% do total arrecadado.

b) Uma porção de 980 gramas de farinha pode ser dividida em 35
porções menores com 37 gramas, cada.

c) Em um estádio de futebol há 108 torcedores que compraram o
ingresso para o Camarote, no valor de R$ 64,00, cada. Os demais
1.542  torcedores  optaram  por  comprar  ingressos  para  a
arquibancada, no valor de R$ 26,00, cada. Sabe-se que, ao término
do jogo, o time vencedor receberá um prêmio equivalente a 32% da
receita  total  com  as  vendas  de  todos  os  ingressos.  Assim,
considerando  apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto
afirmar que o valor  do prêmio do vencedor será superior  a  R$
14.985,00 e inferior a R$ 15.133,00.

d) O resultado da subtração 111 - 5 - 30 é menor que 69.

e) Um imóvel está sendo vendido por R$ 309.450,00. Após uma
longa negociação, Ana obteve um desconto de 8,45% sobre o preço
inicial. Assim, considerando apenas as informações apresentadas,
é correto afirmar que o valor  final  pago por Ana pelo imóvel  é
superior a R$ 281.301,48 e inferior a R$ 282.901,12.

39 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) O resultado da expressão 100 - (6 x 7) + (8 : 2) é maior que 98.

b) A Escola Municipal Ana Montessori decidiu fazer um grande bolo
para  a  festa  de  comemoração dos  50  anos  da  sua  fundação.
Durante a festa, o bolo foi dividido em 13 partes iguais, cada uma
delas  sendo  destinada  a  uma  das  13  turmas  de  alunos  da
instituição.  Em seguida,  cada uma dessas fatias foi  novamente
dividida em 35 partes menores, cada uma delas sendo entregue a
um aluno,  apenas.  Sabe-se  que  todos os  alunos  da  instituição
receberam apenas 1  fatia  desse  bolo  e  que  apenas os  alunos
comeram  o  bolo.  Assim,  considerando  exclusivamente  as
informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  cada  aluno
consumiu uma fatia correspondente a mais de 0,31% e a menos de
0,44% do bolo originalmente produzido.

c) Para realizar uma reforma em sua casa, Ana precisou gastar R$
2.891,00 com a compra de tintas, R$ 6.751,00 com materiais de
alvenaria, R$ 9.817,00 com cerâmica e R$ 1.414,00 com materiais
elétricos.  Ao  optar  por  realizar  o  pagamento  à  vista,  ela  foi
informada pela vendedora de que receberia um desconto de 18%
sobre o valor total de suas compras. Assim, considerando apenas
as informações apresentadas, é correto afirmar que o desconto
proporcionou  a  Ana  uma  economia  superior  a  R$  3.618,15  e
inferior a R$ 3.741,10.

d)  O  preço  inicial  do  carro  X  é  de  R$  78.990,00.  Após  uma
demorada negociação, Ana conseguiu obter um desconto da loja e
pôde comprar esse veículo por R$ 73.026,26. Assim, considerando
apenas  as  informações  apresentadas,  é  correto  afirmar  que  o
desconto concedido foi superior a 7,48% e inferior a 7,91%.

e) Se em um recipiente de 2L há 200ml de suco, então ele está com
16% da sua capacidade preenchida.

40 • Leia as afirmativas a seguir e marque a opção CORRETA:
a) Se em um tanque de 900L há 250L de diesel, então mais de 38%
do seu volume está preenchido com combustível.

b) O resultado da multiplicação 2 x 6 x 2 é maior que 51.

c) Um carro que percorre 12 km com 1L de gasolina percorrerá 392
km com 29L desse combustível.

d) O resultado da divisão 217 / 31 é menor que 14.

e) O resultado da divisão 441/49 é maior que 21.

Letras

Gostar  de  ler  e  escrever  são  características  essenciais  para
quem deseja seguir carreira em Letras. Ao estudar um idioma
estrangeiro,  aprende-se muito sobre a cultura dos povos que
falam aquela língua. Portanto, o profissional de Letras deve ter o
desejo de conhecer novas culturas e ter interesse por literatura.
Fonte: www.guiadacarreira.com.br (com adaptações)

41 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a)  O  tema  central  do  texto  é  a  redução  da  criminalidade  nos
municípios paranaenses.

b) O tema central do texto é o reajuste no valor do salário mínimo
em 2018.

c) O tema central do texto é a carreira em Letras.

d) O texto traz informações sobre o total de bacharéis em Letras
formados em 2018, no Brasil.

e)  O  texto  traz  informações  sobre  a  remuneração  média  de
profissionais de Letras no Pará.

42 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre o aumento da criminalidade no
Brasil.

b) Em 2022, o curso de Letras será extinto no Brasil, de acordo com
o autor.

c) O texto inclui informações sobre o aumento do desemprego no
Brasil.

d) O tema central do texto é o aumento no número de faculdades
privadas no Brasil.

e) Gostar de ler e escrever são características importantes para o
profissional de Letras, de acordo com o texto.

43 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O texto inclui informações sobre a redução do desemprego no
Brasil.

b) De acordo com o autor, estudar um idioma estrangeiro permite
conhecer a cultura de outros povos.

c) O tema central do texto é a preservação do meio ambiente.

d)  Utilizando-se  de  uma  linguagem  simples,  o  autor  busca
estimular os jovens a seguir a carreira promissora de Letras.

e) De acordo com o autor, o salário de profissionais de Letras tem
crescido mais de 10% no último ano.

44 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) O profissional de Letras deve ter o desejo de conhecer novas
culturas, de acordo com o texto.

b)  No  texto,  o  autor  propõe  melhorias  para  a  formação  de
profissionais de Letras no Brasil.

c) Através de metáforas e figuras de linguagem, o autor expressa
sua frustração na carreira de profissional de Letras.

d)  O texto traz informações sobre as amplas oportunidades de
emprego para profissionais de Letras na administração pública.

e) O tema central do texto é o aumento no número de imigrantes
colombianos em 2018.

45 • Leia o texto 'Letras', analise as assertivas a seguir e marque a
opção CORRETA:
a) De acordo com o autor, o curso de Letras forma profissionais
para atuar em clínicas e hospitais.

b) O texto inclui informações sobre a redução da criminalidade no
Brasil.

c)  O  profissional  de  Letras  deve ter  interesse por  literatura,  de
acordo com o autor.

d)  De  acordo  com  o  autor,  o  profissional  de  Letras  não  deve
expressar opiniões políticas.

e) De acordo com o autor, o curso de Letras tem duração de seis
anos.

Energia solar

Energia solar é um termo que se refere à energia proveniente da
luz  e  do  calor  do  Sol.  É  utilizada  por  meio  de  diferentes
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tecnologias em constante evolução, como o aquecimento solar,
a energia solar fotovoltaica, a energia heliotérmica, a arquitetura
solar e a fotossíntese artificial. Atualmente, muitos especialistas
consideram que o desenvolvimento de tecnologias de fontes de
energia  solar  acessíveis,  inesgotáveis  e  limpas  terá  enormes
benefícios a longo prazo.
Fonte: pt.wikipedia.org (com adaptações)

46 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) O tema central do texto é o aumento do consumo de drogas nas
periferias das cidades brasileiras.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia atômica, de acordo com o texto.

c)  O  tema  central  do  texto  está  relacionado  com  o  uso  de
tecnologias renováveis.

d) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em hospitais e unidades de saúde.

e) Na opinião do autor, o custo de produção de energia solar, no
Brasil, é significativamente inferior ao da energia eólica.

47 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A fotossíntese artificial é uma tecnologia que pode trazer graves
danos ao meio ambiente, de acordo com o texto.

b) No texto, o autor deixa claro o seu posicionamento contrário ao
uso de energia solar em instituições de ensino público.

c) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia eólica, de acordo com o texto.

d) De acordo com o autor, muitos especialistas acreditam que as
tecnologias de fontes de energia solar podem trazer benefícios a
longo prazo.

e) O tema central do texto é a redução da área de mata atlântica no
Brasil.

48 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia cósmica, de acordo com o texto.

b) O tema central do texto é o aumento da poluição sonora nas
grandes cidades.

c)  Na  opinião  do  autor,  a  energia  solar  deve  substituir
completamente as hidrelétricas no Brasil até 2028.

d) A fotossíntese artificial é um exemplo de tecnologia que utiliza a
energia solar, de acordo com o autor.

e) A fotossíntese artificial é uma tecnologia ainda inacessível para
países com população inferior  a 200 milhões de habitantes,  de
acordo com o autor.

49 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  A  energia  solar  fotovoltaica  é  obtida  através  da  queima  de
combustíveis fósseis, de acordo com o texto.

b) Na opinião do autor, o uso de energia solar apresenta menos
riscos ao meio ambiente quando comparada com a energia eólica.

c) O aquecimento solar e a energia solar fotovoltaica são exemplos
de tecnologias baseadas em energia solar, de acordo com o texto.

d)  No  texto,  o  autor  procura  defender  a  legalização  do
desmatamento de florestas no cerrado brasileiro.

e) Na opinião do autor, o governo federal deve estimular o uso da
energia solar através da isenção de impostos.

50 • Leia o texto 'Energia solar',  analise as assertivas a seguir e
marque a opção CORRETA:
a)  O  tema central  do  texto  está  relacionado à  necessidade de
reflorestamento da mata ciliar nos principais rios brasileiros.

b) A energia proveniente da luz e do calor do Sol é denominada
energia solar, de acordo com o texto.

c)  A  energia  solar  fotovoltaica  é  um  exemplo  de  tecnologia
baseada em energia eólica, de acordo com o texto.

d) A proibição do uso de energia solar no Brasil é o tema principal
do texto.

e)  O  tema  central  do  texto  está  relacionado  à  utilização  de
automóveis movidos a energia elétrica nas grandes cidades.



Instituto ADM&TEC | RIO LARGO (AL) - TARDE SUPERIOR v.Audit.: C6A67C335

CONTROLADOR (A) INTERNO (A) - Página 10 de 10 v.907/2019

RASCUNHO


