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Português

Esta aconteceu em Carmo
da Cachoeira / MG. O
Juiz Ronaldo Tovani, 31
anos,
substituto
da
comarca de Varginha, Expromotor
de
justiça,
concedeu
liberdade
provisória a um sujeito
preso em flagrante por ter
furtado duas galinhas e
ter
perguntado
ao
delegado "desde quando
furto é crime neste Brasil
de bandidos?"

O magistrado lavrou então
sua sentença em versos:

No dia cinco de outubro
Do ano ainda fluente
Em Carmo da Cachoeira
Terra de boa gente
Ocorreu um fato inédito
Que me deixou descontente.
O jovem Alceu da Costa
Conhecido por "Rolinha"
Aproveitando a madrugada
Resolveu sair da linha
Subtraindo de outrem
Duas saborosas galinhas.
Apanhando um saco plástico
Que ali mesmo encontrou
O agente muito esperto
Escondeu o que furtou
Deixando o local do crime
Da maneira como entrou.

O senhor Gabriel Osório
Homem de muito tato
Notando que havia sido
A vítima do grave ato
Procurou a autoridade
Para relatar-lhe o fato.

E hoje passado um mês
De ocorrida a prisão
Chega-me às mãos o inquérito
Que me parte o coração
Solto ou deixo preso
Esse mísero ladrão?

Ante a notícia do crime
A polícia diligente
Tomou as dores de Osório
E formou seu contingente
Um cabo e dois soldados
E quem sabe até um tenente.

Soltá-lo é decisão
Que a nossa lei refuta
Pois todos sabem que a lei
É prá pobre, preto e puta...
Por isso peço a Deus
Que norteie minha conduta.

Assim é que o aparato
Da Polícia Militar
Atendendo a ordem expressa
Do Delegado titular
Não pensou em outra coisa
Senão em capturar.

É muito justa a lição
Do pai destas Alterosas.
Não deve ficar na prisão
Quem furtou duas penosas,

E depois de algum trabalho
O larápio foi encontrado
Num bar foi capturado
Não esboçou reação
Sendo conduzido então
À frente do Delegado.

Afinal não é tão grave
Aquilo que Alceu fez
Pois nunca foi do governo
Nem seqüestrou o Martinez
E muito menos do gás
Participou alguma vez.

Perguntado pelo furto
Que havia cometido
Respondeu Alceu da Costa
Bastante extrovertido
Desde quando furto é crime
Neste Brasil de bandidos?

Desta forma é que concedo
A esse homem da simplória
Com base no CPP
Liberdade provisória
Para que volte para casa
E passe a viver na glória.

Ante tão forte argumento
Calou-se o delegado
Mas por dever do seu cargo
O flagrante foi lavrado
Recolhendo à cadeia
Aquele pobre coitado.

Se virar homem honesto
E sair dessa sua trilha
Permaneça em Cachoeira
Ao lado de sua família
Devendo, se ao contrário,
Mudar-se para Brasília!!!

Se lá também não estão presos
Pessoas bem mais charmosas.
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01 – Leia com atenção o trecho do texto
abaixo:
...O senhor Gabriel Osório
Homem de muito tato
Notando que havia sido
A vítima do grave ato...
De acordo com sua utilização no texto, qual o
significado da palavra “tato”?
A) Sentido pelo qual temos o conhecimento
da forma, temperatura, consistência,
pressão, estado da superfície e peso dos
objetos.
B) Sensação causada pelos objetos quando os
apalpamos.
C) Conhecimento adquirido pelo uso ou pelo
tirocínio; prática, sisudez, tino.
D) Percepção aguda do que é conveniente
dizer ou fazer em uma situação difícil ou
delicada, sem melindrar os sentimentos
dos outros; delicadeza, discrição.
02 – De acordo com a argumentação do Juiz
para a formulação da sentença do réu, são
grupos de pessoas para as quais a legislação
em vigor deve ser aplicada, EXCETO:
A) Indivíduos pertencentes à raça negra.
B) Legisladores e cidadãos de bem que atuam
na política.
C) Meretrizes, mulheres devassas, rameiras.
D) Pessoas desprovidas ou mal providas do
necessário.
03 – O verbo REFUTAR é derivado da
palavra REFUTA que aparece no texto. São
significados de “refutar”, EXCETO:

04 – De acordo com a conclusão final da
sentença do Juiz, as pessoas desonestas devem
ir para:
A)
B)
C)
D)

A delegacia.
A prisão.
Brasília.
Carmo da Cachoeira.

05 – Segundo sua utilização no texto, qual o
significado da sigla “CPP”?
A)
B)
C)
D)

Código de Processo Penal.
Comando Penal Público.
Consolidação Prisional Permanente.
Conselho Prisional Putativo.

06 – São sinônimos de “larápio”, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Aquele que tem o hábito de furtar.
Gatuno.
Ratoneiro.
Vagabundo.
Matemática

07 – Um candidato leva em média 1 minuto e
25 segundos para resolver 2 questões de uma
prova de concurso público. Para resolver 12
questões ele gastará:
A)
B)
C)
D)

7 minutos e 30 segundos.
7 minutos e 50 segundos.
8 minutos e 30 segundos.
8 minutos e 50 segundos.
Espaço para rascunho 

A) Concordar com; aprovar; não ser contrário
a.
B) Contestar as asserções de (um livro, um
jornal, um autor).
C) Contrariar com provas, desmentir, negar.
D) Rebater (os argumentos ou objeções do
adversário), contradizer.
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09 – Um terreno com área de 195 metros
quadrados será utilizado para instalar 4
quadras de peteca com áreas iguais e uma
área de lazer livre de 35 metros quadrados.
Então para utilizar totalmente a área deste
terreno o tamanho das quadras será de:
A)
B)
C)
D)

40 metros quadrados.
45 metros quadrados.
50 metros quadrados.
55 metros quadrados.
Espaço para rascunho 

08 – Uma caminhonete tem a capacidade de
transportar 576 litros de cerveja. Cada
garrafa de cerveja tem capacidade para 600
mililitros.
As
garrafas
devem
ser
transportadas em engradados onde cabem 24
unidades.
Quantos
engradados
serão
necessários para se transportar todas as
garrafas?
A)
B)
C)
D)

10 – Um determinado trabalhador recebeu
este mês um prêmio por produtividade no
valor de 23 % sobre o seu salário. Foram
depositados ao todo R$ 682,65 em sua conta
bancária. Qual o valor do salário deste
operário?

37.
38.
39.
40.
Espaço para rascunho 

A)
B)
C)
D)

R$ 550,00.
R$ 555,00.
R$ 560,00.
R$ 565,00.
Espaço para rascunho 
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11 – Em 12 minutos, uma torneira enche 1/4
de um reservatório de 50 litros com água. Se
permanecer aberta durante 1 hora, a
quantidade de água que derramará do tanque
será:
A)
B)
C)
D)

5 litros.
7,5 litros.
10 litros.
12,5 litros.
Espaço para rascunho 

12 – Uma criança comprou 3 chocolates a R$
1,90 cada, 4 pirulitos a R$ 1,45 cada e 5
caramelos a R$ 0,70 cada. Marque a opção
que representa o valor do preço médio, por
doce, desta compra:
A)
B)
C)
D)

R$ 1,20.
R$ 1,25.
R$ 1,30.
R$ 1,35.
Espaço para rascunho 

Conhecimentos Gerais
13 – De acordo com o Estatuto dos Servidores
Públicos do Município de José Boiteux, a
“Função Gratificada foi instituída em Lei
para atender a encargo de chefia ou outros
que não justifiquem a criação do cargo e, pelo
seu exercício será concedida vantagem
acessória nos vencimentos do servidor.” Sobre
a Função Gratificada, é INCORRETO
afirmar que:
A) A função gratificada não constitui cargo
ou emprego, mas situação transitória que
confere ao servidor responsabilidades
adicionais e vantagens correspondentes.
B) A
gratificação
será
percebida
cumulativamente com os vencimentos ou
remuneração do cargo que o titular ocupar
no serviço público.
C) O desempenho de função gratificada é
privativo de servidor legalmente investido
em cargo efetivo e, será determinada
mediante ato do Prefeito.
D) Perderá a gratificação o servidor que se
ausentar em virtude de licença prêmio por
período superior a 30 dias.

14 – No ano de 2003 Lula assumiu a
Presidência da República, tendo como Vice
José Alencar. Foram reeleitos em 2006 e
mativeram-se nos cargos. São coincidências
que marcam a vida destes dois homens
públicos, EXCETO:
A) Ambos são filiados ao Partido dos
Trabalhadores.
B) As esposas dos mesmos tem praticamente
o mesmo pré-nome, a de Lula chama-se
Marisa Letícia e a de José Alencar
chama-se Mariza Gomes.
C) O Presidente e o Vice nasceram no mês
de outubro.
D) Tanto o Presidente como o Vice, tem o
mesmo sobrenome “Silva”.
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15 – No mês de março de 2007, dois países
assinaram
um
acordo
visando
o
financiamento
de
projetos
de
desenvolvimento,
estes
mesmos países
anuciaram em maio do ano passado que
fundariam uma instituição financeira, no
início do mês de abril deste ano o banco foi
criado oficialmente. O banco possuíra um
capital inicial de 200 milhões de dólares e
cada país fornecerá metade dos fundos. Qual
são os dois países fundadores desta instituição
financeira?
A)
B)
C)
D)

Bolívia e China.
Irã e Venezuela.
Colômbia e Paquistão.
Afeganistão e Equador.

16 – A cidade do Rio de Janeiro demonstrou
muita competência quando da realização dos
Jogos Pan-Americanos de 2007, tanto é que
está se candidatando mais uma vez para a
realização dos Jogos Olímpicos. A princípio
sete cidades se candidataram para realizar os
Jogos de 2016. Três já foram eliminadas e
quatro ainda estão na disputa. Além do Rio de
Janeiro, Chicago e Tóquio, que outra cidade
compõe a lista das finalistas do Comitê
Olímpico Internacional?
A)
B)
C)
D)

Baku – Azerbaijão.
Doha – Catar.
Madrid – Espanha.
Praga – República Tcheca.

17 – De acordo com o Artigo 34˚, do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de José
Boiteux, todas as alternativas sobre
“Readaptação” estão corretas, EXCETO:
A) A readaptação acarretará diminuição ou
aumento de vencimentos ou remuneração.
B) A readaptação dependerá sempre de
inspeção médica.
C) A readaptação será feita mediante ato do
Prefeito.
D) Readaptação é a investidura em função
mais compatível com a capacidade do
servidor.

18 – A última reunião do G20 foi marcada por
fatos importantes, principalmente o anúncio
da liberação de Um Trilhão de Dólares para
serem injetados na Economia Mundial. A
cidade de Londres, capital da Inglaterra foi a
responsável em receber os Chefes de Estado
que pertencem ao grupo. Em 2008 o Brasil foi
o responsável por organizar a reunião. Qual
cidade brasileira recepcionou o encontro?
A)
B)
C)
D)

Belo Horizonte – MG.
Brasília – DF.
Rio de Janeiro – RJ.
São Paulo – SP.

19 – De acordo com o Artigo 30˚, do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de José
Boiteux, aproveitamento é:
A) É a volta do servidor aposentado ao
exercício de cargo público.
B) É a volta do servidor de férias ao exercício
de cargo público.
C) É a volta do servidor em disponibilidade
ao exercício de cargo público.
D) É a volta do servidor exonerado ao
exercício de cargo público.
20 – De acordo com o Capítulo I do Estatuto
dos Servidores Públicos do Município de José
Boiteux, só poderá ser investido em cargo
público municipal, quem satisfizer alguns
requisitos. Da relação abaixo, qual item
deverá ser observado apenas pelos candidatos
do sexo masculino?
A)
B)
C)
D)

Estar no gozo dos direitos políticos.
Estar quites com as obrigações militares.
Ser brasileiro, nato ou naturalizado.
Ter completado dezoito anos de idade.
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Conhecimentos Específicos
21 – No Word, qual a maneira de se fazer o
recuo de um ou mais parágrafos de um texto
em sua primeira linha?
A) Depois de selecionar o parágrafo, entrar
no menu formatar e escolher a opção autoformação.
B) Depois de selecionar o parágrafo, entrar
no menu formatar e escolher a opção
marcadores.
C) Depois de selecionar o parágrafo, entrar
no menu formatar e escolher a opção
parágrafo.
D) Depois de selecionar o parágrafo, entrar
no menu formatar e escolher a opção
recuar.
22 – Depois de terminado um documento no
Word, é hora de se fazer a formatação do
arquivo para que o mesmo fique com um
aspecto mais apresentável. São opções para se
colocar todo o texto ou parte dele em negrito,
EXCETO:
A) Selecionar o texto e pressionar a letra “N”.
B) Selecionar o texto e pressionar Ctrl + N.
C) Selecionar o texto e pressionar o ícone N
na barra de ferramentas.
D) Selecionar o texto, entrar no menu
formatar e escolher a opção negrito.

23 – Vamos supor que lhe incumbiram de
fazer a correção de um determinado
documento em Word. Porém depois de
selecionar todo o texto, acidentalmente você
pressionou a tecla “delete”, e todo o
documento sumiu da tela. O que pode ser feito
para se recuperar o documento?
A) Desfazer a ação.
B) Fechar o documento salvando as
alterações.
C) Recuperar o documento perdido na lixeira.
D) Refazer a ação.

24 – Vamos supor que seu “mouse” ficou com
defeito justamente quando você deveria fazer
a impressão de um documento do Word, quais
teclas
você
deverá
pressionar
simultaneamente para que a impressão seja
executada?
A) Ctrl + A.
B) Ctrl + B.
C) Ctrl + I.
D) Ctrl + P.
25 - Imagine que você terminou de digitar um
trabalho no Word e ainda não salvou o
arquivo em alguma pasta. Caso você tente
fechar o Word, o seu arquivo:
A) Irá para a impressora automaticamente.
B) Poderá ser salvo depois de um alerta que
aparecerá na tela.
C) Será deletado.
D) Será enviado para a lixeira.

As 5 próximas questões são referentes a Lei
8.666, de 22/06/1993.
26 – De acordo com o Artigo 87˚, pela
inexecução total ou parcial do contrato a
Administração Pública poderá, garantida a
prévia defesa, aplicar ao contratado as
seguintes sanções, EXCETO:
A) Advertência.
B) Multa, na forma prevista no instrumento
convocatório ou no contrato.
C) Suspensão temporária de participação em
licitação e impedimento de contratar com
a administração, por prazo não superior a
2 (dois) anos.
D) Declaração de idoneidade para licitar ou
contratar com a administração pública
enquanto
perdurarem
os
motivos
determinantes da punição ou até que seja
promovida a reabilitação perante a própria
autoridade que aplicou a penalidade.
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27 – O Artigo 19˚ apresenta todas as
definições de termos utilizados na lei, qual o
significado de “Contratante”:

31 – Ao ser empossado no serviço público, o
Agente Administrativo Operacional deve
estar ciente de que:

A) É a pessoa física ou entidade signatária de
contrato com a Administração Pública.
B) É a pessoa física ou jurídica signatária de
contrato com a Administração Pública.
C) É o órgão ou entidade signatária do
instrumento contratual.
D) É o órgão ou pessoa física signatária de
contrato com a Administração Pública.

A) Não necessitará mais passar por
avaliações, pois estará automaticamente
estabilizado na função.
B) Em caso de extinção da sua função, ele
será automaticamente transferido para
outra entidade de um município vizinho,
inclusive com melhoria salarial.
C) Exercício é o efetivo desempenho das
atribuições de um cargo público.
D) Pessoas portadoras de deficiência não
podem jamais exercer cargo público
efetivo.

28 – Segundo o Artigo 20˚, salvo por motivo
de interesse público, devidamente justificado,
as licitações serão efetuadas:
A) Na sede do fornecedor mais antigo da
repartição interessada.
B) No local onde se situar a repartição
interessada.
C) Nos finais de semana para não atrapalhar
o expediente nas repartições públicas.
D) Sempre em praça pública.

29 – Nos casos de
perturbação da ordem:

guerra

ou

grave

A) É dispensável a licitação.
B) É dispensável a licitação apenas para
compra de armas e munições.
C) É obrigatória a licitação.
D) É obrigatória a licitação apenas a nível
estadual e municipal.
30 – São modalidades de licitação, EXCETO:
A)
B)
C)
D)

Concurso.
Consulta de preços.
Convite.
Leilão.

32 – É um dever do Agente Administrativo
Operacional durante seu horário de trabalho:
A) Aproveitar
as
oportunidades
e
equipamentos do local de trabalho para
solucionar problemas pessoais.
B) Exercer com dedicação e zelo todas as
atribuições determinadas por seus
superiores para o seu cargo.
C) Fazer comentários com os colegas da
repartição sobre o que acontece em seu
setor e em sua casa.
D) Não se relacionar em hipótese alguma
com funcionários de outros setores para
evitar mal-entendidos.

33 – A palavra “defiro”, quando escrita no
despacho de uma solicitação ou no corpo de
algum documento, por uma autoridade
competente significa que:
A) A autoridade que assinou o documento
precisa colher mais informações.
B) A decisão não foi tomada, portanto foi
adiada para outra oportunidade.
C) A solicitação feita pelo requerente foi
atendida e a ordem deve ser acatada.
D) O caso ou solicitação motivador do
documento deve ser encaminhado para
outro setor.
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34 – O livro de protocolo da prefeitura tem
uma função específica e bem definida. Ele
serve para:
A) Avaliar a origem dos documentos
recebidos em cada ano.
B) Controlar as cópias dos documentos mais
importantes protocolados na secretaria.
C) Registrar oficialmente a entrada e a saída
de todos os documentos na prefeitura.
D) Rever o planejamento de distribuição dos
documentos enviados.

35 – NÃO é atribuição do cargo de Agente
Administrativo Operacional:
A) Encaminhar para os demais setores
competentes os documentos recebidos e
protocolados.
B) Ocupar-se dos serviços de registro e
arquivo dos documentos.
C) Sempre cumprir à risca as determinações
dos seus superiores hierárquicos.
D) Zelar para que a segurança externa do
prédio seja mantida.

36 – Em uma determinada Correspondência
Oficial, o destinatário da mesma é tratado por
“Vossa Senhoria”. Devemos então nos dirigir
ao mesmo com que expressão:
A)
B)
C)
D)

Caríssimo Senhor.
Digníssimo Senhor.
Excelentíssimo Senhor.
Ilustríssimo Senhor.

37 – “O servidor público deve ser assíduo ao
serviço”, esta expressão significa:
A) Apenas cumprir o horário de trabalho.
B) Não chegar atrasado e não faltar ao
expediente.
C) Somente não sair do trabalho durante o
expediente.
D) Unicamente não chegar atrasado.

38 - É uma atitude CORRETA de um Agente
Administrativo Operacional:
A) Cumprir as ordens de seus superiores,
respeitando a hierarquia da prefeitura.
B) Em caso de doença, ausentar-se do serviço
público por mais de noventa dias
consecutivos, independente de licença
prévia.
C) Guardar sigilo funcional sobre ilegalidade,
omissão ou abuso de poder de seu superior
hierárquico direto ou indireto.
D) Receber comissão, presente, propina ou
vantagem em razão de suas atribuições.
39 – Em relação à correspondência que chega
à Prefeitura, é de competência do Agente
Administrativo Operacional:
A) Encaminhá-la o mais rápido possível ao
setor descrito no envelope.
B) Fazer o arquivamento de todas as
correspondências recebidas.
C) Ler e depois divulgar os assuntos que
interessam ao público.
D) Manter a correspondência em lugar
seguro, aguardando que os destinatários a
procurem.
40 - Preservar o patrimônio público é, antes
de tudo:
A) Economizar o material de expediente
utilizando sempre as sobras de outros
setores.
B) Limitar-se ao uso apenas do material que a
instituição lhe oferece.
C) Manter a decoração de seu ambiente de
trabalho sem trocar nada de lugar.
D) Zelar pela segurança da instituição onde
trabalha e de seus bens.
TRANSFIRA AGORA SUAS RESPOSTAS
PARA A GRADE DE RESPOSTAS.
A EMPRESA EXATA.GG DESEJA-LHE
BOA SORTE.
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