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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMBAÚ
CONCURSO Nº 001/2010 - DATA: 19/12/2010

INSTRUÇÕES
PROVA TEÓRICA
CARGO: AUXILIAR ADMINISTRATIVO
1. O candidato está recebendo, juntamente com este caderno de provas, o cartãoresposta. Confira o seu nome. Ao receber o cartão-resposta, o candidato deve assinar no
verso do cartão-resposta. Não haverá substituição desse cartão-resposta e do caderno de
provas, a não ser em caso de defeito em sua impressão.
2. Este caderno de provas contém 50 (cinquenta) questões, todas com 05 (cinco)
alternativas. Para cada questão existe apenas UMA resposta certa. O caderno de provas
só será trocado se apresentar problema de impressão.
3. A tarefa do candidato consiste em analisar o conteúdo de cada questão e assinalar a
resposta que julgar certa. A interpretação das questões, bem como das instruções, faz
parte da prova.
4. Preencha o cartão-resposta na mesma seqüência das questões do caderno de provas
(de nº 01 à de nº 50). O cartão-resposta NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado,
manchado, ou conter qualquer registro fora dos locais destinados às respostas. A rasura
implicará na anulação da resposta.
5. A maneira correta de assinalar a alternativa no cartão-resposta é cobrindo,
fortemente, com caneta esferográfica azul ou preta, o espaço a ela correspondente,
conforme o exemplo a seguir:
A █ C D E
6. Não serão consideradas questões não assinaladas ou que contenham mais de uma
resposta, emenda ou rasura.
7. O candidato assume plena e total responsabilidade pelo correto preenchimento do
cartão-resposta e sua integridade.
8. A duração da prova é de 04 (quatro) horas. A saída do candidato só será permitida,
após transcorrida 01 (uma) hora do início da mesma. Os dois últimos candidatos a
terminar a prova deverão retirar-se da sala simultaneamente, após verificarem e
assinarem o lacre do envelope que conterá os cartões-resposta. O candidato só poderá
levar consigo o Caderno de Provas, nos últimos 15 (quinze) minutos.
9. Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem o uso de máquina calculadora.
10. Proibida a divulgação ou impressão da presente prova. Direitos Reservados IDEJURE.
11. O Gabarito da Prova Objetiva será divulgado e afixado em Mural da Prefeitura
Municipal de IMBAÚ, até 48 horas após a realização das provas. O resultado não será
fornecido por telefone.
BOA SORTE.
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CADERNO DE PROVA
1-De acordo com a norma culta indique a alternativa adequada em relação às frases
abaixo:
I)
II)
III)
IV)

Ele é muito púdico quando se trata de sua filha;
Ou ouço-o ou mando-o ouvir-me;
Gandhi ganhou o prêmio nóbel da paz;
Dormi um sono tranquilíssimo.

a)
b)
c)
d)
e)

Estão corretas a I e a III;
Estão corretas a II e a IV;
Estão incorretas a I, II e III;
Apenas a IV está correta;
Apenas a II está incorreta.

2- Assinale a alternativa em que está INCORRETO quanto à norma culta, o emprego do
pronome oblíquo:

a)
b)
c)
d)
e)

Abracei-o com entusiasmo;
Via-a ontem na esquina do restaurante;
Facilitei-lhe a obrigação;
Devolvi-lhe o documento a ele;
O livro, entreguei-o ao aluno.

3- Qual o significado da palavra macambira:

a)
b)
c)
d)
e)

Animal;
Pedra;
Planta;
Engraçada;
Afetuosa.

4- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:

I)
II)
III)

Abjurar tem prefixo “rar”;
Pluvial é locução adjetiva de chuva;
Supremo é o superlativo de Alto;

a)
b)
c)
d)
e)

Que I e III estão corretas;
Que apenas a II está correta;
Que apenas I e II estão incorretas;
Que todas estão corretas;
Que apenas a I está incorreta.
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O texto abaixo se refere às questões 5 e 6:
Leia:
“Amor? Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho, quentinho,
confortável. É a mão que vem da cama vizinha, de noite, e segura na sua, adormecida. E
você prefere ficar com o braço gelado e dormente a puxar sua mão e cortar aquele
contato. Tão precioso que ele é. Amor é ter medo - medo de quase tudo - da morte, da
doença, do desencontro, da fadiga, do costume, das novidades. Amor pode ser uma rosa
e pode ser um bife, um beijo, uma colher de xarope. Mas o que o amor é,
principalmente, são duas pessoas neste mundo.” (Livro: Cenas brasileiras- Raquel de
Queiroz)
5- A primeira frase Amor é uma coisa que dói dentro do peito. Dói devagarinho,
quentinho, confortável, está representada pela figura de linguagem:
a)
b)
c)
d)
e)

Metonímia;
Catacrese;
Sinestesia;
Paradoxo;
Prosopopéia.

6- Na penúltima frase do texto, estabelece-se uma aproximação entre palavras de
diferentes significados: rosa, bife e colher de xarope. Essas palavras sugerem que o
amor:
a)
b)
c)
d)
e)

É muito doce e um beijo é muito importante;
Procede de cuidados e gestos simples, do dia a dia;
Representa várias palavras ao mesmo tempo;
Está ligado somente ao contato físico;
O amor é um sentimento que dói.

7- A charge representa essencialmente:

blog10.wordpress.com acessado em 25.11.2010
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a)

b)

c)
d)

e)

A violência urbana que assola o país, especialmente a cidade do Rio
de janeiro em relação aos tiros dados à esmo, sem direção que
acabam por minar vidas de inocentes;
A intenção dos governantes de incentivar a população a fim de que não
saia de casa em dias em que a polícia sobe os morros para enfrentar o
tráfico de drogas;
As “emoções” de uma bala de revólver que procura de toda forma
encontrar a sua vítima;
A cidade “maravilhosa” do Rio de Janeiro, apesar da violência que nela
existe e extermina vidas todos os dias;
Literalmente um homem comum que foge “correndo” da violência urbana.

8- Assinale a alternativa que a frase está correta de acordo com a norma culta:
a)
b)
c)
d)
e)

Uma pena que o mendingo estivesse novamente nas ruas, pedindo
esmolas;
Quero um sanduíche de queijo, mortandela e tomate para dar ao mendigo;
O advogado interviu no processo;
Tenho uma dó quando ela pede esmolas!;
Iremos assistir ao jogo no telão do clube.

9- Indique a palavra que NÃO possui flexão de gênero para o feminino:

a)
b)
c)
d)
e)

Embaixador;
Papa;
Prefeito;
Estudante;
Gladiador.

10- Indique a alternativa em que uma das palavras NÃO está de acordo com a norma
culta quanto ao acento gráfico:

a)
b)
c)
d)
e)

Mantem;
Pólen;
Álbuns;
Escarcéu;
Cárie.

11- Indique a alternativa em que está INCORRETO o emprego do hífen:

a)
b)
c)
d)
e)

Micro-habitat;
Multi-instrumentista;
Ultra-humano;
Re-editar;
Semi-herbáceo.

4

InstitutoNacional
Nacionalde
deDireito
DireitoPúblico
PúblicoeeControle
ControleSocial
Social
Instituto
Rua Martim Rua
Afonso,
536, CjTaques,
01, Bairro
Balduíno
159,São
VilaFrancisco
Estrela
CEP:
80410-060
Fone/Fax:
41
3076-5576
CEP: 84040-000 - Fone/Fax: 42 3028-0704
www.idejure.org.br - idejure@pop.com.br
Curitiba- Paraná
- Paraná
Ponta -Grossa
12- Na frase: “A falta de espaço ansiava o prisioneiro”, o verbo ansiar é:
a)
b)
c)
d)
e)

Transitivo direto;
Transitivo indireto;
Futuro;
Ansiedade;
Nenhuma das alternativas.

13- Complete os espaços da frase abaixo:
“Toda criança tem direito __ compreensão dos pais. A sociedade não pode ficar __
espera de que as pessoas resolvam os problemas sozinhos. __ partir de hoje, nos
encontraremos toda segunda-feira __ 20:00 h a fim de enumerar os planos e decidir __
estratégias.”
Assinale a alternativa que completa corretamente os espaços.
a)
b)
c)
d)
e)

à–a
à–a
à-à
a–a
à–à

–
–
–
–
–

à - as –às;
a - as – as;
a - às – as
à - às – as;
à – às – às.

14- As palavras destacadas na frase abaixo são:
“Tudo o que uma criança quer é estar sempre perto de quem gosta!”
a)
b)
c)
d)
e)

Substantivo/ sujeito/ pronome;
Pronome indefinido/ verbo/ pronome relativo;
Pronome/ verbo / adjetivo;
Substantivo/ adjetivo/ pronome;
Somente pronomes.

15- Assinale a opção menos adequada quanto à concordância verbal de acordo com a
normal culta:
a)
b)
c)
d)
e)

Lúcia falará para todo o público durante a próxima noite;
Lúcia estará falando para todo o público durante a próxima noite;
Lúcia vai estar falando para todo o público durante a próxima noite;
Lúcia falou para todo o público durante a noite passada;
Lúcia esteve falando para todo o público durante a noite passada.

16- Calcular o valor da seguinte expressão: -12 + 6 - 3 - 8 + 4 - 3
a)
b)
c)
d)
e)

-8;
-16;
8;
16;
-20.
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17- Quanto à multiplicação é INCORRETO dizer que:
a)
b)
c)
d)
e)

Os termos de uma multiplicação são chamados fatores e o resultado da
operação de multiplicação é denominado produto;
O primeiro fator também pode ser chamado multiplicando enquanto o
segundo fator pode ser chamado multiplicador;
O número 0 é o elemento neutro da multiplicação: 0 x a = a x 0 = a;
Se adicionarmos uma constante k a um dos fatores, o produto será
adicionado de k vezes o outro fator: a x b = c ↔ (a+ k) x b = c + (k x b);
Se multiplicarmos um dos fatores por uma constante k, o produto será
multiplicado por k : a× b = c ↔ (a × k) × b = k × c.

18- Vou trocar o piso e o rodapé da minha sala que é retangular e mede 7,8 m por 4,3
m. O metro do piso custa R$ 8,52 e o metro do rodapé custa R$ 2,15 reais. Não posso
pagar à vista e minha compra sofrerá juros de 5% no total, quanto irei gastar?
a)
b)
c)
d)
e)

R$ 52,03;
R$ 285,76;
R$ 337,79;
R$ 354,68;
R$ 357,71.

19- Diante das afirmações a seguir, pode-se dizer:

I)
II)

III)

a)
b)
c)
d)
e)

Os termos da adição são chamadas parcelas e o resultado da operação de
adição é denominado soma ou total;
O primeiro termo de uma subtração é chamado minuendo, o segundo,
subtraendo e o resultado da operação de subtração é denominado resto
ou diferença;
O Valor absoluto de um número inteiro indica a distância deste número até
o zero quando consideramos a representação dele na reta numérica.

Apenas I e II estão corretas;
Apenas III está correta;
Apenas II está incorreta;
I, II e III estão corretas;
Nenhuma está correta.

20- Observe o gráfico abaixo e aponte a alternativa correta quanto ao crescimento
populacional ocorrido entre 2000 e 2010:
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a)
b)
c)
d)
e)

O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente menor que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 0-19 foi proporcionalmente maior que o da
faixa etária 20 a 59 entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20-59 foi proporcionalmente igual ao da faixa
etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente maior
que o da faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados;
O crescimento da faixa etária 20 a 59 foi proporcionalmente menor ao da
faixa etária 60 ou mais entre os pesquisados.

21- Um comerciante comprou 1.340 metros de tecido a R$ 19,90 o metro. Ele vendeu
70% desse material a R$ 28,80 o metro e o restante não pôde ser vendido porque
estava com defeito. Assim é certo afirmar:
a)
b)
c)
d)
e)

O comerciante teve lucro de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de quase R$ 350,00 com essa negociação;
O comerciante lucrou R$ 1.200,00 com essa negociação;
O comerciante teve prejuízo de R$ 900,00 com essa negociação;
O comerciante não teve lucro, nem prejuízo com essa negociação.

22- Diante dos enunciados abaixo, pode-se dizer:
I)
II)
III)
IV)

5 elevado a terceira potência é 125;
2.849 km correspondem a 2.849.000 m;
78,83 m correspondem a 78.830 cm;
5,818 kg de carne correspondem a 5.818 g.

a)
b)
c)

Apenas I e II estão incorretas;
Apenas a III está incorreta;
Apenas a IV está incorreta;
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d)
e)

Apenas a II, III e IV estão corretas;
Todas estão corretas.

23- Uma prova para acesso à universidade foi elaborada contendo 80 questões, sendo
25% de Língua Portuguesa, 1/4 de Matemática, 15% de História, 1/10 de Geografia,
15% de Ciências e 10% de Língua Estrangeira. Assim, é possível dizer que está
INCORRETA a alternativa:
a)
b)
c)
d)
e)

Língua Portuguesa e Matemática correspondem a 40 questões, ou seja,
menos que 3/5 da prova;
As questões de Geografia e Língua Estrangeira representam o mesmo
número de questões;
História + Geografia correspondem a 20 questões, ou seja, 1/4 da prova;
História, Geografia e Língua Estrangeira representam menos da metade da
prova;
Língua Estrangeira representa 8 questões ou 1/8 da prova.

24- Comprei um apartamento 15% mais caro que minha casa! O apartamento novo
custou R$ 120.000,00. Para mobiliá-lo gastei ainda o valor correspondente a 1/3 da
diferença entre o valor da casa e do apartamento. Quanto gastei no total?
a)
b)
c)
d)
e)

123.000,00;
124.000,00;
126.000,00;
132.000,00;
138.000,00.

25- Diante dos enunciados abaixo, assinale a alternativa correta:
I)
II)
III)
IV)

a)
b)
c)
d)
e)

Um número natural é um número primo quando ele tem forma alternada.
Ex: 2,4,6,8... ou 1,3,5,7...;
Os números positivos e negativos designam-se por números relativos;
Os números fracionários são aqueles que passam a idéia de parte de algo,
fração. Ex: Um terço;
Os numerais partitivos são aqueles que passam idéia de partir, não deve se
confundir com fracionários.
Todas as questões estão corretas;
Apenas as alternativas II e III estão corretas;
Apenas as alternativas I e II estão incorretas;
A alternativa I está incorreta;
Apenas as alternativas II e IV estão incorretas.

26- O instrumento de exteriorização de determinado ato administrativo, proferido por
dirigente de entidade da administração pública, podendo conter instruções acerca da
aplicação de leis ou regulamentos, recomendações de caráter geral, normas de
execução de serviço, nomeações, demissões, punições, ou qualquer outra
determinação de competência da autoridade. Também serve à orientação dos
servidores quanto à aplicação de textos legais, além de normatizar matéria não
regulada em lei. Este é o conceito de:
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a)
b)
c)
d)
e)

Decreto;
Arquivo;
Ata;
Portaria;
Comunicação Interna.

27- O memorando é a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um
mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis
diferentes, portanto, trata-se de uma forma de comunicação eminentemente interna.
Assinale a opção INCORRETA a respeito do assunto.
a)
b)
c)
d)
e)

O memorando não tem caráter eminentemente administrativo, pois
se destina a mera comunicação interna;
Uma de suas características é a agilidade;
Os despachos ao memorando devem ser dados no próprio documento e, no
caso de falta de espaço, em folha de continuação;
O memorando segue o modelo do padrão ofício, com a diferença de que o
seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa;
O memorando pode ter caráter meramente administrativo, ou ser
empregado para a exposição de projetos, idéias, diretrizes, etc. a serem
adotados por determinado setor do serviço público.

28- As modalidades de comunicação oficial praticamente idênticas, cuja única diferença é
que um é expedido exclusivamente por Ministros de Estado, para autoridades de
mesma hierarquia, ao passo que o outro é expedido para e pelas demais
autoridades. Ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos
órgãos da Administração Pública entre si e, no caso do segundo, também com
particulares. Tais conceitos são respectivamente de:
a)
b)
c)
d)
e)

Arquivo e decreto;
Decreto e arquivo;
Carta e ofício;
Aviso e ofício;
Ofício e aviso.

29- Há três tipos de expedientes que se diferenciam antes pela finalidade do que pela
forma: o ofício, o aviso e o memorando. Para uniformizá-los, adotou-se uma
diagramação única, que segue o padrão ofício. Assinale a única assertiva que NÃO
traz uma das etapas que deve ser seguida em tal padrão:
a)
b)
c)
d)
e)

Cumprimento formal à autoridade que irá receber o documento;
Tipo e número do expediente, seguido da sigla do órgão que o expede;
Local e data em que foi assinado, por extenso, com alinhamento à direita;
Assunto: resumo do teor do documento;
Fecho.

30- O conjunto de regras que os órgãos e entidades públicas divulgam a fim de realizar
um determinado procedimento, respeitando a legislação vigente sem uma forma
exata, bastando estar em conformidade com a lei. Tal conceito é de:
a)
b)
c)
d)
e)

Memorando;
Ofício;
Aviso;
Decreto;
Edital.
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31- Para se criar uma tabela no MS Word 2003 é necessário seguir os seguintes passos:
a)
b)
c)
d)
e)

Tabela – Inserir – Tabela – Colocar o número de tabelas desejadas;
Tabela – Selecionar – Tabela – Digitar o número de colunas e de linhas;
Tabela – Inserir – Tabela – Digitar o número de colunas e de linhas
desejadas;
Tabela – Selecionar – Tabela – Colocar o número de tabelas desejadas;
Tabela – Inserir – Tabela – Selecionar o número de células desejadas.

32- O programa eminentemente usado para criação de precisos gráficos no sistema
operacional Windows é o:
a)
b)
c)
d)
e)

Paintbrush;
MS Word;
MS Graphics;
MS Excel.
MS Access.

33- As regras constitucionais cuja eficácia depende de lei ordinária ou complementar, ou
seja, da emissão de uma normatividade futura, são consideradas:
a)
b)
c)
d)
e)

Normas constitucionais de eficácia contida;
Normas constitucionais de eficácia limitada;
Normas constitucionais de eficácia plena;
Normas constitucionais políticas;
Normas infraconstitucionais.

34- Decorre de um regime de “constituição rígida”, que as leis ordinárias possam:
a)
b)
c)
d)
e)

Retirar a validade de normas constitucionais;
Ser reconhecidas como inconstitucionais;
Ser elaboradas pelo Poder Executivo, sem interferência do legislativo;
Ser descumpridas pelo Poder Executivo;
Determinar emendas à Constituição.

35- Constitui objetivo fundamental do Estado brasileiro:
a)
b)
c)
d)
e)

Garantir o desenvolvimento regional;
Valorizar as relações com o com o mercado sul-americano;
Construir uma sociedade livre, justa e solidária;
Propugnar pelo pluralismo político e social;
Promover o bem da população, sem dicriminação racial.

36- Os Direitos Sociais de educação, trabalho, lazer, segurança e maternidade, são
garantidos:
a)
b)
c)
d)
e)

Aos menores de idade, lazer e educação, enquanto ao maiores de idade,
trabalho, maternidade e segurança;
Aos maiores que exerçam atividade laboral;
A todos que trabalham sob vínculo empregatício, independente de idade;
Aos menores que exerçam atividade laboral, salvo na condição de
aprendizes;
A todas as pessoas, independentemente de vínculo empregatício.
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37- A associação profissional ou sindical:
a)
b)

c)
d)
e)

É livre, pois nenhum empregado é obrigado a sindicar-se ou
manter-se sindicalizado;
É facultativa até o momento em que o empregado aderir a um sindicato.
Depois de sindicalizado, só poderá sair do sindicato se mudar de emprego,
e este for de outro ramo de atividade;
É obrigatória para todos os integrantes da categoria;
É obrigatória para que os trabalhadores gozem dos direitos sociais;
É livre, mas os direitos garantidos aos sindicalizados, não se estendem aos
demais.

38- A nacionalidade brasileira secundária, obtida por via extraordinária, exige:
a)
b)
c)
d)
e)

Residência na República Federativa do Brasil por 10 anos ininterruptos,
idoneidade moral e nenhuma condenação penal;
Residência na República Federativa do Brasil por mais de 15 anos
ininterruptos e nenhuma condenação penal;
Residência na República Federativa do Brasil por mais de 20 anos
ininterruptos e nenhuma condenação penal;
Somente o requerimento do interessado junto à Polícia Federal, que poderá
conceder ou não a nacionalidade;
Nenhuma das anteriores.

39- O princípio fundamental do Estado brasileiro criado para que um dos Poderes não
interfira nas competências dos demais, é chamado de:
a)
b)
c)
d)
e)

Poder Legislativo, Judiciário e Executivo;
Democracia tripartite;
Presidencialismo tri-republicano;
Tripartição de poderes;
Democracia presidencialista.

40- A respeito da ética no serviço público, analise as assertivas:
I)

II)

III)

A ética está relacionada com as virtudes morais e sociais remetendo,
portanto, a duas virtudes básicas, polidez e humor, que devem se aplicar
ao dia-dia de trabalho do servidor;
Como a conduta repressiva é eficaz, os códigos de ética pregam que os
funcionários ajam com polidez e decoro. Havendo assim repressividade e,
portanto, eficácia do serviço público;
A questão da ética pública está diretamente relacionada aos princípios
fundamentais, ou seja, a uma norma hipotética com premissas ideológicas
e que deve reger tudo o mais que estiver relacionado ao comportamento
do ser humano em seu meio social.

Agora marque a opção correta.
a)
b)
c)
d)
e)

I e III estão corretas;
Apenas a opção I está correta;
Todas estão incorretas;
Todas estão corretas;
Apenas a opção III está correta.
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41- Analise as assertivas abaixo e aponte a opção correta.
a)

b)

c)

d)

e)

Do ponto de vista de alguém que quer implantar um programa de
qualidade do atendimento, a análise da situação de atendimento ao público
é suficiente para entender as razões da perda de qualidade no
atendimento;
Na situação de atendimento ao público e, principalmente, sob o ponto de
vista do usuário, o atendente passa a ser considerado alguém portador de
uma identidade singular, desvinculado da figura da instituição;
O resgate da legitimidade dos órgãos públicos perante a sociedade pode
ocorrer por meio do sucesso dos programas de qualidade do atendimento
no serviço público;
Dar visibilidade às necessidades, às experiências e às expectativas do
usuário constitui a manifestação do caráter social do atendimento ao
público;
As afirmativas A e B estão incorretas.

42- A respeito das condutas do servidor público, assinale a única opção que está
INCORRETA:
a)

b)

c)

d)

e)

O servidor que omite alguma informação a qualquer pessoa que necessite
do atendimento em serviços públicos, no sentido de tentar iludir em
benefício de interesses coletivos, é passível de pena de advertência;
A conduta de um servidor público que distrata um cidadão que paga seus
tributos direta ou indiretamente pode constituir argumento para que essa
pessoa requeira indenização por dano moral;
A impessoalidade no tratamento aos cidadãos usuários é garantida
pela conduta do servidor público caracterizada por frieza,
distanciamento e objetividade;
É dever do servidor público ser probo, reto, leal e justo, demonstrando
sempre toda a integridade do seu caráter. Deve denunciar toda e qualquer
conduta desleal de que tome conhecimento, mesmo que tal conduta seja
para beneficiar o poder público;
É dever do servidor público comunicar imediatamente aos seus superiores
todo e qualquer ato ou fato contraditório ao interesse público, para que se
tomem as medidas cabíveis.

43- Para mover um arquivo de uma pasta para outra (recortar e colar), usando teclas de
atalho padrão do MS Windows, usa-se as seguintes combinações, respectivamente:
a)
b)
c)
d)
e)

CTRL+C e CTRL+V;
CTRL+Z e CTRL+Z;
CTRL+C e CTRL+X;
CTRL+X e CTRL+Z;
CTRL+X e CTRL+V.

44- No MS Word, as teclas de atalho do teclado CTRL+P quando utilizadas, abrem uma
janela para:
a)
b)
c)
d)

Colar uma figura no texto que está sendo editado;
Abrir uma nova pasta e salvar o documento;
Copiar o arquivo aberto e disponibilizá-lo na área de transferência;
Abrir a caixa de diálogo: visualização de impressão;
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e)

Imprimir um documento.

45- O serviço de internet que permite apresentar informações no formato gráfico, texto e
multimídia, é:
a)
b)
c)
d)
e)

www;
http;
web;
url;
ftp.

46- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que é competência comum do Município, juntamente com a União e o Estado:
I)

IV)

Zelar pela guarda da Constituição, das Leis e das Instituições democráticas
e conservar o patrimônio público;
Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e a ciência;
Proteger o meio ambiente e incentivar a poluição em qualquer de suas
formas;
Preservar as florestas, opor-se à fauna e à flora.

a)
b)
c)
d)
e)

Os itens I e III estão corretos;
Os itens II e IV estão corretos;
Os itens I e II estão corretos;
Somente o item IV está correto;
Nenhum item está correto.

II)
III)

47- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)

b)
c)
d)
e)

O Governo Municipal é exercido pelo Prefeito e pela Câmara
Municipal de Vereadores os quais constituem o Poder Executivo e o
Poder Legislativo, harmônicos entre si e independentes;
O Poder Executivo é constituído pelo Prefeito Municipal e pela Câmara
Municipal de Vereadores;
A Câmara Municipal é exercida pelo Prefeito e pelos Vereadores os quais
constituem o Poder Executivo;
O Poder Legislativo é constituído pelo Prefeito Municipal e exercido pelos
Secretários Municipais que são auxiliares diretos do Prefeito Municipal;
Nenhuma das alternativas está correta.

48- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que o Processo Legislativo compreende a elaboração de:

a)
b)
c)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Memorandos, Leis Ordinárias,
Decretos Legislativos e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Ato Administrativo e Portaria;
Leis Complementares, Leis Ordinárias, Portaria e Memorandos;
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d)
e)

Emendas à Lei Orgânica do Município, Leis Complementares, Leis
Ordinárias, Decretos Legislativos e Resoluções;
Nenhuma das alternativas está correta.

49- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

I)
II)
III)

O Vereador poderá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio e residência fixa no Município;
O Vereador deverá ter domicílio no Município, mas poderá ter sua
residência em Município circunvizinho.

a)
b)
c)
d)
e)

O item I está correto;
O item II está correto;
O item III está correto;
Nenhum item está correto;
Todas as alternativas estão corretas.

50- Considerando os termos da Lei Orgânica do Município de Imbaú, é CORRETO afirmar
que:

a)

b)
c)

d)
e)

Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Direito da Comarca, avaliação prévia e
licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser realizada
mediante autorização do Juiz de Paz, avaliação prévia e licitação;
Toda alienação onerosa de bens imóveis municipais só poderá ser
realizada mediante autorização por Lei Municipal, avaliação prévia
e licitação;
Todas as alternativas estão corretas;
Nenhuma das alternativas está correta.

BOA SORTE!
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