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-

Só abra este caderno quando o fiscal autorizar.
Verifique se este caderno contém 30 questões, numeradas de 1 a 30.
Caso contrário, solicite ao fiscal da sala um outro caderno.
- Para cada questão existe apenas UMA resposta certa.
- Transcreva, preferencialmente com caneta de tinta preta, as alternativas escolhidas para o
GABARITO OFICIAL, sem cometer rasuras. Não deixe nenhuma em branco.
- Não será possível a substituição do Gabarito Oficial.
- Não será permitida qualquer espécie de consulta.
- Não haverá tempo adicional para transcrição de respostas ao gabarito oficial.
- Terminada a prova entregue o gabarito oficial e o caderno de questões ao fiscal.
- Poderá ser levado somente o gabarito provisório de respostas.
-

Ao entregar a prova o candidato deverá deixar o prédio e não poderá utilizar os sanitários.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRAS
Concurso Público 01/2022
Cargo: Auxiliar de Escritório
PORTUGUÊS

Erro de Português
Oswald de Andrade

Quando o português chegou
Debaixo de uma bruta chuva
Vestiu o índio
Que pena!
Fosse uma manhã de sol
O índio tinha despido
O português
Sobre o poema acima responda às próximas duas questões:
1-Assinale a afirmativa INCORRETA:
a) “Chuva” e “sol” são elementos metafóricos, ou seja, as palavras estão sendo
usadas em sentido denotativo.
b) O poema de Oswald de Andrade retrata uma visão positiva dos indígenas.
c) Os tempos difíceis iniciados a partir do contato entre índios e europeus são
comparados ao ambiente cinzento de um dia de chuva.
d) Se os indígenas estivessem em vantagem em relação ao poderio português,
a situação poderia ser diferente e, tal como uma manhã de sol, eles teriam
subjugado os invasores.
2-Assinale a afirmativa correta:
a) O título “Erro de Português” refere-se ao fato que ao chegar aqui, os
portugueses erraram na data escolhida e se depararam com o mau tempo.
b) O poema mostra a preocupação dos portugueses com os índios ao relatar
que forneceram roupas para os índios.
c) A expressão “Que pena!” remete à situação de muita chuva enfrentada pelos
portugueses.
d) O poema se refere à colonização do Brasil pelos portugueses com uma
linguagem coloquial e cômica.
3-Assinale a afirmativa em que a divisão silábica está correta:
a) sa-í-da; cá-rie, á-gua; cha-lei-ra.
b) i-gua-is; des-ço, ex-ce-ção; p-si-co-lo-gi-a.
c) e-cli-pse; sub-en-ten-der; in-ter-vei-o; bi-sa-vó.
d) su-bli-nhar; abru-pto; trans-por-te; in-tui-to.

4-Assinale a afirmativa em que todas as palavras são grafadas corretamente
com “J”:
a) ultraje, pedájio, refújio, vajem.
b) traje, arranjar, jiboia, despejar.
c) laje, litíjio, escalajem, filmajem.
d) coléjio, relójio, laranjeira, pajem.
5-Na primeira __________ do teatro, havia somente __________. Completa
corretamente as lacunas, respectivamente:
a) cessão, cinquenta expectadores privelegiados.
b) ceção, cincoenta expectadores privilegiados.
c) sessão, cinquenta espectadores privilegiados.
d) cessão, cinqüenta espectadores previlegiados.
6-Assinale a afirmativa em que o termo em destaque é um adjetivo
desempenhando função de um nome:
a) É uma casa assustadora.
b) O coitado está caído no chão.
c) André é meu braço direito.
d) O quarto estava escuro como a noite.
7-Assinale a afirmativa em que a pontuação está corretamente aplicada:
a) A dupla penalidade, abaixo referida é justificada, por pelo menos, três
motivos que passaremos a expor de forma, concisa.
b) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por, pelo menos, três
motivos que passaremos a expor, de forma concisa.
c) A dupla penalidade — abaixo referida — é justificada por pelo menos, três
motivos que passaremos, a expor de forma, concisa.
d) A dupla penalidade abaixo referida, é justificada por pelo menos, três
motivos, que passaremos a expor de forma concisa.
8-Assinale a alternativa incorreta sobre uso do hífen
a) Sem-fim, sem-terra
b) Ex-aluno, ex-voto
c) Sub-base, inter-relacionado
d) Ponta-pé, manda-chuva
9-Quanto à ocorrência da crase e à concordância verbal, assinale a alternativa
que completa, correta e respectivamente, as lacunas do trecho.
A secretária de educação parabeniza_______ todos os professores pelo seu
dia e pelo trabalho que________ prestando_______ todas as crianças de
nosso município.
a) a... vem ... a
b) a... vêm ... a
c) a... vem ... à
d) à... vêm ... a
10-Qual o sinônimo das palavras sublinhadas na frase:
Essa é uma situação inédita na eleição e período de maior vulnerabilidade
para os candidatos

a) original – fragilidade
b) incomum – transitoriedade
c) nunca vista –benefício
d) ignorada – insegurança

CONHECIMENTOS GERAIS

11-Bangladesh, com uma população de 170 milhões de habitantes, é um dos
países mais afetados pelos fenômenos meteorológicos extremos desde o início
do século XXI, segundo a ONU. Ao menos 16 pessoas morreram dia 25/10/22
no sul de Bangladesh e um milhão de pessoas abandonaram suas casas nas
regiões mais expostas, informaram as autoridades. Qual foi o fenômeno que
atingiu o local?
a) um ciclone.
b) uma queimada florestal.
c) um tsunami.
d) uma geada.
12-A Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) começou a
analisar na quarta-feira 02/11/22 uma nova proposta de resolução apresentada
por Cuba, que exige:
a) o reconhecimento de Cuba como patrimônio cultural mundial.
b) a inclusão de Cuba no desenvolvimento sustentável.
c) o reconhecimento de Cuba como defensora da igualdade de gênero.
d) o fim do bloqueio econômico, comercial e financeiro.
13-As autoridades chinesas impuseram quarta-feira 02/11/22, um confinamento
a cerca de 600 mil pessoas na área em torno da maior fábrica de iPhones do
mundo. Dezenas de trabalhadores fugiram por medo das restrições, em razão
de:
a) um surto de covid no local.
b) o risco de um ataque nuclear.
c) o risco de ocorrência de um fenômeno meteorológico.
d) um surto de meningite no local.
14-Complete segundo o ARTIGO 79, da Lei Orgânica do Município de
Silveiras, a administração é obrigada a fornecer a qualquer cidadão, para a
defesa de seus direitos e esclarecimentos de situações de seu interesse
pessoal, no prazo máximo de _____________ úteis, certidão de atos,
contratos, decisões ou pareceres, sob pena de responsabilidade da autoridade
ou servidor que negar ou retardar a sua expedição.
a) Dez dias
b) Vinte dias
c) Quinze dias
d) Sete dias

15-Sobre informática básica, assinale a afirmativa INCORRETA:
a) Os atalhos de acessibilidade podem ajudar a usar o computador com um
teclado ou dispositivo assistencial.
b) Para criar uma nova pasta no sistema operacional Windows 10, versão
português, é utilizado o comando Ctrl + Shift + N.
c) Ao selecionar e copiar um trecho de um texto numa edição em MS Word
para gravar em uma outra edição no Bloco de Notas, esse texto ficará
momentaneamente na Área de Trabalho.
d) Para criar um gráfico em uma planilha Excel, o item da Barra de
Ferramentas que se utiliza é “Inserir”.
16-“Silveiras surgiu ao final do século ________ em torno de um rancho de
________, o da família Silveira, daí o seu nome.” Preenche corretamente as
lacunas, respectivamente:
a) XVII; café.
b) XVII; cana de açúcar.
c) XVIII; tropas.
d) XVIII; gado.
17-De acordo com a história de Silveiras: “O desenvolvimento foi acelerado já
nos primeiros anos do século XIX com a chegada do café, e em 1830 surgia:
a) a Freguesia dos Silveiras, no enorme município de Lorena.
b) a Freguesia dos Macacos, no enorme município de Cunha.
c) a Freguesia do Bom Jesus, no enorme município de Areias.
d) a Freguesia da Bocaina, no enorme município de Cruzeiro.
18-As “trincheiras” de Silveiras são testemunhas de dois períodos dramáticos
que marcaram o civismo nesta terra. São eles:
a) o Movimento Tenentista e a Revolução Constitucionalista.
b) a Revolução Industrial e a Revolução Política.
c) a Revolução Federalista e a Revolução Tenentista.
d) a Revolução Liberal e a Revolução Constituinte.
19-Qual a região brasileira que apresenta menor número de povos indígenas?
a) Norte
b) Sul
c) Nordeste
d) Sudeste
20-O Município de Silveiras tem como competência privativa legislar sobre
assuntos de interesse local, cabendo-lhe, entre outras, as seguintes
atribuições”:
I - suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
II - instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas
rendas sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes
nos prazos fixados em lei;
III - criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
IV- organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão,
os serviços públicos de interesse local, incluído o de transporte coletivo urbano
e rural, que tem caráter essencial;

São corretas:
a) I e II
b) II e III
c) II,III e IV
d) I, II, III e IV

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS:

21-Sobre a redação oficial, pode-se afirmar que:
a) A redação oficial é necessariamente árida e contrária à evolução da língua.
b) Pode-se dizer que redação oficial é a maneira pela qual o Poder Público
redige comunicações oficiais e atos normativos.
c) A redação oficial possui como finalidade básica comunicar com subjetividade
e máxima complexidade.
d) Para se atingir a máxima clareza na redação oficial deve-se utilizar
regionalismos e neologismos.
22-“Ser _________ é ir diretamente ao assunto que se deseja abordar, sem
voltas e sem redundâncias. Para conseguir isso, é fundamental que o redator
saiba de antemão qual é a ideia principal e quais são as secundárias.”
Preenche corretamente a lacuna:
a) objetivo.
b) conciso.
c) coerente.
d) preciso.
23-Na redação oficial, é necessário atenção para o uso dos pronomes de
tratamento em três momentos distintos: no endereçamento, no vocativo e no
corpo do texto. Quais pronomes devem ser utilizados para um Deputado
Federal?
a) endereçamento: Ao Senhor; vocativo: Excelentíssimo Deputado; corpo do
texto: Vossa Excelência.
b) endereçamento: A Sua Excelência o Senhor; vocativo: Excelentíssimo
Deputado; corpo do texto: Vossa Excelência.
c) endereçamento: A Sua Excelência o Senhor; vocativo: Senhor Deputado;
corpo do texto: Vossa Excelência.
d) endereçamento: Ao Senhor; vocativo: Senhor Deputado; corpo do texto:
Vossa Senhoria.
24-O fecho das comunicações oficiais deve ser formatado da seguinte maneira:
a) espaçamento entre linhas: duplo; espaçamento entre parágrafos: de 6
pontos após cada parágrafo.
b) alinhado à margem direita da página; recuo de parágrafo: 2,5 cm de
distância da margem direita.
c) espaçamento entre linhas: simples; espaçamento entre parágrafos: de 12
pontos após cada parágrafo.
d) alinhado à margem esquerda da página; recuo de parágrafo: 2,5 cm de
distância da margem esquerda.

25-Documentos vigentes, frequentemente consultados são chamados de:
a) arquivo corrente.
b) arquivo intermediário.
c) arquivo central.
d) arquivo permanente.
26-Qual o termo utilizado para informação acrescentada a um documento para
documento alterá-lo, explicando ou corrigindo seu conteúdo?
a) aditamento.
b) anexação.
c) resolução.
d) comodato.
27-Associe as colunas:
1. Prazo de vigência.
2. Prazo de prescrição.
3. Prazo de precaução.
( ) Intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer
interessado pode invocar a tutela do Poder Judiciário para fazer valer direito
seu que entenda violado.
(
) Intervalo de tempo durante o qual o documento produz efeitos
administrativos e legais plenos, cumprindo as finalidades que determinaram a
sua produção.
( ) Intervalo de tempo durante o qual o poder público, a empresa ou qualquer
interessado guarda o documento por precaução, antes de eliminá-lo ou
encaminhá-lo para guarda definitiva no Arquivo Permanente.
Preenche as lacunas, respectivamente:
a) 3; 2; 1.
b) 1; 2; 3.
c) 2; 1; 3.
d) 3; 1; 2.
28-Assinale a afirmativa INCORRETA sobre os documentos oficiais:
a) Despacho é a decisão ou o encaminhamento emanado de autoridade
administrativa acerca de assunto submetido a sua apreciação.
b) O memorando é um tipo de correspondência interna e caracteriza-se pela
ágil comunicação entre servidores e unidades de um mesmo órgão.
c) Ofício é um instrumento de comunicação escrita e informal com entes
internos, que as autoridades endereçam umas às outras, ou a particulares, e
que se caracteriza por não obedecer a determinada fórmula epistolar.
d) Portaria é ato de competência do Presidente ou do Diretor Geral, que dispõe
sobre assuntos de natureza predominantemente administrativa, especialmente
os relativos a pessoal (exoneração, delegação de competência, designação,
elogio, penalidade e outros do gênero), bem como ao funcionamento dos
serviços do conselho (horário de expediente, suspensão de prazos legais,
designação de comissões, etc.).

29-Sobre os principais comandos do Word 2007/ 2010, pode-se afirmar que:
a) Comando “Novo”: Acionado o botão da barra de ferramentas ou pela tecla
de atalho, será criado o novo documento. Se for acionado através do menu
arquivo/novo, será apresentada uma caixa de diálogo para a escolha do tipo de
arquivo a ser criado.
b) Comando “Desfazer”: Desfaz exclusivamente a última ação realizada no
Word independente de quantas forem as vezes que o comando for acionado.
c) Comando “Justificar”: Alinha o parágrafo ao centro da página.
d) Comando “Copiar”: Retira o trecho selecionado do documento enviando-o
para área de transferência, onde poderá ser colado diversas vezes.
30-Andreia criou uma planilha no Excel onde preencheu as células A1 e A2
com os valores inteiros positivos 5 e 10, respectivamente. Ela então selecionou
as duas células e arrastou o pequeno quadro que surgiu no canto inferior
direito da seleção para baixo. Pode-se afirmar que:
a) o intervalo das células A1:A3 será preenchido com o valor igual a 50.
b) a célula A3 será preenchida com o valor igual a 15.
c) a célula A5 será preenchida com o valor igual a 40.
d) o intervalo das células A1:A4 será preenchido com o valor igual a 15.

