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Instruções
Confira o número que você obteve no ato da
inscrição com o que está indicado no cartãoresposta.
* A duração da prova inclui o tempo para o preenchimento do
cartão-resposta.
Para fazer a prova você usará:
 este caderno de prova;
 um cartão-resposta que contém o seu nome, número de
inscrição e espaço para assinatura.
Verifique, no caderno de prova, se:
 faltam folhas e a sequência de questões está correta.
 há imperfeições gráficas que possam causar dúvidas.

Comunique imediatamente ao
fiscal qualquer irregularidade!
Atenção!
 Não é permitido qualquer tipo de consulta durante a
realização da prova.
 Para cada questão são apresentadas 5 alternativas diferentes de respostas (a, b, c, d, e). Apenas uma delas constitui a
resposta correta em relação ao enunciado da questão.
 A interpretação das questões é parte integrante da prova,
não sendo permitidas perguntas aos fiscais.
 Não destaque folhas da prova.
Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o caderno de prova
completo e o cartão-resposta devidamente preenchido e
assinado.

novembro

1o

1o de novembro

30 questões

8h50 às 11h50

3h de duração*

.
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Conhecimentos Gerais
Língua Nacional

20 questões

8 questões

1. Seguindo as novas normas do português padrão,
assinale a frase em que todas as palavras respeitem as
regras de acentuação gráfica vigentes:
a. ( ) Idosos do interior do país lêem mais do que
idosos que habitam as grandes metrópoles.
b. ( ) Jibóia de dois metros de comprimento é capturada em área residencial do Rio de Janeiro.
c. ( X ) Algumas pessoas no Brasil creem que misturar
manga com leite pode causar enjoo e, posteriormente, morte.
d. ( ) A governante mudou de idéia e a sua decisão
final foi deixar claro que não apóia a decisão
dos demais parlamentares.
e. ( ) Chegou em casa cansado e quase murmurou
de raiva quando viu o apartamento repleto de
pêlos de gato.

2. Analise as frases abaixo:
1. Renato confessou ao melhor amigo que
estava com a ideia fixa de prestar seleção para
cabo.
2. Paulo percebeu que o cabo USB da sua
câmera estava desconectado do computador.
3. Luísa resolveu dar cabo à própria vida.
Assinale a alternativa correta em relação às frases.
a. ( ) Na sentença 1 o verbo “prestar” deveria ser
substituído, tendo em vista que o único sentido deste verbo é: ter préstimo; ser útil.
b. ( ) Na sentença 1 a palavra “ideia” exige ser acentuada graficamente.
c. ( ) Na sentença 3 a crase não é necessária.
d. ( ) Nas sentenças 2 e 3 os verbos “percebeu” e
“confessou” pertencem ao pretérito imperfeito.
e. ( X ) As sentenças 1, 2 e 3 possuem a palavra “cabo”
exercendo sentidos diferentes, o que chamamos de polissemia.

3. Assinale a alternativa que respeita todas as regras
de concordância quanto ao uso da palavra “bastante”:
a. (
b. (
c. (

) As crianças estavam bastantes felizes.
) Os alunos já obtiveram lições bastante.
) Recebemos cartas bastantes estranhas de pessoas que sequer conhecemos.
d. ( X ) Já foram encontradas bastantes provas para
que pudéssemos incriminá-lo.
e. ( ) Vimos bastante quadros na exposição do
artista plástico Miró.

4. Em redação oficial, qual a diferença entre o uso do
“atenciosamente” e do “respeitosamente” quando se
encerra um e-mail ou uma carta a uma autoridade?
a. ( X ) O “atenciosamente” é utilizado quando se está
tratando com alguém de autoridade igual ou
inferior à sua; já o “respeitosamente” é utilizado
quando a pessoa exerce autoridade superior.
b. ( ) O “atenciosamente” é utilizado quando se está
tratando com alguém de autoridade superior à sua; já o “respeitosamente” é utilizado
quando a pessoa exerce autoridade inferior.
c. ( ) O “atenciosamente” é utilizado apenas em
textos redigidos e enviados em meio digital; já
o “respeitosamente” só pode ser utilizado em
cartas em papel, enviadas formalmente.
d. ( ) O “atenciosamente” pode ser utilizado apenas
nas suas relações cotidianas fora do trabalho,
informalmente; enquanto o “respeitosamente”
deve ser utilizado simplesmente em qualquer
situação formal de escrita.
e. ( ) Perante autoridades federais podemos utilizar apenas o “atenciosamente”; enquanto,
mediante a autoridades de outros meios, utilizamos o “respeitosamente”.
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5. Assinale a alternativa em que a crase é utilizada de
maneira correta, respeitando as regras gramaticais da
Língua Portuguesa:
a. ( ) Parabéns à você!
b. ( X ) Maurício foi à Bahia para fechar negócios.
c. ( ) Pediu ajuda à uma aluna que encontrou fora
da escola.
d. ( ) O pneu do carro furou e precisaram ir à pé até
a festa.
e. ( ) Há 10 anos não vou à uma festa de dia das
bruxas.

6. Analise este trecho da letra de Ando Devagar de
Renato Teixeira (cantada por Almir Sater):
“Ando devagar porque já tive pressa
E levo esse sorriso porque já chorei demais
Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe?
Só levo a certeza de que muito pouco eu sei
Nada sei (…)”
Assinale a alternativa que contenha a função sintática
correta daquilo que se encontra grifado no texto.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Oração Subordinada Adverbial Causal.
Oração Subordinada Adverbial Temporal.
Oração Subordinada Adverbial Conformativa.
Oração Subordinada Adverbial Concessiva.
Oração Subordinada Adverbial Final.

8. Leia a tirinha abaixo com atenção:

In: http://www.malvados.com.br/tirinha1619.jpg

Existe um sentido presente nesta tirinha de André
Drahmer que não está explícito e só em uma leitura
que analise também o contexto, ele pode ser detectado. Qual é esse sentido?
a. (
b. (

) Que o celular era falsificado.
) Que nunca sabemos o que chega de fato
pelos correios.
c. ( X ) Que o celular comprado pelos personagens é
fruto de trabalho escravo.
d. ( ) Que o celular que eles compraram não era de
fato de última geração.
e. ( ) Que é preciso trabalhar duro, com sangue,
para criar celulares de última geração.

Aspectos históricos,
econômicos e sociais
9. Assinale a alternativa correta.
a. (

7. Assinale a alternativa que não contém erros gramaticais e vícios de linguagem.
a. ( ) Se eu ir aí antes das duas, não vou me atrasar.
b. ( X ) Ela cumprimentou a sua mãe logo que acordou.
c. ( ) Renato advinhou onde estavam os presentes
de natal.
d. ( ) Eu não assisti o filme em casa, eu assisti o
filme no cinema.
e. ( ) Haviam muitas pessoas bebendo drinks na
festa.

b.

c.

d.

e.

Página 4

5 questões

) Em 2050, a população da Terra deverá chegar a 9 bilhões de pessoas. Mantidos a atual
produção e os mecanismos de distribuição
hoje existentes, haverá pouca dificuldade em
alimentar tantas pessoas.
( ) Embora em muitas regiões haja abundância
de alimentos, o número de pessoas famintas
no planeta é superior a 4 bilhões.
( ) O desenvolvimento de sementes híbridas e
as facilidades de transporte tornaram a fome
uma sombra do passado para a maioria dos
países da América, Europa e Ásia.
( X ) Embora em muitas regiões haja abundância
de alimentos, o número de pessoas famintas
no planeta é superior a 1 bilhão.
( ) Em bolsões de pobreza do continente Africano
ainda podemos encontrar multidões famintas.
Nos demais continentes o desenvolvimento da
agricultura eliminou a fome e a desnutrição.
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10. Analise o mapa abaixo.

12. Assinale a alternativa que completa corretamente a frase abaixo.
O município de Palhoça limita-se com os municípios
de São José, São Pedro de Alcântara, …

1
3

2
4

5
Assinale a alternativa que indica corretamente a
região brasileira em que o Estado marcado no mapa
com o número 3 está situado.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
(X)
( )
( )
( )

Norte
Nordeste
Centro-Oeste
Sudeste
Sul

11. Em algumas das cidades catarinenses é preponderante a influência dos colonos Açorianos que vieram para o nosso Estado no século XVIII.

a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Blumenau e Chapecó
Itajaí e Rio dos Cedros
Balneário Camboriú e Anitápolis
Antônio Carlos e Ibirama
Florianópolis e Palhoça

Paulo Lopes e Imbituba.
Florianópolis e Paulo Lopes.
Santo Amaro da Imperatriz e Tubarão.
Santo Amaro da Imperatriz e Paulo Lopes.
Enseada do Brito e Santo Amaro da Imperatriz.

13. Em 1777 a Ilha de Santa Catarina foi invadida.
Parte da população, temerosa de atrocidades que
poderiam ser cometidas pelos invasores, buscou refúgio no continente fronteiriço.
Assinale a alternativa que indica corretamente o
país que determinou a referida invasão do território
catarinense.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

França
Holanda
Espanha
Inglaterra
Portugal

Noções de Informática

5 questões

14. Identifique os itens que podem ser exibidos pela
barra de status do MS Excel 2007 em português.
1.
2.
3.
4.

Assinale a alternativa que indica duas destas cidades.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

Controle deslizante de Zoom
Soma
Zoom
Print Screen

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

São corretos apenas os itens 1, 2 e 3.
São corretos apenas os itens 1, 2 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 2, 3 e 4.
São corretos os itens 1, 2, 3 e 4.
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15. O MS Word 2007 em português permite inserir propriedades de um documento no cabeçalho
ou rodapé do documento. Dentre essas, pode-se
destacar:
1.
2.
3.
4.
5.

Assunto
Idioma
Autor
Resumo
Palavras-chave

Assinale a alternativa que indica todos os itens
corretos.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 2, 3 e 4.
São corretos apenas os itens 1, 2, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 1, 3, 4 e 5.
São corretos apenas os itens 2, 3, 4 e 5.

18. O MS Excel permite criar formatos personalizados
de números durante a formatação de células.
Nesse contexto, o símbolo # denota:
a. (

b.

c.

d.

e.

16. Assinale a alternativa que permite alterar o idioma
de um documento do MS Word 2007 em português.
a. ( ) Ao clicar em Ortografia e Gramática, a partir
da Guia Referências do MS Word.
b. ( X ) Ao clicar no idioma corrente, a partir da barra
de status do MS Word.
c. ( ) Ao clicar em Ortografia e Gramática, a partir
da Guia Exibição do MS Word.
d. ( ) Ao clicar com o botão direito do mouse sobre
o texto, e selecionar Idioma.
e. ( ) Ao clicar em Gramática, a partir da guia Início
do MS Word.

Legislação Municipal

a. (
b.

17. Os botões Diminuir e Aumentar recuo do MS
Excel, quando suportados, podem ser utilizados para
diminuir ou amentar:
(
(
(
(

)
)
)
)

o recuo entre as células da planilha.
o espaçamento entre as linhas da planilha.
o recuo com relação à margem do documento.
o recuo entre o texto e o símbolo da lista
empregado.
e. ( X ) a margem entre a borda e o conteúdo da
célula.
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19. De acordo com a Lei Complementar no 96 de 15
de dezembro de 2010, assinale a alternativa correta:

c.

a.
b.
c.
d.

) Um dígito numérico que exibe zeros extras
quando o número digitado tem menos dígitos em qualquer um dos lados da vírgula.
( ) Um dígito numérico que exibe zeros extras
quando o número digitado tem menos dígitos somente do lado esquerdo da vírgula.
( X ) Um dígito numérico; no entanto, o Excel não
exibe zeros extras quando o número digitado
tem menos dígitos em qualquer um dos lados
da vírgula.
( ) Um dígito numérico que exibe zeros extras
quando o número digitado tem menos dígitos somente do lado direito da vírgula.
( ) Um dígito numérico; no entanto, o Excel não
exibe zeros extras quando o número digitado
tem menos dígitos somente do lado direito da
vírgula.

d.

e.

) O ciclo de investidura em cargo público se
encerra com a nomeação.
( ) O concurso público terá validade de até 2 anos,
podendo ser prorrogado duas vezes, por igual
período.
( ) O ato formal de nomeação ao cargo público,
expedido pelo Chefe do Poder Executivo, pelo
Presidente da Câmara de Vereadores e pelos
demais dirigentes da Administração Indireta,
é o memorando.
( X ) O servidor é obrigado a avisar à sua chefia
imediata no prazo de até 48 horas se, por
doença, força maior, ou prestação de provas
escolares, não puder comparecer ao serviço.
( ) O servidor devidamente empossado terá
30 dias úteis para iniciar o exercício de suas
atividades, no cumprimento das atribuições
inerentes ao seu cargo.
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20. De acordo com a Lei Complementar no 96 de 15
de dezembro de 2010, configura abandono de cargo a
ausência intencional do servidor ao serviço por mais de:

23. Assinale a alternativa que indica corretamente
quem são os segurados ativos do regime próprio de
previdência social do Município de Palhoça.

a. ( ) 15 dias consecutivos.
b. ( X ) 30 dias consecutivos.
c. ( ) 30 dias, interpoladamente,
durante o período de 12 meses.
d. ( ) 30 dias, interpoladamente,
durante o período de 24 meses.
e. ( ) 60 dias, interpoladamente,
durante o período de 12 meses.

a. (

Conhecimentos Específicos

b.

c.

10 questões

21. Assinale a alternativa que indica corretamente
o nome do instituto no qual se admite, para efeito de
aposentadoria, que o tempo de contribuição prestado
na administração pública – federal, do Distrito Federal,
estadual e municipal – e na atividade privada - rural e
urbana, seja acrescido ao tempo de contribuição no
regime próprio de previdência social do Município
de Palhoça.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Contagem fictícia do tempo de serviço
Contagem retroativa do tempo de serviço
Contagem plural do tempo de contribuição
Contagem pública do tempo de contribuição
Contagem recíproca do tempo de contribuição

22. Assinale a alternativa que indica corretamente
umas das fontes do custeio do regime próprio de
previdência social do Município de Palhoça.
a. ( ) Contribuições mensais dos dependentes
b. ( X ) Receitas decorrentes do ativo imobiliário
c. ( ) Contribuição compulsória mensal do
Ministério da Previdência Social
d. ( ) Contribuição dos segurados facultativos do
regime geral de previdência
e. ( ) Contribuições mensais dos servidores ativos
ocupante de cargos, exclusivamente, em
comissão

d.

e.

) O servidor ativo titular de cargo de provimento efetivo do Município de Palhoça, excluídas as suas autarquias e fundações.
( X ) O servidor ativo titular de cargo de provimento efetivo do Município de Palhoça, incluídas suas autarquias e fundações.
( ) O servidor ativo titular de cargo de provimento efetivo ou em comissão do Município
de Palhoça, incluídas suas autarquias e
fundações.
( ) O servidor ativo titular de cargo de provimento efetivo e o empregado público do
Município de Palhoça, excluídas as suas autarquias e fundações.
( ) O servidor ativo titular de cargo de provimento efetivo ou em comissão, o empregado
público do Município de Palhoça, incluídas
as suas empresas públicas, autarquias e
fundações.

24. Assinale a alternativa que indica corretamente
uma situação em qual o segurado inativo perderá a
qualidade da condição de segurado ao regime próprio
de previdência social do Município de Palhoça.
a.
b.
c.
d.

( )
( )
( )
(X)

e. (

Pela demissão
Pela exoneração
Por meio da readpatação
Por meio de sentença judicial
transitada em julgado
) Pela nomeação em outro cargo ou
função pública

25. Assinale a alternativa que indica corretamente o
nome do instituto no qual se estabelece um vínculo
entre os segurados e dependentes e regime próprio
de previdência social do Município de Palhoça.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

Investidura
Lotação
Filiação
Inscrição
Consolidação
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26. Assinale a alternativa que indica corretamente
a idade em que o servidor será aposentado de forma
compulsória no regime próprio de previdência social
do Município de Palhoça.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
(X)
( )

60 anos
65 anos
67 anos
70 anos
73 anos

27. Assinale a alternativa que indica corretamente
o tempo, para aposentadoria por idade, em que o
segurado ativo deverá estar em efetivo exercício no
cargo de provimento efetivo em que se dará a aposentadoria no regime próprio de previdência social do
Município de Palhoça.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

5 anos
7 anos
15 anos
30 anos
35 anos

28. Assinale a alternativa que indica corretamente
o valor do percentual incidente sobre a remuneração
de contribuição do segurado ativo destinado para a
manutenção do regime próprio de previdência social
do Município de Palhoça.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
(X)
( )
( )

5%
10%
11%
15%
22%

29. Assinale a alternativa que indica corretamente o
único benefício que poderá ser percebido por dependente do segurado ativo ou inativo do regime próprio
de previdência social do Município de Palhoça.
a.
b.
c.
d.
e.

(X)
( )
( )
( )
( )

Pensão por morte
Aposentadoria especial
Aposentadoria por idade
Aposentadoria por invalidez
Aposentadoria por tempo de contribuição
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30. Assinale a alternativa que indica corretamente o
instrumento legislativo contábil no qual serão estabelecidas, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública federal para as
despesas de capital e outras delas decorrentes e para
as relativas aos programas de duração continuada.
a.
b.
c.
d.
e.

( )
( )
( )
( )
(X)

Lei orçamentária anual
Lei de responsabilidade fiscal
Lei de diretrizes orçamentárias
Lei de metas orçamentárias
Plano plurianual

Página
em Branco.
(rascunho)

Página
em Branco.
(rascunho)

.
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