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LÍNGUA PORTUGUESA 
 

Leia o texto abaixo para responder às questões de 1 a 7.  
 

O poder da vírgula 
 
Numa prova de português do ensino fundamental, ante a 

pergunta sobre qual era a função do apóstrofo, um aluno 
respondeu: "Apóstrofos são os amigos de Jesus, que se 
juntaram naquela jantinha que o Leonardo fotografou". 

A frase, além de alertar sobre os avanços que precisamos 
na excelência da educação, é didática quanto aos cuidados no 
uso da língua portuguesa, preciosidade que herdamos dos 
lusos, do galego e do latim. 

O erro gritante que o aluno cometeu ao confundir dois 
termos com sonoridade parecida foi agravado com a colocação 
da vírgula depois de "amigos de Jesus". Sim, pois o sinal tornou 
a frase afirmativa de que os apóstolos eram todos os amigos 
que Jesus tinha. Ou seja, uma simples vírgula colocou em 
xeque o que teólogo algum ousou questionar, em mais de 20 
séculos, quanto ao número de seguidores de Cristo. 

Aliás, observo que vírgulas usadas indevidamente têm 
transformado Lula no único chefe de Estado anterior à 
presidenta Dilma Rousseff. Há quem escreva assim: "O ex-
presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, (...)". Ao destacá-
lo entre os sinais de pontuação, o redator renega, por 
virgulação, todos os demais ocupantes do cargo desde a 
Proclamação da República. 

Por falar em vírgula, lembrei-me de caso ocorrido numa 
cidade paulista. O vereador proponente lia seu "improviso" na 
cerimônia de outorga do título de cidadania a um professor de 
português. A iniciativa deveu-se ao fato de o mestre ter 
alfabetizado o nobre edil e outros munícipes no curso de 
adultos. O exaltado orador disparou: "Este grande letrista me 
transformou num competente palavrista, pontuador e 
virgolapense". 

Um constrangido catedrático, ao discursar, agradeceu, 
mas recusou a homenagem. "Não a mereço", frisou! Em tempo: 
virgolapense é o gentílico do município de Virgem da Lapa, 
localizado no Vale do Jequitinhonha (MG). 

Ao não dar explicações sobre o óbvio, o velho membro do 
magistério evitou a redundância, esse vício que polui o idioma, 
como ilustra ato de assinatura de convênio para projeto de 
piscicultura numa pequena cidade do interior gaúcho. "Vamos 
vender nosso peixe em todos os países da Terra", bradou o 
prefeito, num arroubo de entusiasmo. "Questão de ordem, 
Excelência, mas só nos da Terra? Por que não também nos 
países de Marte, Vênus e até Saturno?" – ironizou o líder da 
oposição na Câmara Municipal. 

O poder da vírgula e o das palavras é tão importante que, 
no passado, o artifício do veto à pontuação foi usado para 
mudar o teor das leis contra os interesses da sociedade. 
 

Josué Gomes da Silva – Folha de S.Paulo – 2/9/12 
 
1. O principal conteúdo gramatical abordado pelo texto é 
 

(A) acentuação.  
(B) pontuação. 
(C) verbo. 
(D) regência nominal. 

 

2. De acordo com o texto, uma vírgula mal empregada pode  
 
(A) comprometer o sentido de uma frase inteira. 
(B) tirar alguém do poder, como o caso de Lula e Dilma. 
(C) criar outros erros, como o de ortografia. 
(D) ser relativizada, já que não altera o sentido do texto. 

3. O começo do texto reitera um erro gramatical gritante 
cometido por um aluno do ensino fundamental que nada 
tem a ver com pontuação. Identifique-o.  

 
(A) Chamar os apóstrofos de “amigos de Jesus”. 
(B) Referir-se à Santa Ceia como “jantinha” em tom 

claramente pejorativo.  
(C) O fato de Leonardo ter fotografado a Santa Ceia 

quando nem existia máquina fotográfica. 
(D) O uso da palavra “apóstrofo” quando o correto seria 

apóstolo. 
 

4. No penúltimo parágrafo, a frase destacada “Vamos vender 
nosso peixe em todos os países da Terra” apresenta um 
problema de redundância pois  
 
(A) “todos os países” já pressupõe que são da Terra. 
(B) não se vende peixe em todos os países da Terra. 
(C) vender peixe é uma expressão prolixa. 
(D) “vamos” já pressupõe que é o Brasil. 

 

5. O autor nos informa, no quinto parágrafo, sobre o discurso 
de um vereador “proponente”, que é sinônimo de 

 
(A) preponente. 
(B) candidato. 
(C) relator. 
(D) substituto. 

 

6. No terceiro parágrafo, o autor usa a palavra “xeque”. 
Assinale a alternativa em que o som de X também esteja 
corretamente grafado. 

 
(A) Assinou um xeque de R$ 120,00. 
(B) Esqueceu de checar se tinha saído sem a chave. 
(C) A ameaça pôs em cheque a paz dos dois países. 
(D) É preciso xecar tudo com cuidado neste folheto. 

 

7. No quarto parágrafo, lê-se “Ao destacá-lo  entre os sinais”. 
Assinale a alternativa em que o verbo esteja também 
conjugado corretamente. 

 
(A) Não tem o direito de possui-lo desse modo. 
(B) Não foi necessário seguí-lo para o flagra. 
(C) Te-lo dito não ajudou em nada em sua desculpa. 
(D) Foi preciso construí-lo na parte sul do terreno. 

 

Leia a tirinha abaixo para responder à questão de 8. 
 

 
 

Adão – Mundo Monstro – Folha de S.Paulo – 9/9/12 
 
8. “Como se fosse ontem” é uma expressão usada para 

mostrar que  
 

(A) não é fácil se lembrar de tudo que acontece. 
(B) algo bem antigo ainda está vivo na memória. 
(C) algo novo, bem recente, ainda está vivo na memória. 
(D) quer se desculpar por não se lembrar de algo. 
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MATEMÁTICA  
9. x2 – 5x + 4 = 0 e x pertence ao conjunto dos números 

inteiros. Dessa forma, podemos afirmar que 
 

(A) não há solução para essa equação. 
(B) x = 4 ou x = 1. 
(C) x = 4. 
(D) x = 1. 

 

10. João e Antonio, funcionários públicos em Santana de 
Parnaíba, decidiram montar uma loja, em sociedade, para 
as suas esposas. João entrou com R$ 25.000,00 e 
Antonio com R$ 15.000,00 e decidiram que as retiradas 
dos lucros seriam proporcionais aos montantes investidos. 
Após os primeiros 12 meses de muito trabalho, o lucro da 
loja foi de R$ 15.000,00. Quanto Maria Luiza, esposa do 
Antonio, poderá retirar referente à sua parte dos lucros 
auferidos? 
 
(A) R$ 5.625,00 
(B) R$ 9.375,00 
(C) R$ 15.000,00 
(D) R$ 7.500,00 

 

11. Se o ISS cobrado com atraso pela prefeitura de Santana 
de Parnaíba sofresse uma multa de 10% mais 2% de juros 
ao mês de atraso, a remuneração mensal de uma 
aplicação financeira que um empresário deveria ter à sua 
disposição por 6 meses para compensar deixar de pagar o 
ISS em dia seria de (considere juros simples) 

 
(A) 22% 
(B) 3,67% 
(C) 12% 
(D) 2,1% 

 

12. A quantidade de funcionários à disposição da prefeitura de 
Santana de Parnaíba pode sofrer mudanças a cada 5 
anos em função de duas variáveis: aumento da 
arrecadação e aumento da produtividade. Se esta última 
for pré-estabelecida como sendo de 5% a cada 5 anos, 
qual deverá ser o aumento da arrecadação daqui a 20 
anos para evitar redução de quadros em relação a 2012? 

 
(A) É impossível dar uma resposta sem saber a 

quantidade atual de funcionários. 
(B) De zero a 14,9% 
(C) De 15 a 19,9% 
(D) Mais de 19,9% 

 

13. Uma loja oferece alternativas de pagamentos a seus 
clientes referentes a determinada compra: 

 
� R$ 250,00 pagando com cartão de crédito e você 

terá 30 dias para desembolsar esse valor. 

� R$ 240,00 pagando com cheque pré-datado para 
20 dias. 

� R$ 230,00 pagando com cheque pré-datado para 
10 dias. 

� R$ 220,00 à vista. 

O valor dos juros mensais considerados nos cálculos 
desse comerciante é 
 

(A) de 12,00% 
(B) de 13,64% 
(C) de 4,00% 
(D) entre 4,01% e 5,00% 

 

14. Uma obra pode ser tocada com duas equipes distintas, 
sendo que a primeira demora 15 dias para terminar a obra 
enquanto a segunda cobra R$ 800,00 por dia e demora 25 
dias para terminar a obra. No entanto, cada dia que essa 
obra está inacabada custa à prefeitura R$ 1500,00 em 
prejuízos indiretos. Até quanto vale a pena pagar para a 
primeira equipe tocar a obra para minimizar os custos à 
prefeitura? 

 
(A) De zero a R$ 999,99/dia 
(B) De R$ 1.000,00 a R$ 1.999,99/dia 
(C) De R$ 2.000,00 a R$ 2.499,99/dia 
(D) R$ 2.500,00 ou mais/dia 

 

15. A raiz quadrada de a é um número inteiro. A raiz quadrada 
de b é igual à raiz quadrada de a mais 2. Dado que (b – a) 
= 24 calcule os valores de a e de b. 

 
(A) 5 e 7 
(B) 25 e 49 
(C) 49 e 83 
(D) 100 e 124 

 

16. Qual é o Mínimo Múltiplo Comum dos números primos p e 
q? 
 
(A) pq 
(B) p/q 
(C) 2pq 
(D) Impossível calcular sem saber os valores de p e q. 

 
 

CONHECIMENTOS GERAIS / ATUALIDADES  
 
17. No início dos anos 80 houve no Brasil um movimento 

popular em favor das eleições diretas para a Presidência 
da República, que chegou a reunir cerca de 300 mil 
pessoas na Praça da Sé, em São Paulo. O nome dado a 
esse movimento foi 

 
(A) Prá Frente Brasil. 
(B) Abertura Política. 
(C) Diretas Já. 
(D) Caras-Pintadas. 

 

18. A liberação de determinada pesquisa no Brasil, aprovada 
no dia 29 de maio de 2012 pelo STF (Supremo Tribunal 
Federal), trouxe alívio e esperança para a comunidade 
científica e para os pacientes que acompanhavam o 
julgamento em Brasília, na expectativa de que o resultado 
pudesse influenciar diretamente na busca pela cura de 
várias doenças. Assinale a alternativa que indica o objeto 
dessa pesquisa. 

 
(A) Biomas.  
(B) Células-tronco embrionárias. 
(C) Células neoplásicas. 
(D) HIV. 
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19. Será barrada por oito anos a candidatura do político que 
tiver o mandato cassado, renunciar para evitar a cassação 
ou for condenado por decisão de órgão colegiado, mesmo 
se houver possibilidade de recursos em outras instâncias. 
Fruto de mobilização popular contra a corrupção, que 
coletou mais de 1 milhão de assinaturas, assinale a 
alternativa que corresponde ao nome dessa lei que 
passou a valer para as eleições municipais de 2012, por 
decisão do STF (Supremo Tribunal Federal). 

 
(A) Lei Maria da Penha. 
(B) Lei da Anistia. 
(C) Lei da Acessibilidade. 
(D) Lei da Ficha Limpa. 

 

20. Em 1990 foi criado pela ONU um índice que mede a 
qualidade de vida em países, territórios ou regiões, em 
relação a três itens específicos: renda, educação e saúde. 
Assinale a alternativa que indica o nome desse índice, em 
que o Brasil ocupou a 84ª posição no ranking de 2011, 
num grupo de 187 países. 

 
(A) INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor. 
(B) IDH – Índice de Desenvolvimento Humano. 
(C) Índice Dow Jones. 
(D) Índice de Felicidade Interna. 

 

21. A vida dos irmãos Villas-Bôas e as expedições de que 
participaram para exploração de regiões remotas do 
interior brasileiro, é tema de filme dirigido por Cao 
Hamburger. Ao encontrarem índios xavantes, os irmãos 
Villas-Bôas passaram a admirar seus costumes e a 
defender a criação de um parque nacional que leva o 
nome desse filme. Trata-se de 
 
(A) Xingu. 
(B) Itatiaia. 
(C) Abrolhos. 
(D) Araguaia. 

 

CONHECIMENTOS BÁSICOS DE INFORMÁTICA 
 

22. No Microsoft Office Word 2007, o botão  é 
utilizado para  

 
(A) alterar o espaçamento entre as linhas de texto. 
(B) iniciar uma lista numerada. 
(C) iniciar uma lista com marcadores. 
(D) justificar o texto selecionado. 

 

23. A ferramenta Controlar Alterações, localizada no menu 
Revisão do Microsoft Office Word 2007, tem como função 

 
(A) adicionar um comentário às alterações. 
(B) verificar a ortografia e a gramática do texto. 
(C) controlar ou combinar várias versões de um 

documento. 
(D) controlar todas as alterações feitas no documento. 

 
 
 
 
 
 

24. Observe a figura abaixo extraída do Microsoft Office Excel 
2007. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Assinale a alternativa correta em relação à fórmula 
digitada na célula A7. 

 
(A) Pode-se dizer que a fórmula apresentará como 

resultado a divisão dos valores das células A1 e A5. 
(B) O resultado da fórmula será o maior valor entre as 

duas células indicadas entre parênteses, A1 e A5. 
(C) O resultado que deverá aparecer na célula A7, após 

clicar na tecla <Enter>, será R$ 76,00. 
(D) O sinal de igual deveria ser digitado após a palavra 

MÁXIMO. 
 

25. Sobre as ferramentas do Windows Vista, assinale a 
alternativa correta. 
 
(A) Para fazer backup e restaurar arquivos e 

configurações do sistema, é necessário utilizar a 
ferramenta Backup e Restauração. 

(B) A ferramenta Painel de Controle é utilizada 
especificamente para restringir o acesso a 
determinadas funções do computador, fornecendo 
maior controle ao Administrador do Sistema. 

(C) A Limpeza de Disco permite desfragmentar os 
discos, tornando o computador mais rápido. 

(D) O Windows Explorer é o navegador padrão para 
internet do próprio Windows. 

 

26. Nas últimas versões do Internet Explorer, é possível 
alternar entre as abas de navegação abertas utilizando as 
teclas de atalho 

 
(A) Ctrl+Alt. 
(B) Shift+Tab. 
(C) Ctrl+Tab.  
(D) Ctrl+Alt+Tab. 
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CONHECIMENTOS BÁSICOS DE LEGISLAÇÃO MUNICIPAL  
 

As questões de 27 a 40 referem-se ao disposto na Lei 
Complementar Nº 34, de 25 de maio de 2011 (Estatuto 
dos servidores públicos do município de Santana de 
Parnaíba). 

 
27. Cargo público deve ser definido como sendo 
 

(A) aquele cujo desempenho exige especialidade de 
nível técnico. 

(B) a lotação específica com denominação própria, 
criada por decreto, remunerada pelo erário público, 
para provimento especial, que implica o 
desempenho, pelo seu titular, de um conjunto de 
atividades especialmente designadas.  

(C) o espaço previsto na administração pública, criado 
por ato legislativo, com número indeterminado, 
remunerado pelo contribuinte, para provimento em 
atividade específica, que implica o desempenho, 
pelo seu titular, de um conjunto de designações 
legalmente atribuídas.  

(D) a unidade laborativa com denominação própria, 
criada por lei, com número certo, remunerada pelos 
cofres públicos, para provimento em caráter efetivo 
ou em comissão, que implica o desempenho, pelo 
seu titular, de um conjunto de atribuições, 
responsabilidades e deveres. 

 

28. A respeito de concurso público, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) Os requisitos, as condições e demais peculiaridades 
para a realização dos concursos serão previamente 
estabelecidos pela empresa contratada, na forma do 
ato negocial celebrado entre as partes.  

(B) O concurso público poderá ser organizado e 
realizado por empresa especializada, especialmente 
contratada para esse fim ou por uma comissão 
nomeada pelo Chefe do Poder Executivo. 

(C) O custo operacional dos concursos públicos não 
poderá ser coberto com os recursos provenientes da 
taxa de inscrição. 

(D) Para o provimento de função pública temporária, 
admissível “ad nutum”, será exigida a aprovação 
prévia em concurso público de provas e títulos, 
podendo ser realizado em uma ou mais etapas, 
conforme a exigência de cada cargo. 

 

29. Configura requisito básico para ingresso no serviço 
público municipal: 

 

(A) ser brasileiro nato, naturalizado ou gozar das 
prerrogativas Constitucionais. 

(B) estar no gozo dos direitos políticos, de modo a poder 
ser eleito para qualquer cargo público.  

(C) estar em desconformidade para com suas 
obrigações militares. 

(D) ter idade mínima de 21 (vinte e um) anos completos. 
 

30. Configura forma de provimento de cargo público: 
 

(A) Movimentação. 
(B) Recondução. 
(C) Ascensão. 
(D) Transferência. 

 
 

31. A respeito da reversão, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Encontrando-se provido o cargo, o servidor exercerá 
suas atribuições como excedente, até a ocorrência 
de vaga. 

(B) Não poderá reverter ao cargo o aposentado que 
contar 60 (sessenta) anos de idade. 

(C) Reversão é o retorno à atividade de servidor 
aposentado por invalidez, quando junta médica 
declarar subsistentes os motivos da aposentadoria. 

(D) O tempo em que o servidor estiver em exercício não 
deverá ser considerado para concessão da 
aposentadoria. 

 

32. Quanto à recondução, assinale a alternativa correta. 
 

(A) Encontrando-se provido o cargo de origem, devem 
ser aplicadas as regras que disciplinam o 
aproveitamento. 

(B) A recondução pode decorrer de reversão do anterior 
ocupante do cargo público. 

(C) Recondução é o retorno do servidor ao cargo ou 
função anteriormente vago. 

(D) A recondução pode decorrer de habilitação em 
estágio probatório decorrente de nomeação para 
ocupar o cargo público. 

 

33. No que diz respeito à readaptação, pode ser afirmado que 
 

(A) para que possa ser indicado ao processo de 
avaliação para verificar se há possibilidade de 
readaptação, o servidor deverá estar afastado há 
pelo menos seis meses pela Caixa de Previdência 
dos Servidores Públicos de Santana de Parnaíba. 

(B) o servidor readaptado deverá cumprir a carga 
horária fixada no ato de concessão da readaptação, 
com remuneração proporcional se for o caso. 

(C) a readaptação poderá acarretar diminuição ou 
aumento de vencimento, a depender do novo cargo.  

(D) readaptação é a atribuição de atividades ou funções 
compatíveis com a limitação que o servidor tenha 
sofrido em sua capacidade laboral constatada em 
inspeção médica de órgão público federal.  

 

34. A exoneração será realizada de ofício, na seguinte 
hipótese: 

 
(A) quando houver pedido do servidor. 
(B) quando satisfeitas as condições do estágio 

probatório. 
(C) quando aplicada como penalidade, por meio de 

processo administrativo. 
(D) quando se tratar de cargo em comissão. 

 

35. A respeito de posse, exercício e investidura no cargo 
público, pode ser afirmado que 

 
(A) exercício é a investidura em cargo público, momento 

que indica o início dos direitos e dos deveres do 
cargo e gera as restrições, impedimentos e 
incompatibilidades. 

(B) a posse e o início do exercício serão concomitantes, 
sem qualquer ressalva.  

(C) a posse e o exercício dar-se-ão mediante ato da 
autoridade competente, formalizado pela assinatura 
do respectivo termo, no qual o empossado se 
compromete a bem e fielmente desempenhar as 
atribuições, deveres e responsabilidades do cargo. 

(D) no caso da candidata nomeada encontrar-se em 
período puerperal, dar-se-á a posse imediatamente, 
entrando a então servidora em exercício, após 
completar o período de 60 (sessenta) dias, contados 
a partir do parto. 
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36. Ao servidor em estágio probatório, pode ser concedida 
 

(A) licença para tratamento de saúde pelo prazo máximo 
de 12 (doze) meses. 

(B) licença por acidente de trabalho. 
(C) licença para tratar de assuntos particulares. 
(D) licença-prêmio para a realização de estudos 

vinculados a sua área de formação profissional.  
 

37. No que concerne ao regime de trabalho dos servidores do 
município de Santana do Parnaíba, é correto afirmar que  

 
(A) a jornada dos servidores ocupantes de cargos de 

provimento efetivo será disciplinada no plano de 
salários e valores. 

(B) todo servidor cuja jornada for superior a 4 (quatro) 
horas diárias deverá cumprir, obrigatoriamente, 
intervalo de meia hora para descanso ou refeição, a 
qual será acrescida à jornada diária. 

(C) para efeito de cálculo de remuneração mensal dos 
servidores, o mês será considerado como de 4 
(quatro) semanas. 

(D) todo servidor ficará sujeito à aferição diária de 
frequência, salvo se ocupante dos cargos de 
Secretário, Chefe de Gabinete, Diretor, Procurador, 
Coordenador e Consultor. 

 

38. A respeito de vencimento e remuneração, pode ser 
afirmado que 

 
(A) vencimento é a retribuição pecuniária devida ao 

servidor pelo exercício do cargo, composta pelo 
vencimento e pelas demais vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei. 

(B) a irredutibilidade da remuneração não atinge as 
vantagens pecuniárias transitórias, tampouco 
aquelas decorrentes do exercício de cargo em 
comissão ou função de confiança. 

(C) remuneração é a retribuição pecuniária fixada em lei, 
devida ao servidor pelo exercício do cargo. 

(D) retribuição é o acréscimo à remuneração do 
servidor, concedido a título transitório, pela 
decorrência do tempo de serviço ou pelo 
desempenho de funções especiais, compreendendo 
os adicionais e as gratificações. 

 

39. No que diz respeito ao direito de petição, pode ser 
afirmado que 

 
(A) o pedido de reconsideração e o recurso, quando 

cabíveis, não interrompem a prescrição. 
(B) o direito de requerer se extingue em 3 (três) anos, 

quanto aos atos de demissão, de cassação de 
aposentadoria ou disponibilidade ou, ainda daqueles 
que afetem interesse patrimonial, crédito e 
resultantes das relações funcionais. 

(C) para o exercício do direito de petição, é assegurada 
vista do processo ou documento, na repartição, ao 
servidor ou ao procurador por ele constituído. 

(D) o prazo para interposição de recurso é de 10 (dez) 
dias, a contar da publicação ou da ciência, pelo 
interessado, da decisão recorrida e o prazo para 
demais atos a serem praticados pelo servidor é de 5 
(cinco) dias, salvo disposição legal em contrário. 

 
 
 

40. É correto afirmar que 
 

(A) configura abandono de cargo a ausência do servidor 
ao serviço, por até 30 (trinta) dias consecutivos, 
incluídos sábados, domingos, feriados ou descansos 
semanais remunerados. 

(B) configura inassiduidade habitual a falta ao serviço, 
sem causa justificada por 20 (vinte) dias, 
alternadamente, durante o período de 12 (doze) 
meses. 

(C) a ação disciplinar prescreverá em 5 (cinco) anos, 
quanto às infrações puníveis com advertência e 
suspensão. 

(D) será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade 
do servidor que houver praticado, na atividade, falta 
punível com a demissão. 

 
REDAÇÃO  

 
Elabore um texto dissertativo-argumentativo com, no 
mínimo, 20 (vinte) linhas e, no máximo, 30 (trinta) linhas, 
efetivamente, escritas acerca do tema: 

 
 

(...) A história brasileira recente nos dá conta de que os 

governos municipais, tradicionalmente conservadores, apenas 

começam a se transformar sob o impacto da participação 

cidadã. Os casos precursores de Lages e Boa Esperança, na 

metade dos anos 70, sinalizaram possibilidades de melhorias 

das condições de vida da população mais pobre a partir de 

iniciativas dos governos municipais e sinalizaram também um 

importante papel que pode ser assumido pelas prefeituras: o de 

estimular o fortalecimento de organizações populares tais como 

associações de moradores, associações de pais de escolas 

municipais, núcleos agrícolas etc. (...) (FERREIRA, Ana Luiza S. 

Souto) 

 

 
Participação, Representação e novas formas de Diálogo 

Público 
 
 
RASCUNHO: 
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