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ESTADO DO MARANHÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM - MA 

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTOS DE CARGOS 
 

TÉCNICO EM GESTÃO 
 

Leia atentamente as instruções abaixo. 
 

01- Você recebeu do fiscal o seguinte material:  
 

a) Este Caderno, com 40 (quarenta) questões da Prova Objetiva, sem repetição ou falha, conforme distribuição abaixo. Examine se a prova 
está completa, se há falhas ou imperfeições gráficas que causem dúvidas.  
 

Português Conhecimentos Gerais Noções de Informática Matemática Conhecimentos 
Específicos 

08 05 05 07 15 

     

02- No Cartão de Respostas, a marcação da alternativa correta deve ser feita cobrindo a letra e preenchendo todo o espaço interno do 
quadrado, com caneta esferográfica de tinta na cor azul ou preta, de forma contínua e densa. 

03- Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 (cinco) alternativas classificadas com as letras (A, B, C, D, E), mas só uma 
responde adequadamente à questão proposta. Você só deve assinalar uma alternativa. A marcação em mais de uma alternativa anula a 
questão, mesmo que uma das respostas esteja correta.  

04- Será eliminado do Concurso Público o candidato que: 

a) Utilizar ou consultar cadernos, livros, notas de estudo, calculadoras, telefones celulares (ainda que desligados), papéis, apostilas, dentre 
outros. 

b) Ausentar-se da sala, a qualquer tempo, portando o Cartão de Respostas. 

05. Por motivo de segurança, o candidato só poderá retirar-se da sala após 2 (DUAS) hora a partir do início da prova. O candidato que, por 
qualquer motivo ou recusa, não permanecer em sala durante o período mínimo estabelecido, terá o fato consignado em ata e será 
automaticamente eliminado do Concurso Público. 

06. O candidato somente poderá levar o Caderno de Questões caso saia da sala de aplicação de sua prova nos últimos 60 (SESSENTA) minutos. 

07. Não se comunique, em hipótese alguma, com outros candidatos.  

08. Qualquer questionamento sobre a prova deverá ser encaminhado por via de recurso de acordo com o edital para este concurso Público. 

10. Confira, no Cartão-Resposta, o número de sua Inscrição, o cargo para o qual se inscreveu, seu nome e assine no espaço adequado. 
 

NOME DO (A) CANDIDATO (A):__________________________________________________________________________________________ 

Nº DE INSCRIÇÃO:____________________________________________________________________________________________________ 

 
MAIS INFORMAÇÕES: 
 

Internet: www.institutomachadodeassis.com.br 
Telefone: (86) 3025-1017 
E-mail: ima.itapecurumirim@gmail.com 

 

INSTITUTO MACHADO DE ASSIS - IMA CONCURSO PÚBLICO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPECURU-MIRIM 

FOLHA DE ANOTAÇÃO DO GABARITO - ATENÇÃO: Esta parte somente deverá ser destacada pelo fiscal da sala, após o término da prova. 
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LÍNGUA PORTUGUESA                                                     QUESTÕES DE 01 A 08 

Para responder a essas questões, assinale APENAS UMA ÚNICA alternativa correta e marque o número 
correspondente na Folha de Respostas.                                                                 

 
AS QUESTÕES DE 1 A 8 ESTÃO RELACIONADAS AO TEXTO ABAIXO 

TEXTO 

 
Mães e pais de adolescentes estão aflitos. As saídas noturnas de seus filhos geram, a cada dia que 1 

passa, a cada jornal que se lê, mais e mais apreensão. O zelo ou a preocupação excessiva são plenamente 2 

justificáveis. Sabe-se que as grandes cidades vêm batendo recordes de violência e os jovens são suas maiores 3 

vítimas. Mas são, igualmente, seus maiores algozes. A demora em um sinal ou um esbarrão em uma boate 4 

cheia podem ser fatais. 5 

Um problema só brasileiro? Não! As democracias europeias, por exemplo, vêm se confrontando com 6 

o aumento brutal da violência cometida por menores. Lá, a preocupação de erradicar a violência soma-se ao 7 

esforço de tentar inseri-lo em um tecido social desgastado e atingido pelo risco do desemprego e da 8 

pauperização. 9 

Na França, verdadeiras batalhas campais entre a polícia e os jovens da periferia parecem demonstrar 10 

que estes, dilapidando ônibus e queimando carros, recusam a ordem estabelecida, querendo afirmar ao mesmo 11 

tempo sua exclusão. No “laboratório social” que continua sendo a Escandinávia, menores transgressores são 12 

gentilmente tratados como “problemas sociais”. Nos Estados Unidos, o problema foi inicialmente resolvido 13 

pelo abandono das zonas em que se concentrava a insegurança — as ” inner citie? — pela população de maior 14 

poder aquisitivo. Na Inglaterra e na Alemanha, assistiu-se a reabertura das instituições para jovens 15 

delinquentes. A preocupação é uma só: evitar a contaminação, criar barreiras contra a incivilidade, 16 

circunscrever o horror. Multiplicam-se, assim, os guetos. 17 

Nos Estados Unidos, a reticência da população branca em conviver com as minorias raciais 18 

confundiu-se com a preocupação em prevenir-se contra a insegurança. No Brasil, copiamos o modelo ao criar 19 

enclaves residenciais altamente protegidos: alarmes, cães de guarda e guaritas armadas tentam confortar o 20 

medo. Mas tanto na Europa, quanto nos Estados Unidos, o lema é um só: “tolerância zero”! Cada país, do seu 21 

jeito e segundo sua cultura, tenta abordar o problema de maneira a baixar a criminalidade entre os jovens. 22 

A tarefa não é fácil. Nos Estados Unidos, venceu a estrita aplicação da doutrina dita, “da vidraça 23 

quebrada”. A pequena delinquência — quebrar um vidro, por exemplo — é considerada tão grave quanto o 24 

grande crime. Os métodos musculosos do prefeito Rudolph Giuliani transformaram Nova York numa ilha de 25 

relativa paz. Na França, o aumento da criminalidade juvenil, associado ao fracasso de políticas de integração 26 

de imigrantes por meio do serviço social ou de associações como clubes e sindicatos, levou ao aprimoramento 27 

da polícia e à análise da dimensão política do movimento de jovens saídos das imigrações norte-africanas. Na 28 

Inglaterra, os “bobies”, símbolos da repressão civilizada, investiram em tornar-se uma polícia próxima da 29 
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comunidade. Na Suécia, o movimento de “Mamães e Papais Urbanos” e associação de adultos patrulha e vigia 30 

as comunidades. 31 

No Brasil, vemos associar-se a pauperização dos moradores de guetos vizinhos aos bairros de classe 32 

média à barbárie dos jovens da mesma classe média, destituídos de mínimos valores de cidadania. Mas como 33 

impor, aqui, a “tolerância zero”? É inegável que o Estado tem de fazer sua parte, reeducando policiais, 34 

aparelhando delegacias, pagando salários adequados a quem, teoricamente, expõe sua vida para salvar vidas. 35 

Mas está provado que deve haver uma adesão da sociedade a tais mudanças. A começar pela “tolerância zero” 36 

dentro de casa. 37 

É fundamental que, como cidadãos, os pais se conscientizem de que devem implicar-se na luta contra 38 

a delinquência juvenil. É preciso dizer não: não incentivar a violência, não incentivar a velocidade, não 39 

incentivar apenas os valores materiais. É preciso também valorizar o papel da comunidade, do bairro, do clube. 40 

É sabido que em espaços onde os valores comunitários são mais fortes, a violência é mais fraca. Basta, enfim, 41 

de encarar a violência como algo banal e endêmico, fruto da sociedade moderna! É preciso que cada um de 42 

nós faça algo, se não por si próprio, por seus filhos. 43 

 
MARY DEL PRIORE. FONTE: https://historiahoje.com/educacao-e-violencia-urbana-uma-reflexao/  
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01) Sobre o texto, é correto afirmar 
 

(A) A violência juvenil pode ser resultante de várias 
causas que podem influenciar nas ações violentas 
dos jovens, entre elas o ambiente familiar deve 
ser levado em conta, que   não deve tolerar 
nenhum tipo de infração cometida sob pena de 
cumplicidade negativa na formação dos jovens.  

(B) O contexto social da pobreza é o grande gerador 
de jovens violentos, por isso a violência juvenil é 
mais evidente em países como o Brasil, 
diversamente do que ocorre em países da Europa. 

(C) É necessária uma mudança cultural da classe 
menos favorecida, pois é preciso ter a consciência 
de que a violência juvenil atinge somente este 
estrato social. 

(D) A violência juvenil vem crescendo muito nos 
últimos anos, e isso tem gerado um aumento 
progressivo na criminalidade do Brasil que 
deveria adotar as políticas públicas bem-  
sucedidas que foram adotadas em outras países.  

(E) A agressividade é considerada uma manifestação 
natural do ser humano ao longo do seu 
desenvolvimento, por isso habitualmente os 
jovens respondem de forma agressiva a uma série 
de estímulos, munidas de mecanismos de defesa 
que o instinto de preservação da espécie garantiu-
lhes diante de possíveis ameaças do meio em que 
vivem. 

 

02)  
 

“deve haver uma adesão” (L.36) 

 
A única variação estrutural correta para a oração em 
evidência é  
 

(A) deverão haver umas adesões. 

(B) deverá haverem umas adesões. 

(C) deverá existir umas adesões. 

(D) deverá ocorrer umas adesões. 

(E) deverão existir umas adesões. 
 

03) Uma das proposições a seguir constitui exemplo 
de erro ou desvio gramatical da norma culta 
padrão. 

 

(A) “O zelo ou a preocupação excessiva são 
plenamente justificáveis.” (L.2/3). 

(B) “Nos Estados Unidos, venceu a estrita aplicação 
da doutrina dita, “da vidraça quebrada”.” 
(L.23/24). 

(C) “vigia as comunidades.” (L.30/31). 

(D) “Mas como impor, aqui, a “tolerância zero”?” 
(L.33/34). 

(E) “se não por si próprio, por seus filhos.” (L.43). 
 

04) Sobre os elementos linguísticos usados no texto é 
correto afirmar 

 

(A) “ou” (L.2) expressa sentido de exclusão. 

(B) “segundo” (L.22) estabelece ordem sequencial. 

(C) Em “jovens” (L.22), não há ditongo na 
constituição do vocábulo. 

(D) “quanto” (L.24) introduz uma oração 
comparativa com verbo elíptico. 

(E) “próprio” (L.43), se retirado da frase, tem 
implicação de ordem sintática. 

 

05) Exerce a mesma função sintática de “de 
adolescentes” (L.1) a expressão  

 

(A) “das zonas” (L.14). 

(B) “de maior poder aquisitivo” (L.14/15). 

(C) “das instituições” (L.15). 

(D) “da doutrina dita” (L.23). 

(E) “de casa” (L.37). 
 

06) A alternativa em que o trecho em negrito e 
sublinhado  não estabelece uma relação de 
dependência sintática com a ideia principal é  

 

(A) “Sabe-se que as grandes cidades vêm batendo 
recordes de violência”. (L.3). 

(B) “A preocupação é uma só: evitar a 
contaminação” (L.16). 

(C) “copiamos o modelo ao criar enclaves 
residenciais altamente protegidos” (L.19/20). 
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(D) “É inegável que o Estado tem de fazer sua 
parte” (L.34). 

(E) “Basta, enfim, de encarar a violência como algo 
banal” (L.41/42). 

 

07) Há oração sem sujeito em 
 

(A) “recusam a ordem estabelecida” (L.11). 

(B) “assistiu-se a reabertura das instituições para 
jovens delinquentes” (L.15/16). 

(C) “Multiplicam-se, assim, os guetos.” (L.17). 

(D) “vigia as comunidades.” (L.31). 

(E) “Basta, enfim, de” (L.41/42). 
 

08) Há predicado verbal em 
 

(A) “Mães e pais de adolescentes estão aflitos” (L.1). 

(B) “A demora em um sinal ou um esbarrão em uma 
boate cheia podem ser fatais.” (L.4/5). 

(C) “o problema foi inicialmente resolvido pelo 
abandono das zonas” (L./13/14). 

(D) “o lema é um só: “tolerância zero”!” (L.21). 

(E) “a violência é mais fraca” (L.41). 
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09) Nas afirmações abaixo a respeito do Estado do 
Maranhão, assinale a alternativa incorreta: 

 

(A) O Maranhão possui o segundo maior litoral 
brasileiro, superado apenas pela Bahia. 

(B) Uma das bases da economia do Maranhão, é a 
transformação do alumínio. 

(C) O Maranhão é o único Estado da região nordeste, 
com parte de sua área coberta pela floresta 
Amazônica. 

(D) A capital São Luís foi declarada patrimônio 
histórico da humanidade pela Unesco. 

(E) O Estado do Maranhão tem vinte deputados 
federais representando-o no Congresso Nacional. 

 

10) Devido às queimadas na floresta amazônica, que 
presidente convocou no mês de agosto de 2019, 
uma reunião do G7 para discutir o assunto? 

 

(A) Donald Trump. 

(B) Ângela Merkel. 

(C) Emmanuel Macron. 

(D) Vladimir Putin. 

(E) Boris Johnson. 
 

11) A reforma da previdência no Brasil em 2019, 
depende da aprovação das duas “casas” do 
Congresso Nacional, que são presididas por: 

 

(A) Renan Calheiros e Davi Alcolumbre. 

(B) Ônix Lorenzoni e Rodrigo Maia. 

(C) Davi Alcolumbre e Ônix Lorenzoni. 

(D) Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre. 

(E) Paulo Guedes e Rodrigo Maia. 
 

12) Sarampo é uma doença infecciosa grave, causada 
por um vírus, que pode ser fatal. Sua transmissão 
ocorre quando a doente tosse, fala, espirra ou 
respira próximo de outras pessoas. A única 
maneira de evitar o sarampo é pela vacina. A 
vacina Tríplice Viral protege contra os vírus do: 

 

(A) Sarampo, Caxumba e Rubéola. 

(B) Sarampo, Catapora e Caxumba. 

(C) Sarampo, Rubéola e Catapora. 

(D) Sarampo, Poliomielite e Rubéola. 

(E) Sarampo, Caxumba e Poliomielite. 
 

13) Superávit primário é o resultado positivo de todas 
as receitas e despesas do governo, excetuando: 

 

(A) Gastos com pagamento de investimentos em 
educação. 

(B) Gastos com pagamento de juros. 

(C) Gastos com pagamento de investimentos em 
saúde. 

(D) Gastos com pagamento da previdência. 

(E) Gastos com pagamento de verbas destinadas à 
ONGs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONHECIMENTOS GERAIS                                              QUESTÕES DE 09 A 13 
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14) Sobre os arquivos temporários da internet dentro 
do Internet Explorer, é correto afirmar que: 

 

(A) Ajuda a detectar sites de phishing. 

(B) Limita ou bloqueia pop-ups nos sites que são 
visitados. 

(C) Permite que se navegue na Web sem deixar 
vestígios no Internet Explorer. 

(D) Agiliza a exibição das páginas visitadas com 
frequência ou já vistas porque o Internet Explorer 
pode abri-las do disco rígido em vez de abri-las 
da Internet. 

(E) São arquivos de texto muito pequeno colocado 
em sua unidade de disco rígido por um servidor 
de páginas da Web, sendo, basicamente o cartão 
de identificação, e que não pode ser executado 
como código ou transmitir vírus. 

 

15) Julgue se as afirmações abaixo sobre o Sistema 
Operacional Windows 10 são verdadeiras, e em 
seguida assinale a alternativa correta: 

 
I. Um Atalho não é cópia de um arquivo, mas sim 

uma forma mais rápida de abrir arquivos e 
pastas. Quando um atalho é deletado, nada 
acontece ao arquivo. 

II. Nas versões anteriores ao Windows 10, a 
ferramenta Central de facilidade de acesso essa 
era chamada de Opções de Acessibilidade. Nela 
é possível ativar e definir configurações e 
programas de acessibilidade disponíveis no 
Windows. 

III. Através do Explorador de Arquivos, o usuário 
pode criar, mover, copiar, remover e renomear 
arquivos que estejam no disco rígido ou em 
discos removíveis. 

 

(A) As afirmações I, II e III são verdadeiras. 

(B) Somente as afirmações I e II são verdadeiras. 

(C) Somente as afirmações II e III são verdadeiras. 

(D) Somente as afirmações I e III são verdadeiras. 

(E) As afirmações I, II e III não são verdadeiras. 
 

 
 
 
 

16) No Microsoft Excel 2010, por meio da Guia 
Página Inicial, Células, Formatar, Formatar 
Células, você tem acesso à caixa de diálogo 
Formatar Células, a qual permite uma série de 
formatações especiais agrupadas nas seguintes 
opções: 

 

(A) Número; Alinhamento; Fonte; Borda; 
Preenchimento; Proteção. 

(B) Número; Recuo e Espaçamento; Fonte; Borda; 
Proteção. 

(C) Número; Alinhamento; Fonte; Borda; Estilo; 
Proteção. 

(D) Número; Filtro; Fonte; Borda; Preenchimento; 
Estilo; Proteção. 

(E) Número; Recuo e Espaçamento; Fonte; Borda; 
Preenchimento; Proteção. 

 
 

17) Dentro do Microsoft Word 2010, quando uma 
linha de um parágrafo fica sozinha na última linha 
da página anterior, ela é chamada de: 

 

(A) Linha Viúva. 

(B) Linha Excedente. 

(C) Linha Quebrada. 

(D) Linha Torta. 

(E) Linha Órfã. 
 

18) A fim de se ter uma melhor organizar dos dados 
no Microsoft Access 2010, é necessário ter uma 
forma de reunir essas informações novamente. 
Nesse caso, deve-se criar um Relacionamento 
entre: 

 

(A) Os Formulários. 

(B) Os Relatórios. 

(C) As Tabelas. 

(D) As Consultas. 

(E) As Macros. 
 

NOÇÕES DE INFORMÁTICA                                                    QUESTÕES DE 14 A 19 
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19) Pietro foi a feira com R$ 500,00. Comprou uma 
calça por R$ 160,00, duas camisas por R$ 240,00 
e uma cueca por R$ 42,00. Quanto foi o troco de 
Pietro? 

 

(A) R$ 54,00 

(B) R$ 56,00 

(C) R$ 58,00 

(D) R$ 60,00 

(E) R$ 62,00 
 

20) Regina fabrica 100 salgadinhos em 45 minutos, 
ela trabalha 06 horas por dia, em 13 dias de 
trabalho quantos salgadinhos foram produzidos? 

 

(A) 8.000 salgadinhos 

(B) 9.000 salgadinhos 

(C) 10.000 salgadinhos 

(D) 10.200 salgadinhos 

(E) 10.400 salgadinhos 
 

21) Sandra comprou uma caixa da água nova que 
comporta 5.000 litros e demora 9.000 segundos 
para encher. Quantas horas e minutos são 
necessários para o preenchimento da caixa da 
água? 

 

(A) 1 hora e 20 minutos 

(B) 1 hora e 30 minutos 

(C) 2 horas e 20 minutos 

(D) 2 horas e 30 minutos 

(E) 3 horas e 20 minutos 
 

22) Calcule o MMC dos números (160, 40, 50) em 
decomposição simultânea?   

 

(A) 30 

(B) 32 

(C) 40 

(D) 48 

(E) 50 
 

 
 
 

23) Sônia recebeu uma oferta do banco lhe 
oferecendo um empréstimo de R$ 4.000,00 para 
ela pagar em 24 meses com uma taxa de 5% ao 
mês no juros simples, qual foi o juros deste 
período? 

 

(A) R$ 3.800,00 

(B) R$ 4.000,00 

(C) R$ 4.300,00 

(D) R$ 4.500,00 

(E) R$ 4.800,00 
 

24) Flávia foi a uma gráfica produzir uns panfletos, 
ela precisa de 500.000 em 2 dois dias. A produção 
da máquina por hora é de 20.000 panfletos/hora. 
Quantas horas são necessárias para a confecções 
dos 500.000 panfletos? 

 

(A) 25 horas 

(B) 30 horas 

(C) 35 horas 

(D) 40 horas 

(E) 45 horas 
 

25) Qual o MDC dos números (6; 12; 24)?  
 

(A) 2 

(B) 6 

(C) 10 

(D) 14 

(E) 20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATEMÁTICA                                                                             QUESTÕES DE 19 A 25 
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26) Analise os princípios da Administração Pública 
apresentados abaixo: 

 
I. Este princípio, juntamente com o de controle da 

Administração pelo Poder Judiciário, nasceu 
com o Estado de Direito e constitui uma das 
principais garantias de respeito aos direitos 
individuais. Isto porque a lei, ao mesmo tempo 
em que os define, estabelece também os limites 
da atuação administrativa que tenha por objeto 
a restrição ao exercício de tais direitos em 
benefício da coletividade. 

II. De acordo com este princípio presume-se, até 
prova em contrário, que todos os atos da 
Administração Pública sejam verdadeiros e 
praticados com observância das normas legais 
pertinentes.  Trata-se de presunção relativa 
(juris tantum) que, como tal, admite prova em 
contrário. 

III. Significa que a Administração não pode atuar 
com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas 
determinadas, uma vez que é sempre o interesse 
público que tem que nortear o seu 
comportamento. 

IV. A Administração Pública deve exercer controle 
se exerce sobre os próprios atos, com a 
possibilidade de anular os ilegais e revogar os 
inconvenientes ou inoportunos, 
independentemente de recurso ao Poder 
Judiciário. 

 
Não está descrito acima o seguinte princípio: 
 

(A) Impessoalidade. 

(B) Autotutela. 

(C) Presunção de legitimidade. 

(D) Legalidade. 

(E) Eficiência. 
 

27) Em relação aos direitos e vantagens do servidor 
público do município de Itapecuru Mirim, é 
incorreto afirmar que: 

 
 

 
 
 

(A) Remuneração é o vencimento do cargo, acrescido 
das vantagens pecuniárias, permanentes ou 
temporárias, estabelecidas em lei. 

(B) É assegurada a isonomia de vencimento para 
cargos de atribuições iguais ou assemelhadas do 
mesmo Poder ou entre funcionários dos Poderes, 
ressalvadas as vantagens de caráter individual e 
as relativas à natureza ou ao local de trabalho. 

(C) O funcionário perderá a parcela de remuneração 
diária, proporcional aos atrasos, ausências e 
saídas antecipadas, iguais ou superiores a 60 
minutos. 

(D) O funcionário em débito com o Erário, que for 
demitido, exonerado ou que tiver a sua 
aposentadoria ou disponibilidade extinta, terá o 
prazo de 30 dias para quitá-lo.  

(E) O vencimento, a remuneração e provento não 
serão objeto de arresto, seqüestro ou penhora, 
exceto nos casos de pensão alimentícia 
resultantes de decisão judicial. 

 

28) A prefeitura de Itapecuru Mirim pretende realizar 
um procedimento licitatório para contratação de 
serviços de Engenharia no valor de R$ 
400.000,00 (Quatrocentos mil reais).  

 
A modalidade licitatória escolhida deverá ser: 
 

(A) Convite. 

(B) Leilão. 

(C) Tomada de preços. 

(D) Concorrência. 

(E) Concurso. 
 

29) Para a habilitação nas licitações exigir-se-á dos 
interessados algumas documentações 
estabelecidas na Lei 8.666/93. 

 
Representa um exemplo de documentação relativa à 
habilitação jurídica: 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS                                         QUESTÕES DE 26 A 40 
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(A) Prova de inexistência de débitos inadimplidos 
perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa. 

(B) Registro comercial, no caso de empresa 
individual. 

(C) Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas 
(CPF) ou no Cadastro Geral de Contribuintes 
(CGC). 

(D) Certidão negativa de falência ou concordata 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no 
domicílio da pessoa física. 

(E) Registro ou inscrição na entidade profissional 
competente. 

 

30) Além do vencimento, poderão ser pagas ao 
funcionário do Município de Itapecuru Mirim 
algumas vantagens elencadas na Lei nº 
1211/2011. 

 
A vantagem que destina-se à compensação das 
despesas de instalação do funcionário que, no interesse 
do serviço, passa a ter exercício em nova sede, com 
mudança de domicílio em caráter permanente, 
denomina-se: 
 

(A) Ajuda de custo. 

(B) Diária. 

(C) Gratificação por mudança. 

(D) Auxílio alimentação. 

(E) Indenização.  
 

31) De acordo com a Lei nº 1211/2011, em relação às 
férias do servidor público do Município de 
Itapecuru Mirim, é incorreto afirmar que: 

 

(A) A escala de férias poderá ser alterada por 
autoridade superior, ouvido o chefe imediato do 
funcionário. 

(B) Somente depois de 12 meses de exercício o 
funcionário terá direito a férias. 

(C) É proibida a cumulação de férias. salvo por 
imperiosa necessidade do serviço e pelo máximo 
de 2 períodos, atestado a necessidade pelo chefe 
imediato do funcionário 

(D) O funcionário que opera direta e permanente com 
Raios X ou substâncias radioativas gozará, 
obrigatoriamente, 15 dias consecutivos de férias, 
por semestre de atividade profissional, proibida 
em qualquer hipótese, a acumulação. 

(E) Independentemente de solicitação, será pago ao 
funcionário, por ocasião das férias, um adicional 
de 1/3 da remuneração correspondente ao período 
de férias. 

 

32) Conforme as disposições da Constituição Federal 
Brasileira de 1988, a República Federativa do 
Brasil rege-se nas suas relações internacionais 
pelo seguinte princípio: 

 

(A) Igualdade entre os Estados. 

(B) Dignidade da pessoa humana. 

(C) Construir uma sociedade livre, justa e solidária. 

(D) Garantir o desenvolvimento nacional. 

(E) Soberania. 
 

33) Em relação aos direitos e garantias fundamentais, 
estabelecidos na Constituição Federal Brasileira, 
é correto afirmar que: 

 

(A) É livre a manifestação do pensamento, sendo 
assegurado o anonimato. 

(B) A prática do racismo constitui crime inafiançável 
e imprescritível, sujeito à pena de reclusão, nos 
termos da lei. 

(C) Conceder-se-á mandado de segurança sempre 
que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer 
violência ou coação em sua liberdade de 
locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder 

(D) Não será admitida ação privada nos crimes de 
ação pública, se esta não for intentada no prazo 
legal. 

(E) Será concedida extradição de estrangeiro por 
crime político ou de opinião. 

 

34) O funcionário responde civil, penal e 
administrativamente, pelo exercício irregular de 
suas atribuições. 

 
Sobre o assunto, e com base na Lei nº 1211/2011, é 
incorreto afirmar que: 
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(A) A responsabilidade administrativa resulta de ato 
omissivo ou comissivo praticado no desempenho 
do cargo ou função. 

(B) As sanções civis, penais e administrativas não 
poderão acumular-se, sendo optado por apenas 
uma delas. 

(C) A responsabilidade civil ou administrativa do 
funcionário será afastado no caso de absolvição 
criminal que negue a existência de fato ou sua 
autoria. 

(D) A responsabilidade penal abrange os crimes e 
contravenções imputados aos funcionários, nessa 
qualidade. 

(E) A responsabilidade civil decorre de ato omissivo, 
doloso ou culposo. que resulte em prejuízo ao 
Erário ou a terceiros. 

 

35) Ao entrar em exercício, o funcionário nomeado 
para cargo de provimento efetivo no Município 
de Itapecuru Mirim ficará sujeito a estágio 
probatório por período de: 

 

(A) 18 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação semestral para o 
desempenho do cargo. 

(B) 24 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação anual para o 
desempenho do cargo. 

(C) 36 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação anual para o 
desempenho do cargo. 

(D) 48 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação semestral para o 
desempenho do cargo. 

(E) 50 meses, durante o qual sua aptidão e capacidade 
serão objeto de avaliação final para parecer de 
como ocorreu o desempenho do cargo. 

 

36) Sobre os Direitos Sociais estabelecidos na 
Constituição Federal Brasileira, é incorreto 
afirmar que: 

 

(A) A remuneração do serviço extraordinário 
superior, no mínimo, em cem por cento à do 

serviço normal é um dos direitos dos 
trabalhadores urbanos e rurais. 

(B) A lei não poderá exigir autorização do Estado 
para a fundação de sindicato, ressalvado o 
registro no órgão competente, vedadas ao Poder 
Público a interferência e a intervenção na 
organização sindical. 

(C) É assegurada a participação dos trabalhadores e 
empregadores nos colegiados dos órgãos 
públicos em que seus interesses profissionais ou 
previdenciários sejam objeto de discussão e 
deliberação. 

(D) Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e 
interesses coletivos ou individuais da categoria, 
inclusive em questões judiciais ou 
administrativas 

(E) É assegurado o direito de greve, competindo aos 
trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 
exercê-lo e sobre os interesses que devam por 
meio dele defender. 

 

37) A lei não poderá estabelecer distinção entre 
brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos 
previstos na Constituição Federal. 

 
Não é privativo de brasileiro nato o cargo de: 
 

(A) Ministro de Estado da Defesa. 

(B) Carreira diplomática. 

(C) Oficial das Forças Armadas. 

(D) Deputado federal. 

(E) Presidente do Senado. 
 

38) De acordo com a Constituição Federal de 1988, é 
competência comum da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, exceto: 

 

(A) Estabelecer e implantar política de educação para 
a segurança do trânsito. 

(B) Impedir a evasão, a destruição e a 
descaracterização de obras de arte e de outros 
bens de valor histórico, artístico ou cultural. 

(C) Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das 
instituições democráticas e conservar o 
patrimônio público. 
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(D) Promover programas de construção de moradias 
e a melhoria das condições habitacionais e de 
saneamento básico. 

(E) Promover, no que couber, adequado ordenamento 
territorial, mediante planejamento e controle do 
uso, do parcelamento e da ocupação do solo 
urbano. 

 

39) Ao servidor público da administração direta, 
autárquica e fundacional, no exercício de 
mandato eletivo federal, aplica-se a seguinte 
disposição: 

 

(A) Deverá ser imediatamente exonerado do cargo 
público. 

(B) Ficará afastado de seu cargo, emprego ou função. 

(C) Será afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. 

(D) Havendo compatibilidade de horários, perceberá 
as vantagens de seu cargo, emprego ou função, 
sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo. 

(E) Poderá ser demitido a bem do serviço público. 
 

40) A seguridade social compreende um conjunto 
integrado de ações de iniciativa dos Poderes 
Públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os 
direitos relativos à saúde, à previdência e à 
assistência social. 

 
Sobre o assunto, é incorreto afirmar que: 
 

(A) São isentas de contribuição para a seguridade 
social as entidades beneficentes de assistência 
social que atendam às exigências estabelecidas 
em lei. 

(B) A pessoa jurídica em débito com o sistema da 
seguridade social, como estabelecido em lei, não 
poderá contratar com o Poder Público nem dele 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios. 

(C) As receitas dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios destinadas à seguridade social 
constarão dos respectivos orçamentos, não 
integrando o orçamento da União. 

(D) Nenhum benefício ou serviço da seguridade 
social poderá ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total. 

(E) Compete ao Poder Público, nos termos da lei, 
organizar a seguridade social, com base no 
caráter democrático e centralizado da 
administração, mediante gestão tripartite, com 
participação dos trabalhadores, dos 
empregadores, dos aposentados e do Governo nos 
órgãos colegiados.  

 
 
 
 


