
PROVA OBJETIVA- CONCURSO PÚBLICO – 1.11-ENCARREGADO DE TURMA – VOTORANTIM – SP - 2010 

1 
 

Leia o texto para responder as questões de nº 01 à nº 
03 
 
Qualquer vida é muita dentro da floresta 
 
Se a gente olha de cima, parece tudo parado. 
Mas por dentro é diferente. A floresta está sempre em 
movimento. Há uma vida dentro dela que se transforma 
sem parar. Vem o vento. Vem a chuva. Caem as folhas. 
E nascem novas folhas. Das flores saem os frutos. E os 
frutos são alimento. Os pássaros deixam cair as 
sementes. 
Das sementes nascem novas árvores. As luzes dos 
vaga-lumes são estrelas na terra. E com o sol vem o 
dia. Esquenta a mata. Ilumina as folhas. Tudo tem cor e 
movimento. 
 
QUESTÃO 01 
A ideia central do texto é  
a) a chuva na floresta. 
b) a importância do Sol. 
c) a vida na floresta. 
d) o movimento das águas 
 
QUESTÃO 02 
O que diz o trecho: “Esquenta a mata. Ilumina as 
folhas. Tudo tem cor e movimento. ”Acontece 
porque: 
a) aparecem estrelas.  
b) brotam flores.  
c) chega o sol.  
d) vem o vento 
 
QUESTÃO 03 
No trecho “Há uma vida dentro dela que se transforma 
sem parar.” A palavra sublinhada refere-se à 
a) floresta.  
b) chuva.  
c) terra.  
d) cor. 
 
QUESTÃO 04 
Assinale a alternativa em que nenhuma palavra deve ser 
acentuada: 
a) lapis, canoa, abacaxi, jovens 
b) ruim, sozinho, aquele, traiu 
c) saudade, onix, grau, orquidea 
d) voo, legua, assim, tenis 
 
QUESTÃO 05 
Preenchendo as lacunas com “QUE”, em qual alternativa 
esse “QUE” levaria acento circunflexo por ser 
monossílabo tônico? 
 
a) Mas __________ lindo carro você comprou! 
b) O novo diretor tem um _______ estranho. 
c) Eis a aula de _________ mais gosto. 
d) Por _____ você saiu? 
 

Observe a tirinha abaixo e responda às questões 6 a 8.                                

 

QUESTÃO 06 
Na frase “Tudo de ruim ficou lá atrás, no ano que 
passou” podemos encontrar, exceto: 
a) dois advérbios. 
b) um pronome indefinido. 
c) três substantivos. 
d) um verbo de ligação. 
 
QUESTÃO 07 
“Urgh” é um exemplo de: 
a) onomatopeia. 
b) pleonasmo. 
c) sinestesia. 
d) antítese. 
 
QUESTÃO 08 
“Contas” tem a mesma classificação morfológica que: 
a) novo. 
b) ano. 
c) ruim. 
d) nem. 
 
Leia o texto abaixo para responder às questões 9 
e 10. 

Por que a temperatura ambiente diminui com a 
altitude, apesar da menor distância do sol? 

A principal razão para a diminuição da temperatura em 
lugares mais altos é a maior distância da superfície da 
Terra, aquecida pelo sol. Isso acontece porque o ar, 
sendo mal condutor de calor, praticamente não é 
aquecido pelos raios solares. Quanto mais longe se 
estiver do nível do mar, mais baixa será a temperatura. É 
como se aproximar ou se afastar de uma panela quente: 
não sentimos nada a 2 metros de distância; porém, a 2 
centímetros, o calor será considerável. Além disso, a 
temperatura diminui na mesma proporção que a pressão. 
Ora, como a pressão atmosférica diminui com a altitude, 
a temperatura também diminui. No alto de uma 
montanha, a aproximação do Sol é insignificante e não 
influi na variação de temperatura, porque o Sol está a 
150 milhões de quilômetros da Terra. 
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QUESTÃO 09 
Assinale a opção que contenha a resposta mais 
apropriada para a pergunta no Título do Texto. 
a) Devido à maior distância do nível do mar. 
b) Devido à maior aproximação do Sol. 
c) Devido ao aumento de pressão. 
d) Devido à desproporção entre a pressão atmosférica e 
a altitude. 
 
QUESTÃO 10 
Os vocábulos abaixo são formados pelo mesmo processo 
de derivação, exceto: 
a) solares. 
b) praticamente. 
c) considerável.  
d) insignificante. 
 
QUESTÃO 11 
O pai da minha mãe teve quatro filhos e cada filho, por 
sua vez, teve outros quatro filhos. Quantos irmãos eu 
tenho? 
a) 4 
b) 2 
c) 3 
d) 8 
 
QUESTÃO 12 
Um cordão e um apito custam juntos R$ 13,00. O apito 
custa R$ 12,00 a mais que o cordão. Quanto custa o 
cordão e o apito? 
a) R$ 0,50 e R$ 12,50 
b) R$ 1,00 e R$ 13,00 
c) R$ 1,50 e R$ 12,50 
d) R$ 0,50 e R$ 13,00 
 
QUESTÃO 13 
Roberto estuda 3 horas e meia por dia. Quantos 
minutos estuda em uma semana? 
a) 1000 
b) 1470 
c) 1200 
d) 1400 
 
QUESTÃO 14 
Numa prateleira estão armazenados 36 sacos de 
farinha, cada um deles com 2,36 Kg. Qual o peso total 
que essa prateleira suporta? 
a) 48,96 Kg 
b) 84,69 Kg 
c) 90,00 kg 
d) 84,96 Kg 
 
QUESTÃO 15 
Numa divisão de 16 por 13 o quociente com 
aproximação de milésimos será: 
a) 1,200 
b) 1,230 
c) 1,23 
d) 1,2 

 
QUESTÃO 16 
A figura abaixo mostra como comparar as idades de 
quatro irmãs, usando flechas que partem do nome de 
uma irmã mais nova para o nome de uma mais velha. 
Qual a irmã mais velha de todas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) Ana 
b) Bruna 
c) Edna 
d) Celina 
 
QUESTÃO 17 
Cada uma das 5 xícaras da figura está cheia só com 
café, só com leite ou só com suco. No total, a 
quantidade de café é o dobro da de suco. Nenhuma das 
bebidas está em mais de 2 xícaras diferentes. Quais as 
xícaras que contém leite? 
 

 
 
 
  950 mL      750 mL       550 ml      475mL   325 mL 
 
a) apenas a xícara I 
b) as xícaras III e IV 
c) as xícaras IV e V 
d) as xícaras II e V 
 
QUESTÃO 18 
Em uma sala de aula há 20 meninas e 25 meninos. A 
fração que representa a relação entre o número de 
meninas e o total de alunos dessa sala é: 
a) 20/45 
b) 25/20 
c) 20/50 
d) 25/45 
 
 
 

BRUNA 

EDNA CELINA 

ANA 

I II III IV V 
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QUESTÃO 19 
O aluguel de uma casa, que era de R$ 400,00, teve um 
aumento de 30%. O novo valor do aluguel passou a ser 
de: 
a) R$ 440,00 
b) R$ 280,00 
c) R$ 520,00 
d) R$ 120,00 
 
QUESTÃO 20 
Carlos pode ir de sua casa à escola andando três 
quilômetros para o norte, dois para o oeste, um para o 
sul, quatro para o leste e finalmente dois para o sul. 
Para ir de casa à escola em linha reta, Carlos deve 
andar: 
a) 2 km para o leste 
b) 1 km para o sul 
c) 5 km para o leste 
d) 3 km para o oeste 
 
QUESTÃO 21 
Acerca da Administração Pública brasileira, é INCORRETO 
afirmar:  
a) Um ente da administração indireta que se estruture 
como sociedade anônima é necessariamente uma  
sociedade de economia mista.  
b)  Uma empresa pública pode ter mais de um sócio.  
c)  As sociedades de economia mista somente podem ser 
criadas por lei específica; o mesmo não ocorre  em 
relação às subsidiárias.   
d) As empresas públicas têm personalidade jurídica de 
direito privado, mas são obrigadas a licitar. 
 
QUESTÃO 22 
Jornada de trabalho e intervalos segundo a legislação 
celetista é correto afirmar que: 
a) Considera-se trabalho em regime de tempo parcial 
aquele cuja duração não exceda a vinte horas semanais. 
b) Não serão descontadas nem computadas como 
jornada extraordinária as variações de horário no registro 
de ponto não excedentes de cinco minutos, observado o 
limite máximo de 30 minutos diários. 
c) Entre 2 (duas) jornadas de trabalho haverá um 
período mínimo de 12 (doze) horas consecutivas para 
descanso. 
d) Não excedendo de 6 (seis) horas o trabalho, será 
obrigatório um intervalo de 15 (quinze) minutos quando 
a duração ultrapassar 4 (quatro) horas 
 
QUESTÃO 23 
Em conformidade com as normas de proteção à 
maternidade, é incorreto afirmar que: 
a) Na hipótese de criança adotada, com idade ente 4 a 8 
anos, a empregada adotante terá direito à licença 
maternidade de 30 dias. 
b) A empregada terá direito a 2 períodos de descanso 
especiais durante a jornada de trabalho, de 30 minutos 
cada um, para amamentação do filho, até que ele 
complete 6 meses de idade. 

c) A empregada terá direito à licença maternidade de 120 
dias, sem prejuízo do emprego e do salário.  
d) Os períodos de repouso antes e após o parto poderão 
ser estendidos em duas semanas, desde que 
comprovados mediante atestado médico. 
 
QUESTÃO 24 
A participação do trabalhador em qualquer movimento 
grevista  
a) interrompe as relações emergentes do contrato de 
trabalho, vedando a legislação que disciplina o exercício 
do direito de greve a rescisão contratual durante a greve, 
sendo permitida a contratação de trabalhadores 
substitutos.  
b) interrompe as relações emergentes do contrato de 
trabalho, vedando a legislação que disciplina o exercício 
do direito de greve a rescisão contratual durante o 
movimento paredista, bem como a contratação de 
trabalhadores substitutos.  
c) suspende as relações emergentes do contrato de 
trabalho, vedando a legislação que disciplina o exercício 
do direito de greve a rescisão contratual durante o 
movimento paredista, bem como a contratação de 
trabalhadores substitutos.  
d) extingue imediatamente o contrato de trabalho como 
consequência natural da participação do empregado na 
paralisação grevista. 
 
QUESTÃO 25 
Administração é o ato de trabalhar com e através de 
pessoas para realizar os objetivos tanto da organização 
quanto de seus membros. Assinale a alternativa incorreta 
quanto os aspectos chaves que devem ser apontados 
nesta definição: 
a) Dá maior ênfase ao elemento humano na organização. 
b) Incluiu o conceito de que a realização dos objetivos 
pessoais de seus membros deve ser integrada à 
realização dos objetivos organizacionais. 
c) Focaliza a atenção nos resultados a serem alcançados, 
isto é, nos objetivos em vez de nas atividades. 
d) Instrumentaliza a formação política dos funcionários 
 
QUESTÃO 26 
Há pelo menos três tipos de habilidades necessárias para 
que o administrador possa executar eficazmente o 
processo administrativo: 
a) a habilidade técnica, a humana e a conceitual 
b) a habilidade material, a humana e a espiritual 
c) a habilidade técnica, a material e a tirania 
d) a habilidade material, a técnica e a conceitual 

 
QUESTÃO 27 
A Habilidade que consiste em utilizar conhecimentos, 
métodos, técnicas e equipamentos necessários para a 
realização de suas tarefas específicas, através de sua 
instrução, experiência educação é conhecida como: 
a) Habilidade Material 
b) Habilidade Tirania 
c) Habilidade Técnica 
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d) Habilidade Conceitual 
 
QUESTÃO 28 
Assinale a alternativa que não corresponde a uma 
definição de liderança: 
a) mobilizar os outros a batalhar por aspirações 
compartilhadas 
b) obter resultados desejados, acordados e esperados 
através de empregados engajados 
c) fazer com que os outros tenham vontade de fazer algo 
que você está convencido que deva ser feito. 
d) Mandar, gerir e obrigar que todos façam suas funções 
devidamente correta 
 
QUESTÃO 29 
O líder precisa falar com toda a equipe e conhecer seus 
integrantes. Mas há certas falhas na comunicação de um 
líder que desagradam a todos. Assinale a alternativa que 
corresponde a uma falha de comunicação: 
a) Liderança positiva 
b) Síndrome do Poder 
c) Saber ouvir 
d) Ser Justo 
  
QUESTÃO 30 
Assinale a alternativa que não contempla um tipo de 
Liderança: 
a) Líder autoritário 
b) Líder Democrático 
c) Líder Laissez – Faire 
d) Líder companheiro 
 
QUESTÃO 31 
Observando os níveis hierárquicos dentro da 
adminsitração, distinguem-se três tipos de planejamento:  
a) planejamento estratégico, tático e operacional. 
b) planejamento metódico, flexível e organizacional 
c) planejamento estratégico, inflexível e operacional 
d) planejamento sistêmico, político e organizacional 
 
QUESTÃO 32 
A administração financeira pode ser dividida em áreas de 
atuação, que podem ser entendidas como tipos de meios 
de transações ou negócios financeiros. São estas: 
a) Finanças corporativas, Investimentos e Instituições 
Financeiras 
b) Finanças Legais, Cobranças e Instituições Credoras 
c) Finanças Públicas, Credores e Bancos 
d) Finanças lícitas, licitações e fator econômico 
 
QUESTÃO 33 
Não compete a um controle financeiro dentro do 
orçamento Municipal: 
a) Controle de máquinas, veículos e equipamentos 
b) Controle de pessoal 
c) Movimentação financeira 
d) Controle de patrimônio 

 
 

QUESTÃO 34 
O Orçamento público é um instrumento de planejamento 
e execução das: 
a) Organizações Públicas 
b) Finanças Públicas. 
c) Prefeituras e Câmaras 
d) Organizações Privadas 

 
QUESTÃO 35 
Norteia a elaboração do orçamento de forma a adequar 
às diretrizes e objetivos estabelecidos no plano 
plurianual, restrito ao ano a que se refere. Define as 
metas em termos de programas. Estas definições são 
cabíveis à: 
a) Lei orgânica do Município 
b) Lei de Diretrizes Orçamentárias 
c) Lei de Incentivo Fiscal 
d) Lei de Responsabildiade Fiscal 
 
QUESTÃO 36 
No Brasil, os procedimentos licitatórios são orientados 
principalmente pelas Leis Federais n° 8.666/1993 e 
10.520/2002 que definem as seguintes modalidades de 
licitação, EXCETO: 
a) Concorrência 
b) Tomada de preços 
c) Leilão 
d) Compra direta 
 
QUESTÃO 37 
A licitação é regra para a Administração Pública, quando 
contrata obras, bens e serviços. No entanto, a lei 
apresenta exceções a essa regra, são as chamadas 
dispensas e inexigibilidade. São os casos em que a 
licitação é legalmente dispensada, dispensável ou 
inexigível. Nesse sentido, a possibilidade de compra ou 
contratação sem a realização de licitação é cabível 
apenas: 
a) Quando for de necessidade da prefeitura 
b) Nos casos previstos na lei 
c) Quando for de necessidade extrema 
d) Quando for de Valor muito inferior 
 
QUESTÃO 38 
Os serviços públicos, propriamente ditos, são aqueles 
prestados diretamente à comunidade pela Administração 
depois de definida a sua essencialidade e necessidade. 
Assim são privativos do Poder Público, ou seja: 
a) só a Administração Pública deve prestá-los 
b) qualquer administração privada pode prestá-los 
c) pode ser terceirizado por empresas privadas 
d) qualquer administração, desde que documentada, 

pode prestá-los 
 
QUESTÃO 39 
Outros serviços públicos, chamados de serviços de 
utilidade pública, são aqueles que a Administração 
Pública reconhece a sua conveniência para a coletividade 
prestando-os diretamente ou delegando-os a terceiros, 
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nas condições regulamentadas e sob o seu controle. Por 
exemplo: 
a) transporte coletivo 
b) habitação 
c) saúde 
d) educação 

 
QUESTÃO 40 
São Princípios Fundamentais dos sistemas de  
Administração Pública Federal: 
a) Centralização e Hierarquia 
b) Delegação e execução de serviços 
c) Concentração Administrativa 
d) Execução Implícita direta 
 
QUESTÃO 41 
A jornada normal de trabalho será o espaço de tempo 
durante o qual o empregado deverá prestar serviço ou 
permanecer à disposição do empregador, com 
habitualidade, excetuadas as horas extras; nos termos da 
CF, art. 7º, XIII, sua duração deverá ser de até 8 horas 
diárias, e: 
a) 40 horas semanais 
b) 42 horas semanais 
c) 44 horas semanais 
d) 46 horas semanais 

 
QUESTÃO 42 
A Classificação da jornada de trabalho, quanto à duração 
é chamada de ordinária ou normal quando: 
a) que se desenvolve dentro dos limites estabelecidos 
pelas normas jurídicas. 
b)  que ultrapassam os limites normais. 
c)  quando há termo final para sua prestação 
d)  quando a lei não fixa um termo final 
 
QUESTÃO 43 
Repouso semanal remunerado corresponde á: 
a) folga toda semana em dias estabelecidos pelo 
sindicato 
b)   folga toda semana as sextas feiras 
c) folga a que tem direito o empregado, após 
determinado número de dias ou horas de trabalho por 
semana 
d)   folga toda semana e qualquer dia. 

 
QUESTÃO 44 
Primeiros socorros são os procedimentos de emergência 
que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de 
vida, visando a manter os sinais vitais e evitando o 
agravamento, até que ela receba assistência definitiva. 
Assim sendo: 
I – deixar de prestar socorro significa não dar nenhuma 
assistência à vítima. A pessoa que chama por socorro 
especializado, por exemplo, já está prestando e 
providenciando socorro. 
II – qualquer pessoa que deixe de prestar ou 
providenciar socorro à vítima, podendo fazê-lo, estará 

cometendo o crime de omissão de socorro, mesmo que 
não seja a causadora do evento. 
III – a omissão de socorro e a falta de atendimento de 
primeiros socorros eficiente são os principais motivos de 
mortes e danos irreversíveis nas vítimas de acidentes de 
trânsito. 
IV – os momentos após um acidente, principalmente as 
duas primeiras horas são os mais importantes para se 
garantir a recuperação ou a sobrevivência das pessoas 
feridas. 
Pode-se afirmar que estão corretos os itens: 
a) I e III apenas. 
b) II e IV apenas. 
c) II e III apenas. 
d) I, II, III e IV. 
 
QUESTÃO 45 
As ações e medidas destinadas a evitar acidentes de 
trabalho dependem diretamente do tipo de atividade 
exercida, do ambiente de trabalho e das tecnologias e 
técnicas utilizadas. No entanto, são medias corretas de 
segurança. EXCETO: 
a) no local de trabalho ou no seu posto de trabalho, 
deixe todas as ferramentas sempre à mão para que 
possa improvisar perante situações inesperadas.  
b) saiba quais os riscos e cuidados que deve ter na 
atividade que desenvolve e quais as formas de proteção 
para reduzir esses riscos. 
c) participe sempre nas ações ou cursos de prevenção de 
acidentes que a empresa lhe proporcionar. 
d) aplique as medidas e dispositivos de prevenção de 
acidentes que lhe são facultados, designadamente o uso 
de vestuário de proteção adequado, como as proteções 
auriculares para o ruído, óculos, capacetes e dispositivos 
antiqueda, e equipamento de proteção respiratória, entre 
outras. 
 
QUESTÃO 46 
A remoção ou movimentação de um acidentado deve ser 
feita com um máximo de cuidado, a fim de não agravar 
as lesões existentes. Antes da remoção da vítima, 
devem-se tomar as seguintes providências, exceto: 
a) se houver suspeita de fraturas no pescoço e nas 
costas, evite mover a pessoa.  
b) se houver parada respiratória, inicie a respiração boca 
a boca lentamente, mas não deve ser feita massagem 
cardíaca. 
c) na presença de hemorragia abundante, a 
movimentação da vítima pode levar rapidamente ao 
estado de choque.  
d) para puxá-la para um local seguro, mova-a de costas, 
no sentido do comprimento com o auxílio de um casaco 
ou cobertor. 
 
QUESTÃO 47 
Analise as afirmativas abaixo e assinale a alternativa 
correta Art. 168 (Lei 1090/93) - São proibidas ao 
funcionário toda ação ou omissão capazes de 
comprometer a dignidade e o decoro da função publica, 
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ferir a disciplina e a hierarquia, prejudicar a eficiência do 
serviço ou causar dano a Administração Publica, 
especialmente: 
I -  valer-se de sua qualidade de funcionário, para 
 obter proveito pessoal para si ou para  outrem; 
II -  participar de gerência ou administração de 
 empresa privada, de sociedade civil, ou  exercer 
 comercio, e, nessa qualidade,  transacionar com 
 o Município; 
III -  proceder de forma desidiosa; 
IV - compelir ou aliciar outro funcionário no  sentido 
 de filiação a associação profissional ou sindical, ou a     
       partido político. 
a) I e II apenas estão corretas 
b) I, II e IV apenas estão corretas 
c) I, II, III apenas estão corretas 
d) I, II, III e IV estão corretas 
 
QUESTÃO 48 
Assinale a alternativa Incorreta quanto ao art. 167 (Lei 
1090/93), dos deveres do funcionário público: 
a) manter cooperação e solidariedade com relação aos 
companheiros de trabalho; 
b) manter conduta compatível com a moralidade 
administrativa; 
c) apresentar com ilegalidade ou abuso de poder 
d) zelar pela economia e conservação do material que lhe 
for confiado; 
 
QUESTÃO 49 
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na última 
terça-feira (13 de julho), durante cerimônia de anúncio 
dos termos do processo de concessão para a construção 
do trem-bala, que o Brasil terá condições de inaugurar o 
empreendimento em 2016, ano em que o país sediará os 
Jogos Olímpicos na capital fluminense. 
“Queremos que esteja pronto até as Olimpíadas de 2016. 
Acho plenamente possível inaugurar essas obras até 
2016. Sobre este assunto, assinale a alternativa correta: 
a) o trem bala irá ligar o Rio de Janeiro a São Paulo 
b) o trem bala irá ligar o Rio de Janeiro a Belo Horizonte 
c) O trem bala irá ligar o Rio de Janeiro a Vitória 
d) O trem bala irá ligar o Rio de Janeiro a Salvador 
 
QUESTÃO 50 
O fim de uma Copa do Mundo sugere uma palavra-
chave: renovação. Na seleção brasileira, a urgência por 
novos nomes, de preferência jovens, foi deflagrada com 
a eliminação no Mundial. A seleção do Técnico Dunga, 
com média de 29 anos, foi eliminada: 
a)   Pela Holanda nas semifinais com 1 gol de diferença. 
b) Pela Holanda nas quartas de final com 1 gol de 
diferença. 
c) Pela Holanda nas oitavas de final com 1 gol de 
diferença. 
d)  Pela Holanda na fase inicial com 1 gol de diferença. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





