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Ao receber este Caderno de Questões, confira se o cargo indicado é aquele para o qual você
está concorrendo. Verifique se constam deste Caderno, de forma legível, cinquenta questões de
múltipla escolha. Caso contrário, notifique imediatamente ao fiscal.
Além deste Caderno de Questões, você deverá ter recebido a Folha de Respostas.
Verifique se seus dados conferem com os que aparecem na Folha de Respostas. Em caso
afirmativo, assine-a e leia atentamente as instruções para seu preenchimento. Caso contrário,
notifique imediatamente ao fiscal.
Sob pena de eliminação do concurso, não é permitido que faça uso de instrumentos auxiliares
para cálculos ou desenhos, ou que porte qualquer dispositivo eletrônico que sirva de consulta ou
comunicação.
Você vai verificar que cada questão de múltipla escolha apresenta cinco opções de respostas,
sendo apenas uma correta. Na Folha de Respostas, para cada questão, assinale apenas uma
opção, pois será atribuída pontuação zero à questão da prova que contiver mais de uma ou
nenhuma resposta assinalada, emenda ou rasura.
O tempo disponível para você fazer esta prova, incluindo o preenchimento da Folha de
Respostas, é de quatro horas.
Colabore com o fiscal, na coleta da impressão digital.
Use caneta esferográfica de corpo transparente e de ponta média com tinta azul ou preta para
preencher a Folha de Respostas.
Reserve um tempo que seja suficiente para preencher a Folha de Respostas.
Terminando a prova, entregue ao fiscal o Caderno de Questões e a Folha de Respostas
assinada. A não entrega da Folha de Respostas implicará na sua eliminação no Concurso.
Você poderá levar seu Caderno de Questões, ao terminar a prova, quando faltar no máximo uma
hora para o término da mesma e desde que permaneça em sala até esse momento.

Após o aviso para o início da prova, você deverá permanecer no local
de realização da mesma por, no mínimo, sessenta minutos.
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Parte I: Conhecimentos Específicos
01

É um periférico de entrada e saída de dados:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

caixa de som.
monitores de vídeo CRT.
pendrive.
mouse.
teclado.

05
São extensões de arquivos de áudio, vídeo e
imagem, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

02
Os diversos modelos de computadores
agrupam na memória, por vezes, os bytes em
grupos de 2, 4, 6 e até 8, dando um endereço
particular para cada um desses grupos. No
endereçamento da memória, esse grupo de bytes
recebe o nome de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

06
São atividades realizadas por um sistema
operacional, EXCETO:
(A)
(B)
(C)

firmware.
chip.
palavra.
unicode.
BIOS.

(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

POST e BIOS.
Linux e Powerpoint.
Excel e Calc.
Word e Windows.
Windows e Linux.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Coluna I
1. Freeware
2. Shareware
3. Trial
4. Software Livre

possui código fonte aberto para modificações.
distribuído com baixo custo mas geralmente
exige o pagamento e registro para utilização
legal e completa.
é gratuito, mas com funcionalidades limitadas.
é gratuito, além de permitir cópia e
redistribuição para outros usuários.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

ser gratuito, ou seja, não ter custo algum.
possuir licença do tipo freeware.
ter seu código-fonte aberto.
ser de domínio público.
possuir liberdades de executar, estudar,
modificar e distribuir o programa.

09
Nas redes de computadores, o layout da rede
e a forma como as informações percorrem a rede
são representadas, respectivamente, pelo(a):

Coluna II

( )
( )

UBUNTU e SUSE.
LILO e GRUB.
ReiserFS e Ext3.
GNOME e KDE.
Firefox e Thunderbird.

08
É uma condição necessária e suficiente para
o software ser considerado um software livre:

04
Alguns
tipos
de
programas
estão
disponibilizados na Coluna I. Estabeleça a correta
correspondência
com
suas
características,
disponibilizadas na Coluna II.

( )
( )

gerenciar recursos de hardware.
interpretar comandos realizados pelo usuário.
permitir a interface entre o usuário e a
máquina.
elaborar a formatação de documentos.
gerenciar a memória do microcomputador.

07
São distribuições do sistema operacional
Linux:

03
São exemplos de software básico e de
software aplicativo, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mpg, tiff e wav.
wma, png e wmv.
wma, avi e bmp.
gif, bmp e mpg.
avi, mp3 e jpg.

4, 2, 3 e 1.
1, 4, 3 e 2.
2, 3, 1 e 4.
1, 3, 4 e 2.
4, 1, 3 e 2.

3

topologia lógica e topologia física.
tipo de rede e modelo de rede.
modo de operação da comunicação e tipo de
processamento.
tipo de processamento e modo de operação
da comunicação.
topologia física e topologia lógica.

10
Alguns conceitos relacionados à Internet
estão disponibilizados na Coluna I. Estabeleça a
correta correspondência com suas definições,
disponibilizadas na Coluna II.

13
No Windows 7, existe uma região sinalizada
por uma bandeirinha que mostra se o sistema
operacional se encontra com problemas e sugere
soluções. Essa região é conhecida como:

Coluna I

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

1. cookie
2. URL
3. host
4. plug-in
5. browser

painel de controle.
central de ações.
área de trabalho.
painel de navegação.
firewall.

14
No Word 2010, são algumas das
configurações de margens disponíveis no grupo
configurar páginas:

Coluna II
( )
( )
( )
( )
( )

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

endereço para localizar um recurso na web.
qualquer computador ligado à Internet.
programa adicional utilizado para habilitar
funções extras nos navegadores.
software que permite navegação pelas páginas
da web.
pequeno arquivo contendo código criado por
um site na web para identificação do usuário.

15
Na planilha Excel, os dados inseridos são
entendidos por três maneiras pelo programa. São
elas:

A sequência correta, de cima para baixo, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

3, 2, 1, 5 e 4.
2, 3, 4, 5 e 1.
1, 2, 5, 4 e 3.
2, 5, 4, 1 e 3.
3, 2, 4, 5 e 1.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

RSS.
phishing.
certificação digital.
antispam.
captchas.

Twitter e Linkedin.
Facebook e Instagram.
Instagram e Linkedin.
Linkedin e Twitter.
Whatsapp e Instagram.

17
São exemplos de navegador e de webmail
utilizados na Internet, respectivamente:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

12
Na
segurança
da
informação,
são
considerados mecanismos de ataques ou
mecanismos de defesa os abaixo relacionados,
EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

gráfico, tabela e texto.
tabela, cálculo e gráfico.
texto, cálculo e gráfico.
número, texto e cálculo.
cálculo, número e tabela.

16
São exemplos de uma rede social utilizada
para relacionamento profissional e de uma rede
social que normalmente consome pouca banda
para tráfego de dados, respectivamente:

11
Uma grande parte dos correios eletrônicos e
webmails possui um recurso que garante verificar
se o destinatário da mensagem é uma fonte
fidedigna, além de assegurar a integridade da
mensagem. Esse recurso é conhecido como:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

espelhada e moderada.
centralizar e justificar.
superior e rascunho.
cabeçalho e rodapé.
folha de rosto e página em branco.

Google Chrome e Hotmail.
Konqueror e MSN Messenger.
Mozilla Firefox e Skype.
Internet Explorer e Whatsapp.
Mozilla Thunderbird e Microsoft Outlook.

18
No Ensino à Distância (EAD), o processo de
ensino e aprendizagem online tem como
característica marcante:

phishing.
DMZ.
firewall.
spoofing.
RAID.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

4

ter interação mediada pelos alunos.
ser centralizada no aluno.
utilizar comunicação um para muitos.
ser presencial ou dependente de local.
ser centralizada no professor.

19
São características do ambiente Moodle as
abaixo relacionadas, EXCETO:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

mangueira só pelo prazer de dedilhar as cordas da
guitarra e do coração.
6
Neste litoral, que foi berço de heróis, de
marinheiros, onde os saveiros da imaginação
cruzavam as águas dos mares bravios em busca de
peixes, de sereias e da proteção de Iemanjá, ali se
instalaram civilizações feitas das sobras de outras
tantas culturas. Cada qual fincando hábitos,
expressões, loucas demências nos nossos peitos.
7
Este Brasil que critico, examino, amo, do qual
nasceu Machado de Assis, cujo determinismo falhou
ao não prever a própria grandeza. Mas como poderia
este mulato, este negro, este branco, esta alma
miscigenada, sempre pessimista e feroz, acatar uma
existência que contrariava regras, previsões,
fatalidades? Como pôde ele, gênio das Américas,
abraçar o Brasil, ser sua face, soçobrar com ele e
revivê-lo ao mesmo tempo?
8
Fomos portugueses, espanhóis e holandeses,
até sermos brasileiros. Uma grei de etnias ávidas e
belas, atraída pelas aventuras terrestres e marítimas.
Inventora, cada qual, de uma nação foragida da
realidade mesquinha, uma espécie de ficção
compatível com uma fábula que nos habilite a
frequentar com desenvoltura o teatro da história.

é um ambiente de aprendizado dinâmico e
modular.
é um pacote de software para produzir cursos
baseados na internet e web sites.
foi desenvolvido na linguagem PHP.
pode ser executado somente com o sistema
operacional Windows.
é um software livre com licença do tipo GNU
Public Licence.

20
São exemplos de atividades síncronas no
ambiente virtual de aprendizagem:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

e-mail e chat.
chat e fórum.
fórum e e-mail.
teleconferência e fórum.
videoconferência e chat.

Parte II: Língua Portuguesa
Leia o texto abaixo e responda às questões
propostas.
O Brasil é minha morada

(PIÑON, Nélida. Aprendiz de Homero. Rio de Janeiro: Editora
Record, 2008, p. 241-243, fragmento.)

21
Ao discorrer sobre os muitos fatores que a
tornam orgulhosa do Brasil, a enunciadora faz uso
de inúmeros argumentos de fortes efeitos
persuasivos. Dos fragmentos abaixo transcritos,
aquele em que a linha de argumentação se
desenvolveu com sentido opositivo é:

1
Permita-me que lhes confesse que o Brasil é a
minha morada. O meu teto quente, a minha sopa
fumegante. É casa da minha carne e do meu espírito.
O alojamento provisório dos meus mortos. A caixa
mágica e inexplicável onde se abrigam e se
consomem os dias essenciais da minha vida.
2
É a terra onde nascem as bananas da minha
infância e as palavras do meu sempre precário
vocabulário. Neste país conheci emoções revestidas
de opulenta carnalidade que nem sempre
transportavam no pescoço o sinete da advertência,
justificativa lógica para sua existência.
3
S e m dúvida, o Brasil é o paraíso essencial da
minha memória. O que a vida ali fez brotar com
abundância, excedeu ao que eu sabia. Pois cada
lembrança brasileira corresponde à memória do
mundo, onde esteja o universo resguardado. Portanto,
ao
apresentar-me
aqui
como
brasileira,
automaticamente sou romana, sou egípcia, sou
hebraica. Sou todas as civilizações que aportaram
neste acampamento brasileiro.
4
Nesta terra, onde plantando-se nascem a
traição, a sordidez, a banalidade, também afloram a
alegria, a ingenuidade, a esperança, a generosidade,
atributos alimentados pelo feijão bem temperado, o
arroz soltinho, o bolo de milho, o bife acebolado, e
tantos outros anjos feitos com gema de ovo, que deita
raízes no mundo árabe, no mundo luso.
5
Deste país surgiram inesgotáveis sagas,
narradores astutos, alegres mentirosos. Seres
anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos e
do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas,
africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias. Criaturas
que, afinadas com a torpeza e as inquietudes do seu
tempo, acomodam-se esplêndidas à sombra da

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

5

“Neste país conheci emoções revestidas de
opulenta carnalidade que nem sempre
transportavam no pescoço o sinete da
advertência, justificativa lógica para sua
existência.” (2º §)
“S e m dúvida, o Brasil é o paraíso essencial
da minha memória. O que a vida ali fez
brotar com abundância, excedeu ao que eu
sabia. Pois cada lembrança brasileira
corresponde à memória do mundo, onde
esteja o universo resguardado.” (3º §)
“Nesta terra, onde plantando-se nascem a
traição, a sordidez, a banalidade, também
afloram a alegria, a ingenuidade, a
esperança,
a
generosidade,
atributos
alimentados pelo feijão bem temperado, o
arroz soltinho, o bolo de milho, o bife
acebolado”. (4º §)
“Neste litoral, que foi berço de heróis, de
marinheiros, onde os saveiros da imaginação
cruzavam as águas dos mares bravios em
busca de peixes, de sereias e da proteção de
Iemanjá, ali se instalaram civilizações feitas
das sobras de outras tantas culturas.” (6º §)
“Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída
pelas aventuras terrestres e marítimas.” (8º §)

25
“Portanto, ao apresentar-me aqui como
brasileira, automaticamente sou romana, sou
egípcia, sou hebraica.” (3º §)

22
A leitura correta do texto indica que o
elemento de coesão textual destacado em cada
fragmento
abaixo
está
ERRONEAMENTE
informado na opção:
(A)
(B)

(C)

(D)
(E)

O período transcrito acima, em relação ao que lhe
antecede no texto, exprime o sentido de:

“justificativa lógica para SUA existência.” (2º §) /
“emoções revestidas de opulenta carnalidade”.
“O que a vida ALI fez brotar com abundância,
excedeu ao que eu sabia.” (3º §) / “o Brasil é o
paraíso essencial da minha memória.”
“Criaturas que, afinadas com a torpeza e as
inquietudes do SEU tempo, acomodam-se
esplêndidas à sombra da mangueira”. (5º §) /
“Criaturas”.
“CUJO determinismo falhou ao não prever a
própria grandeza.” (7º §) / “Este Brasil”.
“Como pôde ele, gênio das Américas, abraçar o
Brasil, ser sua face, soçobrar com ele e
revivê-LO ao mesmo tempo?” (7º §) / “o Brasil”.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

26
“acomodam-se esplêndidas à sombra da
mangueira”. (5º §)
Das alterações feitas na redação do fragmento
acima, está em DESACORDO com as normas de
emprego do acento indicativo da crase a seguinte:
(A)

23
Dos fragmentos abaixo, aquele em que a
conjunção coordenativa E, em destaque, está
empregada em sentido distinto das demais é:
(A)
(B)

(C)
(D)
(E)

(B)
(C)

“É casa da minha carne E do meu espírito.”
(1º §)
“É a terra onde nascem as bananas da minha
infância E as palavras do meu sempre
precário vocabulário.” (2º §)
“poetas dos sonhos E do sarcasmo”. (5º §)
“as cordas da guitarra E do coração.” (5º §)
“soçobrar com ele E revivê-lo ao mesmo
tempo?” (7º §)

(D)
(E)

“Uma GREI de etnias ávidas e belas, atraída pelas
aventuras terrestres e marítimas.” (8º §)
Com base na significação contextual dos vocábulos,
a
opção
em
que
estão
relacionados,
respectivamente, os significados dos vocábulos em
destaque nos fragmentos transcritos acima, é:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

Das alterações feitas na oração adjetiva iniciada
pelo pronome relativo em destaque, aquela que
está INADEQUADA às normas de regência, de
acordo com o padrão culto da língua, é:

(B)
(C)
(D)
(E)

acomodam-se esplêndidas àquela sombra da
mangueira.
acomodam-se esplêndidas às inúmeras
sombras da mangueira.
acomodam-se esplêndidas à essa sombra da
mangueira.
acomodam-se esplêndidas à minha sombra
da mangueira.
acomodam-se esplêndidas às novas sombras
da mangueira.

27
“Deste país surgiram inesgotáveis SAGAS,
narradores astutos, alegres mentirosos.” (5º §)

24
“Este Brasil que critico, examino, amo, do
qual nasceu
Machado
de
Assis,
CUJO
determinismo falhou ao não prever a própria
grandeza.” (7º §)

(A)

adição.
conclusão.
explicação.
concessão.
conformidade.

sobre cujo determinismo encontrou-se ao não
prever a própria grandeza.
de cujo determinismo dependia ao não prever
a própria grandeza.
para cujo determinismo contribuiu ao não
prever a própria grandeza.
em cujo determinismo confiou ao não prever
a própria grandeza.
a cujo determinismo esteve subordinado ao
não prever a própria grandeza.

fábulas / região.
lendas / história.
nobrezas / clã.
narrativas / família.
boêmios / congregação.

28
“Pois cada lembraNÇA brasileira corresponde
à memória do mundo”. (3º §)
“Criaturas que, afinadas com a torpEZA e as
inquietudes do seu tempo”. (5º §)
São sinônimos, respectivamente, dos sufixos em
destaque nos vocábulos acima os sufixos
empregados na formação das palavras:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

6

traição e banalidade.
advertência e mortuárias.
fumegante e alojamento.
sordidez e inquietudes.
alegria e brasileira.

29
Abaixo, foram transcritos trechos do texto e,
ao lado, eles foram reescritos. A opção em que, ao
se reescrever o trecho, houve alteração do sentido
original é:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

32
De acordo com a Lei Orgânica do Município
de Niterói, as entidades dotadas de personalidade
jurídica que compõem a Administração Indireta do
Município se classificam em:

“Permita-me que lhes confesse que o Brasil é
a minha morada.” (1º §) / Permita-me
confessar-lhes ser o Brasil a minha morada.
“Portanto, ao apresentar-me aqui como
brasileira, automaticamente sou romana”.
(3º §) / Portanto, a despeito de apresentar-me
aqui como brasileira, automaticamente sou
romana.
“Criaturas que, afinadas com a torpeza e as
inquietudes do seu tempo, acomodam-se
esplêndidas à sombra da mangueira”. (5º §) /
Criaturas que, visto estarem afinadas com a
torpeza e as inquietudes do seu tempo,
acomodam-se esplêndidas à sombra da
mangueira.
“Fomos
portugueses,
espanhóis
e
holandeses, até sermos brasileiros.” (8º §) /
Fomos
portugueses,
espanhóis
e
holandeses, até que fôssemos brasileiros.
“Uma grei de etnias ávidas e belas, atraída
pelas aventuras terrestres e marítimas.” (8º §)
/ Uma grei de etnias ávidas e belas, que as
aventuras terrestres e marítimas atraíram.

(A)

(B)

(C)

(D)

30
“Deste país surgiram inesgotáveis sagas,
narradores astutos, alegres mentirosos. Seres
anônimos, heróis de si mesmos, poetas dos sonhos
e do sarcasmo, senhores de máscaras venezianas,
africanas, ora carnavalescas, ora mortuárias.” (5º §)

(E)

Entre os dois períodos do fragmento transcrito
acima, a coesão textual se estabelece pelo fato de
o 2º período estar para o 1º na função de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

predicado.
objeto direto.
sujeito.
predicativo.
aposto.

33
Com relação ao afastamento dos profissionais
de educação, dispõe a Lei Orgânica do Município de
Niterói que estes podem ser afastados:

Parte III: Lei Orgânica do Município de Niterói

31
Os vereadores são invioláveis por suas
opiniões, palavras e votos:
(A)
(B)
(C)
(D)

(E)

autarquias, entidades dotadas de personalidade
jurídica de direito privado, com patrimônio e
capital do Município, criadas por lei para
exploração de atividades econômicas que o
Município seja levado a exercer, por força de
contingência ou conveniência administrativa,
podendo revestir-se de qualquer das formas
admitidas em direito.
subprefeituras,
entidades
dotadas
de
personalidade jurídica de direito público,
decorrentes de descentralização administrativa,
para assumir competência de gestão da
Prefeitura nas regiões administrativas.
empresas públicas, entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado, criadas
por lei, para exploração de atividades
econômicas, sob a forma de sociedades
anônimas, cujas ações, com direito a voto,
pertençam, em sua maioria, ao Município ou a
entidade da administração indireta.
sociedades de economia mista, serviços
autônomos, criados por lei, com personalidade
jurídica, patrimônio e receita própria, para
executar atividades típicas da administração
pública que requeiram, para seu melhor
funcionamento,
gestão
administrativa
e
financeira descentralizada.
fundações públicas, entidades dotadas de
personalidade jurídica de direito privado, criadas
em virtude de autorização legislativa, para o
desenvolvimento de atividades que não exijam
execução por órgão ou entidades de direito
público,
com
autonomia
administrativa,
patrimônio próprio, gerido pelos respectivos
órgãos de direção, e funcionamento custeado
por recursos do Município e outras fontes, para
atender às necessidades municipais no campo
da assistência e atividades de lazer, esporte,
cultura, educação e saúde.

(A)
(B)

na circunscrição do Estado.
no âmbito da Câmara Municipal.
na circunscrição do Município.
em qualquer parte do território nacional,
independentemente de estar em missão ou
não.
em missão legislativa, em qualquer parte do
território nacional.

(C)
(D)
(E)

7

livremente.
por licença sindical ou para exercício de
cargo em comissão, ficando vedado o
aproveitamento de pessoal de magistério em
serviços burocráticos ou administrativos do
Município.
em regra, somente por licença sindical.
em regra, somente para exercício de cargo
em comissão.
para exercício de cargo em comissão, com
exceção do pessoal de magistério.

34
Acerca das atribuições e proibições do
Município de Niterói, de acordo com a Lei Orgânica
do Município de Niterói, é correto afirmar que:
(A)
(B)

(C)

(D)

(E)

37
Acerca das disposições sobre a Administração
Pública na Lei Orgânica de Niterói, analise as
seguintes afirmativas.

ao Município é vedado se recusar a dar fé a
documentos públicos.
ao Município é permitido outorgar isenções e
anistias fiscais, independentemente de
autorização legislativa.
compete ao Município, em conjunto com a
União e o Estado, disciplinar os serviços e
horários de carga e descarga e determinar os
veículos que podem circular em cada tipo de
via pública municipal.
é vedado ao Município regulamentar o
serviço de carros de aluguel, inclusive com o
uso de taxímetro.
compete privativamente ao Município impedir
a evasão, a destruição e a descaracterização
de obras de arte e de outros bens de valor
histórico, artístico ou cultural, no âmbito de
sua circunscrição municipal.

I
II
III

Das afirmativas acima:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

35
A autorização de realização de empréstimos,
operação ou acordo de qualquer natureza, de
interesse do Município, é de competência:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

privativa da Câmara Municipal.
privativa do Prefeito Municipal.
da Câmara Municipal, com sanção do Prefeito.
do Prefeito Municipal, com aprovação da
Câmara Municipal.
conjunta, do Prefeito e da Câmara Municipal.

(B)

(C)

(D)

(E)

apenas I e III estão corretas.
apenas II está correta.
todas estão corretas.
apenas I e II estão corretas.
apenas III está correta.

38
Será realizado censo escolar, de acordo com
a Lei Orgânica do Município de Niterói, a cada:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

36
Em eleições para o Prefeito do Município de
Niterói, antes do segundo turno, o candidato mais
votado, Euclides da Cunha, acabou por se tornar
inelegível, não podendo mais concorrer com Manuel
Bandeira, segundo colocado. Ao analisar a quantidade
de votos aos demais candidatos, verificou-se ter havido
empate entre os candidatos Marcos Taffel e Machado
Borba, que obtiveram o mesmo número de votos,
ficando ambos em terceiro lugar. Marcos Taffel tem
60 anos, e Machado Borba, 57 anos. Na hipótese, a
solução dada pela Lei Orgânica do Município é:
(A)

É vedada a fixação de limite máximo de idade
para candidatos a concurso público no Município.
É obrigatória a participação do Sindicato dos
Funcionários Municipais nas negociações
coletivas de trabalho.
É vedada à nomeação ou designação para
qualquer cargo, emprego ou função pública de
livre nomeação e exoneração na Administração
Pública Municipal de Niterói, Direta e Indireta,
Autárquica ou Fundacional dos Poderes
Executivo e Legislativo, de quem seja inelegível
em razão de condenação decorrente de ato ilícito,
nos termos da Legislação Federal, Lei
Complementar nº 135/2010.

refazer o primeiro turno, com todos os
candidatos.
permitir que o vice da chapa de Euclides da
Cunha possa concorrer no lugar do candidato
afastado, tendo o partido prazo de dois dias para
recompor a chapa.
permitir que o segundo turno se realize com
Marcos Taffel, Machado Borba e Manuel
Bandeira.
realizar o segundo turno entre Manuel Bandeira
e Marcos Taffel, por ser este mais idoso que
Machado Borba.
realizar o segundo turno entre Manuel Bandeira
e Machado Borba, por ser este mais novo que
Marcos Taffel.
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dois anos.
três anos.
quatro anos.
cinco anos.
dez anos.

39
O Município de Niterói pretende celebrar
convênio com o Governo do Estado do Rio de
Janeiro e a União, para gestão de escolas
profissionalizantes no Município, em especial nas
áreas de turismo, eletrotécnica e mecânica naval,
com cessão de profissionais do magistério do
Estado e da União, para assumirem as escolas,
sendo que os profissionais seriam incorporados ao
serviço público municipal. Considerando a hipótese
em tela, é correto afirmar que o convênio:
(A)
(B)
(C)

(D)

(E)

Parte IV: Estatuto dos Funcionários Públicos
Municipais de Niterói
41
De acordo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Niterói, o retorno de
funcionário demitido ao serviço público municipal,
com ressarcimento do vencimento, direitos e
vantagens atinentes ao cargo, denomina-se:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

poderá ser celebrado, independente de
autorização legislativa.
poderá ser celebrado, com autorização prévia da
Câmara Municipal.
não poderá ser celebrado, pois a Lei Orgânica
do Município de Niterói, proíbe quaisquer
espécies de convênios entre o Município de
Niterói e outros entes da Federação.
não poderá ser celebrado, pois embora a Lei
Orgânica do Município de Niterói, permita a
celebração de convênios, é vedado ao Poder
Público
Municipal
estabelecer vínculo
empregatício com o pessoal do magistério
integrante de outras redes de ensino, por força
de algum convênio.
só poderá ser celebrado com o Governo do
Estado, pois a Lei Orgânica do Município de
Niterói, veda a celebração de convênios dessa
natureza com a União.

42
Sobre o afastamento do servidor para estudo
no exterior ou em outro local do território nacional, é
correto afirmar que:

(A)

(B)

(C)

40
Acerca das disposições sobre educação,
presentes na Lei Orgânica do Município de Niterói,
é INCORRETO afirmar que:
(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

acesso.
promoção.
reintegração.
transferência.
readaptação.

(D)

é vetado ao Município qualquer tipo de
convênio com a iniciativa privada, visando à
concessão de bolsa de estudo.
é facultativa no currículo pré-escolar a
atividade de Educação Física, na rede
municipal de ensino.
a instituição de ensino religioso, como
disciplina dos horários normais das escolas
municipais, será administrada com matrícula
facultativa e ministrada por professores do
próprio quadro do magistério Municipal,
garantindo o seu caráter ecumênico, e
garantia de atividade alternativa aos alunos
não matriculados para ensino religioso.
fica garantida a adaptação dos prédios
escolares a fim de permitir o livre trânsito dos
portadores de deficiência.
não será permitida, a qualquer título, a
instituição de taxas escolares ou qualquer
espécie de cobrança ao aluno, no âmbito da
escola, pelo fornecimento de material didático
escolar,
transporte,
alimentação
ou
assistência à saúde.

(E)

o afastamento se dará sem percepção de
vencimento se houver bolsa concedida por
entidade ao governo municipal e o
afastamento se der no interesse da
Administração, reconhecido pelo Prefeito.
o cônjuge do servidor bolsista afastado, se
também servidor municipal, será autorizado a
acompanhá-lo, com direito à percepção dos
vencimentos e vantagens recebidos.
o servidor afastado deverá apresentar
relatório circunstanciado dos estudos ou
atividades desenvolvidos, dentro de sessenta
dias do término do afastamento.
se houver acumulação de cargos, o servidor
será afastado do segundo cargo sem
vencimentos e com interrupção da contagem
de tempo de serviço, na hipótese de a bolsa
ser concedida pela entidade ao Governo
Municipal e houver interesse para a
Administração, e o afastamento for inferior a
doze meses.
o servidor afastado com percebimento dos
seus vencimentos e vantagens será obrigado
a restituir o que percebeu durante o
afastamento, se for demitido, exonerado ou
licenciado para assuntos particulares nos três
anos subsequentes ao término da bolsa.

43
De acordo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Niterói, o adicional por
tempo de serviço:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

9

não servirá como base de cálculo para
futuros adicionais ou aumentos.
servirá como base de cálculo para futuros
adicionais ou aumentos.
servirá de base de cálculo para futuros
adicionais, mas não para novos aumentos.
servirá de base de cálculo para novos
aumentos, mas não para futuros adicionais.
servirá como base de cálculo proporcional
para futuros adicionais ou aumentos.

Das afirmativas acima:

44
O pedido de reconsideração e o recurso,
quando cabíveis, interrompem a prescrição até:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

três vezes.
duas vezes.
cinco vezes.
quatro vezes.
uma vez.

48
São hipóteses de afastamento consideradas
como tempo de serviço efetivo os afastamentos em
virtude de:

45
Alzenir prestou serviços em órgão estadual
ao mesmo tempo em que prestou serviço em órgão
do Município. De acordo com o Estatuto dos
Funcionários Públicos do Município de Niterói, a
acumulação do tempo de serviço no mesmo ente:

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

O salário-família:

(A)

será sujeito a imposto ou taxa e servirá de
base para qualquer contribuição de finalidade
assistencial.
não será sujeito a qualquer imposto ou taxa,
nem servirá de base para qualquer
contribuição, ainda que de finalidade
assistencial.
será sujeito a imposto ou taxa, mas não
servirá de base para contribuição de
finalidade assistencial.
será parcialmente sujeito a imposto ou taxa e,
também parcialmente, servirá de base para
contribuição de finalidade assistencial.
será facultativamente sujeito a imposto ou
taxa e, também facultativamente, servirá de
base para contribuição de finalidade
assistencial.

(B)

(C)
(D)
(E)

47
Acerca
da
promoção,
afirmativas seguintes.

I

II
III

(A)

é possível em qualquer hipótese.
não é possível.
é possível, desde que haja correlação de
matérias.
é possível, desde que haja compatibilidade
de horários.
não é possível, porque a acumulação de
tempo de serviço só é possível entre dois
entes federativos de mesmo escalão.

46

considere

apenas I está correta.
apenas III está correta.
todas estão corretas.
apenas I e II estão corretas.
apenas I e III estão corretas.

(B)

(C)

(D)

(E)

férias; moléstia devidamente comprovada na
forma regulamentar por cinco dias; período
de afastamento compulsório, determinado
pela autoridade sanitária.
recolhimento à prisão, se absolvido ou
reabilitado, ao final; luto por falecimento de
enteado, por até cinco dias; casamento, por
até sete dias.
licença para tratamento de saúde; licença a
funcionário acidentado em serviço; mandato
legislativo, ou executivo federal ou estadual.
candidatura a cargo eletivo, do registro de
candidatura ao dia seguinte ao da eleição;
casamento por até cinco dias; exercício de
mandato de Prefeito.
licença à gestante; convocação para o
serviço militar; luto por falecimento de
cônjuge, por cinco dias.

49
De acordo com o Estatuto dos Funcionários
Públicos Municipais de Niterói, o servidor, em cada
período de cinco anos, pode tirar licença para
tratamento de doença em pessoa da família por, no
máximo:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

as

As
promoções
serão
obrigatoriamente
realizadas de doze em doze meses, sempre
no dia consagrado ao funcionário, desde que
verificada a existência de vaga, na forma da
regulamentação própria.
O funcionário em exercício de mandato eletivo
federal, estadual ou municipal pode ser
promovido por antiguidade e por merecimento.
Na promoção dos ocupantes dos cargos de
classe inicial de série de classes, o primeiro
desempate se determinará pela classificação
obtida em concurso.

10

dois anos, seguidos ou intercalados.
um ano, seguido ou intercalado.
seis meses, seguidos ou intercalados.
três anos, seguidos ou intercalados.
dezoito meses, seguidos ou intercalados.

50
André, servidor público da Secretaria de
Educação, não se conforma por ter sido preterido
em promoção por Márcia, que acabou por se tornar
sua chefe. Um dia, ao ser repreendido verbalmente
pela mesma, dentro da repartição, começa a
ofendê-la, aduzindo que não aceita ser mandado
por mulher, e insinuando que Márcia teria se valido
de meios escusos para garantir sua promoção.
Márcia o adverte, argumentando que esse
comportamento é passível de penalidade. André,
então, destemperado, lhe desfere violento tapa no
rosto, fazendo-a cair. André somente para com a
agressão após ser contido por outros colegas de
trabalho, e continua ofendendo Márcia verbalmente,
com
inúmeras
ofensas
de
baixo
calão.
Considerando o comportamento de André, este
deve ser punido, de acordo com o Estatuto dos
Funcionários Públicos Municipais de Niterói, com a
pena de:
(A)
(B)
(C)
(D)
(E)

suspensão.
advertência.
destituição de função.
cassação de aposentadoria.
demissão.

11
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