
 

 

 

 

Caderno de Questões 

Concurso Público • Prefeitura Municipal de Porto Feliz – Edital 004/2016 

BOMBEIRO                                                                          

Nível Médio 

Dia: 23 de outubro de 2016 – Horário das 09h00 às 12h00. 

Duração: 3 (três) horas, incluindo o tempo para preencher o CARTÃO-RESPOSTA. 

 

 

1. Verifique, no CARTÃO-RESPOSTA, se os seus dados estão 

registrados corretamente e se o Cargo para o qual se inscreveu 

corresponde ao Cargo descrito no CARTÃO-RESPOSTA. Caso 

haja alguma divergência, comunique-a imediatamente ao 

aplicador da sala. 

 

2. ATENÇÃO: após a conferência, escreva e assine seu nome nos 

espaços próprios do CARTÃO-RESPOSTA com caneta 

esferográfica de tinta azul ou preta. 

 

3. Este CADERNO DE QUESTÕES contém 40 questões 

numeradas de 1 a 40, dispostas da seguinte maneira: 

 

a) As questões de número 01 a 15 são de Português; 

b) As questões de número 16 a 20 são de Raciocínio Lógico; 

c) As questões de número 21 a 40 são de Conhecimentos 

Específicos. 

 

4. Confira se seu CADERNO DE QUESTÕES contém a quantidade 

de questões e se essas questões estão na ordem mencionada 

na instrução anterior. Caso o caderno esteja incompleto, tenha 

defeito ou apresente qualquer divergência, comunique ao 

aplicador da sala para que ele tome as providências cabíveis.  

 

5. Para cada uma das questões objetivas, são apresentadas 5 

opções. Apenas uma responde corretamente à questão. 

 

6. Não é permitido qualquer tipo de consulta e/ou utilização de 

folhas de rascunhos pessoais, sendo que, o candidato poderá 

utilizar a folha disponibilizada neste CADERNO DE QUESTÕES. 

 

7. A interpretação das questões é parte integrante da prova, não 

sendo permitidas perguntas ao(s) aplicador(es). 

8. Reserve os 30 minutos finais para marcar seu CARTÃO-

RESPOSTA. O rascunho e as marcações assinaladas no 

CADERNO DE QUESTÕES não serão considerados na 

avaliação. 

 

9. Quando terminar a prova, acene para chamar o aplicador e 

entregue este CADERNO DE QUESTÕES e o CARTÃO-

RESPOSTA. 

 

10. Você poderá deixar o local de prova somente após decorrida 1 

uma hora do início da aplicação e NÃO poderá levar seu 

CADERNO DE QUESTÕES. 

 

11. Não destaque folhas da prova, sendo que será permitido levar 

apenas a primeira folha de RASCUNHO/RESPOSTAS. Para 

isto, basta solicitar ao aplicador que a destaque na entrega final. 

 

12. ATENÇÃO: CELULARES DESLIGADOS E SEM BATERIA!!! 

 

 

 

 

 

 

 

13. APÓS O TÉRMINO DA PROVA, FICA PROIBIDA A 

PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. NÃO 

SERÁ PERMITIDO USAR OS BANHEIROS, SENDO QUE OS 

CANDIDATOS DEVERÃO UTILIZÁ-LOS, TÃO SOMENTE, 

ANTES E DURANTE A PROVA. 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES SEGUINTES:  
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GABARITO 
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PORTUGUÊS 

 
 

Instruções: As questões de números 1 e 2 devem ser 

resolvidas com base no texto que segue: 

NOTÍCIA 

A obesidade tornou-se uma epidemia global, segundo a 
Organização Mundial da Saúde, ligada à Organização das 
Nações Unidas. O problema vem atingindo um número cada 
vez maior de pessoas em todo o mundo, e entre as principais 
causas desse crescimento estão o modo de vida sedentário e 
a má alimentação. Segundo um médico especialista em 
cirurgia de redução de estômago, a taxa de mortalidade entre 
homens obesos de 25 a 40 anos é 12 vezes maior quando 
comparada à taxa de mortalidade entre indivíduos de peso 
normal. O excesso de peso e de gordura no corpo 
desencadeia e piora problemas de saúde que poderiam ser 
evitados. Em alguns casos, a boa notícia é que a perda de 
peso leva à cura, como no caso da asma, mas em outros, 
como o infarto, não há solução.  
 
FERREIRA, T. Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 

29 set. 2016 [adaptado] 
 

 

01. Sobre o texto acima, é correto afirmar que: 
 

A) Trata-se de um texto literário. 

B) Trata-se de um texto não literário. 

C) Trata-se de um texto misto, literário e não literário 

D) Trata-se de um texto literário por ser uma notícia. 

E) Trata-se de um texto não literário por ser de uma poesia. 

 

02. Analisando a matéria apresentada, podemos afirmar que a 
finalidade principal do texto é: 
 

A) Indicar obesos passíveis de punição; 

B) Especular um costume alimentar irregular; 

C) Discutir um tema polêmico; 

D) Fornecer dados para uma organização; 

E) Orientar a população quanto aos perigos do excesso de 

peso. 

 

03. Na oração "Precisa-se de operários para a obra." O tipo de 

sujeito é: 

 

A) Oculto 

B) Composto 

C) Determinado 

D) Indeterminado 

E) Oração sem sujeito 

04. Sobre as principais formas de organização textual 

registradas na humanidade são: 

 

I. Narrativa: aquela que compreende textos que contam uma 

história, relatam um acontecimento. 

II. Argumentativa: a que visa ao convencimento do 

interlocutor. 

III. Descritiva: cuja finalidade é apresentar concreta ou 

metaforicamente uma dada descrição. 

 

A) Apenas I está correta. 

B) Apenas II está correta. 

C) Apenas III está correta. 

D) Apenas I e II estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

05. Leia a frase abaixo e dê a função sintática dos termos em 

negrito:  

 

O lucro, que é um dos incentivos do sistema, foi excelente. 

 

A) Objeto direto - adjunto adverbial. 

B) Predicativo do sujeito - predicativo do objeto. 

C) Sujeito - predicativo do sujeito. 

D) Adjunto adverbial - predicativo do objeto. 

E) Sujeito - predicativo do objeto 

 

 

06. Indique as relações semânticas estabelecidas pelos 

conectivos em destaque: 

 

I. Os ocupantes terão suas reivindicações atendidas, exceto 

se usarem de violência. 

II. Ela estava doente, mas foi acampar. 

III. Os paulistas são tão trabalhadores quanto os gaúchos. 

IV. Como a chuva estava muito forte, não foi possível decolar. 

V. Eu não consegui desenvolver o trabalho porque estava 

muito doente! 

  

A) comparação, condição, finalidade, oposição, tempo. 

B) causa, causa, conformidade, oposição, condição. 

C) condição, oposição, comparação, causa, causa. 

D) finalidade, comparação, tempo, condição, causa. 

E) causa, causa, condição, condição, causa. 

 

 

 

 

 

Nome:____________________________________________________________________________________________ 

N.º Inscrição: ____________________  

Data de Nascimento: _____ / _____ / __________ 

Prova: 

BOMBEIRO 
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07. Sobre coesão textual é correto afirmar que: 
 

 
A) É imaterial e não está na superfície textual. Compreender 

aquilo que está escrito dependerá dos níveis de interação 
entre o leitor, o autor e o texto. Por esse motivo, um 
mesmo texto pode apresentar múltiplas interpretações. 
 

B) É a não contradição, a não tautologia e o princípio da 
relevância são elementos básicos que garantem a 
coerência textual. 
 

C) É uma conformidade entre fatos ou ideias, própria daquilo 
que tem nexo, conexão, portanto, podemos associá-la ao 
processo de construção de sentidos do texto e à 
articulação das ideias. 
 

D) É uma propriedade textual responsável pelo 
encadeamento semântico entre frases ou parte delas, 
que se inter-relacionam para assegurar um dado 
desenvolvimento informacional. 
 

E) É uma propriedade textual que permite ao leitor alocutário 
descobrir alguma espécie de conexão conceptual entre 
os elementos de uma dada sequência linguística, 
havendo assim uma convergência entre a configuração 
de conceitos, as relações manifestas e o conhecimento 
prévio ativado pelo receptor. 

 

08. Considerando as regras de acentuação da crase, assinale a 
alternativa que a frase está escrita incorretamente:  

 
A) O prefeito chegou à reunião quando tudo estava 

preparado. 
B) Foi à Itália sozinho. 
C) Veio à tarde. (Ou seja, alguém chegou no período da 

tarde.) 
D) Ela estudava à noite. (Alguém estudava no período da 

noite.) 
E) Perguntou a senha à aquela moça. 

 

09. Sobre campos semânticos é correto afirmar que: 

 
A) É um conjunto de palavras unidas pelo sentido. 

B) É o nome que se dá às diferentes formas de linguagem 

empregadas nos textos. 

C) É um conjunto de obras que apresentam características 

análogas de forma e conteúdo. 

D) É a fusão de duas vogais idênticas, relacionadas ao 

emprego da preposição “a” com o artigo feminino. 

E) É a junção da preposição “a” com o artigo definido. 

 

10. Sobre orações coordenadas é correto afirmar: 

 

A) Nunca possui conjunções, apenas vírgula separando 

uma das outras; 

B) Não possui sentido próprio, logo necessita de outra 

oração para ter sentido. 

C) São orações independentes, tem sentido próprio; 

D) Sempre possui uma conjunção ligando uma a outra; 

E) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

 

11. “Meu avô anda muito distraído”, o verbo em negrito é 

classificado como: 

 
A) Verbo transitivo direto  

B) Verbo de ligação 

C) Verbo bitransitivo 

D) Verbo transitivo indireto 

E) Verbo intransitivo 

 

12. Marcelo e Lucimara namoraram durante quatro anos e 
estavam juntos ______________ se amavam. 
______________ agora, depois de tanto tempo, ela 
resolvera romper o relacionamento? Estaria ela infeliz? 
___________? Na verdade, ele nunca entenderá o 
_____________ da atitude da namorada. 
 

A) por que, porque, porquê, por quê. 
B) por quê, porquê, porque, por que. 
C) porque, por quê, por que, porquê. 
D) porque, por que, porquê, por quê. 
E) porque, por que, por quê, porquê. 

 

13. Aponte a alternativa correta: 
 

A) Excessão, excesso, espontâneo, espectador 
B) Exceção, exceço, expontâneo, espectador 
C) Excessão, excesso, espontâneo, expectador 
D) Exceção, exceço, expontâneo, expectador 
E) Exceção, excesso, espontâneo, espectador 
 

14. A Alternativa em que todas as palavras estão grafadas 
erroneamente é: 

 
A) Freguesa - beleza - dureza; 
B) Certeza - camponesa - japonesa; 
C) Duqueza - baroneza - fraquesa; 
D) Riqueza - dureza - fineza; 
E) Princesa - baixeza - burguesa. 
 

15. Assinale a alternativa correta: 
  

I. Reaver 
II. Inabilitado  

III. Habilidade 
 

A) Apenas a palavra I está correta. 
B) Apenas a palavra II está correta. 
C) Apenas a palavra III está correta. 
D) Apenas as palavras I e III estão corretas. 
E) Todas as palavras estão corretas. 
 
 

RACIOCÍNIO LÓGICO 
 

16. Calcule o resultado da seguinte operação 3 - 0,889: 
 

A) 2,311 

B) 1,321 

C) 0,221 

D) 2,111 

E) 2,221  

 

17. De acordo com cada ponto do plano cartesiano assinale a 

alternativa incorreta:          

 

I. A (-2, 4)  

II. B (3, 4)  

III. C (2,1)  

IV. D (-2, -3)  

V. E (1, -3)            

                                                                                                 

                 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) V 
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18. Uma fundação que cuida de animais abandonados 

conseguiu, em agosto, encaminhar 82 cachorros para 

adoção, o que representa 40% dos animais da fundação. 

Pode-se concluir que o número de animais desta fundação 

que não foram encaminhados é de: 
 

A) 119 

B) 121 

C) 123 

D) 127 

E) 130 

 

19. A representação de três décimos pode ser feita de várias 

maneiras, sendo, em forma de fração 3/10 e em 

porcentagem 30%. Sabendo disso, indique qual alternativa 

apresenta corretamente a forma decimal. 
 

A) 0,1                                                                                                                                                   

B) 0,2 

C) 0,25 

D) 0,3 

E) Nenhuma das alternativas. 

  

20. Para realizar um suco, Ana utilizou ¾ de uma garrafa de 

água, cuja capacidade é de 1 litro. A quantidade de água 

que Ana utilizou foi: 

 

A) 0,25L 

B) 0,50L 

C) 0,75L 

D) 0,34L 

E) 3,4L 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

21. Segundo o Art. 5º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DE 1988, é correto afirmar que: 

 

A) Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 

natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do 

direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à 

propriedade; 

B) São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, 

o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, 

a previdência social, a proteção à maternidade e à 

infância, a assistência aos desamparados, na forma 

desta Constituição;  

C) São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de 

outros que visem à melhoria de sua condição social; 

D) A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 

Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito; 

E) São Poderes da União, independentes e harmônicos 

entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciário. 

 

22. Diante de uma situação de emergência, para iniciar uma 
massagem cardíaca, a vítima deve apresentar o seguinte 
sinal: 

 
A) Agonizando. 
B) Convulsionando. 
C) Sem pulso. 
D) Sem respirar. 
E) Desacordado. 

23. Segundo o Art. 41º da CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA 

FEDERATIVA DE 1988, é correto afirmar que: 
 

A) Para efeitos administrativos, a União poderá articular sua 

ação em um mesmo complexo geoeconômico e social, 

visando a seu desenvolvimento e à redução das 

desigualdades regionais; 

B) A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

instituirão, no âmbito de sua competência, regime 

jurídico único e planos de carreira para os servidores da 

administração pública direta, das autarquias e das 

fundações públicas; 

C) A administração pública direta e indireta de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência; 

D) Os membros das Polícias Militares e Corpos de 

Bombeiros Militares, instituições organizadas com base 

na hierarquia e disciplina, são militares dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Territórios; 

E) São estáveis após três anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo 

em virtude de concurso público. 
 

24. Considerando um caso de vítima de asfixia por fumaça no 

decurso de um incêndio, inconsciente, apresentando 

cianose acentuada do rosto, dos lábios e das extremidades 

(dedos). 
 

É incorreto afirmar que: 
 

A) A primeira conduta é favorecer a passagem do ar através 

da boca e das narinas. 

B) Dar líquidos enquanto o acidentado estiver inconsciente. 

C) Afastar a causa. 

D) Desapertar as roupas do acidentado, principalmente em 

volta do pescoço, peito e cintura. 

E) Solicitar socorro especializado mesmo que o acidentado 

esteja recuperado. 
 

25. Analise as afirmativas a seguir, relativas a Lei Orgânica do 
Município de Porto Feliz, as quais fazem menção no “Art. 7º 
- É COMPETÊNCIA COMUM DA UNIÃO, DO ESTADO E 
DO MUNICÍPIO”:  
 

 

I. Zelar pela guarda das Constituições Federal e Estadual, das 

leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio 

público; 

II. Cuidar da saúde, higiene, assistência e segurança pública, 

da proteção e garantia das pessoas portadoras de 

deficiência;  

III. Elaborar e executar o plano diretor como instrumento básico 

da política de desenvolvimento e de expansão urbana. 
 

Está(ão) CORRETA(S) a(s) afirmação(ões): 
 

A) I, apenas.  
B) II, apenas. 

C) III, apenas. 

D) I e II, apenas. 

E) I, II e III. 
 

26. Visualizando a figura abaixo, trata-se de uma: 
   

A) Fratura exposta 

B) Fratura fechada 

C) Fissura 

D) Fratura cominutiva 

E) Fratura simples 
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27. São entidades dotadas de personalidade jurídica própria, 

que compõem ou poderão vir a compor a administração 

indireta do Município: 

 

I. Autarquia; 
 

II. Empresa Pública; 
 

III. Sociedade de Economia Mista; 

 

A) Apenas a alternativa I está correta. 

B) Apenas a alternativa II está correta. 

C) Apenas a alternativa III está correta. 

D) Nenhuma das alternativas estão corretas. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
 

28. Viatura fabricada em nova Iorque-EUA em 1957, é dotada 

de motor Detrit diesel, conhecido como CM (Marítimo), sua 

bomba de incêndio tem capacidade de 500 GPM, possui 

também um reservatório de 3.400 litros. Até hoje é lembrada 

com orgulho por aqueles que a dirigiram, pela beleza de 

seus detalhes, o seu design arrojado para o padrão das 

viaturas da época. Após excelentes serviços prestados na 

região de campinas, foi incorporada ao Acervo Histórico do 

Corpo de Bombeiros. Em virtude de suas tampas de motor 

que, quando abertas, lembram um inseto, possui um 

simpático apelido de: 

 

A) Mosca 

B) Besouro 

C) Borboleta 

D) Libélula 

E) Tesourinha 

 

29. Em qual artigo da Lei Orgânica encontra-se descrito: 

 

“São símbolos do Município: a bandeira, o brasão e o hino, 

representativos de sua cultura e história”  

 

A) Art. 1º 

B) Art. 2º 

C) Art. 3º 

D) Art. 4º 

E) Art. 5º 

 

30. O Sistema Ambiental Paulista é responsável pela gestão 

ambiental no território do estado de São Paulo. Sua missão 

é executar políticas que promovam um meio ambiente 

ecologicamente equilibrado, à presente e às futuras 

gerações, assegurando condições ao desenvolvimento 

sustentável, aos interesses da seguridade social e à 

proteção da dignidade da vida humana.  

 

O Sistema Ambiental Paulista tem como órgão central o (a):  

 
 

A) Secretaria do Meio Ambiente.  

B) Conselho Estadual do Meio Ambiente. 

C) Cia Ambiental do Estado de São Paulo. 

D) Polícia Militar Ambiental. 

E) Fundação Florestal. 

 

 

 

 

31. Sobre a LEI COMPLEMENTAR Nº 135 de 04/04/2012, 

assinale o artigo que corresponda a essa frase: 

 

“Ao funcionário é proibido praticar ação ou omissão que 

comprometa a dignidade, o decoro, a disciplina e a hierarquia 

do serviço público ou ainda prejudicar a eficiência ou causar 

dano à Administração Pública”. 

 

A) Art. 182  

B) Art. 183  

C) Art. 184  

D) Art. 185  

E) Art. 186 

 

32. Segundo o Selo Verde e Azul é incorreto afirmar que: 

 

I. As 10 diretivas, onde os municípios concentram seus 

esforços para desenvolvimento da agenda ambiental são: 

Esgoto Tratado, Resíduos Sólidos, Biodiversidade, 

Arborização Urbana, Educação Ambiental, Cidade 

Sustentável, Gestão das Águas, Qualidade do Ar, 

Estrutura Ambiental e Conselho Ambiental. 
 

II. O Programa visa estimular e capacitar as prefeituras a 

implementarem e desenvolverem uma Agenda ambiental 

estratégica. Ao final de cada ciclo anual é avaliada a 

eficácia dos Municípios na condução das ações propostas 

na Agenda. 
 

III. O governo de São Paulo lançou em 2000, o Programa 

Município VerdeAzul, um programa ambiental inovador da 

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, cujo objetivo é 

ganhar eficiência na gestão ambiental através da 

centralização e valorização da base da sociedade. 

 

A) I e II 

B) II e III 

C) III 

D) II 

E) I 

 

33. Ética profissional é o conjunto de normas éticas que formam 

a consciência do profissional e representam imperativos de 

sua conduta. 

 

I. Ética é uma palavra de origem grega (éthos), que significa 

“propriedade do caráter”. 
 

II. Ser ético é agir dentro dos padrões convencionais, é 

proceder bem, é não prejudicar o próximo. Ser ético é 

cumprir os valores estabelecidos pela sociedade em que 

se vive. 
 

III. O indivíduo que tem ética profissional cumpre com todas 

as atividades de sua profissão, seguindo os princípios 

determinados pela sociedade e pelo seu grupo de 

trabalho. 

 

A) Apenas a alternativa I está correta. 

B) Apenas a alternativa II está correta. 

C) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

D) Apenas a alternativa III está correta. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 
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34. Sobre o Art.78º da Lei Orgânica de Porto Feliz é correto 

afirmar que: 

 

A) O Município manterá Guarda Civil Municipal, destinada à 

proteção de seus bens, serviços, instalações e 

logradouros públicos, nos termos do artigo 144, § 8º, da 

Constituição Federal, e do artigo 147 da Constituição 

Estadual.  

B) O Município, nos termos da legislação estadual e federal 

pertinente, poderá criar um corpo de bombeiros 

voluntários.  

C) A administração municipal é composta dos órgãos e 

fundos integrados na estrutura administrativa do governo 

municipal e de entidades dotadas de personalidade 

jurídica própria, com independência administrativa e 

financeira, mas vinculadas aos objetivos do Município. 

D) A publicação das leis e dos atos municipais far-se-á em 

jornal local e, na sua inexistência, em jornal regional com 

circulação no Município, editado em Município próximo; 

por afixação na sede da Prefeitura ou da Câmara, se 

ocorrer impossibilidade em qualquer das formas 

anteriores.  

E) São estáveis após dois anos de efetivo exercício os 

servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em 

virtude de concurso público 

  

35. Sabemos que os extintores são EPC’s os mesmos são 

específicos para determinadas classes de incêndios 

representados por uma letra, uma forma geométrica e uma 

cor. 

 

Assinale a alternativa que represente corretamente esta 

ordem: 

 

A) A Classe A é representada pelo triangulo amarelo com a 

letra “A” no centro. 

B) A Classe B é representada por um retângulo azul com a 

letra “B” no centro. 

C) A Classe C é representada por um quadrado vermelho 

com a letra “C” no centro. 

D) A Classe C é representada por um círculo azul com a letra 

“C” no centro. 

E) A Classe C é representada por uma estrela amarela com 

a letra “C” no centro. 

 

36. Segundo o capítulo III “DOS BENS MUNICIPAIS” do Título 

III da Lei Orgânica do Município de Porto Feliz é correto 

afirmar que: 

 

Art.86º Os bens patrimoniais do Município deverão ser    

classificados: 

 

I. Pela sua natureza e características específicas; 
 

II. Pelo seu valor de aquisição, permitida a reavaliação anual; 
 

III. Pela sua alocação, vinculada à secretaria ou a setor.   

 

A) Apenas a alternativa I está correta. 

B) Apenas a alternativa II está correta. 

C) Apenas as alternativas II e III estão corretas. 

D) Apenas a alternativa III está correta. 

E) Todas as alternativas estão corretas. 

 

 

37. O funcionário nomeado em caráter permanente para ocupar 

cargo efetivo, ao entrar em exercício ficará sujeito a estágio 

probatório de_____________, para adquirir sua estabilidade 

no serviço público. 

 

A) 2(dois) anos 

B) 3 (três) meses 

C) 3 (três) anos 

D) 4 (quatro) meses 

E) 4 (quatro) anos 

 

38. Segundo o Art. 27 da LEI COMPLEMENTAR Nº 135 de 

04/04/2012, que fala sobre Recondução é correto afirmar 

que: 

 

A) É o deslocamento do funcionário e respectivo cargo no 

âmbito do mesmo órgão e respectivo quadro, podendo 

ser feita, a critério da Administração, a pedido do 

funcionário ou “ex offício”, observada a existência de 

vaga em cada repartição. 

B) É o ato pelo qual a Administração investe formalmente o 

cidadão em cargo público.   

C) É o efetivo desempenho das atribuições e 

responsabilidades do cargo pelo funcionário.  

D) É a elevação do funcionário efetivo dentro da carreira em 

que se encontra, pelos critérios estabelecidos em lei. 

E) É o retorno do funcionário estável ao cargo 

anteriormente ocupado.  

 

39. A exoneração é o ato de desligamento do funcionário do 

cargo público do qual detém a titularidade.  

 

Com base nessa afirmação assinale a alternativa incorreta: 

 

I. A critério da autoridade competente, quando se tratar de 

funcionário ocupante de cargo em comissão; 
 

II. Quando o funcionário não entrar em exercício dentro do 

prazo estabelecido; 
 

III. Quando o funcionário não for aprovado em estágio 

probatório; 
 

IV. Quando o funcionário é dispensado do seu trabalho por 

força de oficio por parte da administração pública ou 

judicial.  

 

A) I 

B) II 

C) III 

D) IV 

E) Todas as alternativas estão incorretas. 

 

40. Sobre as regras de comportamento no ambiente de trabalho 

é incorreto afirmar que: 

 
 

A) Evite gírias e use gestos com moderação. 

B) Ouça com atenção: um bom ouvinte tem habilidades 

para manter fortes relacionamentos profissionais. 

C) Evite falar alto e coloque o celular sempre no silencioso, 

para não perturbar o ambiente de trabalho. 

D) Não coma, nem beba quando estiver ao telefone. 

E) Não se qualifique, pois cada vez mais o mercado de 

trabalho está menos competitivo. 

 


