
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ASSIS 

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 01/2019 

EDITAL Nº 05/2019 

PROVA OBJETIVA 

ESTAGIÁRIOS BOLSISTAS PMA 

(TODAS AS SECRETARIAS, EXCETO SME) 

 
Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. Leia cuida-
dosamente cada questão e escolha a resposta que você considera correta. 

Preencha com seu NOME e número do RG os espaços indicados na capa deste caderno. Assine a FOLHA 
DEFINITIVA DE RESPOSTAS com caneta de tinta azul ou preta. 

Marque, na FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspon-
dente à alternativa que você escolheu para cada uma das questões. 

A duração da prova é de 3 horas. 

Você só poderá entregar a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e sair do prédio depois de decorrida 1 
hora do início da prova. 

Você poderá levar a FOLHA INTERMEDIÁRIA DE RESPOSTAS no final deste caderno. 

Ao sair, NÃO será permitido levar o CADERNO DE QUESTÕES. 
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17-03-2019 - Manhã 
 



Cargo: Estagiários Bolsistas PMA Fema – Edital Nº 05/2019 – Assis/SP  

 

- 2 - 

PORTUGUÊS 

Instrução: Leia a tirinha a seguir e responda às ques-
tões 01 e 02.  

 

(QUINO. Mafalda.  São Paulo: Mart ins  Fontes , 1998.  P.  46 -47)  

01. A mudança na expressão facial de Mafalda , nos 
quadrinhos de um a três,  demonstra: 

(A) desespero. 
(B) otimismo. 
(C) apatia. 
(D) remanso. 

02. No primeiro quadrinho há uma locução adverbial 
de tempo e um advérbio de lugar. Assinale a a l-
ternativa que apresenta correta e respectivamente 
esses elementos. 

(A) Dia dos pais – amanhã. 
(B) Depois de amanhã – aqui. 
(C) Dia dos pais – aqui.  
(D) Depois de amanhã – feito. 

03. Assinale a alternativa em que a colocação do pro-
nome está de acordo com a norma-padrão. 

(A) Nada far-se-á sem luta.  
(B) Saiba que lhe tenho dedicado imenso amor.  
(C) Ele precisa me trazer a l ição de casa . 
(D) Me traga a l imusine!  

04. De acordo com a norma-padrão, o emprego das 
vírgulas está correto em:  

(A) Sabores, como o de chocolate e flocos, são 
bastante uti l izados no preparo de milk sha-
kes, um doce que agrada à maioria das cr i-
anças e dos adolescentes.  

(B) Sabores como, o de chocolate e flocos são,  
bastante uti l izados no preparo de milk sha-
kes, um doce que agrada à maioria das cr i-
anças e dos adolescentes. 

(C) Sabores como o de chocolate e flocos são 
bastante uti l izados, no preparo de milk sha-
kes, um doce que agrada à maioria das cr i-
anças e dos adolescentes.  

(D) Sabores como o de chocolate, e flocos, são 
bastante uti l izados no preparo de, milk sha-
kes um doce que agrada à maioria das crian-
ças e dos adolescentes.  

Instrução: Leia o texto a seguir para responder às 
questões de 05 a 11.  

A velha Totonha de quando em vez batia no engenho. E era um 

acontecimento para ____ meninada. Ela vivia de contar histó-

rias de Trancoso. Pequenina e toda engelhada, tão leve que 

uma ventania poderia carregá-la, andava léguas e léguas ____ 

pé, de engenho a engenho, como uma edição viva das Mil e 

uma noites. Que talento ela possuía para contar as suas histó-

rias, com um jeito admirável de falar em nome de todos os 

personagens! Sem nem um dente na boca, e com uma voz que 

dava todos os tons ____ palavras. As suas histórias para mim 

valiam tudo. Ela também sabia escolher o seu auditório. Não 

gostava de contar para o primo Silvino, porque ele se punha a 

tagarelar no meio das narrativas. Eu ficava calado, quieto, dian-

te dela. Para este seu ouvinte a velha Totonha não conhecia 

cansaço. Repetia, contava mais uma, entrava por uma perna 

de pinto e saía por uma perna de pato, sempre com aquele seu 

sorriso de avó de gravura dos livros de história. E as suas len-

das eram suas, ninguém sabia contar como ela. Havia uma 

nota pessoal nas modulações de sua voz e uma expressão de 

humanidade nos reis e nas rainhas dos seus contos. O seu 

Pequeno Polegar era diferente. A sua avó que engordava os 

meninos para comer era mais cruel que ____ das histórias que 

outros contavam. 

(REGO, José Lins do.  Menino de engenho .  Rio de Janei ro; José 
Olympio, 2001.)  

05. Sobre o texto, é correto afirmar que 

(A) Totonha não gostava que falassem enquanto 
ela contava suas histórias. 

(B) apesar de leve e ágil , Totonha andava ape-
nas poucos quilômetros entre os engenhos.  

(C) os reis e rainhas das histórias de Totonha 
não possuíam humanidade.  

(D) ela contava histórias conhecidas sem ne-
nhum toque pessoal.  
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06. De acordo com o texto,  

(A) o narrador, que não é personagem, achava a 
velha Totonha cansativa.  

(B) o narrador, que é personagem, adorava as 
histórias da velha Totonha.  

(C) o personagem principal sempre se cansava 
das histórias de Totonha, que não possuía 
l imites. 

(D) um dos personagens não gostava das histó-
rias, pois eram repetidas.  

07. O vocábulo “engelhada”, quarto período, pode ser 
substituído, sem prejuízo de sentido por  

(A) gorda. 
(B) volumosa. 
(C) simpática. 
(D) enrugada. 

08. Marque a alternativa que apresenta um verbo no 
mesmo tempo e modo verbal que o vocábulo em 
destaque no trecho: “Que talento ela possuía  pa-
ra contar as suas histórias, com um jeito admir á-
vel de falar em nome de todos os personagens”.  

(A) Quando criança, brincava  naquele parque.  
(B) Papai brincaria  comigo se estivesse em ca-

sa. 
(C) Ah, como brinquei  na rua. 
(D) Já brincara  muito, em minha infância.  

09. A expressão em destaque no trecho “A velha To-
tonha de quando em vez  batia no engenho” equ i-
vale a  

(A) ocasionalmente. 
(B) sempre. 
(C) nunca. 
(D) mensalmente. 

10. As lacunas deixadas no texto podem ser correta e 
respectivamente preenchidas por : 

(A) a – a – às – a. 
(B) à – a – as – à. 
(C) à – à – às – à. 
(D) a – a – as – a. 

11. Em “A sua avó que engordava os meninos para 
comer era mais cruel que a das histórias que o u-
tros contavam”, o pronome relativo “que”, refere-
se 

(A) aos meninos. 
(B) às histórias. 
(C) aos outros.  
(D) à avó. 

Instrução: Leia o texto e responda às questões de 12 
a 15. 

Quanto mais claro é o objetivo da equipe para t o-
dos, mais fácil é criar o espírito de equipe no grupo. 
Em um time de futebol, onde  todos lutam por um ob-
jetivo simples e fácil de ser visualizado – fazer gols e 
evitar tomá-los -, temos o ambiente perfeito para cu l-
tivá-lo. Outro exemplo interessante é o de uma o r-
questra ou grupo musical, em que cada um faz sua 
parte buscando a harmonia com todos.  

Há, entretanto, uma diferença suti l  entre esses 
dois exemplos que é importante explorar, porque o 
espírito de equipe em uma empresa é algo que con-
grega as duas situações.  

Uma equipe de futebol compete o tempo todo, 
existe para isso. Todas as suas apresentações são 
competições diretas. Por esse motivo o espíri to de 
luta e garra são importantes, e a confiança é fund a-
mental. 

Uma orquestra se apresenta tocando, e isso ex i-
ge um enorme sincronismo também, porém não há o 
fator competição direta. É claro que a orquestra tem 
que tocar bem se quiser ser contratada de novo, se 
não quiser perder o lugar para outra. É uma espécie 
de competição também, sem dúvidas, com a diferença 
de que o competidor não está ali, medindo forças com 
um concorrente naquele exato momento.  

(RODRIGUEZ,  Edson. Futebol  para execut ivos :  como apl icar as 
tát icas do futebol  nas empresas. Campinas,  SP: Verus Edi tora, 

2006.  Adaptado.)  

12. Segundo o texto,  

(A) a claridade de objetivos importuna a criação 
do espírito de equipe.  

(B) os objetivos dos times de futebol são obsc u-
ros e torpes.  

(C) no futebol, o ambiente é impróprio para ma-
nutenção de objetivos.  

(D) fazer gols é um dos principais objetivos do 
time. 

13. Observe: 

No segundo parágrafo, em – “Há, entretanto , uma 
diferença suti l  entre esses dois exemplos que é 
importante explorar ” –, a expressão destacada 
expressa circunstância de _________, o que tam-
bém ocorre em: _________. 

Para que a afirmação seja correta, as lacunas de-
vem ser preenchidas, respectivamente, por:  

(A) Explicação\ “...é importante explorar, porque  
o espírito de equipe em uma empresa...”  

(B) Adição \ “...onde todos lutam por um objetivo 
simples e fácil de ser visualizado...”  

(C) Conclusão\ “Por esse motivo  o espírito de 
luta e garra são importantes...”  

(D) Oposição\ “...porém  não há o fator compet i-
ção direta...”  
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14. No primeiro parágrafo do texto, o pronome “onde”  
pode ser substituído, de acordo com a norma p a-
drão da língua portuguesa, por:  

(A) cujo. 
(B) no qual.  
(C) que. 
(D) cuja. 

15. O uso do travessão, no segundo período do texto, 
justif ica-se por 

(A) marcar a mudança de interlocutor.  
(B) dar início à fala ou citação de outrem.  
(C) dar ênfase ao termo intercalado.  
(D) separar itens de uma enumeração.  

MATEMÁTICA 

16. Alice distribuiu alguns convites de aniversário.  Do 
total de convites, ela  entregou 1/3 no primeiro dia 
e 1/4 no segundo, restando ainda 25 convites pa-
ra serem entregues no terceiro dia. Diante dessas 
informações, é correto afirmar que o número de 
convites confeccionados por Alice foi de  

(A) 40. 
(B) 60. 
(C) 80. 
(D) 100. 

17. Assinale a alternativa que apresenta a soma das 
raízes da equação: X2  - 29X + 180 = 0.  

(A) 29. 
(B) 20. 
(C) 18. 
(D) 40. 

18. A coleção cinematográfica de Pedro possui 84 
fi lmes de Ação, 72 de Terror, 60 de Suspense e 
48 do gênero Animação. Sabendo-se que ele quer 
distribuir estes fi lmes em blocos de modo que ca-
da um deles recebesse o mesmo e o maior núme-
ro possível de um mesmo gênero, o número de 
blocos obtidos por Pedro será de:  

(A) 36. 
(B) 12. 
(C) 28. 
(D) 22. 

19. Devido a um problema técnico em certa central de 
alarme residencial, três sirenes disparam consta n-
temente, mas cada uma em intervalos diferentes 
de 12, 16 e 28 minutos respectivamente. Saben-
do-se que às 9h as três sirenes dispararam, é cor-
reto afirmar que elas voltarão a disparar ao me s-
mo tempo às 

(A) 14 h 48. 
(B) 13 h 12.  
(C) 14 h 36. 

(D) 12 h. 

20. Determine o produto dos números primos perten-
centes ao conjunto {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10}. 

(A) 210. 
(B) 18. 
(C) 30. 
(D) 180. 

21. Ao comparar-se um triângulo equilátero, um pen-
tágono e um hexágono, todos de lado igual a 5 
cm, é correto afi rmar que  

(A) a soma dos perímetros equivale a 80 cm.  
(B) o perímetro do pentágono é duas vezes ma i-

or do que a do hexágono.  
(C) o perímetro do triângulo equilátero equivale a 

metade do perímetro do hexágono. 
(D) a divisão do perímetro do triângulo equilátero 

pelo perímetro do pentágono resultará em 
uma dízima periódica.  

22. Para o preparo de uma argamassa básica, um 
pedreiro uti l iza a proporção de 1:2:9 (uma lata de 
cimento, duas de cal e 9 de areia). Portanto, para 
o preparo de 228 latas de argamassa, a quantida-
de de latas de cimento, cal e areia será respect i-
vamente: 

(A) 19; 38; 171. 
(B) 31; 45; 152. 
(C) 48; 60; 120. 
(D) 22; 30; 176. 

23. Um estudante somou 8% a um capital de R$ 
11.000,00. Em seguida, do montante obtido, ele 
subtraiu novamente 8%. Nessa situação, é correto 
afirmar que o resultado da segunda operação ma-
temática realizada por este estudante será  

(A) R$ 11.000,00 
(B) R$ 10.950,40. 
(C) R$ 10.935,20. 
(D) R$ 10.929,60. 

24. A figura a seguir representa uma escada compos-
ta de 10 degraus, sendo que cada degrau possui 
uma largura de 30 cm e altura de 20 cm. Determ i-
ne o comprimento aproximado (em metros) da 
rampa formada pela escada.  
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(A) 5,8. 
(B) 3,6. 
(C) 4,2. 
(D) 6,7. 

25. Dez operários, trabalhando 6 horas diárias, real i-
zam certa obra em 28 dias. Considerando -se o 
mesmo ritmo de trabalho, a quantidade de horas 
diárias necessárias, caso sejam contratados mais 
dois operários e reduzido o número de dias para 
25, será de  

(A) 5 h e 36 min. 
(B) 4 h e 22 min. 
(C) 6 h e 45 min. 
(D) 6 h e 35 min. 

CONHECIMENTOS GERAIS 

26. Em 25 de janeiro de 2019, uma barragem se rom-
peu na região metropoli tana de Belo Horizonte, 
causando um grande desastre ecológico e a morte 
de mais de 160 pessoas. Sobre o tema, assinale a 
alternativa correta.  

(A) O desastre aconteceu na cidade de Mariana 
e foi o segundo rompimento de barragem no 
estado de Minas Gerais. O primeiro, há três 
anos, ocorreu na cidade de Brumadinho.  

(B) A barragem era a principal fonte de abaste-
cimento de água para Belo Horizonte o que 
levou a cidade a uma forte crise hídrica.  

(C) As autoridades responsáveis pela barragem 
ficaram surpresas diante do fato, pois a 
construção era recente, com menos de dez 
anos de operação e ativa no momento do 
acidente. 

(D) O rompimento ocorreu na Barragem 1 da Mi-
na Córrego do Feijão e pertencia à minerado-
ra Vale. A finalidade dessa barragem, segun-
do a Vale, era a deposição de rejeitos.  

27. Sobre o processo de eleição do atual presidente 
do senado brasileiro, assinale a alternativa corre-
ta. 

(A) A primeira votação foi anulada porque os es-
crutinadores encontraram 82 votos na urna, 

sendo que havia apenas 81 senadores pre-
sentes e aptos a votar.  

(B) Foi eleito, na ocasião, Renan Calheiros 
(MDB-AL), que, indignado com o processo, 
renunciou ao cargo.  

(C) Davi Alcolumbre (DEM-AP) foi o segundo 
mais votado e perdeu o cargo para o candi-
dato do PSD-BA, Ângelo Coronel.  

(D) Para manter a transparência do processo, o 
ministro Dias Toffoli, do STF, determinou que 
a votação fosse descoberta e oral.  

28. “__________ é uma ferramenta pessoal da Micro-
soft. Permite a interação entre o usuário, o siste-
ma operacional e seus aplicativos por meio de 
comandos de voz no Windows Phone 8.1 e Win-
dows 10. Com ela, o usuário pode fazer pergun-
tas, pesquisar na web, encontrar as coisas no seu 
PC, manter o controle de seu calendário e outras 
tarefas, tudo através de uma conversa direta com 
o dispositivo” (Fonte:  <www.techtudo.com.br>. 
Adaptado). Assinale a alternativa que completa 
corretamente a lacuna deixada no texto.  

(A) Cortana. 
(B) Google Now. 
(C) Siri.  
(D) Xulia.  

29. Dentre as alternativas que se seguem, assinale 
aquela que apresenta um recurso que pode ser 
acessado através do painel de Ferramentas Adm i-
nistrativas, no Windows 10. 

(A) Escolher o tempo para desligar o vídeo.  
(B) Diagnóstico de Memória do Windows.  
(C) Histórico de Arquivos.  
(D) Rede e Internet.  

30. Analise os itens a seguir e assinale a alternativa 
correta.  

I. SSD é o sucessor do HD magnético, disco que 
uti l iza chips de memória flash no lugar de discos 
magnéticos. Pode ser conectado a uma porta SA-
TA (interno) ou USB (externo). 

II. O SSD apresenta o mesmo desempenho e consu-
mo de energia que um HD tradicional  e deve ser 
instalado exclusivamente através de uma porta e -
SATA (interno). 

III. Apesar de ser uma tecnologia mais recente, o 
SSD é menos resistente a choques e apresenta 
menor durabil idade se comprado com o HD.  Além 
disso, o SSD só pode ser instalado externamente, 
funcionando como um dispositivo auxil iar. 

(A) Apenas o item I está correto.  
(B) Apenas os itens II e III estão corretos.  
(C) Apenas os itens I e III estão corretos.  
(D) Apenas os itens I e II estão corretos.  
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31. Sobre os requisitos para provimento em cargo 
público municipal  dispostos na Lei Nº 2.861/91 
(Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de 
Assis), assinale a alternativa correta.  

(A) É necessário ter completado 20 (vinte) anos 
de idade até o ato da posse.  

(B) Caso seja do sexo masculino, é prescindível 
ter cumprido as obrigações mil itares ou ele i-
torais. 

(C) Ter boa conduta comprovada por atestado de 
2 (duas) pessoas de i l ibada idoneidade, re-
conhecida na comunidade.  

(D) Possuir, mesmo que parcialmente, aptidão 
para o exercício da função. 

32. Analise os itens que se seguem e assinale a a l-
ternativa que indica algumas das formas de pro-
vimento de cargos públicos municipais.  

I. Nomeação. 

II. Transferência.  

III. Ascenção. 

IV. Aproveitamento.  

(A) Apenas os itens I e II.  
(B) Apenas os itens III  e IV.  
(C) Todos os itens.  
(D) Apenas os itens I e IV.  

33. Assinale a alternativa que apresenta uma defin i-
ção correta para o termo em destaque, segundo o 
Estatuto dos Funcionários Públicos Municipais de 
Assis. 

(A) Posse é a aceitação expressa das atribu i-
ções, deveres e responsabil idades ineren tes 
ao cargo público, com o compromisso de bem 
servir, formalizada com a assinatura do termo 
pela autoridade competente e pelo empossa-
do. 

(B) Nomeação  é o ato exclusivo que atribui car-
gos em caráter efetivo, quando se tratar de 
cargos de carreira ou isolados  

(C) Exercício  é o ato pelo qual o Prefeito Mun i-
cipal escolhe l ivremente uma pessoa para a 
investidura em cargo comissionado.  

(D) Fiança  é uma das modalidades de provimen-
to de cargos públicos municipais e compre-
ende a garantia dada pelo servidor municipal 
que tenha dinheiro público ou valores sob a 
sua guarda ou responsabi l idade.  

34. Em relação à remoção do funcionário público mu-
nicipal, é correto afi rmar que 

(A) poderá ser feita independentemente da lota-
ção de cada repartição ou cargo, sem demais 
considerações. 

(B) a remoção por permuta será processada a 
pedido escrito de ambos os interessados e 

de acordo com o prescrito no capítulo IX do 
Estatuto.  

(C) poderá ser removido para outra municipal i-
dade o funcionário efetivo que realizar a sol i-
citação por escrito, desde que respeitado o 
interesse público de ambas prefeituras.  

(D) não será permitida a remoção para outra re-
partição, mas somente entre órgãos da mes-
ma repartição.  

35. Assinale a alternativa que apresenta um dos obj e-
tivos fundamentais do Município de Assis.  

(A) Colaborar restritamente com o governo Esta-
dual na constituição de uma sociedade l ivre, 
justa, solidária e fraterna.  

(B) Promover o bem-estar e o desenvolvimento 
da sua comunidade e de outras municipalida-
des vizinhas. 

(C) Promover o adequado ordenamento territor i-
al, de modo a assegurar a qualidade de vida 
de sua população.  

(D) Erradicar a pobreza absoluta  e, se possível , 
reduzir o analfabetismo e a marginalização.  

36. Analise as alternativas que se seguem em relação 
à organização dos poderes municipais e assinale 
a afirmativa correta.  

(A) São Poderes do Município, independentes e 
harmônicos entre si, o Legislativo, o Execut i-
vo e o Judiciário.  

(B) É permitida aos Poderes Municipais a dele-
gação recíproca de atribuições.  

(C) O Poder Legislativo é exercido pela Câmara 
Municipal, composta por vinte e um vereado-
res, com base nos preceitos constitucionais.  

(D) A Mesa da Câmara comunicará o Tribunal 
Regional Eleitoral sempre que o número de 
vereadores que compõe a Câmara for altera-
do. 

37. Um Vereador poderá l icenciar -se, conforme a Lei 
Orgânica do Município de Assis,  

(A) para desempenhar missão por tempo inde-
terminado de caráter cultural ou de interesse 
particular.  

(B) por motivo de saúde devidamente comprova-
do. 

(C) pelo prazo de 2 (dois) anos, para ocupar a 
função de Secretário Municipal.  

(D) por l icença gestante, não se estendendo este 
direito aos casos de adoção. 

38. O Prefeito e o Vice-Prefei to do Município de Assis 
não poderão, desde a expedição do diploma, 

(A) patrocinar causas de qualquer natureza con-
tra o Município ou suas entidades descentra-
l izadas. 
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(B) exercer cargo, função ou emprego público,  
inclusive os de que seja demissível ad nu-
tum, em qualquer das entidades da Adminis-
tração Direta e Indireta da União, do Estado, 
do Distrito Federal e do Município.  

(C) participar de qualquer espécie de conselho 
das entidades mencionadas no inciso I, do 
Artigo 73 da Lei Orgânica do Município de 
Assis. 

(D) exercer outro mandato público eletivo.  

39. Marque a alternativa que apresenta um imposto 
de competência dos Municípios, conforme o Cód i-
go Tributário Nacional.  

(A) Imposto sobre a Propriedade Territorial Ru-
ral. 

(B) Imposto sobre a Propriedade Predial e Terr i-
torial Urbana.  

(C) Imposto sobre a Transmissão de Bens Imó-
veis e de Direitos a eles Relativos.  

(D) Imposto sobre a Renda e Proventos de Qua l-
quer Natureza.  

40. Analise os itens que se seguem:  

I. O pagamento.  

II. Moratória.  

III. A compensação. 

IV. Remissão. 

V. O parcelamento. 

Conforme o Código Tributário Nacional, suspendem a 
exigibil idade do crédito tributário o que fo i exposto 
nos itens: 

(A) II e V.  
(B) I e II.  
(C) IV e V. 
(D) I e IV.  

 



 

 

 


