
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TARUMÃ 

Processo Seletivo Nº 001/2021 

Edital Nº 005/2021 

PROVA OBJETIVA 

AGENTE ADMINISTRATIVO 

Você está recebendo a FOLHA DEFINITIVA DE RESPOSTAS e o CADERNO com 40 questões. 
Leia cuidadosamente 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. Ass i-
ne 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 
correspondente 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 de-
corrida 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.  

Nome do candidato: RG  

 

07-02-2021 - Manhã 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

Instrução: Leia o trecho inicial do conto A nova 
dimensão do escritor Jeffrey Curtain , de Marina 
Colasanti, para responder às questões de 01  a 
05. 

Quando o coágulo de sangue explodiu na ca-
beça de Jeffrey Curtain, algo nele foi cortado, 
como uma mangueira ou um caule. E o seu pen-
samento viu-se subitamente decepado do corpo.  

Sem espanto, porque a dor lancinante  não 
teve sequer o tempo de traduzir -se em grito an-
tes que aquela estranha guilhotina o truncasse 
na boca. Passado isso, nada mais havia a não ser 
a nova dimensão.  

–  O Dr. Jewett acha que não há esperança –  
repetia a enfermeira em voz baixa, aos eventuais 
visitantes. – O Sr. Curtain poderá viver indefin i-
damente, mas não tornará a ver. Nem se mexerá, 
nem pensará. Apenas respirará.  

De fato, Jeffrey respirava. Os pulmões, egoi s-
ticamente alheios à situação do restante do co r-
po, continuavam exercendo sua tarefa com a 
mesma fiel regularidade com que durante tantos 
anos lhe haviam fornecido aquele ar indispensá-
vel para que se levantasse a cada manhã, e a 
cada manhã se barbeasse dando a partida para 
mais um dia, que haveria de catapultá-lo da me-
sa de refeições para a mesa de trabalho, diante 
da máquina de escrever e dos contos que produ-
zia para alimentar o próprio corpo, e com ele os 
próprios pulmões encarregados de fornecer 
aquele ar indispensável para.  

Jeffrey teria ficado orgulhoso dos seus pul-
mões, se apenas se desse conta de que funciona-
vam, ou sequer de que os tinha. Mas, apesar do 
corpo de Jeffrey continuar possuindo pulmões e 
outros órgãos em perfeito estado de funciona-
mento, seu cérebro os desconhecia e comport a-
va-se como se deles não necessitasse. Assim c o-
mo não necessitava da visão ou da audição.  

Cortadas as ligações que o haviam ancorado 
ao resto do corpo, o cérebro de Jeffrey Curtain 
não dava mais ordens. E os médicos, enganados 
pelo silêncio dessa voz de comando, haviam de-
cretado sua morte, entretanto, emparedado na 
caixa craniana ______ orifícios a ruptura havia 
vedado com sangue espesso como chumbo, o 
cérebro pensava.  

Talvez fosse mais correto dizer que luzia. 
Pois nada do que havia vivido até então se ass e-
melhava à luz límpida e pura por ele agora ger a-
da na óssea escuridão da sua caverna. Jeffrey 
Curtain havia-se livrado para sempre da escravi-

dão da coerência. Sua mente, solta, tudo se 
permitia, tudo realizava.  

In.:  MORICONI, I talo (org.).  Os cem melhores contos bras i-
leiros do século .  R io de Janeiro: Objetiva, 2001. p. 567-

568.  

01. Sobre o texto, marque a alternativa correta.  

(A) É possível inferir que a nova dimensão do 
escritor Jeffrey Curtain era ter finalme n-
te morrido após uma parada cardíaca.  

(B) O quarto parágrafo narra fatos sequen-
ciais na vida de Jeffrey Curtain, evidenc i-
ado uma rotina bastante comum. 

(C) A nova dimensão de Jeffrey Curtain  é vis-
ta pelo narrador como algo terrível, mas 
que certamente será superado.  

(D) Jeffrey Curtain era um escritor muito co-
nhecido cuja mente luzia e, por esta ra-
zão, recebeu diversas visitas em seu es-
tado de inconsciência.  

02. Em “Mas, apesar do corpo de Jeffrey continu-
ar possuindo pulmões...” (5º parágrafo), a 
conjunção coordenativa destacada tem valor 
adversativo, assim como aquela destacada 
em: 

(A) “E os médicos, enganados pelo silêncio 
dessa voz de comando, haviam decretado 
sua morte, entretanto , ...” (6º parágra-
fo). 

(B) “Quando o coágulo de sangue explodiu 
na cabeça de Jeffrey Curtain,...” (1º pa-
rágrafo).  

(C) “... se apenas se desse conta de que fun-
cionavam, ou sequer  de que os tinha” (5º 
parágrafo).  

(D) “Sem espanto, porque  a dor lancinante 
não teve sequer o tempo de traduzir -se 
em grito... (2º parágrafo).  

03. Marque a alternativa que completa adequa-
damente a lacuna deixada no sexto parágrafo 
do texto. 

(A) cujo. 
(B) cujos os. 
(C) cujos. 
(D) cujo os. 

04. A palavra “lancinante”, destacada no segundo 
parágrafo do texto, tem como sinônimo 

(A) dulcificante.  
(B) pungente. 
(C) agradável.  
(D) consoladora. 
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05. Das alternativas que se seguem, assinale 
aquela que todas as palavras destacadas são 
advérbios.  

(A) “E o seu pensamento viu-se subitamente  
decepado do corpo”.  

(B) “Passado isso, nada mais  havia a não ser 
a nova dimensão”.  

(C) “Assim  como não necessitava da visão ou 
da audição”.  

(D) “O Sr. Curtain poderá viver indefinida-
mente, mas não tornará a ver”.  

MATEMÁTICA 

Instrução: Analise a situação-problema a seguir 
para responder às questões 06  e 07. 

Em um ambiente residencial integrado será 
colocado piso cerâmico no formato de 40x40 cm, 
conforme a figura a seguir:  

 

(Obs. : medidas internas do ambiente)  

06. Determine o número mínimo de pisos neces-
sário para que toda a superfície deste amb i-
ente seja coberta.  

(A) 300. 
(B) 260. 
(C) 528. 
(D) 330. 

07. Considerando que cada caixa possua 1,28 m2  
de piso, é correto inferir que a quantidade 
mínima de caixas que deverão ser adquiridas  
para cobrir a referida superfície  será igual a 

(A) 41. 
(B) 42. 
(C) 45. 

(D) 46. 

08. Segundo a pesquisa recente da Sociedade 
Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC), 52% 
dos entrevistados compraram mais em sites e 
aplicativos durante a quarentena. Destes, 
70% afirmaram que pretendem continuar 
comprando mais online  do que faziam antes 
da covid-19. Assim, de um grupo hipotético 
de 2.500 entrevistados, a quantidade deles 
que continuarão realizando mais compras on-
line  do que faziam antes equivale a  

(A) 910 entrevistados. 
(B) 1.300 entrevistados. 
(C) 1.750 entrevistados. 
(D) 830 entrevistados. 

09. Funcionários de uma empresa trabalham cada 
dia em três turnos de 6 horas e produzem 27 
esquadrias de alumínio por hora. Caso eleve-
se a produção por hora para 34 unidades, ao 
término de 120 dias, terá um aumento no 
número de esquadrias igual a  

(A) 5.040. 
(B) 3.240. 
(C) 15.120. 
(D) 17.280. 

10. Em uma sala há 56 pessoas, sendo a razão 
entre homens e mulheres de 3/4. Se mais 8 
mulheres entrarem nessa sala, a razão entre 
o número de homens e o número de mulheres 
passará a ser 

(A) 5/3. 
(B) 3/5. 
(C) 3/7. 
(D) 3/8. 

CONHECIMENTOS DE TARUMÃ 

11. Acerca do Brasão municipal de Tarumã, ass i-
nale a alternativa correta.  

(A) À direita do Brasão, há uma haste de a l-
godão e, à esquerda, uma de café.  

(B) O nome Tarumã está escrito na cor preta.  
(C) O Brasão é de autoria do heraldista Lauro 

Ribeiro Escobar.  
(D) Acima do escudo, há uma coroa de doze 

torres. 

12. Na década de 40, a história de Tarumã sofreu 
grande transformação com a compra da Fa-
zenda Nova América, transformando-a em 
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Usina. Anteriormente, a propriedade perte n-
cia a 

(A) José Pires. 
(B) Silas Orvellas.  
(C) José Machado. 
(D) Gilberto Lex.  

13. Conforme a história do Município de Tarumã, 
o nascimento do Cartório de Paz data da dé-
cada de 

(A) 30. 
(B) 40. 
(C) 50. 
(D) 60. 

14. Marque a alternativa correspondente ao ano 
de falecimento do pioneiro de Tarumã, Gi l-
berto Lex, cujo nascimento ocorrera em 25 de 
maio de 1880. 

(A) 1952. 
(B) 1950. 
(C) 1961. 
(D) 1964. 

15. Analise os itens a seguir em relação ao co n-
curso para a escolha do Hino Oficial de Taru-
mã. 

I. Foi promovido pela prefeitura municipal de 
Tarumã no ano de 1996. 

II. A finalidade do concurso era dotar o munic í-
pio de um hino que representasse as origens 
da cidade, que já contava com legislatura e 
bandeira próprias.  

III. A premiação para o vencedor do concurso foi 
um prêmio de R$ 200 mil, em dinheiro.  

Está correto o que consta APENAS em 

(A) I e III.  
(B) II e III.  
(C) I, II e III.  
(D) I e II.  

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 

16. O princípio da administração pública presente 
no Art. 37 da Constituição Federal que é pr i-
mordial ao funcionalismo público e que serve 
como requisito de avaliação do estágio pro-
batório é o da: 

(A) Impessoalidade. 
(B) Moralidade. 
(C) Publicidade. 
(D) Eficiência.  

17. Analise as seguintes afirmações a respeito 
dos Atos Administrativos: 

I. Os Atos Administrativos são exclusividade do 
Poder Executivo. 

II. Os Atos Administrativos manifestam de forma 
unilateral a vontade da Administração Públ i-
ca. 

III. Os Atos Administrativos são praticados em 
condição de igualdade entre a Admini stração 
Pública e o particular.  

IV. Os Atos Administrativos representam a su-
premacia do Direito Público sobre o particu-
lar. 

Estão corretos os seguintes itens:  

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

18. Sobre as fases do Processo Administrativo:  

“É marcada pela produção de provas, com a 
participação do interessado. Em se tratando 
de processo administrativo de outorga será 
também a fase de eventual complementação 
da documentação necessária ao julgamento 
do processo”.  

O trecho acima diz respeito à fase:  

(A) Instauração. 
(B) Instrução. 
(C) Defesa. 
(D) Relatório. 

19. Analise a seguinte hipótese:  

A Prefeitura de Tarumã precisa adquirir um 
maquinário fabricado exclusivamente por 
uma determinada empresa. Considerando a 
inviabilidade de competição, a aquisição de s-
se bem será feito por meio de:  

(A) Licitação de compra.  
(B) Licitação deserta.  
(C) Licitação dispensável.  
(D) Licitação inexigível.  

20. Contrato administrativo é aquele firmado 
entre a Administração Pública e o particular 
ou outra entidade administrativa para a co n-
secução de objetivos de interesse público, 
nas condições estabelecidas pela Lei nº 
8.666/93. Em relação à prorrogação dos pra-
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zos dos contratos administrativos é correto 
afirmar:  

(A) Só admitem prorrogação os prazos de 
início de etapas de execução.  

(B) Por interrupção da execução do contrato 
ou diminuição do ritmo de trabalho por 
ordem e no interesse do contratado.  

(C) Aumento das quantidades inicialmente 
previstas no contrato, nos limites permi-
tidos pela lei.  

(D) É permitido o contrato com prazo de v i-
gência indeterminado.  

21. Para serem considerados Serviços Públicos, as 
ações do Estado devem: 

(A) Beneficiar a coletividade ou o maior nú-
mero de indivíduos possível de forma 
continuada, sem interrupções, fornecen-
do algum conforto ou bem-estar para 
quem dele se utiliza.  

(B) Ser prestados exclusivamente pelo poder 
público. 

(C) Ser financiados somente com recursos 
públicos. 

(D) Beneficiar a coletividade ou o maior nú-
mero de indivíduos possível com começo, 
meio e fim, como as obras de conserva-
ção de ruas ou a construção de escolas, 
por exemplo. 

22. Analise os seguintes itens:  

I. Na Prefeitura Municipal de Tarumã.  

II. Na Câmara Municipal de Tarumã.  

III. Nas Autarquias Municipais . 

IV. Nas Fundações Municipais.  

São considerados Servidores Públicos Munic i-
pais da cidade de Tarumã, de natureza est a-
tutária, os que atuam:  

(A) Item I somente. 
(B) Itens I e II.  
(C) Itens III e IV.  
(D) Em todos os itens descritos.  

23. Considere os itens abaixo:  

I.  Elegância e originalidade.  

II.  Clareza, correção e simplicidade.  

III.  Linguagem formal e tratamento cortês.  

IV.  Excesso de chavões e “frases feitas”.  

São características da redação oficial:  

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

24. O pronome de tratamento mais adequado 
para se referir às autoridades do executivo e 
do legislativo, como o Prefeito e o Presidente 
da Câmara é: 

(A) Vossa Eminência.  
(B) Vossa Excelência.  
(C) Vossa Magnificência.  
(D) Senhor/Senhora.  

25. Observe as descrições abaixo e indique a que 
corresponde ao e-mail:  

(A) É a maneira de redigir a correspondência 
dos mais diversificados objetos de serv i-
ços, nos órgãos públicos.  

(B) Escrito simples e breve, ou seja, mensa-
gem reduzida ao essencial, tanto na for-
ma como no conteúdo. 

(C) Mensagem eletrônica escrita. Ele é mais 
rápido que a correspondência postal co-
mum e fácil de ser usado.  

(D) É um tipo de correspondência que atinge 
um número grande de pessoas.  

26. A modalidade de comunicação oficial exped i-
do para e pelas demais autoridades cuja fina-
lidade é o tratamento de assuntos oficiais pe-
los órgãos da Administração Pública entre si e 
também com particulares é:  

(A) Aviso. 
(B) Memorando. 
(C) Ofício. 
(D) Comunicado. 

27. Conforme Art. 37 da Constituição Federal, as 
funções de confiança são exercidas exclus i-
vamente por servidores ocupantes de:  

(A) Cargo em comissão. 
(B) Cargo efetivo. 
(C) Cargo vitalício.  
(D) Agente público.  

28.  A Administração Direta é aquela exercida 
pelo próprio Estado (União, Estados e Muni-
cípios) e seus órgãos. Já a Administração Ind i-
reta é o serviço público prestado por organ i-
zações e entidades criadas pelo poder 
público. Portanto, NÃO  fazem parte da Admi-
nistração Indireta:  

(A) Autarquias.  
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(B) Sociedades de economia mista.  
(C) Fundações públicas.  
(D) Secretarias municipais.  

29. A escolha do método de arquivamento deve 
considerar as características dos documentos 
a serem classificados, identificando o aspecto 
pelo qual o documento é mais frequentemen-
te consultado. Sendo assim, o método de ar-
quivamento utilizado quando o elemento 
principal para a recuperação da informação 
for o local (cidade, estado e país) é:  

(A) Alfabético. 
(B) Geográfico. 
(C) Numérico simples. 
(D) Ideográfico. 

30. A pandemia do novo coronavírus, causador da 
doença Covid-19 e que vem assolando o Brasil 
desde março do ano passado, fez com que os 
governantes adotassem medidas de seguran-
ça a fim de evitar a transmissão do vírus Sars -
Cov-2 entre a população, de acordo com os 
protocolos emitidos por autoridades de saúde 
nacionais e internacionais. Muita  coisa mu-
dou na rotina de trabalho dos servidores pú-
blicos e dos demais trabalhadores, como a 
instauração do home office  (trabalho realiza-
do remotamente de maneira eventual na re-
sidência do servidor/trabalhador em casos de 
emergências, como a pandemia). Com a co n-
tinuidade da prestação de serviços essenciais 
mesmo durante a pandemia (como é o caso 
dos profissionais da saúde) e o retorno gra-
dual do trabalho presencial, algumas medidas 
passaram a ser adotadas com o objetivo de 
garantir a segurança e a integridade física dos 
servidores/trabalhadores.  

Diante deste novo cenário, NÃO faz parte das 
medidas de prevenção à Covid-19 no ambien-
te de trabalho: 

(A) Uso de máscara durante todo o tempo de 
trabalho. 

(B) As unidades devem disponibilizar lavató-
rios, dispensadores para álcool em gel 
70% e materiais para higienização das 
mãos em áreas comuns e próximas às es-
tações de trabalho, incluindo sabão l í-
quido, álcool em gel 70%, papel toalha, 
lixeira com tampa e abertura sem conta-

to manual.  

(C) Manter a distância física mínima de 1 
(um) metro, exceto durante os almoços 
coletivos, conversas de corredor, na hora 

do café, nos banheiros e em reuniões in-
formais. 

(D) Manter o ambiente de trabalho arejado, 
deixando janelas abertas para circulação 
natural do ar.  

31. A ergonomia se preocupa com as condições 
do ambiente de trabalho, pois a principal 
causa da baixa produtividade e de acidentes 
de trabalho é a má adequação do corpo ao 
ambiente ou equipamento de trabalho. As-
sim, a condição correta que traga conforto ao 
trabalhador na execução do seu trabalho é:  

(A) Exposição a elevados níveis de tempera-
tura. 

(B) Exposição constante a ruídos excessivos 
no ambiente de trabalho sem adotar me-
didas preventivas.  

(C) Fornecimento de cadeiras com ajuste pa-
ra a altura e a lombar.  

(D) Para aumento da produtividade, pausas 
para descanso não são recomendadas.  

32. Dos Princípios Fundamentais que regem o 
Estado brasileiro estabelecidos no Art.  1º da 
Constituição Federal de 1988, é correto afir-
mar: 

(A) A República Federativa do Brasil é regida 
pelos fundamentos da soberania, da c i-
dadania, da dignidade da pessoa humana, 
dos valores sociais do trabalho e da livre 
iniciativa, do pluralismo político.  

(B) Constituem fundamentos da República 
Federativa do Brasil a soberania, a inde-
pendência nacional, a cidadania, a cons-
trução de uma sociedade livre, justa e s o-
lidária, a defesa da paz.  

(C) A República Federativa do Brasil é cons-
truída com base nos fundamentos da c i-
dadania, da igualdade entre os Estados, 
da dignidade da pessoa humana, da pre-
valência dos direitos humanos, da defesa 
da paz. 

(D) Os fundamentos que regem a República 
Federativa do Brasil são a independência 
nacional, a soberania, a dignidade da 
pessoa humana, os valores sociais do 
trabalho e da livre iniciativa, o pluralis-
mo político. 

33. Analise os itens a seguir:  

I. Salário mínimo fixado em lei; seguro-
desemprego, se caso o desemprego for invo-
luntário; fundo de garantia por tempo de ser-
viço. 
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II. Garantia de salário, podendo ser inferior ao 
mínimo; remuneração do trabalho noturno 
igual ao do diurno.  

III. Duração do trabalho normal igual ou superior 
a 8 horas diárias e 44 horas semanais; repo u-
so semanal remunerado aos domingos.  

IV. Licença gestante de 120 dias, sem prejuízo do 
emprego ou do salário; assistência gratuita 
aos filhos e dependentes desde o nascimento 
até os 5 anos de idade em creches e pré-
escolas.  

São direitos dos trabalhadores urbanos e ru-
rais que visam à melhoria de sua condição s o-
cial presentes no art. 7º da Constituição Fe-
deral de 1988: 

(A) Itens I e II.  
(B) Itens I e III.  
(C) Itens I e IV.  
(D) Item I apenas.  

34. Segundo o Art. 31 da Constituição Federal, a 
fiscalização do Município será exercida:  

(A) Pelo Poder Legislativo e pelo Tribunal de 
Contas do Estado, na forma da lei.  

(B) Pelo Tribunal de Contas do Estado e pe-
los Conselhos Municipais, na forma da 
lei.  

(C) Pelos sistemas de controle interno do 
Poder Executivo Municipal e pelos Conse-
lhos Municipais, na forma da lei.  

(D) Pelo Poder Legislativo e pelos sistemas 
controle interno do Poder Executivo Mu-
nicipal, na forma da lei.  

35. São considerados estáveis os servidores:  

(A) Com 2 anos de efetivo exercício e nome-
ados para cargo efetivo em virtude de 
concurso público.  

(B) Com 3 anos de efetivo exercício e nome-
ados para cargo de provimento efetivo 
em virtude de concurso público.  

(C) Com 3 anos de efetivo exercíc io e nome-
ados para cargo em comissão em virtude 
de seleção pública.  

(D) Com 2 anos de efetivo exercício e nome-
ados para cargo de provimento em co-
missão em virtude de seleção pública.  

36. Improbidade Administrativa é caracterizada 
pelo desvio de conduta praticado por agentes 
públicos (servidor ou não) e que causa danos 
à administração pública direta, indireta e 
fundacional. Em 1992, foi sancionada a Lei nº 

8.429 que tem como objetivos definir os atos 
de improbidade e aplicar as penalidades cab í-
veis a quem os pratica. Assim, 

“utilizar, em obra ou serviço particular, veíc u-
los, máquinas, equipamentos ou material de 
qualquer natureza, de propriedade ou à dis-
posição de qualquer das entidades mencio-
nadas no art. 1° desta lei, bem como o traba-
lho de servidores públicos, empregados ou 
terceiros contratados por essas entidades”, 
diz respeito ao ato de Improbidade Adminis-
trativa: 

(A) Que Causam Prejuízo ao Erário.  
(B) Que Importam Enriquecimento Ilícito.  
(C) Decorrentes de Concessão ou Aplicação 

Indevida de Benefício Financeiro ou Tr i-
butário. 

(D) Que Atentam Contra os Princípios da 
Administração Pública.  

37. Para a aquisição de bens e serviços comuns, 
os entes federativos poderão adotar a licit a-
ção de modalidade pregão, regulamentada 
pela Lei nº 10.520/2002. Escolha a alternativa 
correta quanto às regras de convocação dos 
interessados:  

(A) A definição do objeto de licitação, a ind i-
cação do local, dias e horários serão di s-
ponibilizados na íntegra no edital.  

(B) A convocação dos interessados será efe-
tuada exclusivamente por meio de publ i-
cação em diário oficial. 

(C) O prazo fixado para a apresentação das 
propostas será de 7 dias úteis.  

(D) No dia da sessão pública, fica dispensada 
a identificação do interessado (ou seu 
representante) ou qualquer comprovação 
da existência dos poderes necessários 
para a formulação de propostas e para os 
demais atos inerentes ao pregão.  

38. Constitui motivo para a rescisão de contrato:  

(A) O cumprimento das cláusulas contratu-
ais, especificações, projetos ou prazos.  

(B) O atraso justificado da obra, serviço ou 
fornecimento. 

(C) O atendimento das determinações regu-
lares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, 
assim como as de seus superiores.  

(D)  A subcontratação total ou parcial do seu 
objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total 
ou parcial, bem como a fusão, cisão ou 
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incorporação, não admitidas no edital e 
no contrato.  

39. Para assegurar o direito fundamental de 
acesso à informação, os órgãos públicos inte-
grantes da administração pública direta e i n-
direta devem seguir determinadas diretrize s. 
Assinale a diretriz INCORRETA: 

(A) Observância da publicidade como prece i-
to geral e do sigilo como exceção.  

(B) Divulgação de informações de interesse 
público, mediante solicitações.  

(C) Fomento ao desenvolvimento da cultura 
de transparência na administração públ i-
ca. 

(D) Desenvolvimento do controle social da 
administração pública.  

40. O Estatuto da Pessoa com Deficiência garante 
em relação ao direito ao trabalho:  

(A) Ambientes acessíveis e inclusivos.  
(B) Igualdade de oportunidade com as de-

mais pessoas.  
(C) Condições justas e favoráveis de traba-

lho. 
(D) Menor remuneração por trabalho de 

igual valor.  
 



 

 

 


