PREFEITURA MUNICIPAL DE CORUMBIARA, RO.
EDITAL Nº 001/2020 – CONCURSO PÚBLICO.
PROVA OBJETIVA.
CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO.

Leia atentamente as INSTRUÇÕES:
1. Não será permitido ao candidato realizar a prova usando óculos escuros (exceto para correção visua, ou fotofobia,
desde que informe no ato da inscrição), ou portar aparelhos eletrônicos (mesmo desligados), qualquer tipo de
relógio, chaves, carteira, bolsa, acessórios que cubram o rosto, a cabeça, ou parte desta.
2. Poderá ser eliminado, deste Concurso Público de Provas e Títulos o candidato cujo(s) aparelho(s) eletrônico(s),
mesmo desligado(s), emitir(em) qualquer som durante a realização da prova. O tempo em que permanecer no local,
onde estará ocorrendo o Concurso Público de Provas e Títulos, o candidato deverá manter o celular desligado,
sendo permitido ligá-lo somente após ultrapassar o portão de saída do prédio, sob pena de ser eliminado deste
Concurso Público de Provas e Títulos.
3. O candidato poderá manter em cima da sua carteira apenas lápis, borracha, caneta, um documento de
identificação e lanche, exceto líquido. Outros pertences, antes do início das provas, o candidato deverá acomodálos embaixo de sua cadeira, sob sua guarda e responsabilidade.
4. Confira se a sua prova tem 30 questões, cada qual com 4 alternativas, veja se o cargo para o qual se inscreveu
está correto.
5. Confira seus dados no cartão-resposta (nome, número de inscrição e o cargo para o qual se inscreveu) e ASSINE
o mesmo.
6. Preencha toda a área do cartão-resposta correspondente à alternativa de sua escolha, com caneta esferográfica
(tinta azul, ou preta), sem ultrapassar as bordas. As marcações duplas, ou rasuradas, com corretivo, ou marcadas
diferentemente do modelo estabelecido no cartão-resposta poderão ser anuladas.
7. Observe as orientações apresentadas no cartão-resposta. O mesmo não será substituído, salvo se contiver erro
de impressão.
8. Aguarde a autorização do fiscal para abrir o caderno de provas. Ao receber a ordem, confira o caderno de provas
com muita atenção. Nenhuma reclamação sobre o total de questões, ou falha de impressão, será aceita depois de
iniciada a prova.
9. Cabe apenas ao candidato a interpretação das questões, o fiscal não poderá fazer nenhuma interferência. A
avaliação de conhecimentos terá duração máxima de 3h (três horas), incluso o tempo destinado ao preenchimento
do cartão-resposta.
10. O Candidato poderá se retirar do local da prova somente 1h (uma hora) após seu início, levando seu caderno
de prova.
11. Ao término da prova, o candidato deverá entregar ao fiscal de sala o cartão-resposta preenchido e assinado.
12. Os 3 (três) candidatos, que terminarem a prova por último, deverão permanecer na sala, e só poderão sair
juntos, após o fechamento do envelope, contendo os cartões-respostas dos candidatos presentes e ausentes, e
assinarem no lacre do referido envelope, atestando que este foi devidamente lacrado.
13. Ao término da prova, o candidato deverá se retirar do recinto onde está ocorrendo a mesma, não lhe sendo mais
permitido o uso do banheiro e bebedouro.
BOA PROVA!
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LÍNGUA PORTUGUESA.
01. Sobre o romance Quincas Borba, de Machado de Assis, assinale a alternativa incorreta.
a) O narrador dá título ao romance em função de Quincas Borba cão, e não do homem, porque o cão é a única
personagem do romance dotada de alguma dignidade. É movido por afeição sincera e nunca por interesse.
b) A ligação entre o defunto homônimo do cachorro e Rubião, protagonista da obra, é que Quincas Borba homem,
legou a herança, que fez de Rubião um homem rico.
c) O casal Palha-Sofia acerca-se de Rubião por profunda amizade, vão ajudá-lo, desinteressadamente, a se
estabelecer no Rio de Janeiro. Não querem e não pensam em tirar proveito de sua fortuna.
d) Sofia sabe que Rubião tem forte interesse por ela e aproveita-se disso, para mantê-lo sob controle, enquanto seu
marido se encarrega de negócios escusos, que terminarão por levar o milionário à falência.
02. Crase é o nome que se dá à fusão de dois “as.” Ela resulta da contração da preposição a (exigida por
um termo subordinante) com o artigo feminino “a” ou “as” (reclamado por um termo dependente). Se não
houver a presença da preposição ou do artigo, não haverá crase e, consequentemente, não se acentuará o
“a” ou “as.”
Então, sobre o uso, ou não da crase, assinale a alternativa incorreta.
a) A quem puxaste? A teu pai ou a tua mãe?
b) A jovem era devota a Virgem Maria.
c) A chuva reteve-o no clube e só pela madrugada regressou a casa.
d) Fiz uma visita à velha casa de meus avós.
03. Considerando regência verbal, coloque (C) certo ou (E) errado nas frases e marque a alternativa correta.
( ) Devemos obedecer às leis!
( ) Mariana aspirava a uma viagem fantástica.
( ) Lembrei o ocorrido ao meu pai.
( ) Aspirei a um perfume muito gostoso.
( ) Lembrei-me as aventuras da mocidade.
a) C – C – C – E – E.
b) C – C – C – C – C.
c) C – C – E – C – E.
d) C – E – C – E – C.
04. Quanto à colocação pronominal, assinale a alternativa correta.
a) Chegou triste, lhe trazendo más notícias.
b) Ver-te-ei longe daqui.
c) Não esforçando-se, ele não será aprovado.
d) Tudo incomoda-me nesta cidade.
05. Aponte a alternativa, onde aparecem advérbios de dúvida.
a) Certamente / efetivamente / realmente.
b) Porventura / possivelmente / provavelmente.
c) Bastante / demais / quase.
d) Ainda / antes / jamais.
06. Quanto aos numerais, assinale a alternativa incorreta.
a) Na leitura e escrita (por extenso) dos cardinais, usa-se “e” entre as centenas e as dezenas, e entre as dezenas e
as unidades.
b) Admitem-se forma feminina somente os cardinais um / uma, dois / duas, as centenas a partir de duzentos
(duzentas, trezentas, quatrocentas, etc).
c) Alguns cardinais admitem dupla grafia: catorze / quatorze, bilhão / bilião, trilhão / trilião.
d) O numeral posicionado antes do substantivo, lê-se sempre, como cardinal; numeral posicionado depois do
substantivo até X (dez), lê-se como cardinal, acima de X (dez), lê-se como ordinal.
07. Veja as definições sobre as classes gramaticais, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a
alternativa correta:
( ) Substantivo: nomeia seres, coisas, lugares, conceitos, etc.
( ) Adjetivo: caracteriza o substantivo.
( ) Artigo: antecede o substantivo para indeterminá-lo, ou determiná-lo.
( ) Numeral: indica quantidade.
( ) Pronome: substitui, ou acompanha o substantivo.
( ) Advérbio: exprime emoções e sentimentos súbitos.
a) V – V – F – V – V – F.
b) V – V – V – V – F – F.
c) V – V – V – V – V – F.
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d) F – V – V – V – V – F.
08. Quanto ao emprego dos tempos verbais, assinale a alternativa incorreta.
a) As formas verbais do pretérito imperfeito fazem referência a um fato já ocorrido, anterior a outro também passado.
b) Emprega-se o pretérito perfeito para exprimir fatos que foram totalmente concluídos, antes do momento da fala.
c) As formas do presente do indicativo exprimem fatos que ocorrem no mesmo momento em que o emissor os
observa, ou faz referência a eles.
d) As formas do futuro do pretérito são empregadas, principalmente, para indicar que a ocorrência de um fato
depende da ocorrência de outro; exprimir, de forma polida, educada um desejo, ou um pedido; fazer referência a
fatos duvidosos, hipotéticos. Esse recurso é muito comum em notícias, quando não se tem certeza da ocorrência
do fato.
09. Quanto ao predicado, assinale (V) verdadeiro ou (F) falso e marque a alternativa correta:
( ) Os anatomistas do Século XVII já pesquisavam os mistérios do cérebro.(Predicado verbal).
( ) Os anatomistas do Século XVII ficavam fascinados com os mistérios do cérebro. (Predicado nominal).
( ) Os anatomistas do Século XVII já pesquisavam, fascinados, os mistérios do cérebro.(Predicado verbonominal).
( ) A prefeitura reconstruirá a velha ponte. (Predicado verbal).
( ) A cidade ficava mais alegre aos domingos. (Predicado verbo-nominal).
( ) Você considerou fácil o concurso? (Predicado nominal).
a) V – V – F – V – V – F.
b) F – V – V – F – V – V.
c) V – F – V – V – V – V.
d) V – V – V – V – F – F.
10. Assinale a alternativa, onde não temos aposto.
a) O Rio São Francisco separa e une duas cidades: Petrolina e Juazeiro.
b) Com você aprendi, grande mar, as melhores lições de humildade e paciência.
c) Houve dois culpados pela briga: tua namorada e eu.
d) A agricultura, o gado, o campo, tudo depende das chuvas.
RACIOCÍNIO LÓGICO.
11. Quantos anagramas existem na palavra CORUMBIARA?
a) 604.800.
b) 1.814.400.
c) 907.200.
d) 3.628.800.
12. Um restaurante de Corumbiara tem uma promoção de almoço com preço reduzido em que o cliente
pode escolher o prato principal, o complemento e a sobremesa de acordo com o cardápio abaixo:
Prato principal
Tacacá, Mujica de Peixe, Pato no Tucupi, Caldeirada.
Complemento
Bolo de Macaxeira, Maniçoba.
Sobremesa
Doce de Buriti, Torta de Cupuaçu, Cocada de Castanha.
Quantas combinações diferentes de almoço os clientes podem montar, escolhendo, obrigatoriamente, um
item de cada?
a) 9.
b) 8.
c) 24.
d) 11.
13. A Prefeitura Municipal de Corumbiara tem 75 servidores e comprou kits de lanches individuais
suficientes para 24 dias. Se essa empresa tivesse reduzido seu quadro de servidores para 50, a quantidade
de kits adquirida seria suficiente para quantos dias?
a) 24.
b) 36.
c) 30.
d) 16.
14. Marque a alternativa que não apresenta uma sentença aberta.
a) Se Henrique compra um tacacá, então Aline não sai de casa.
b) O Balneário de Corumbiara está funcionando?
c) Ela é corumbiarense.
d) Corumbiara é uma linda cidade!
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15. Às 6:00 horas, o estacionamento da Prefeitura Municipal de Corumbiara está vazio e existem 80 vagas
numeradas de 1 a 80. Qual é a probabilidade do primeiro servidor que chegar, estacionar numa vaga
ímpar, ou de número maior que 20?
a) 60/80.
b) 40/80.
c) 50/80.
d) 70/80.
CONHECIMENTOS GERAIS.
Leia o trecho da notícia a seguir e responda às próximas duas questões.
Mudanças climáticas: 6 patrimônios culturais da África sob ameaça

As mudanças climáticas têm reduzido a disponibilidade de adobe de alta qualidade para construções
históricas em Djenné, no Mali
Da arte rupestre no sul às pirâmides ao longo do rio Nilo, o homem tem deixado suas marcas no continente
africano há milênios. Entretanto, os efeitos das mudanças climáticas — nas quais o papel das intervenções
humanas têm cada vez mais sido demonstrado — colocam estas próprias marcas culturais em risco.
Em uma publicação científica recente, pesquisadores do Reino Unido, Quênia e Estados Unidos afirmam
que é necessária uma "mobilização significativa" para salvar patrimônios culturais de eventos climáticos
extremos, como o aumento do nível do mar e tempestades.
E, nas últimas semanas, o alerta tem se materializado em um exemplo: arqueólogos do Sudão estão se
esforçando para impedir que enchentes do Nilo cheguem às ruínas de al-Bajrawiya, considerado um
Patrimônio Mundial pelas Nações Unidas.
[...]
Joanne Clarke, da Universidade de East Anglia, no Reino Unido, está atualmente trabalhando para
quantificar a velocidade com que o aumento do nível do mar e a erosão costeira podem afetar o patrimônio
— possivelmente, de forma irreversível.
"O que sabemos é que a costa do Mar Vermelho será afetada nas próximas décadas, o que significa que o
que atualmente está de pé será perdido [sem intervenções]", diz Clarke. [...]
(Fonte: https://www.bbc.com/portuguese/geral-54380849, acesso em 06/10/20)
16. Preencha os parênteses C (correto) ou I (incorreto) e assinale a alternativa correta.
A equipe de cientistas que escreveu, recentemente, sobre ameaças como essa, listou alguns patrimônios
que também estão em risco na África:
( ) Suakin, Sudão.
( ) Cidade velha de Lamu, Quênia.
( ) Construções costeiras, Comores.
( ) Fortes e castelos costeiros, Gana.
( ) Arte rupestre em Twyfelfontein, Namíbia.
( ) Djenné, Mali.
a) C – I – C – I – C – I.
b) I – C – C – C – I – C.
c) C – I – I – C – C – C.
d) C – C – C – C – C – C.
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17. Assinale a alternativa incorreta. A notícia também informa que:
a) O Egito fica em uma região de baixa altitude sob "grave risco de enchentes nas próximas décadas", mas tem
mais estrutura para lidar com alguns dos desafios.
b) Tempestades de areia, que costumeiramente ocorrem nos desertos da África, despejam grandes quantidade de
areia em alguns monumentos. Nesse caso, a situação se torna benéfica, pois é como se tais monumentos fossem
protegidos por uma espécie de “capa”, dizem os estudiosos.
c) Alguns países estão em melhor posição para lidar com o impacto das mudanças climáticas em seu patrimônio.
d) Há lugares que podem desaparecer "sem quase ninguém saber", diz Clarke, com pinturas rupestres na
autodeclarada Somalilândia. Arqueologicamente, trata-se de um lugar "inacreditavelmente maravilhoso", diz a
professora — mas pouco conhecido em outros continentes e carente de recursos para sua proteção.
Pautado na Lei Orgânica do Município de Corumbiara-RO, responda às próximas três questões.
18. Leia os itens e responda ao que se pede.
05- O Município de Corumbiara, pessoa jurídica de direito público interno, em união indissolúvel ao Estado
de Rondônia e à República Federativa do Brasil, constituído dentro do Estado Democrático de Direito, em
esfera de governo local, objetiva na sua área territorial e com potencial, o seu desenvolvimento com a
construção de uma comunidade livre, justa e solidária, fundamentada na autonomia, na cidadania, na
dignidade da pessoa humana, nos valores sociais do trabalho, na livre iniciativa e no pluralismo político,
exercendo o seu poder por decisão dos munícipes, pelos seus representantes eleitos nos termos da Lei
Orgânica, da Constituição Estadual e da Constituição Federal.
09- São poderes do município dependentes e harmônicos entre si, o Legislativo e o Executivo.
13- O Município, objetivando integrar a organização, planejamento e a execução de funções públicas de
interesse regional comum, pode associar-se aos demais municípios limítrofes e ao Estado para formar
Associação.
24- A sede do Município dá-lhe o nome e tem a categoria de cidade.
A soma exata dos itens corretos é:
a) 27.
b) 42.
c) 46.
d) 51.
19. É vedado ao Município:
I- Estabelecer igrejas, realizar cultos religiosos, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, manter
com eles ou seus representantes, relações de dependência, ou aliança; ressalvada na forma da lei a
colaboração de interesse público.
II- Obsequiar fé aos documentos públicos.
III- Criar distinções entre brasileiros, ou preferências entre si.
IV- Permitir, ou fazer uso de estabelecimentos gráficos, jornal, estação de rádio, televisão, serviços de altofalantes, ou quaisquer outros meios de comunicação de sua propriedade, para propaganda políticopartidária, ressalvados o disposto no artigo 17, IV, § 3º, da Constituição Federal.
V- Outorgar isenções, anistia fiscais, ou permitir a remissão de dívidas, sem interesse público, devidamente
justificado, sob pena de nulidade do ato, atendendo o disposto no art. 14, da Lei Complementar nº 101, de
04 de maio de 2000 (LRF).
Estão corretos os itens:
a) I, II, III, IV e V.
b) Apenas II, IV e V.
c) Apenas I, III, IV e V.
d) Apenas II e III.
20. Quanto aos vereadores, preencha os parênteses com V (verdadeiro) ou F (falso) e assinale a alternativa
correta.
( ) Os vereadores são violáveis por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na
circunscrição do Município.
( ) Os vereadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas, ou prestadas em razão
do exercício do mandato, nem sobre as pessoas que lhes confiarem, ou deles receberem informações.
( ) Firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, empresa pública, sociedade
de economia mista ou empresa concessionária de serviços público municipal, salvo quando o contrato
obedecer a cláusulas uniformes.
a) F – V – V.
b) V – V – V.
c) V – F – V.
d) V – V – F.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS.
21. Windows Explorer (literalmente "Explorador do Windows", nome pelo qual é encontrado na versão
portuguesa de todas as versões do Windows) é um gerenciador de arquivos e pastas do sistema Windows.
Ou seja, é utilizado para a cópia, exclusão, organização, movimentação e todas as atividades de
gerenciamento de arquivos. Acerca do Explorador de arquivos é correto afirmar:
a) Não é possível utilizar aplicativos para compartilhar arquivos e fotos diretamente de Explorador de Arquivos.
b) O GoogleDrive é disponibilizado por padrão no Explorador de Arquivos.
c) Para que uma pasta apareça no Acesso rápido do explorador de arquivos, basta clicar na mesma, com o botão
direito do mouse e selecionar a opção “Fixar no Acesso rápido”.
d) Não é possível compartilhar arquivos, diretamente, no explorador de arquivos.
22. Quando se trabalha em um documento do Word 2016, sendo este compartilhado, ou não, é possível
ativar a opção “Controlar Alterações” para verificar cada mudança que está sendo realizada. O Word 2016
marca todas as adições, exclusões, movimentações e mudanças de formatação. Em qual guia está
localizado o recurso acima descrito?
a) Layout.
b) Revisão.
c) Design.
d) Referências.
23. Acerca do Excel 2016 é incorreto afirmar:
a) Quando uma fórmula é inserida em uma célula, ela também aparece na barra de fórmulas.
b) Para fechar uma pasta de trabalho utiliza-se o atalho de teclas Ctrl+W.
c) Não é possível dividir uma célula não mesclada.
d) As fórmulas no Excel começam com o sinal de parêntese.

24.
SEJA GIRASSOL.
Busque sempre a luz.
Seja um incentivador.
Fique de pé a cada amanhecer.
Ame a sua própria companhia.
Mantenha o pensamento positivo.
Seja forte em meio à tempestade.
Seja lembrado pela sua essência.
(O Pequeno Mestre - Fonte: https://br.pinterest.com/pin/478507529161322432/ - adaptado).
Quanto ao período e verbos, no quadro temos:
a) Oito orações no imperativo afirmativo.
b) Oito orações no presente do subjuntivo.
c) Oito orações no imperativo negativo.
d) Oito orações no presente do indicativo.
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25.
(Fonte: https://br.pinterest.com/pin/754775218772741089).
Quanto ao uso correto dos dois porquês do texto, marque a alternativa certa.
a) “Por que” (substantivo), “porque” (conjunção).
b) “Por que” (pronome interrogativo), “porque” (substantivo).
c) “Por que” (pronome relativo), “porque” (conjunção).
d) “Por que” (pronome interrogativo), “porque” (conjunção).
26. Em relação à concordância verbal, marque a alternativa incorreta.
a) O Ministro do Trabalho ou o da Justiça anunciará a nova lei.
b) Cara feia, beiço caído, nada me farão mudar de ideia.
c) Conversar e discutir contribui para o nosso amadurecimento.
d) O trabalhar e o descansar são necessidades vitais à saúde humana.
27. Tratando-se de concordância nominal, assinale a alternativa incorreta.
a) Vossa Excelência precisa ser honesta com seu eleitor. (Dirigindo-se a um deputado).
b) Vimos a gata branca e seus quatro filhotes pretos.
c) A funcionária deixava limpas as salas ou o escritório.
d) Estudo a língua espanhola e a inglesa.
28. Sobre a colocação dos pronomes oblíquos átonos, marque a alternativa incorreta.
a) A noite de ontem lhe fora agradável.
b) Não o verei amanhã.
c) Aquilo entristeceu-me.
d) Após a recuperação, avaliar-se-á o crescimento do aluno.
29. Sobre acentuação gráfica, coloque (V) verdadeiro ou (F) falso e assinale a alternativa correta:
( ) Na língua escrita, há vários sinais que acompanham as letras, sendo, de maneira geral, relacionados à
pronúncia das palavras. Um desses sinais é o acento gráfico.
( ) O acento gráfico pode ser: agudo, circunflexo, ou grave.
( ) O acento circunflexo é usado nas vogais tônicas abertas a, e, o e nas vogais tônicas i e u.
( ) O acento agudo é usado nas vogais tônicas fechadas a, e, o.
( ) O acento grave é usado para indicar a crase.
a) V – V – V – V – V.
b) V – V – F – V – V.
c) V – V – V – F – V.
d) V – V – F – F – V.
30. Sobre o uso, ou não do sinal gráfico hífen, marque a alternativa incorreta.
a) O hífen é empregado na formação dos substantivos e adjetivos compostos por justaposição de maneira geral,
mesmo sendo o primeiro elemento reduzido. Exemplos: amor-perfeito, norte-americano.
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b) Usa-se o hífen nos nomes de lugares iniciados por grã, grão, ou forma verbal, ou ainda se houver artigo ligando
seus elementos. Exemplos: Grã-Bretanha, Baía de Todos-os-Santos.
c) Não se usa hífen nas formações com os advérbios bem e mal, se o elemento seguinte começar por vogal ou h.
Exemplos: bem aventurado, mal humorado.
d) O prefixo co- liga-se sem hífen, mesmo quando a vogal inicial do elemento seguinte for o. Exemplos: coordenar,
cooperar.
RASCUNHO.
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