
  

Cargo: AUXILIAR ADMINISTRATIVO 

GOVERNO DO ESTADO DO PIAUÍ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRAS 

EDITAL N.° 001/2011 

DATA: 14/08/2011 - HORÁRIO: 09h às 12h - DURAÇÃO: 03 horas - NÚMERO DE QUESTÕES: 40 

LEIA ATENTAMENTE AS INSTRUÇÕES ABAIXO. 

• Para a realização desta Prova, você está recebendo o CADERNO DE QUESTÕES. No momento adequado, ser-lhe-á 

entregue o seu CARTÃO-RESPOSTA PERSONALIZADO. 

• As questões estão assim distribuídas: 

 

 

 

• Caso o CADERNO DE QUESTÕES esteja incompleto, solicite outro ao fiscal, de imediato. Não serão aceitas 

reclamações posteriores. 

• Nenhum candidato poderá sair da sala antes de decorridos 60 (sessenta) minutos do início da prova, ressalvados os 

casos de emergência médica. 

• Só poderá ser utilizado como “borrão” o próprio CADERNO DE QUESTÕES. 

• Não será permitida qualquer espécie de consulta, nem uso de aparelho(s) de cálculo. 

• O porte de quaisquer aparelhos de comunicação e/ou de registro de dados, no recinto da prova, a qualquer 

momento, caracteriza TENTATIVA DE FRAUDE, procedendo-se à retirada imediata do candidato e a sua 

ELIMINAÇÃO SUMÁRIA do concurso. 

• As respostas devem ser marcadas, obrigatoriamente, no CARTÃO-RESPOSTA, pois a correção das provas será 

efetuada, considerando-se, exclusivamente, o conteúdo do cartão. 

• Ao concluir a prova, o candidato terá que devolver o CARTÃO-RESPOSTA devidamente ASSINADO e também o 

CADERNO DE QUESTÕES. A não devolução de qualquer um deles implicará eliminação do candidato. 

 
 

 

• Verifique se os seus dados pessoais (nome, RG e data de nascimento) estão corretos no CARTÃO-RESPOSTA óptico. 

Caso haja algum dado incorreto, solicite ao fiscal o formulário próprio para correção. 

• Leia atentamente cada questão e assinale no CARTÃO-RESPOSTA óptico a alternativa correta. 

• A questão que tiver mais de uma resposta assinalada será considerada errada, mesmo que uma das assinalações 

esteja correta. 

• O CARTÃO-RESPOSTA óptico NÃO pode ser dobrado, amassado, rasurado, manchado ou conter qualquer registro 

fora dos locais destinados às respostas. 

• A maneira correta de assinalar a alternativa no CARTÃO-RESPOSTA óptico é cobrindo, fortemente, com caneta 
esferográfica de tinta preta ou azul, fabricada em material transparente, o espaço a ela correspondente, conforme 
modelo a seguir: 

  Marque as respostas assim: 

INSTRUÇÕES - PROVA OBJETIVA 

LÍNGUA PORTUGUESA .................................................................................................................. 10 

INFORMÁTICA .............................................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS LOCAIS ............................................................................................................. 05 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS..................................................................................................... 20 

Concurso Público 

N.º INSCRIÇÃO: 
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LÍNGUA PORTUGUESA 

 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 10: 

 

 

TRÊS APITOS 
                                Noel Rosa 

1 Quando o apito 

2 Da fábrica de tecidos 

3 Vem ferir os meus ouvidos, 

4 Eu me lembro de você. 

5 Mas você anda, 

6 Sem dúvida, bem zangada 

7 E está mesmo interessada 

8 Em fingir que não me vê. 

 

9 Você que atende ao apito 

10 De uma chaminé de barro 

11 Por que não atende ao grito, 

12 Tão aflito, 

13 Da buzina do meu carro? 

 

14 Você no inverno 

15 Sem meias vai pro trabalho, 

16 Não faz fé com agasalho, 

17 Nem no frio você crê. 

18 Mas você é mesmo 

19 Artigo que não se limita, 

20 Quando a fábrica apita 

21 Faz reclame de você. 

22 Nos meus olhos você lê 

23 Que eu sofro cruelmente 

24 Com ciúmes do gerente 

25 Impertinente, 

26 Que dá ordens a você. 

 

27 Sou do sereno, 

28 Poeta muito soturno, 

29 Vou virar guarda-noturno 

30 E você sabe por quê. 

31 Mas você não sabe 

32 Que, enquanto você faz pano, 

33 Faço junto do piano 

34 Estes versos pra você. 

 

1. De acordo com o entendimento que se faz do texto, 
marque a opção incorreta: 
 
a) Dentre as possíveis funções que a linguagem do texto 

pode apresentar, percebe-se a função emotiva; 
b) Sem dúvida, o que predomina no texto é o aspecto 

denotativo da linguagem; 
c) O texto está escrito em versos e apresenta rimas; 
d) Sendo um texto literário, é natural que se perceba o 

aspecto conotativo da linguagem. 

2. Fazendo uma análise mais detalhada do texto, pode-se 
perceber que: 
 
a) Apresenta forte caracterização lírica; 
b) A intenção maior do texto é fazer comentários 

pejorativos sobre os operários; 
c) Na verdade, o objetivo maior do texto é apresentar 

uma crítica às péssimas condições salariais do 
operário brasileiro; 

d) Há caracterização subjetiva no poema, mas a 
temática maior do texto é política. 

 

3. O poeta constantemente faz referência a uma pessoa: 
“você”. Pode-se dizer que essa pessoa é: 

 
a) Uma empresária do ramo de tecidos que faz pouco 

caso do poeta porque ele é um boêmio; 
b) Uma operária que não quer  o poeta porque ele é o 

gerente da fábrica e quer apenas se aproveitar dela; 
c) Uma operária que não demonstra nenhum interesse 

pelo poeta, embora ele pareça ter uma condição 
financeira melhor do que ela; 

d) Uma moça que vende lanche na frente de uma 
fábrica de tecidos e despreza o poeta porque ele é 
namorador e não quer nada sério com ela. 

 
4. Sobre a linguagem que o poeta utiliza no texto, pode-se 

afirmar que: 
 
a) É profundamente rebuscada, a ponto de 

comprometer o entendimento do texto; 
b) É hermética o suficiente para tornar a mensagem do 

texto obscura; 
c) Apresenta figuração intensa, a ponto de 

comprometer o seu aspecto poético; 
d) Não apresenta complexidade, aproximando-se do 

aspecto coloquial. 
 
5. Marque a opção cuja palavra não representa sinônimo de 

“impertinente” (v 25): 
 
a) Rabugento; 
b) Insolente; 
c) Oportuno; 
d) Chato. 

 
6. Observe: 
 

Por que não atende ao grito, 

Tão aflito, 

Da buzina do meu carro? (segunda estrofe) 

 

Analisando as palavras destacadas nos versos acima, pode-se 
afirmar que há um caso de: 
 

a) Personificação; 
b) Aliteração; 
c) Anáfora; 
d) Redundância. 
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7. Marque a opção em que as palavras são acentuadas 
obedecendo à mesma regra: 

 

a) Você, dúvida, ciúme; 
b) Fé, crê, lê; 
c) Chaminé, você, dúvida; 
d) Fábrica, crê, lê.  

 

8. Repare que no verso 11 aparece a expressão “por que” 
(separado e sem acento) e no verso 30, “por quê” 
(separado e com acento), ambas grafadas corretamente. 
Assim, marque a opção que traz um erro quanto ao uso 
dos porquês: 

 
a) Por que a operária não queria o poeta?  
b) A operária não o queria porque ele era mulherengo; 
c) A buzina era a razão porquê a operária não queria o 

poeta; 
d) A operária não entendia o porquê das buzinadas. 

 

9. Analisando a palavra destacada na oração “Artigo que não 

se limita (v 19), pode-se marcar como correto: 
 
a) É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

substantiva subjetiva; 
b) É uma conjunção integrante e inicia uma oração 

adjetiva restritiva; 
c) É um pronome relativo e inicia uma oração 

substantiva predicativa; 
d) É um pronome relativo e inicia uma oração adjetiva. 

 

10. As palavras “interessada” (v 7), “chaminé” (v 10) e 
“impertinente” (v 25) apresentam, respectivamente: 
 
a) 10, 7 e 10 fonemas; 
b) 9, 6 e 10 fonemas; 
c) 10, 6 e 9 fonemas; 
d) 9, 6 e 11 fonemas. 

 
 
 

INFORMÁTICA 
 
 
 
11. É uma grande placa composta por circuitos onde são 

encaixados os outros componentes; esta placa recebe o 
processador, as memórias, entre outros conectores: 
 
a) Placa de Vídeo; 
b) Placa Pai; 
c) Placa Mãe; 
d) Placa de Rede. 

 

12. São exemplos de programas que acompanham o pacote 
Microsoft Windows, exceto: 
 
a) Windows Explorer; 
b) Paint; 
c) Corel; 
d) Calculadora. 

13. Para navegarmos em um documento no Microsoft Word, 
podemos utilizar teclas para realizarmos uma ação. De 
acordo com as teclas de navegação, não é correto: 
 
a) Palavra anterior: Ctrl + seta esquerda; 
b) Fim de uma linha: End; 
c) Próxima palavra: Alt + seta direita; 
d) Início de uma linha: Home. 

 
14. Dentre os operadores existentes no Microsoft Excel, não 

é correto afirmar: 
 
a) Igual (:=); 
b) Maior ou igual a (>=); 
c) Menor ou igual a (<=); 
d) Diferente (<>). 

 
15. No Microsoft PowerPoint, podemos inserir na construção 

de uma apresentação diversas aplicações. Sobre os 
comandos de inserção, não é correto afirmar: 
 
a) Gráfico: insere um gráfico para ilustrar e comparar 

dados; 
b) Formas: insere formas prontas, como retângulos e 

círculos, setas, linhas, símbolos de fluxograma, textos 
explicativos e vídeos; 

c) WordArt: insere um texto com efeitos especiais; 
d) SmartArt: insere um elemento gráfico SmartArt para 

comunicar informações visualmente. 
 

 
CONHECIMENTOS LOCAIS 

 
 
Leia o trecho a seguir e responda às questões 16 e 17. 

 

 

“Barras teve origem durante o processo de ocupação das 

terras e da expansão da pecuária na região do Longá. A 

convergência de rios e riachos serviu de base para a instalação 

das fazendas. Em meados de século XVIII, o fazendeiro e 

coronel Miguel Carvalho de Aguiar, vindo da Bahia, deu início 

à construção de uma Capela [...]. A Capela erigiu-se na antiga 

fazenda Buritizinho, de propriedade de Manuel da Cunha 

Carvalho, abastado fazendeiro que deu conclusão à obra 

iniciada por Miguel Carvalho de Aguiar, que faleceu antes da 

conclusão da Capela. Ao falecer em 1804, o sobrinho que 

herdara a fazenda Buritizinho, Manuel José da Cunha, legou 

[...], Orago da Capela, a posse de terras da fazenda além do 

gado que nela existia. Estava dessa forma iniciado o núcleo 

que deu origem à ‘povoação das Barras’ [...] elevada à 

condição de Vila, em 1841, e a categoria de cidade através do 

Decreto Estadual nº. 1, de 28 de dezembro de 1885, com a 

denominação de Barras do Maratoã, sendo posteriormente 

simplificado para Barras. [...]”. 

 
Fonte: Barras. In: Perfil dos Municípios Piauienses. Teresina: Fundação Cepro. 

1992, p. 63. 

 



 

 

    Prefeitura Municipal de Barras-PI           4 

16. Segundo o fragmento do texto acima, o município de 

Barras teve sua origem ligada: 

 
a) A criação de uma igreja que possibilitou a formação 

do povoado de Buritizinho. 

b) Ao desenvolvimento da atividade da piscicultura 

nos rios da região. 

c) A instalação de fazendas de gado. 

d) A sua proximidade com Esperantina, Piripiri e 

outros municípios, criando um grande comércio de 

gado da região. 

 
17. Com referência ao trecho acima, podemos analisar que 

no crescimento do povoado e no surgimento da cidade 

de Barras houve, além da ação do poder político, a 

participação da (o):  

 

a) Atividade econômica da cana-de-açúcar pela 

riqueza do solo da região. 

b) Poder religioso na congregação da população local e 

vizinha; o exemplo desse poder é a construção de 

templo religioso e articulação da elite local na 

atuação política e econômica na região. 

c) Governo Federal na construção de cidades para 

povoar a região nordeste. 

d) Poder municipal para desenvolver a cidade de 

Buritizinho. 

 
18. Sobre o município de Barras é possível afirmar:  

 
I. Os rios da região não tiveram importância no 

crescimento e desenvolvimento de Barras; 
II. Os limites de Barras a leste são com os municípios 

de Piripiri e Batalha; 
III. As terras que deram origem a Barras foram 

intensamente exploradas pela atividade da 
piscicultura; 

IV. O nascimento do povoado que daria origem a 
cidade de Barras está intrinsecamente relacionado 
à construção de uma igreja em homenagem a Nossa 
Senhora da Conceição.  
  

a) Todas as afirmativas estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas. 

d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
 
19.  Analise a reportagem abaixo e assinale a alternativa 

correta: 
 

Prefeitos do Território dos Cocais se reúnem em Porto. 
Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011. 
 

Atualizada em 26/01/2011 - 10:28 h 

 
Neste sábado, dia 29, os prefeitos e representantes dos 

municípios que compõem o CITCOCAIS – Consórcio 

Intermunicipal para Desenvolvimento do Território dos Cocais 

– se encontrarão em mais uma assembléia, desta vez, no 

município de Porto.  

Ao todo, são 11 os municípios que constituem o 

CITCOCAIS: Barras, Batalha, Esperantina, Joca Marques, 

Joaquim Pires, Luzilândia, Matias Olímpio, Morro do Chapéu 

do Piauí, Nossa Senhora dos Remédios, Porto e São João do 

Arraial.  

Na reunião, os gestores tratarão, dentre outras pautas, a 

prestação de contas do consórcio e o plano para 2011 além da 

eleição e posse da nova diretoria, da qual o atual presidente, o 

prefeito Francisco Lima de São João do Arraial, está cotado 

para a reeleição.  

Fonte: http://novo.portalappm.com.br/noticias/prefeitos-do-territorio-dos-
cocais-se-reunem-em-porto-37426.html. Acesso em 01/02/2011. 

  
a) O consórcio tem a finalidade de desenvolver apenas 

os municípios de Barras, Batalha e Porto. 

b) A reportagem menciona que Barras será sede das 

próximas ações do consórcio. 

c) Os poderes municipais integrantes do Citcocais têm 

entre as finalidades unir forças coletivas para trazer 

benefícios para a região que abrange não somente 

Barras, mas todos os municípios integrantes do 

consórcio.  

d) Podemos analisar que a assembléia tinha como 

objetivo criar uma diretoria específica em Porto 

para centralizar todas as ações para o ano de 2011.  

 

20.  Analise os dados abaixo referentes às informações 

diagnósticos socioeconômico do município de Barras e 

responda à alternativa correta: 

 
Quadro 01 

 

Distribuição dos domicílios segundo a existência de banheiro 

ou sanitário 

 
 EXISTÊNCIA DE BANHEIRO  DOMICÍLIOS ATENDIDOS 

 OU SANITÁRIO              

       Nº. ABSOLUTO   % 

 

 Dispunham 3.097                    34,5 

 Não dispunham 5.881                     65,5 

 TOTAL 8.978                    100,0 

  
Quadro 02 

 

Distribuição dos domicílios segundo o destino dado ao lixo 
 

 DESTINO DADO AO LIXO         DOMICÍLIOS ATENDIDOS 
 

  Nº. ABSOLUTO % 

 

 Coletado 2.347                26,1 

 Outro destino 6.631                73,9 

 TOTAL 8.978              100,0 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico – 2000. In: 

http://www.cepro.pi.gov.br/download/201012/CEPRO20_83b24651cd.
pdf. Acesso em 02/02/2011. 
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a)  Podemos perceber que o município de Barras não 

tem problemas de saneamento básico, no que se 

refere aos banheiros e sanitários em domicílios, 

porém precisa desenvolver políticas públicas 

relacionadas à coleta e ao destino do lixo. 

b)  O município de Barras, juntamente com os poderes 

estaduais e federais, precisa desenvolver políticas 

públicas que contemplem tanto no saneamento, 

como no que se refere à existência de banheiros ou 

sanitários em domicílio, como na coleta e no 

destino do lixo.  

c)  A situação apresentada pelo quadro 01 e 02 não 

apresenta perigo para a organização do município. 

d)  A análise dos quadros demonstra que o município 

precisa apenas criar soluções para coleta do lixo 

urbano e um destino correto que não prejudique os 

seus lençóis freáticos. 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. Os documentos cujo teor somente deve ser de 
conhecimento de pessoas intimamente ligadas ao seu 
manuseio e que tratam de assuntos que exigem o mais 
alto grau de segurança são classificados como: 
 
a) Confidenciais. 
b) Reservados. 
c) Secretos. 
d) Ultrassecretos. 

 
22. Em um documento enviado ao Ministro da Saúde, a forma 

correta do pronome de tratamento e a respectiva forma 
abreviada devem ser: 
 
a) Vossa Senhoria – V. S. 
b) Vossa Excelência – V. Exª. 
c) Vossa Excelência – V. Excia. 
d) Vossa Magnificência – V. M. 

 
23. O objetivo da utilização do fluxograma como ferramenta 

gerencial é: 
 
a) Dar menor rapidez na descrição dos métodos 

administrativos. 
b) Formatar um manual. 
c) Padronizar a representação dos métodos. 
d) Dificultar o processo de análise. 

 
24. Um servidor público realiza um atendimento ao cliente 

considerado de excelência quando ele: 
 
a) Acolhe um visitante, cumprimenta-o com 

cordialidade e dedica atenção às necessidades desse 
cliente, adequando os horários das entrevistas 
solicitadas. 

b) Faz o acolhimento e a proteção do horário do cliente, 
dispensando os outros clientes, pois o cliente que 
marcou o horário é mais importante que aquele que 
não marcou. 

c) Termina a entrevista prolongada de um cliente e 

providencia que outro que está aguardando seja 

atendido, enquanto o primeiro fica esperando. 

d) Providencia para que o superior do órgão onde 

trabalha atenda a todos os clientes, independente da 

agenda, encaixando os não agendados entre um e 

outro compromisso do seu superior. 

 
25. As técnicas de arquivamento são técnicas que orientam 

quanto à forma correta de seleção, organização, 

acondicionamento e resgate da informação. Para isso, os 

arquivos devem ser classificados em: 

 

a) Públicos, privados e mistos. 

b) Gerais e específicos. 

c) Correntes, intermediários e permanentes. 

d) Operacionais e administrativos. 

 
26. O ofício é um documento característico do serviço 

público, utilizado para comunicação entre as chefias dos 

órgãos como também para com o público externo. Seu 

conteúdo é formal e a forma de tratamento deve ser 

considerada conforme a autoridade a que se dirige. Dessa 

forma, observando às normas oficiais para elaboração de 

ofícios, é correto afirmar que: 

 

a) O termo “Ilustríssimo (a)” é uma forma de 

tratamento mantida para uso generalizado. 

b) O uso das formas de tratamento “Digníssimo” e “Mui 

Digníssimo” foi eliminado por considerar que 

dignidade é um pressuposto para qualquer cargo 

público. 

c) A forma de tratamento “Senhor” apenas poderá ser 

utilizada para pessoas comuns e jamais para 

autoridades. 

d) Um memorando pode substituir um ofício, e quando 

o referido documento não puder ser assinado pela 

autoridade do órgão, poderá ser assinado por 

qualquer servidor público. 

 
27. Na gestão de arquivos, o método alfabético é um método 

de arquivamento que: 

 

a) É o mais simples de ser aplicado, permitindo ir 

diretamente ao nome ou assunto por ordem 

alfabética. 

b) Necessita de índice para consulta. 

c) Requer o uso de uma tabela específica para 

cruzamento de dados e localização. 

d) Está em desuso com o crescimento do uso do arquivo 

digital. 
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28. O Código de Ética do Poder Executivo Federal (Decreto nº 

1.171/94) relaciona os principais deveres do Servidor 

Público Civil. Não é um dever do servidor: 

 

a) Facilitar a fiscalização de todos os atos ou serviços 

para as pessoas que tenham direito. 

b) Exercer suas atribuições com perfeição, rapidez e 

rendimento. 

c) Realizar seu trabalho seguindo os princípios éticos. 

d) Retardar qualquer prestação de contas se estiver em 

uma situação emergencial. 

 

29. A Administração Pública Municipal, direta ou indireta, 
deverá sempre obedecer aos seguintes princípios, exceto: 
 
a) Moralidade. 
b) Institucionalidade. 
c) Publicidade. 
d) Impessoalidade. 

 
30. Um cidadão solicita informações por telefone a um 

servidor público e se trata de um assunto que o servidor 

não tem conhecimento. Nesse caso, a atitude do servidor 

deverá ser: 

 

a) Atender e oferecer outra informação para que o 

cidadão não perca seu tempo. 

b) Explicar que a informação solicitada não faz parte das 

suas atribuições. 

c) Anotar todos os dados sobre o assunto e buscar 

alguém que possa ajudar. 

d) Pedir desculpas e terminar a ligação para não dar 

informações erradas. 

 
31.  A modalidade de licitação considerada a mais simples, 

que é realizada com um número mínimo de três 
interessados do ramo do objeto da licitação, é chamada 
de: 
 
a) Pregão. 
b) Tomada de Preço. 
c) Concorrência. 
d) Convite. 

 
32.  Conforme o que está determinado na Lei nº 8.666/93, 

que trata das licitações no Serviço Público, pode-se 
afirmar que compra é: 
 
a) Toda aquisição remunerada de bens para 

fornecimento de uma só vez ou de forma parcelada. 

b) A quantidade mínima que deve existir para cobrir os 

atrasos eventuais no suprimento. 

c) A homologação do valor que será pago ao 

fornecedor. 

d) A previsão do fundo necessário para realizar a 

aquisição. 

 

33. Sobre relacionamento e trabalho em equipe de um bom 

servidor público, é correto afirmar que: 

 

a) Profissionais de elevada eficiência são persistentes e 

intolerantes ao erro. 

b) Flexibilidade e espontaneidade geram 

comportamentos defensivos. 

c) A opinião dada sobre o desempenho de um colega 

deve ser favorável, levando ele a refletir sobre si. 

d) A opinião dada sobre o desempenho de um colega 

deve ser avaliativa e genérica, sendo a melhor forma 

de administrar conflitos. 

 
34. Considerando a seguinte sequencia dos estados 

brasileiros do Amapá, Pernambuco, Paraná, Rondônia e 
Santa Catarina, as siglas correspondentes são 
respectivamente: 
 
a) AP, PN, PR, RD, SC. 
b) AP, PE, PR, RO, SC. 
c) AM, PE, PA, RO, SC. 
d) AM, PE, PR, RD, SC. 

 
35. A abreviatura do pronome de tratamento dado ao cargo 

de prefeito é: 
 
a) V. Ex.ª 
b) V.Excia. 
c) V. S.ª 
d) V. Em.ª 

 
36.  São medidas adotadas para diminuir o número de 

acidentes no ambiente de trabalho, exceto: 
 
a) Kit de primeiros socorros. 
b) Treinamento de prevenção de acidentes. 
c) Sinalização em todas as áreas da empresa. 
d) Desinteresse da direção e das chefias. 

 
37.  Conjunto de normas e procedimentos que visa proteger a 

integridade física e mental do trabalhador, preservando-o 
dos riscos de saúde relacionadas às tarefas do cargo e ao 
ambiente físico onde são executadas. Esta é a definição 
de: 

 
a) Higiene do trabalho. 
b) Segurança no trabalho. 
c) Relações humanas no trabalho. 
d) Prevenção de acidentes no trabalho. 

 
38. O servidor público, ao relacionar-se com os demais 

colegas de trabalho, deverá: 
 
a) Ser educado apenas com os colegas mais divertidos. 
b) Colocar apelidos nos colegas. 
c) Ser educado e atencioso, sempre que puder, 

colaborando com os colegas de trabalho. 
d) Evitar tarefas em grupo. 
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39. O documento da Administração Pública que, quando 
emitido, dá licença ou permissão para o exercício ou a 
prática de certas atividades recebe a denominação de: 
 
a) Certidão. 
b) Ofício. 
c) Portaria. 
d) Alvará. 

 
40. São deveres do servidor público, exceto: 

 
a) Agir em conformidade com o interesse público. 
b) De se sindicalizar. 
c) De probidade. 
d) De prestar contas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


