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B) Para o pagamento em duas vezes as parcelas seriam de R$ 435,00
C) À vista com desconto de 10% o valor seria R$ 783,00.
D) Para o conserto de dois motores com os menos problemas o valor gasto seria de R$ 
1750,00.
______________________________________________________________________
 16- O gráfico apresenta a distribuição de vítimas de trânsito no mês de janeiro 
de 2020, segundo o tipo de usuário da via pública em uma determinada cidade brasileira. 

 O grupo com o maior número de vítimas é o de:
A) passageiro de carro. B) passageiro de moto.
C) pedestre.  D) condutor de moto.
______________________________________________________________________
 17- O recorde mundial em uma maratona pertence ao queniano Dennis Ki-
metto que em Berlim, em 2014, completou a prova em 2h02min57seg. Em 2016, também 
em Berlim, o etíope KenenisaBekele terminou a prova em 2h03min03seg. O etíope ficou a 
quanto tempo do recorde mundial?
A) 6 segundos.  B) 54 segundos. 
C) 1 minuto e 06 segundos.  D) 1 minuto e 54 segundos.
______________________________________________________________________
 18- O médico receitou um remédio, mas orientou ao paciente para tomar 8 
gotas por cada 12 kg do seu peso. Se o paciente pesa 72 kg ele tem que tomar:
A) 108 gotas B) 48 gotas C) 78 gotas D) 68 gotas
______________________________________________________________________
 19- Jair e Carlos jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, Jair tinha 
20 bolinhas, que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Carlos. Jair e Carlos tinham juntos:
A) 48 bolinhas. B) 40 bolinhas.     C) 32 bolinhas. D) 28 bolinhas.
______________________________________________________________________
 20- Com 1200 litro de combustível, quantos tanques de 50 litros podemos encher?
A) 34 tanques. B) 24 tanques.      C) 14 tanques D) 04 tanques.
______________________________________________________________________

CONHECIMENTOS GERAIS
 21- Em relação a Intolerância Religiosa no Brasil, está INCORRETO afirmar:
A) Intolerância religiosa é um crime de ódio.
B) A intolerância religiosa não é crime no Brasil.
C) A pena para crime de intolerância religiosa vai de 1 a 3 anos de prisão.
D) Todo indivíduo tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião; este direito 
inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou 
crença, pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância, isolada ou coletivamente, 
em público ou particular.
______________________________________________________________________
 22- Em tempos de pandemia, o mundo correu para pesquisar e criar uma 
vacina contra o coronavírus. Em várias criações, os testes apontaram sua eficácia com a 
aplicação de duas doses. Entretanto, há uma vacina que foi criada para ser aplicada em 
dose única. Trata-se da vacina:
A) AstraZeneca. B) Coronavac C) Pfizer. D) Janssen.
______________________________________________________________________
 23- “O esquema funcionava através da superfaturação de obras que faziam 
parte de um programa que tinha como objetivo acelerar o crescimento econômico no País”. 
Essa descrição corresponde a uma operação criminosa no Brasil. Trata-se da:
A) Operação Lava Jato B) Operação Greenfield
C) Operação Navalha D) Operação Carne Fraca
______________________________________________________________________
 24- Qual das alternativas apresenta os Presidentes do Brasil em ordem de sucessão?
A) Dilma Rousseff, Lula, Jair Bolsonaro B) Fernando Henrique, Itamar Franco, Lula
C) Collor, Lula, Dilma Rousseff D) Dilma Rousseff, Michel Temer, Jair Bolsonaro
______________________________________________________________________
 25- Conforme a última atualização dos componentes da Câmara de Vereado-
res, Legislatura 2021-2024, assinale a opção que não contém três vereadores em exercício:
A) Wagner Rufino, Tiago da Penha e Nivaldo Palaro
B) Paulo Sergio Resende, Marcos Antonio Tanajura, OnivaldoPiovesana
C) Marcelo Suzuki, Tiago da Penha, Rubens Pinheiro
D) Cândido José de Almeida, Wagner Rufino, Nivaldo Palaro
______________________________________________________________________
 26- Os municípios citados abaixo do estado Paraná que fazem limite com o 
município de Alvorada do Sul-PR são:
A) Porecatu, Primeiro de Maio, Esperança do Norte, Santa Margarida e Bela Vista do Paraíso.
B) Porecatu, Primeiro de Maio, Sertanópolis e Bela Vista do Paraíso.
C) Bela Vista do Paraíso, Primeiro de Maio e Porecatu.
D) Bela Vista do Paraíso, Margarida, Sertanópolis e Primeiro de Maio.
______________________________________________________________________
 27- As regiões que compõem o Brasil são:
A) Região Nordeste, Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste.
B) Região do Distrito Federal, Região da Amazônia, Região Sul, Região Sudeste, Região 
Centro-Oeste.
C) Região Nordeste, Região Norte, Região Sul, Região Sudeste.
D) Região Nordeste, Região Norte, Região Sul, Região Sudeste, Região Centro-Oeste.
______________________________________________________________________
 28- O estado do Paraná possui:
A) 499 municípios. B) 299 municípios.    C) 399 municípios. D) 509 municípios. 
______________________________________________________________________
 29- No Capítulo II da Constituição Federal de 1988, em seu Art.6° são direitos sociais:
A) 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.
B) 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,idosos na forma desta Constituição.
C) a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a pre-
vidência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, 
na forma desta Constituição.
D) a educação, a saúde, a assistência social, 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.
______________________________________________________________________
 30- Em novembro de 2020, entrou em funcionamento um novo meio de paga-

mento criado pelo Banco Central do Brasil. O nome recebido por este tipo de operação é: 
A) TED B)  DOC C) POD D) PIX
______________________________________________________________________

OPERADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS
LÍNGUA PORTUGUESA

 O que os outros vão pensar?
 Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum de bicho-papão, mula 
sem cabeça, bruxa malvada ou o diabo a quatro. Quem me aterrorizava era outro tipo de 
monstro. Eles atacavam em bando. Chamavam-se “os outros”. 
 Nada podia ser mais danoso do que os outros. As crianças acordavam de 
manhã já pensando neles. Quer dizer, as crianças não: as mamães. Era com os outros 
que elas nos ameaçavam caso não nos comportássemos direito. Se não estudássemos, 
os outros nos chamariam de burros. Se não fôssemos amigos de toda a classe, os outros 
nos apelidariam de bicho do mato. E o pior é que as mães não mantinham a lógica do seu 
pensamento. “Mas mãe, todo mundo dorme na casa dos amigos.” “Eu lá quero saber dos 
outros? Só me interessa você!” Era de pirar a cabeça de qualquer um. Não víamos a hora 
de crescer para nos ver livres daquela perseguição. 
 Veio a adolescência, e que desespero: descobrimos que os outros estavam 
mais fortes que nunca, ávidos por liquidar com nossa reputação. 
 Não tinha escapatória: aos poucos fomos descobrindo que os outros habitavam 
o planeta inteiro, estavam de olho em todas as nossas ações, prontos para criticar nossas 
atitudes e ferrar com nossa felicidade. 
 Hoje eles já não nos assustam tanto. Passamos por poucas e boas e, no 
final das contas, a opinião deles não mudou o rumo de nossa história. Mas ninguém em 
sã consciência pode se considerar totalmente indiferente a eles. Os outros ainda dizem 
horrores de nós. Ainda têm o poder de nos etiquetar, de nos estigmatizar. A gente bem que 
tenta não dar bola, mas sempre que dá vontade de entregar os pontos ou de chorar no meio 
de uma discussão, pensamos: “Não vou dar esse gostinho para os outros”.
 Está para existir monstro mais funesto do que aquele que poda nossa liberdade. 
 (Carta Maior. Por Martha Medeiros. Agosto de 2003. Com adaptações.) 
______________________________________________________________________
 1- De acordo com as ideias do texto, podemos afirmar que a autora: 
A) Culpa as mães que inibem os filhos por causa de opinião alheia.
B) Declara que nunca seremos indiferentes ao olhar que julga nossas ações.
C) Revela que não consegue encarar totalmente o comentário alheio.
D) Considera apropriado e válido se incomodar com os palpites dos outros.
______________________________________________________________________
 2- Desde pequena, a autora considera a opinião dos outros: 
A) Opressiva, pois a mãe insistia em valorizar certos comentários. 
B) Indiferente, já que não atribuímos às pessoas o poder de nos rotular. 
C) Lamentável, porque a crítica alheia prejudicava e impedia a nossa felicidade. 
D) Monstruosa, mais assustadora do que bicho-papão, a mula sem cabeça ou bruxa malvada.
______________________________________________________________________
 3- “O sujeito é um termo essencial da oração sobre o qual se faz uma declaração 
e pode ser classificado em vários tipos, de acordo com o núcleo que apresenta.” Evidencia 
sujeito oculto: 
A) “Eles atacavam em bando.” (1º parágrafo)
B) “As crianças acordavam de manhã já pensando neles.” (2ºparágrafo) 
C) “(...) as mães não mantinham a lógica do seu pensamento.” (2ºparágrafo) 
D) “Não víamos a hora de crescer para nos ver livres daquela perseguição.” (2ºparágrafo) 
______________________________________________________________________
 4- Em “Quer dizer, as crianças não: as mamães.” (2º parágrafo), os dois-pontos 
foram empregados para anunciar: 
A) Uma explicação.  B) A dúvida da autora. 
C) Uma hipótese provável.  D) O ponto de vista do leitor. 
______________________________________________________________________
 5- A expressão “ávidos” transcrita do texto é acentuada pela mesma razão que: 
A) Você.  B) Lógica.  C) Escapatória. D) Consciência.
______________________________________________________________________
 6- A gente bem que tenta não dar bola, mas sempre que dá vontade de entregar 
os pontos ou de chorar no meio de uma discussão, pensamos: “Não vou dar esse gostinho 
para os outros”. (parágrafo 5). O termo em destaque refere-se a qual classe de palavras:
A) numeral B) conjunção C) preposição D) pronome
______________________________________________________________________
 7- No parágrafo 4 “Não tinha escapatória: aos poucos fomos descobrindo que 
os outros habitavam o planeta inteiro, estavam de olho em todas as nossas ações, prontos 
para criticar nossas atitudes e ferrar com nossa felicidade.”, apresenta-se:
A)  Período composto de 6 orações. B) Período composto de 5 orações.
C) Período simples.  D) Período composto de 3 orações .
______________________________________________________________________
 8- No parágrafo 1 “Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum de bicho-
-papão, mula sem cabeça, bruxa malvada ou o diabo a quatro. Quem me aterrorizava era 
outro tipo de monstro. Eles atacavam em bando. Chamavam-se “os outros”. O trecho em 
destaque corresponde a:
A) Verbo intransitivo.  B) Verbo transitivo indireto com objeto indireto.
C) Verbo transitivo direto com objeto direto. D) Verbo de ligação com predicativo do sujeito.
______________________________________________________________________
 9- Considerando-se o Novo Acordo Ortográfico de 2009 assinale a resposta 
INCORRETA quanto ao uso do hífen:
A) micro-ondas B)semi-círculo   C) bicho-papão D) super-homem
______________________________________________________________________
 10- No parágrafo 1 “Quando eu era pequena, não tinha medo nenhum de bicho-
-papão, mula sem cabeça, bruxa malvada ou o diabo a quatro.”, os verbos apresentam-se no:
A) Pretérito imperfeito do indicativo  B) Pretérito perfeito do indicativo
C- Pretérito mais-que-perfeito do indicativo D- Pretérito imperfeito do subjuntivo
______________________________________________________________________

MATEMÁTICA
 11- Ana, estudando frações, montou um problema:
“Um quarto da idade de Pedro são 12 anos. Um terço da idade de João são 16 anos. Cinco 
doze avos da idade de Carla são 20 anos. Sendo assim, pergunta-se: Qual a pessoa do 
problema de Ana é a mais velha?
A) Todos as pessoas têm a mesma idade. B) Pedro.
C) João.    D) Carla.
______________________________________________________________________
 12- Observe o gráfico que mostra o número de desempregados no Brasil no 
período de 2003 a 2014.

 A partir dos dados apresentados no gráfico, é possível afirmar que:
A) houve uma diminuição do número de desempregados de 2008 para 2009.
B) o ano em que houve o maior número de desempregados foi 2014.
C) houve um aumento do número de desempregados de 2012 para 2013.
D) o número de desempregados aumentou de 2005 para 2006.
______________________________________________________________________

 13- No hospital de uma cidade, existem 50 pessoas 
internadas. Sabendo que 40% das pessoas internadas são homens e 30% são crianças, 
qual é a quantidade total de homens e crianças internadas?
A) 25. B) 30. C) 35. D) Nenhuma das alternativas.
______________________________________________________________________
 14- Com uma velocidade invariável 80 Km/h um ônibus percorre a distância 
entre duas cidades, demorando1 hora e 30 minutos. Qual a distância entre as cidades?
A) 100km. B) 120km. C) 140km. D) 160km.
______________________________________________________________________
 15- Dona Antônia foi ao supermercado fazer compras.
 Veja o que ela comprou:

 Dona Antônia pagou com uma nota de R$50,00. Quanto recebeu de troco?
A) R$ 4,50 B)  R$ 4,55 C) R$ 4,65 D) R$ 4,85
______________________________________________________________________
 16- Juliana possui dois tapetes de mesma área. O tapete quadrado possui 
lado de 4 m e o tapete retangular tem altura de 2 m e base de 8 m. Qual tapete apresenta o 
maior perímetro?
A) O tapete quadrado  B) O tapete retangular
C) Os perímetros são iguais D) Não é possível calcular
______________________________________________________________________
 17- Márcia decidiu ofertar um lanche às pessoas em situação de rua na sua 
cidade. Para isso, ela decidiu confeccionar sanduíches e foi até à padaria perto da sua casa, 
onde o kg de pão francês custa R$ 12,00.
 Sabendo que Márcia possuía R$ 42,00 para comprar pães, quantos quilos 
ela conseguiu comprar?
A) 4,5 kg B) 3,5 kg C) 4 kg D) 3 kg
______________________________________________________________________

 18- Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus 
de mesma altura, o comprimento total do corrimão é igual a:
A) 1,9m B) 2,1m C) 2,0m D) 1,8m
______________________________________________________________________
 19- Prefeitura de Redentora/RS - Agente administrativo) - Em uma farmácia 
municipal, quatro funcionários organizam 150 caixas de medicamentos para distribuir para a 
população de baixa renda. Considerando as mesmas condições de trabalho, para organizar 
375 caixas de medicamentos, a quantidade de funcionários necessária seria igual a:
A) 7 B) 8 C) 9 D) 10
______________________________________________________________________
 20-Considerando que 6 unidades somadas ao dobro de um número é igual 
a 82. Qual é esse número?
A) 43 B) 38 C) 24 D) 32
______________________________________________________________________

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 21- De acordo com as atribuições e responsabilidades inerentes aos órgãos 
públicos no Cadastro Único e Programa Bolsa Família, “definir regras para concessão dos 
tipos de benefícios”, é uma atribuição da (do).
A) Prefeitura B) Ministério da Cidadania 
C) Caixa D) Conselho Municipal de Assistência Social
______________________________________________________________________
 22- De acordo com as atribuições e responsabilidades inerentes aos órgãos 
públicos no Cadastro Único e Programa Bolsa Família, “Esclarecer ao cidadão as regras 
do Bolsa Família”, é uma atribuição da (do).
A) Prefeitura  B) Ministério da Cidadania 
C) Caixa  D) Conselho Municipal de Assistência Social
______________________________________________________________________
 23- De acordo com as atribuições e responsabilidades inerentes aos órgãos 
públicos no Cadastro Único e Programa Bolsa Família, “Localizar e apropriar o Número 
de Identificação Social (NIS) na Base Nacional do Cadastro NIS, além de Disponibilizar 
Sistema para a Administração de Benefícios;”é uma atribuição da (do).
A) Prefeitura  B)  Ministério da Cidadania 
C) Caixa  D) Conselho Municipal de Assistência Social
______________________________________________________________________
 24- “O Bolsa Família é um programa de ______________________, direcio-
nado às famílias em situação de ____________ e de ___________________ em todo o 
país, de modo que consigam superar a situação de vulnerabilidade e pobreza”.A alternativa 
que preenche corretamente as lacunas é:
A) Transferência direta de Renda/ pobreza / extrema pobreza
B) Transferência direta de Renda/ rua / miserabilidade 
C) Transferência indireta de Renda/ pobreza /extrema pobreza
D) Transferência indireta de Renda/ rua/ abrigos permanentes 
______________________________________________________________________
 25-O Decreto nº 6.135, de 26 de Junho de 2007, o qual “dispõe sobre o Ca-
dastro Único para Programas Sociais do Governo Federal e dá outras providências, traz 
algumas definições. Sobre estas, assinale a alternativa INCORRETA.
A) família: a unidade nuclear composta por um ou mais indivíduos, eventualmente ampliada 
por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas 
por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio
B) renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos 
na família
C) renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os mem-
bros da família, incluídos no cálculo aqueles percebidos do Programa de Erradicação do 
Trabalho Infantil
D) domicílio: o local que serve de moradia à família
______________________________________________________________________
 26- Os benefícios do PBF são vinculados ao:
A) NIS B) CPF C) Nome do Responsável Familiar  D) Código Familiar 
______________________________________________________________________
 27- O Cadastro Único possibilita a identificação de parte da diversidade social 
brasileira dando suporte ao reconhecimento de Grupos Populacionais, Tradicionais e Es-
pecíficos (GPTE), cuja forma de vida e organização sociopolítica refletem saberes e modos 
de vida ancorados em processos conjunturais, históricos e culturais diversos. Para esses 
grupos devem ser realizadas abordagens e estratégias diferenciadas de cadastramento. 
Esse atendimento específico é conhecido como cadastramento diferenciado, definido 
no art. 24, da Portaria nº 177, de 16 de junho de 2011. Alguns GPTE, identificados pelos 
municípios no Cadastro Único, são prioritários para a habilitação, seleção e concessão de 
benefícios do PBF por sua maior vulnerabilidade. São eles:

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 09/2021 
EDITAL DE DIVULGAÇÃO GABARITO PRELIMINAR

EDITAL 13 DE 30 AGOSTO DE 2021

 O PREFEITO MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A COMISSÃO ORGANIZA-
DORA DO PSS 09/2021, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

 Torna público:
 1- A inexistência de ocorrências sobre a aplicação das provas objetivas 
realizadas no dia 29/08/2021 – período matutino, relativos aos cargos de PSICÓLOGO, 
ASSISTENTE SOCIAL, OPERADOR DE PROGRAMAS SOCIAS, ENTREVISTADOR 
SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MOTORISTA, AUXILIAR ADMINISTRATIVO
 2- A inexistência de ocorrências sobre a aplicação das provas práticas reali-
zadas no dia 28/08/2021 – período vespertino ao cargo de MOTORISTA;
 3- Que poderá ainda, qualquer interessado apresentar recurso sobre as 
aplicações de provas objetivas e prática, entre os dias 31/08/2021 e 01/09/2021, onde 
o recurso deverá ser encaminhado através de formulário específico disponibilizado 
na rede de computadores www.alvoradadosul.pr.gov.br, e protocolado através do link 
http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.logic?e=350 ou por e-mail 
concurso@alvoradadosul.pr.gov.br; bem como, o interessado que por qualquer motivo 
não consiga efetivar seu recurso poderá entrar em contato com a organização na sede da 
Secretaria Municipal de Assistência Social.

 Torna público também: 
 4- O gabarito preliminar da prova objetiva do PSS 01/2021 aberto pelo Edital 
09/2021, conforme Anexo I deste Edital; 
 5- O prazo legal para apresentação de recursos sobre o gabarito preliminar, 
e sobre as questões, será nos dias 31/08/2021 e 01/09/2021, conforme Edital 09/2021 
 6- O recurso contra gabarito e questões, deverá ser encaminhado através de 
formulário específico disponibilizado na rede de computadores www.alvoradadosul.pr.gov.
br, e protocolado através do link http://177.92.16.11:7474/stp/stpaberturaprocessoweb.edit.
logic?e=350 ou por e-mail concurso@alvoradadosul.pr.gov.br; bem como, o interessado 
que por qualquer motivo não consiga efetivar seu recurso poderá entrar em contato com a 
organização na sede da Secretaria Municipal de Assistência Social;

 Torna público ainda: 
 7- Segue divulgado no Anexo II o caderno de questões – prova objetiva 
aos cargos de PSICÓLOGO, ASSISTENTE SOCIAL, OPERADOR DE PROGRAMAS 
SOCIAS, ENTREVISTADOR SOCIAL, EDUCADOR SOCIAL, MOTORISTA, AUXILIAR 
ADMINISTRATIVO;
 8- Divulga o número de ausentes das provas práticas e objetivas de todos os 
cargos, Anexo III;
 9- Divulga no Anexo IV o tema da redação para todos os cargos;
 10- Demais orientações sobre recursos constam no Edital 09/2021.
 11. Este Edital entra em vigor na data de sua publicação.
 Alvorada do Sul, 30 de agosto de 2021.

ERICA MARA BARRO 
PRESIDENTE COMISSÃO ORGANIZADORA

MARCOS ANTONIO VOLTARELLI 
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I 

MOTORISTA OPERADOR DE PROGRAMAS SOCIAIS

ASSISTENTE SOCIAL

PSICÓLOGA

AUXILIAR ADMINISTRATIVO, EDU-
CADOR SOCIAL E ENTREVISTADOR 

SOCIAL

29.530.767/0001-04
 PREGÃO:11/2021 CONTRATO: 3621/2021

DOTAÇÕES
Conta da despesa       Funcional programática       Fonte de recurso      Natureza da despesa    Grupo da fonte
70 60.001.04.122.0002.2104         1       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
790 61.006.12.122.0002.2111         1       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
800 61.006.12.122.0002.2111       102       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
810 61.006.12.122.0002.2111       103       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
820 61.006.12.122.0002.2111       104       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
1340 62.001.12.365.0010.2115         1       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
1350 62.001.12.365.0010.2115       102       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
1360 62.001.12.365.0010.2115       103       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1370 62.001.12.365.0010.2115       104       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
1690 62.002.12.361.0009.2116          1       3.3.90.30.00.00       Do Exercício
1700 62.002.12.361.0009.2116        102       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1710 62.002.12.361.0009.2116        103       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1720 62.002.12.361.0009.2116        104       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1920 62.002.12.361.0012.2117          1       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
1930 62.002.12.361.0012.2117        102       3.3.90.30.00.00     Do Exercício
1940 62.002.12.361.0012.2117        104       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
2160 62.003.12.365.0010.2118           1        3.3.90.30.00.00     Do Exercício
2170 62.003.12.365.0010.2118        102       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
2180 62.003.12.365.0010.2118        103       3.3.90.30.00.00       Do Exercício
2190 62.003.12.365.0010.2118        104       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
2700 62.005.12.361.0013.2120           1       3.3.90.30.00.00      Do Exercício
2710 62.005.12.361.0013.2120        110       3.3.90.30.00.00       Do Exercício
2910 62.007.02.062.0003.2121           1       3.3.90.30.00.00       Do Exercício
 CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO
 O presente Termo Aditivo tem por objetivo equilíbrio econômico-financeiro 
para os itens 455 sacos 100 litros  e 462 sacos 50 litros, do contrato 3621/2021, celebrado 
entre as partes 16/04/2021, nos termos da legislação vigente.
 CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL
 A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada art. 65, inciso 
II “d”, da Lei nº. 8.666/93 e na Lei 9.069/95.
 CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR
 Item  Valor atual Valor reajustado
 455 sacos 100 litros 22,59 28,66
 462 sacos 50 litros 12,89 20,23
 CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO
 Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente 
avençadas, não alterado pelo presente Termo Aditivo.
 DATA DE ASSINATURA: 27/08/2021

ANEXO II
MOTORISTA

LÍNGUA PORTUGUESA
 As questões de 01 a 03 referem-se ao texto abaixo. Leia-o com atenção.

Os pêssegos
 Um lavrador que tinha quatro filhos trouxe-lhes um dia cinco pêssegos mag-
níficos. Os pequenos, que nunca tinham visto semelhantes frutos, extasiaram-se diante 
das suas cores e da fina penugem que os cobria. À noite o pai perguntou-lhes: 
	 ―Então,	comeram	os	pêssegos?
	 ―Eu	comi,	disse	o	mais	velho.	Que	bom	que	era!	Guardei	o	caroço,	e	hei	de	
plantá-lo para nascer uma árvore.
	 ―Fizeste	bem,	respondeu	o	pai,	é	bom	ser	econômico	e	pensar	no	futuro.	
	 ―Eu,	disse	o	mais	novo,	o	meu	pêssego	comi-o	logo,	e	a	mamãe	ainda	me	
deu metade do que lhe tocou a ela. Era doce como mel. 
	 ―Ah!	acudiu	o	pai,	foste	um	pouco	guloso,	mas	na	tua	idade	não	admira;	
espero que quando fores maior te hás de corrigir. 
	 ―Pois	eu	cá,	disse	um	terceiro,	apanhei	o	caroço	que	o	meu	irmão	deitou	
fora, quebrei-o, e comi o que estava dentro, que era como uma noz. Vendi o meu pêssego, 
e com o dinheiro hei de comprar coisas quando for à cidade. 
 O pai meneou a cabeça: 
	 ―Foi	uma	ideia	engenhosa,	mas	eu	preferia	menos	cálculo.	
	 ―E	tu,	Eduardo,	provaste	o	teu	pêssego?	
	 ―Eu,	meu	pai,	respondeu	o	pequeno,	levei-o	ao	filho	do	nosso	vizinho,	ao	
Jorge, que está, coitadinho, com febre. Ele não o queria, mas deixei-lho em cima da cama, 
e	vim-me	embora.	―Ora	bem,	perguntou	o	pai,	qual	de	vós	é	que	empregou	melhor	o	
pêssego que eu lhe dei? 
 E os três pequenos disseram a uma só voz: 
	 ―Foi	o	mano	Eduardo.	
 Este, no entanto, não dizia palavra, e a mãe abraçou-o com os olhos arrasados 
de lágrimas. 

Guerra Junqueira
 1- Qual alternativa, a palavra destacada não corresponde ao significado entre 
parênteses (   ): 
A) “...apanhei o caroço que o meu irmão deitou fora...” (= JOGOU) 
B) “Foi uma ideia engenhosa...” (= INFELIZ) 
C) “O pai meneou a cabeça...” (=BALANÇOU) 
D) “Os pequenos, que nunca tinham visto semelhantes frutos, extasiaram-se diante das 
suas cores...”(=DESLUMBRARAM-SE) 
______________________________________________________________________
 2- Leia as afirmações abaixo: 
I - Os meninos extasiaram-se diante dos pêssegos por desconhecer o fruto.
II –Todos os filhos tiveram atitudes desprezíveis.
III - A atitude mais elogiada foi a de Eduardo porque todos sentiram que seu gesto foi 
essencialmente sentimental. 
 Está CORRETO o que se afirma em: 
A) I e III, apenas.  B) I, apenas.  C) II e III, apenas. D) II, apenas. 
______________________________________________________________________
 3- Quais vocábulos seguem a mesma regra de acentuação da palavra PÊSSEGOS:
A) magníficos - ótimos – ônibus. B) ônibus- café- pé.
C) parabéns- óculos- sítio.  D) Nenhuma das alternativas.
______________________________________________________________________ 
 4- Marque a alternativa INCORRETA em relação a flexão de gênero do 
substantivo: 
A) Padrinho - madrinha.  B) Carneiro - carneira. 
C) Cantor - cantora. D) Advogado - advogada.
______________________________________________________________________
 5-Marque a alternativa incorreta em relação a flexão número do substantivo: 
A) Azul - azuis. B) Doação - doaçãos.
C) Irmão - irmãos.  D) Viagem - viagens.
______________________________________________________________________
 6- No trecho “Eu, disse o mais novo, o meu pêssego comi-o logo, e a mamãe 
ainda me deu metade do que lhe tocou a ela.” O verbo em destaque corresponde a que 
tempo verbal:
A) Presente B) Futuro C) Passado  D) Nenhuma das alternativas
______________________________________________________________________
 7-Qual das frases abaixo não contém verbo:
A) Era doce como mel  B) Foi o mano Eduardo.
C) Então, comeram os pêssegos? D) Que bom!
______________________________________________________________________
 8- A palavra pêssego, está separada corretamente na opção:
A) pê-sse-go B) pêsse-go C) pês-se-go D) pêss-ego
______________________________________________________________________
 9- No trecho: “Um lavrador que tinha quatro filhos trouxe-lhes um dia cinco 
pêssegos magníficos.” Qual palavra corresponde a um adjetivo:
A) lavrador B) quatro C) pêssegos D) magníficos 
______________________________________________________________________
 10- Observando o trecho: “Foi o mano Eduardo.” A palavra em destaque é:
A) substantivo próprio B) substantivo abstrato
C) substantivo coletivo D) substantivo primitivo
______________________________________________________________________

MATEMÁTICA 
 11-Pedro gastou 1/4 de um tanque de combustível, Marcos gastou 2/4 do 
mesmo tanque, qual é a fração que representa a quantidade do tanque que eles gastaram?
A) 1/8 B) 3/8 C) 4/4 D) 3/4
______________________________________________________________________
 12- Um ônibus tem que rodar 100 quilômetros. Ele já rodou 25% da distância. 
Quanto falta para ele concluir o percurso?
A) 25 km B) 50 km C) 75 km D) 100 km
______________________________________________________________________
 13- Considerando esse desenho como a representação de um quarteirão, é 
correto afirmar que uma volta completa nesse quarteirão é aproximadamente:            

                                      
A) 280m. B) 300m. C) 360m. D) 380m.
______________________________________________________________________
 14- Em um estacionamento cabem 124 carros e o dobro de motocicletas. 
Qual a capacidade total do estacionamento?
A) 124. B) 248. C) 372. D) 496.
______________________________________________________________________
 15- Para o conserto do motor de um carro, são necessárias várias peças, 
conforme a tabela seguinte.

 Com base nesse caso hipotético, qual afirmação é falsa?
A) Para o conserto de um único motor gastaria R$ 870,00. 


