
 
 

 
 

PERÍODO MANHÃ 
 

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2022 PREFEITURA MUNICIPAL DE LIDIANÓPOLIS 

 

Atenção: Confira seu cargo e leia todas as instruções constantes no seu Caderno de Questões 

e Folha de Respostas. 

 

1. Seu caderno deve conter 30 (trinta) questões, com 04 (quatro) alternativas, assim dispostas: 

 

Disciplina Composição 

Língua Portuguesa 1 a 5 

Matemática 6 a 10 

Conhecimentos Gerais / Legislação Municipal 11 a 15 

Conhecimentos Específicos 16 a 30 

 

2. A Prova terá duração de 3h (três horas), incluindo preenchimento da Folha de Respostas. 

3. Após sua identificação, você deverá permanecer dentro da sala, sendo permitida a saída somente 

acompanhado de um fiscal e após 30min (trinta minutos) do início da prova.  

4. Para uso do sanitário e/ou beber água, você deverá solicitar ao Fiscal de Sala e somente levantar 

após autorização. 

5. O candidato só poderá sair da sala em definitivo após 1h (uma hora) do início da prova. 

6. Ao deixar a sala definitivamente, não poderá utilizar o sanitário dos candidatos que ainda estão 

realizando prova, e só poderá levar o Caderno de Questões restando 1h (uma hora) para o final da 

prova. 

7. Enquanto estiver realizando a Prova é proibido utilizar materiais de consulta, livros, apostilas, 

calculadoras, régua, quaisquer equipamentos eletrônicos, chapéus, bonés, e/ou similares, 

conforme constante no edital de abertura. Caso o fiscal constate alguma irregularidade irá anotar 

em Ata da Sala, para devidas providências da Comissão Organizadora. 

8. Sobre sua carteira deverá permanecer somente documento oficial original com foto, caneta de tinta 

azul ou preta, Caderno de Questões e Folha de Respostas. 

9. Você poderá utilizar seu Caderno de Questões para rascunho. 

10. Você receberá do Fiscal de Sala a Folha de Respostas definitiva. Confira seus dados e em caso de 

erro, chame o fiscal. Após conferir, assine no campo destinado à assinatura do candidato. 

Em hipótese alguma ela será substituída caso o candidato dobre, amasse, rasgue ou molhe. 

Cuidado, pois esse será o único documento válido para correção.  

11. Caso algum equipamento eletrônico emita som, mesmo que desligado e lacrado no plástico de 

pertences, o candidato portador do equipamento será automaticamente eliminado do concurso. 

12. Transcreva suas respostas para Folha de Respostas com caneta de tinta azul ou preta. Atenção: 

verifique na Folha de Respostas a forma correta de preenchimento. 

13. Questões com mais de uma alternativa assinalada, rasurada, em branco ou preenchidas de forma 

diferente das instruções serão anuladas. 

14. Após terminar sua Prova avise o Fiscal, pois ele autorizará a entrega da sua Folha de Respostas e 

Caderno de Questões, se for o caso. 

15. Caso algum candidato seja flagrado na tentativa de fraude, esse será automaticamente eliminado 

do Concurso, ainda sujeito a processo civil ou criminal. 

16. Qualquer questionamento ou dúvidas devem ser feitos em voz alta ao fiscal. 

17. Os 03 (três) últimos candidatos deverão sair juntos da sala, após a conferência e lacre do material 

da sala. 

18. Aguarde a autorização do Fiscal para iniciar sua Prova. 
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Língua Portuguesa 
 

Leia o texto para responder as questões. 

 

Quanto custa carregar um carro elétrico? 

Por Paulo Amaral  
 

Como cada empresa fornecedora de energia cobra uma 

tarifa diferente no Brasil, vamos adotar como padrão o valor do 

kilowatt/hora praticado em São Paulo em fevereiro de 2022 

pela Enel: R$ 1,304, com impostos inclusos. Também para 

efeitos de padronização, o carro será o elétrico mais vendido do 

Brasil em 2021, o Nissan Leaf. 

Capacidade da bateria 

Antes de mais nada, para saber quanto custa carregar um 

carro elétrico em casa é necessário se informar sobre qual a 

capacidade da bateria do modelo que você tem na garagem — 

algo que, convenhamos, normalmente você sabe desde que 

comprou o veículo. Para quem não tem um carro elétrico, mas 

está pensando em comprar um, a informação é preciosa. O 

Nissan Leaf, por exemplo, tem uma bateria de 40 kWh. 

Autonomia do carro 

Outro ponto fundamental para entender o quanto custa 

carregar um carro elétrico é saber qual a autonomia dele. Ou 

seja: quantos quilômetros ele vai rodar por carga completa. 

Quanto mais ele rodar, menos vezes você terá que carregar e, 

consequentemente, menos irá gastar. O Nissan Leaf tem 

autonomia de 270 quilômetros em seu ciclo WLTP, 

padronizado pela União Europeia e adotado na maior parte dos 

países do mundo como referência, inclusive no Brasil. Então 

nossas contas serão baseadas nele. 

Potência do carregador 

Existem diversos tipos de carregadores, mas, mais uma 

vez para efeitos de padronização, faremos o cálculo de quanto 

custa carregar um carro elétrico em casa com base na potência 

de um dos mais comuns, que é vendido tanto pela Nissan como 

por outras marcas. O carregador em questão fornece capacidade 

de carga de 7 kWh. Portanto, para carregar completamente a 

bateria de um Nissan Leaf, que é de 40 kWh, seriam necessárias 

6 horas (arredondando, pois é um pouco menos, na verdade) 

com o carro plugado à fonte de energia. 

Matemática pura 

Agora chegou a hora de pegar a calculadora e seguir com 

as contas. Sabendo que a bateria é de 40 kWh, o carregador de 

7 kWh e o tempo de carga completa de aproximadamente 6 

horas, qual custo isso gerará ao dono do carro a cada ciclo? 

Vamos usar a boa e velha matemática para saber o consumo 

equivalente entre carros elétricos e a combustão. O primeiro 

passo é saber qual o gasto do Nissan Leaf a cada 100 

quilômetros e, a partir daí, encontrar o valor exato de kWh que 

ele gasta a cada carga. A regra de três é simples: 40 kWh 

(capacidade da bateria)/x = 270 km (autonomia total) /100. Isso 

significa que “x” é igual a 4.000 / 270, que resulta em um gasto 

de 14,81 kWh a cada 100 quilômetros rodados. Agora ficou 

fácil, né? Se 14,81 kWh é o gasto a cada 100 quilômetros, em 

270km, que é a autonomia total, o gasto em kWh é de 39,98 

kWh. Como cada kWh em São Paulo custa R$ 1,304, o custo 

por carregar um Nissan Leaf e rodar 270km é de R$ 52,13. Vale 

lembrar que o litro da gasolina, em média, está na casa dos R$ 

6 na capital paulista. Como um carro similar ao Nissan Leaf tem 

tanque com capacidade de 50 litros, o custo de abastecimento 

seria de R$ 300 por tanque, quase seis vezes maior do que o 

dono de um carro elétrico gasta. 

Carregadores públicos e ultrarrápidos 

Para finalizar, faltou abordar as opções para quem tem 

carro elétrico, mas não quer (ou não gosta) de carregar o veículo 

na rede da própria residência. Para você que se encaixa neste 

perfil, há opções disponíveis e um cenário animador pela frente. 

Alguns dos principais shoppings e supermercados da cidade de 

São Paulo (e de outras cidades do Brasil) contam com uma rede 

de carregadores públicos, mais potentes do que os instalados 

nas residências, mas que ainda exigem um bom tempo para 

fazer a carga completa do carro. Nesses casos, o único gasto do 

cliente será com o estacionamento, que normalmente é cobrado 

após um certo período de permanência no local. A gratuidade 

dos centros comerciais em relação ao uso dos carregadores 

elétricos, na verdade, não é “bondade”. Ela é praticada porque 

a legislação brasileira, ao menos por enquanto, não permite que 

empresas, exceto as fornecedoras de energia (como a Enel) 

cobrem qualquer tipo de taxa. Há projetos, no entanto, para que 

a regulamentação seja alterada em breve. Há também, ainda de 

forma embrionária, estações de carregamento ultrarrápido 

disponíveis. A Movida, locadora de veículos, por exemplo, 

fechou uma parceria com a Nissan e a Zletric e inaugurou, na 

Marginal Tietê, uma estação que conta com 11 carregadores 

rápidos e ultrarrápidos. Apesar de a recarga também ser 

gratuita, por lá ela é exclusiva para clientes da locadora ou para 

proprietários do Nissan Leaf. Estes poderão carregar o carro em 

apenas 40 minutos, e sem gastar um único centavo. 
Disponível em https://canaltech.com.br/carros/quanto-custa-carregar-um-carro-

eletrico-209077/ 

 

1. De acordo com o texto, quais quesitos devem ser 

considerados para calcular quanto custa carregar 

um carro elétrico? 

a) Capacidade de autonomia do carro e potência da bateria. 

b) Autonomia do carregador, potência do carro e 

capacidade da bateria. 

c) Capacidade da bateria, autonomia do carro e potência do 

carregador. 

d) Potência do carregador, autonomia da bateria e 

carregador do carro. 

 

2. Analise: “Há também, ainda de forma embrionária, 

estações de carregamento ultrarrápido disponíveis.” 

E assinale a alternativa que explica o uso das vírgulas 

neste trecho. 

a) As vírgulas foram utilizadas para isolar o aposto. 

b) As vírgulas foram utilizadas para isolar o advérbio. 

c) As vírgulas foram utilizadas para isolar a oração 

subordinada. 

d) As vírgulas foram utilizadas para isolar o adjunto 

adnominal. 

 

3. Analise: “Estes poderão carregar o carro em apenas 

40 minutos, e sem gastar um único centavo.” E 

assinale a alternativa correta. 

a) “Poderão” está conjugado do Futuro Mais-que-perfeito 

do Indicativo. 

b) “E” é uma conjunção adversativa. 

c) O pronome “estes” retoma o termo “proprietários”. 

d) “Um” é artigo indefinido. 

 

4. Assinale a alternativa cujo sujeito é inexistente. 

a) “Alguns dos principais shoppings e supermercados da 

cidade de São Paulo (e de outras cidades do Brasil) 

contam com uma rede de carregadores públicos” 

b) “Vamos usar a boa e velha matemática para saber o 

consumo equivalente entre carros elétricos e a 

combustão” 

c) “Ela é praticada porque a legislação brasileira, ao menos 

por enquanto, não permite que empresas, exceto as 

fornecedoras de energia (como a Enel) cobrem qualquer 

tipo de taxa.” 

d) “Existem diversos tipos de carregadores” 
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5. Analise: “Há projetos, no entanto, para que a 

regulamentação seja alterada em breve.” E assinale 

a alternativa correta. 

a) “No entanto” pode ser substituído por “todavia” sem que 

haja alteração no sentido da oração. 

b) “Para que” pode ser substituído por “com isso” sem que 

haja alteração no sentido da oração. 

c) “Há” pode ser substituído por “Existem” sem que haja 

alteração no sentido da oração. 

d) “Em breve” pode ser substituído por 

“consequentemente” sem que haja alteração no sentido 

da oração. 

 

Matemática  
 

6. O orçamento mensal de uma determinada família é 

composto por 15% para gastos com a educação dos 

filhos, 5% para custos com plano privado de saúde e 

20% para despesas com alimentação. Considerando 

os percentuais comprometidos que foram 

apresentados, e que a renda mensal dessa família é 

de R$ 5.000,00, assinale a alternativa que representa 

o valor aproximado que sobra mensalmente para as 

demais despesas dessa família. 

a) R$ 2.000,00 

b) R$ 2.500,00 

c) R$ 3.000,00 

d) R$ 3.200,00 

 

7. Uma grande rede de lojas resolveu distribuir um 

bônus natalino para os 3 vendedores que mais 

venderam durante o ano. Para haver justiça na 

distribuição, o diretor da loja fez uma divisão 

inversamente proporcional ao número de 

reclamações de clientes que cada vendedor teve no 

período. O departamento comercial da loja fez a 

apuração das reclamações e constatou que o 

vendedor A teve 5 reclamações, o vendedor B teve 8, 

e o vendedor C teve 10 reclamações. Considerando 

que o valor do bônus a ser distribuído era de 

R$ 17.000,00, assinale a alternativa que representa o 

valor do bônus recebido pelo vendedor B. 

a) R$ 5.000,00 

b) R$ 6.000,00 

c) R$ 7.000,00 

d) R$ 8.000,00 

 

8. Assinale a alternativa que representa o resultado das 

operações com os conjuntos abaixo apresentados. 

 A ∩ (D ∪ (C ∩ B)). 

 A={4,6,8,10}   B={4,6,8}   C={1,2,3,4,7}   D={3,5,6,7}       

a) {0,2,3,4,} 

b) {2,3,4,7} 

c) {2,4,8,10}  

d) {4,6} 

 

9. A Secretaria de Esportes de uma determinada cidade 

resolveu ampliar uma quadra de futebol do centro 

esportivo de um bairro bastante populoso. O 

tamanho atual da quadra era de 15 metros de 

largura por 30 metros de comprimento, totalizando 

assim uma área de 450 metros quadrados.  Assinale 

a alternativa que apresenta a nova área da quadra 

após a execução do projeto, considerando que o 

projeto previa o aumento de 20% na largura e no 

comprimento da quadra. 

a) 450 Metros quadrados 

b) 540 Metros quadrados 

c) 580 Metros quadrados 

d) 648 Metros quadrados 

 

10. Considerando que foi sorteado um número de 1 a 16, 

assinale a alternativa que representa a probabilidade 

de que esse número seja múltiplo de 2. 

a) 40% 

b) 50% 

c) 60% 

d) 70% 

 

Conhecimentos Gerais / 

Legislação Municipal 
 
11. De acordo com a Lei Orgânica de Lidianópolis, 

assinale a alternativa correta. 

a) Art. 10. Os cargos e funções públicos serão criados pela 

Câmara de Vereadores, que fixará a denominação, 

padrão de vencimentos, condições de provimento e 

recursos pelos quais serão pagos os seus ocupantes. 

b) Art. 10. Os cargos e funções públicos serão criados por 

lei federal, sendo que a Câmara de Vereadores fixará o 

padrão de vencimentos, condições de provimento e 

recursos pelos quais serão pagos os seus ocupantes.  

c) Art. 10. Os cargos e funções públicos serão criados por 

lei que fixará a denominação, padrão de vencimentos, 

condições de provimento e recursos pelos quais serão 

pagos os seus ocupantes. 

d) Art. 10. Os cargos e funções públicos serão criados por 

lei que fixará a denominação. O padrão de vencimentos 

será determinado pelo chefe do executivo municipal que 

também indicará as condições de provimento e recursos 

pelos quais serão pagos os seus ocupantes. 

 

12. De acordo com a Lei Orgânica de Lidianópolis e suas 

alterações, analise as assertivas e assinale a 

alternativa correta. 

 Aos ocupantes dos cargos em comissão, além de 

outras vantagens atribuídas em lei, serão 

asseguradas as seguintes: 

I. décimo terceiro salário integral. 

II. abono-família aos seus dependentes. 

III. repouso semanal remunerado, preferencialmente 

aos domingos. 

IV. gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos 

um terço a mais que o valor do respectivo cargo. 

V. licença à gestante, sem prejuízos do cargo e de 

remuneração, com a duração de cento e vinte dias. 

VI. licença-paternidade nos termos fixados em lei. 

a) Somente I, II e III estão corretas. 

b) Somente I, II, III e V estão corretas. 

c) Somente II e VI estão incorretas. 

d) Somente V está incorreta. 
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13. De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Lidianópolis, assinale a alternativa incorreta. 

a) Constituem bens municipais todas as coisas, móveis e 

imóveis, direitos e ações que, a qualquer título, 

pertençam ao Município. 

b) É direito dos servidor do Município de Lidianópolis 

auxílio-transporte, correspondente à necessidade do 

deslocamento do servidor em atividade para seu local de 

trabalho, nos termos da lei. 

c) É permitida a participação dos servidores públicos no 

produto da arrecadação de multas, inclusive da dívida 

ativa. 

d) É proibida a doação, venda ou concessão de uso de 

qualquer fração dos parques, praças, jardins ou largos 

públicos, salvo concessão de uso para pequenos espaços 

previstos no Código de Posturas do Município, com 

autorização legislativa. 

 

14. Após o início da invasão Russa à Ucrânia, o 

bilionário empresário russo Roman Abramovich foi 

acusado de manter ligação estreita com o Presidente 

russo Vladimir Putin. Abramovich é dono de um 

gigante time inglês e anunciou que deixará o 

comando do time, sendo que vários interessados 

realizaram ofertas para comprar clube. A qual time 

inglês se refere o texto? 

a)  Chelsea. 

b) Arsenal. 

c) Paris Saint-Germain. 

d) Liverpool. 

 

15. Segundo a Lei Orgânica de Lidianópolis, é vedado ao 

município, dentre outros 

I. outorgar isenções ou anistia fiscal, ou permitir 

remissão de dívidas, sem interesse público justificado 

e autorização legislativa, sob pena de nulidade do 

ato. 

II. lançar impostos sobre, o patrimônio, a renda ou os 

serviços da União, do Estado e de outros municípios. 

III. promover a coleta, o transporte, o tratamento, 

seleção e a destinação final dos resíduos sólidos 

domiciliares e de limpeza urbana. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas II está correta. 

c) Apenas I e II estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

Conhecimentos Específicos 
 

16. De acordo com o art. 16, da Lei nº 041/93 da 

Prefeitura Municipal de Lidianópolis, assinale a 

alternativa incorreta. 

a) A posse ocorrerá no prazo de até 30 (trinta) dias 

contados da publicação do ato de provimento, 

prorrogável por 30 (trinta) dias, a requerimento do 

interessado. 

b) Em se tratando de funcionário em licença ou afastado 

por qualquer outro motivo legal, o prazo será contato a 

partir de 30 (trinta) dias do término do impedimento. 

c) A posse poderá dar-se mediante procuração específica. 

d) Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação. 

 

 

 

 

17. De acordo com o art. 29, da Lei nº 041/93 da 

Prefeitura Municipal de Lidianópolis, durante o 

estágio probatório serão observados, dentro outros, 

os seguintes fatores, exceto: 

a) assiduidade. 

b) capacidade de iniciativa. 

c) criatividade. 

d) responsabilidade. 

 

18. São centros de competência instituídos para o 

desempenho de funções estatais, através de seus 

agentes, cuja atuação é imputada à pessoa jurídica a 

que pertencem. São unidades de ação com 

atribuições especificas na organização estatal. 

Assinale a alternativa que corresponde à definição. 

a) Órgãos públicos. 

b) Administração pública. 

c) Entidades políticas. 

d) Agentes administrativos. 

 

19. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

 Os agentes públicos, pessoas físicas incumbidas, 

definitiva ou transitoriamente, do exercício de 

alguma função estatal, repartem-se inicialmente em 

categorias, que são: 

I. agentes políticos. 

II. agentes administrativos. 

III. agentes honoríficos. 

IV. agentes delegados. 

V. agentes credenciados. 

a) Apenas I, II e IV estão corretas. 

b) Apenas I, II e V estão corretas. 

c) Apenas I, II, III e IV estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 

 

20. É o que provém da autoridade competente para 

praticá-lo e contém todos os requisitos necessários à 

sua eficácia. Trata-se do ato 

a) pendente. 

b) perfeito. 

c) consumado. 

d) válido. 

 

21. Na ____________ ocorre uma causa superveniente 

que altera o juízo de conveniência e oportunidade 

sobre a permanência de determinado ato 

discricionário, obrigando a Administração a expedir 

um segundo ato, para extinguir o ato anterior. 

 Assinale a alterativa que preenche corretamente a 

lacuna. 

a) anulação 

b) revogação 

c) dispensa 

d) discricionaridade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

22. Informe se é verdadeiro (V) ou falso (F) para o que 

se afirma sobre as peculiaridades dos contratos 

administrativos e assinale a alternativa que 

apresenta a sequência correta. 

(   ) São as chamadas cláusulas exorbitantes. 

(   ) Excedem do Direito Comum para consignar uma 

vantagem ou restrição à Administração ou ao 

contratado. 

(   ) Também seria lícita num contrato privado, porque 

igualaria as partes na execução do avençado. 

(   ) Visa a estabelecer uma prerrogativa em favor de 

uma das partes para o perfeito atendimento do 

interesse público, que se sobrepõe sempre aos 

interesses particulares. 

a) V – F – V – V. 

b) V – F – F – V. 

c) V – V – F – V. 

d) F – V – F – F. 

 

23. A inexigibilidade de licitação se dá 

a) quando não acudirem interessados à licitação. 

b) por conta de situações excepcionais pré-estabelecidas na 

Lei. 

c) pelo atendimento a situações de emergência ou de 

calamidade pública. 

d) pela impossibilidade de competição. 

 

24. Contrato que tem por objeto a transferência da 

execução de um serviço do Poder Público ao 

particular, que se remunerará dos gastos com o 

empreendimento, aí incluídos os ganhos normais do 

negócio, através de uma tarifa cobrada aos usuários. 

A descrição se refere a qual tipo de contrato 

administrativo? 

a) Contrato de gerenciamento. 

b) Contrato de concessão de uso de bem público. 

c) Contrato de concessão de serviço público. 

d) Contrato de fornecimento. 

 

25. Analise as assertivas e assinale a alternativa correta. 

 São finalidades das licitações: 

I. obtenção do contrato mais vantajoso. 

II. garantir a parcialidade em favor de licitantes que 

oferecerem mais vantagens. 

III. promover o desenvolvimento nacional sustentável. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas I e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas.  

 

26. Os bens integrantes do patrimônio público 

disponível, que não possuem uma finalidade pública 

específica; e os bens públicos de fruição geral da 

população são, respectivamente: 

a) bens de uso especial e bens de uso comum do povo. 

b) bens de uso especial e bens dominicais. 

c) bens dominicais e bens de uso especial. 

d) bens dominicais e bens de uso comum do povo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27. Consiste em um ato administrativo unilateral, 

discricionário, precário e, por essa razão, sem prévia 

licitação, em que se outorga ao administrado o 

direito de uso de bem público, podendo ser revogado 

a qualquer tempo, considerando os requisitos de 

conveniência e oportunidade ao interesse público. O 

texto se refere à 

a) autorização de uso de bem público. 

b) permissão de uso de bem público. 

c) concessão de uso de bem público. 

d) cessão de uso de bem público. 

 

28. A _________________ é de ordem patrimonial e 

decorre do artigo 186 do Código Civil, que consagra 

a regra, aceita universalmente, segundo a qual todo 

aquele que causa dano a outrem é obrigado a repará-

lo. 

 Assinale a alternativa que preenche corretamente a 

lacuna. 

a) responsabilidade civil 

b) responsabilidade penal 

c) responsabilidade administrativa 

d) responsabilidade do servidor público 

 

29. De acordo com o art. 144, da Lei nº 041/93 da 

Prefeitura Municipal de Lidianópolis, são 

penalidades disciplinares, exceto: 

a) advertência. 

b) suspensão. 

c) extinção de aposentadoria ou disponibilidade. 

d) inclusão em cargo de comissão. 

 

30. De acordo com o art. 159, da Lei nº 041/93 da 

Prefeitura Municipal de Lidianópolis, a ação 

disciplinar prescreverá: 

I. em 5 (cinco) anos, quanto às infrações puníveis com 

demissão, cassação de aposentadoria ou 

disponibilidade e destituição de cargo de comissão. 

II. em 3 (três) anos quanto à suspensão. 

III. em 1 (um) ano quanto à advertência. 

a) Apenas I está correta. 

b) Apenas I e II estão corretas. 

c) Apenas II e III estão corretas. 

d) Todas estão corretas. 
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