Câmara Municipal de Areias
Concurso Publico 01/2018
Cargo: Assistente Administrativo
Português
Seiscentos e Sessenta e Seis
A vida é uns deveres que nós trouxemos para fazer em casa.
Quando se vê, já são 6 horas: há tempo…
Quando se vê, já é 6ª-feira…
Quando se vê, passaram 60 anos…
Agora, é tarde demais para ser reprovado…
E se me dessem – um dia – uma outra oportunidade,
eu nem olhava o relógio
seguia sempre, sempre em frente…
E iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas.
Mario Quintana
1-Sobre o texto acima:
a) Existe a reflexão sobre a existência humana.
b) O texto reflete a passagem inevitável do tempo.
c) O sujeito lírico transmite a ideia de que os indivíduos nascem com uma
missão para cumprir.
d) Todas as alternativas estão corretas.
2-Assinale a alternativa incorreta
a) Fica evidente a simbologia bíblica presente na escolha deste número 666,
associado ao Mal, à destruição
b) A brevidade da vida e o ritmo inevitável do tempo surgem como uma
condenação para o sujeito poético e para toda a Humanidade.
c) Quintana não quer "ser reprovado", tem que cumprir sua missão, completar
"os seus deveres" o mais rapidamente possível.
d) O sujeito lírico dá a entender que já está num estágio avançado da sua vida,
diz que se fosse jovem de novo, se preocuparia em vigiar a passagem do
tempo.
3-Assinale a alternativa correta quanto ao uso de crase.
a) Sem dúvida que, com novos óculos, ele veria a distância do perigo, aquela
hora do dia.
b) Referia-se com indiferença ao menino, com afeto às meninas e, com
respeito, a várias pessoas menos íntimas.
c) Aquela distância, os carros só poderiam bater; não obedeceram as regras do
trânsito.
d) Fui à lugar desconhecido

4-Identifique a alternativa que contenha palavras formadas exclusivamente por
derivação sufixal:
a) Abotoar, envernizar, subterrâneo.
b) Caldeirão, chuvisco, gentileza.
c) Rendeira, aguardente, sonolento
d) Semicírculo, península, democracia.
05- Assinale a alternativa correta:
a) Ele chegou em casa irritado.
b) Somos em quarenta nesta classe.
c) Simpatize-me com ela.
d) Ele reside em Areias
06- Assinale a alternativa incorreta segundo o padrão de norma culta:
a) Maria e Paula saíram sós.
b) Perdemos bastantes chances de conquistarmos o prêmio
c) Após o sinal, é proibido saída.
d) Segue anexo os exames solicitados
07-Complete corretamente:
No tocante _____ cidade ______ que nos propusemos _____ dois meses,
nada foi possível fazer.
a) àquela – a – a
b) àquela – à – há
c) aquela – à – à
d) àquela – a – há
08- Os Presidentes das Câmaras Municipais devem ser tratados por:
a)Vossa Excelência
b)Vossa Senhoria
c)Vossa Eminência
d)Vossa Eminência Reverendíssima
09- Na frase de Vinicius de Moraes E rir meu riso e derramar meu pranto
encontramos a figura de linguagem:
a)Elipse
b)Zeuma
c)Pleonasmo
d)Silepse
10- Assinale a alternativa que define a conjugação do verbo votar, na segunda
pessoa do plural, do futuro do pretérito.
a) Votaríeis
b) Votareis
c) Votáreis
d) Votáveis

.

Conhecimentos Gerais
11.-Venceu a eleição presidencial do México no início de julho. Ele foi eleito
com o maior respaldo popular do país, com 53% dos votos. O novo presidente
só assume em dezembro e vai ter um mandato de seis anos.
a) Andrés Manuel López Obrador.
b) Enrique Peña Nieto .
c) Hugo Chávez.
d) Agustín Basave.
12- No dia 27 de abril de 2018, aconteceu um gesto que surpreendeu o mundo.
Kim Jong-un e Moon Jae-in, se encontraram na fronteira (na Zona
Desmilitarizada) e se cumprimentaram com um simbólico aperto de mão.
Durante o encontro histórico, Kim Jong-un e Moon Jae-in discutiram a
possibilidade de uma série de medidas e assinaram um documento que trata
da completa desnuclearização da península e a promessa de um tratado de
paz para encerrar o conflito de 65 anos entre:
a) Rússia e China.
b) as duas Coreias.
c) Turquia e Afeganistão.
d) Japão e Indonésia.
13-Considerado um grupo terrorista pela União Europeia, a organização
separatista basca ETA anunciou oficialmente sua dissolução, encerrando a
última insurreição armada da Europa ocidental após quatro décadas de
violência. O anúncio aconteceu em maio. Julgue:
I. Criado em 1959, o grupo Euskadi Ta Askatasuna (Pátria e Liberdade, em
basco) lutou pela independência do País Basco e a vizinha Navarro,
comunidades autônomas da Espanha.
II. A ETA foi fundada por jovens nacionalistas radicais, dissidentes do Partido
Nacionalista Basco (PNV). Seus primeiros membros eram estudantes e
intelectuais, que tinham referências ideológicas socialistas e próximas das dos
movimentos de libertação das colônias da África.
III. A radicalização e a adesão à violência como instrumento político aconteceu
a partir de 1967. Naquele ano, o grupo decidiu por uma “guerra revolucionária”
contra a ocupação de Madri, sob a forma de guerrilha urbana.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas I e III.
c) afirmativas II e III.
d) todas afirmativas estão corretas.
14- Com apoio da Organização Mundial da Saúde (OMS), a República
Democrática do Congo começou no dia 21 de maio de 2018 uma campanha de
vacinação contra ______________, que provocou 26 mortes desde o dia 18.
Na província de Equador, no noroeste do país, foram identificados 46 casos
suspeitos. Nação africana recebeu 7,5 mil doses da vacina contra o vírus,
doadas pela farmacêutica Merck.
a) A zika.
b) A dengue.
c) O ebola.
d) A febre de Lassa.

15-A Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), em julho de
2018 condenou o estado brasileiro:
a) Pela morte do jornalista Vladimir Herzog, em 1975, durante a ditadura
militar no Brasil.
b) Pela prisão do ex-presidente Lula.
c) Pelo aumento de mortes de crianças faveladas.
d) Pela corrupção sem limites dos políticos brasileiros
De acordo com a Lei Orgânica de Areias, respondas as próximas duas
questões:
16- O Artigo 27 afirma que O voto será público, salvo nos seguintes casos:
I- no julgamento de Vereadores, do Prefeito e do Vice-Prefeito;
II- na eleição dos membros da Mesa e de seus substitutos;
III- na concessão de título de cidadão honorário;
IV- no exame de veto oposto pelo Prefeito
São corretas:
a) afirmativas I, II e III.
b) afirmativas II, III e IV.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.
17- De acordo com o Artigo 61, para concorrer a outro cargo, o Prefeito deve
renunciar ao mandato:
a) até dois meses antes do pleito.
b) até três meses antes do pleito.
c) até quatro meses antes do pleito.
d) até seis meses antes do pleito.
De acordo com o Regimento Interno da Câmara Municipal de Areias, responda
as próximas duas questões:
18- O artigo 30 afirma que as Comissões Temporárias são:
a) de Justiça; de Finanças; de Urbanismo.
b) Especiais; de Inquérito; Processantes.
c) de Orçamento; de Assistência Social; de Serviços Públicos.
d) de Comissão de Justiça; de Educação; de Obras.
19- O artigo 87 afirma que "Proposição" é:
a) toda matéria sujeita à deliberação da Câmara.
b) a permissão para falar sentado.
c) a requisição de documentos.
d) a renúncia de um membro da mesa.
20- Julgue as seguintes afirmativas sobre Areias:
I. Seu relevo possui poucas planícies, seu terreno é na maior parte
montanhoso.
II. A cobertura florestal natural do município está inserida na Região
Fitogeográfica da Mata Atlântica.
III. Seus limites são: ao Norte com o Estado do Rio de Janeiro, a Leste com
São José do Barreiro, ao Sul com Cunha e a Oeste com Silveiras e Queluz.
IV. O antigo sobrado dos Leme foi construído por meados do século XVIII pelo
ilustre e Areiense Major Manoel da Silva Leme. Abrigou por muito tempo a

Câmara de Vereadores e atualmente a Prefeitura Municipal.
São corretas:
a) afirmativas I, III e IV
b) afirmativas I, II e III.
c) afirmativas I, II e IV.
d) todas afirmativas estão corretas.

Matemática
21-São exemplos de números racionais, exceto:
a) -3, -1, 2, 5
b) 3/5, 4/3, 4/7, 5/8
c) 0,7; 1,4; 3,15; 5,9
d) √3, √5, √7, 2,645751311064...
22-Uma fábrica de blocos produz 500 unidades deste produto usando 6000kg
de areia. Quantos blocos a fábrica produzirá com 15t de areia?
a)
1250
b)
2000
c)
750
d)
2250
23-Um supermercado encomendou cerca de 50 mil jornais com suas
promoções da semana. A gráfica fez esses jornais em 5 dias, usando dois de
seus funcionários por cerca de 8 horas/dia. Na próxima semana, o gerente do
supermercado fez nova encomenda de 70 mil jornais, porém, um funcionário
estava de férias e o outro empregado se propôs trabalhar por 12 horas/dia.
Quantos dias a gráfica levou para atender ao pedido?
a)
4
b)
8
c)
10
d)
12
24-Luís emprestou cerca de R$ 8.500,00, em dinheiro, para uma empresa, a
uma taxa de juros simples de 15% a.a. por um período suficiente para que o
montante a ser retirado seja o triplo do valor aplicado. Dessa forma, o período
de aplicação desse capital será de:
a) 12 anos e 8 meses
b) 12 anos e 6 meses
c) 13 anos e 2 meses
d) 13 anos e 4 meses
25-Estou lendo o capitulo LXVII de um livro. Assinale a alternativa que
transcreva em algarismos o número correspondente ao capítulo que estou
lendo.
a)
567
b)
67
c)
63
d)
587
26-De acordo com os tipos de frações, não são frações próprias:
a)
2/3, 1/4, 5/8, 7/8
b)
3/7, 4/5, 6/7, 8/11
c)
1/5, 2/7, 3/8, 5/9
d)
3/2, 5/4, 6/3, 8/2

27-O metro é utilizado para medidas de comprimento e o seu múltiplo mais
utilizado é o quilômetro, mas existem inúmeros outros múltiplos do metro no SI,
incluindo o decâmetro (10 m). O maior múltiplo do metro no SI é
1.000.000.000.000.000.000.000.000 metros, também conhecido como:
a)
Hectômetro
b)
Megâmetro
c)
Iotametro
d)
Heptametro
28-No primeiro dia do mês, uma loja estava vendendo certo produto por R$
466,00. Dia 15 o produto teve uma redução de 50% do seu valor original. No
dia 25 do mesmo mês, o produto foi reajustado em 50%. É correto afirmar que:
a)
O produto estava mais barato dia 01.
b)
O produto estava o mesmo preço no dia 15.
c)
O produto estava mais barato dia 25 do que dia 01
d)
Nenhuma das alternativas está correta
29-Construindo uma casa, o pedreiro precisa passar a metragem de piso para
que o proprietário possa comprá-lo. Quantas caixas de piso serão necessárias,
sabendo-se que cada caixa tem 2m² de piso.
3
12
14

3
4
4

6
h=16
9

a)
b)

118
119
115
120

c)
d)

30-Qual das respostas a seguir satisfaz a inequação: 4x < 3x + 1 ≤ 3x + 1

a)
b)
c)
d)

3
2
1
0

Conhecimentos Específicos
31-De acordo com a Lei 8666/93 e suas atualizações, Seção III - Das Obras e
Serviços: As obras e os serviços somente poderão ser licitados quando:
I - houver projeto básico aprovado pela autoridade competente e disponível
para exame dos interessados em participar do processo licitatório;
II - existir orçamento detalhado em planilhas que expressem a composição de
todos os seus custos unitários;
III - houver previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento
das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executadas no
exercício financeiro em curso, de acordo com o respectivo cronograma;
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no
Plano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituição Federal, quando for o
caso.
São corretas:
a) afirmativas I e II.
b) afirmativas I, II e III
c) afirmativas II, III e IV.
d) todas afirmativas.
32- De acordo com a Lei 8666/93 e suas atualizações, Capítulo II - Da Licitação;
Seção I - Das Modalidades, Limites e Dispensa: Art. 22. São modalidades de
licitação:
a) concorrência; tomada de preços; convite; concurso; leilão.
b) competência; convocação; dispêndio; leiloamento; concurso.
c) chamamento; processo seletivo; taxação; invocação; leilão.
d) arrematação; tomada de valores; citação; comparticipação; invitação.
33- De acordo com a Lei 4.320/64 e suas atualizações, as autorizações de
despesa não computadas ou insuficientemente dotadas na Lei de Orçamento
são chamadas:
a) créditos adicionais.
b) créditos extras.
c) créditos aditivos.
d) créditos deficitários.
34-De acordo com a Lei 4.320/64 e suas atualizações, a dívida flutuante
compreende:
I - os restos a pagar, excluídos os serviços da dívida;
II - os serviços da dívida a pagar;
III - os depósitos;
IV - os débitos de tesouraria.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, III e IV.
c) III e IV.
d) todas afirmativas.

35-Sobre ofício e aviso é INCORRETO afirmar que:
a) são modalidades de comunicação oficiais praticamente idênticas.
b) a única diferença entre eles é a de que o oficio é expedido exclusivamente
por Ministros de Estado, para autoridades de mesma hierarquia, ao passo que
o aviso é expedido para e pelas demais autoridades.
c) ambos têm como finalidade o tratamento de assuntos oficiais pelos órgãos
da Administração Pública entre si e, no caso do ofício, também com
particulares.
d) ambos seguem o modelo do padrão ofício, com acréscimo do vocativo, que
invoca o destinatário.
36- A redação oficial deve caracterizar-se:
a) pela impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem, clareza, concisão,
formalidade e uniformidade.
b) pela individualidade, uso de regionalismos vocabulares, linguagem técnica,
redundância de ideias.
c) pela linguagem pessoal, uso de siglas e abreviações específicas, economia
de pensamento, uso de vocábulos de circulação restrita.
d) pela linguagem burocrática, uso do padrão regional da linguagem, economia
linguística, destinatário concebido de forma heterogênea.
37- Sobre o emprego dos pronomes de tratamento nas comunicações oficiais,
é INCORRETO afirmar que:
a) "Vossa Excelência" deve ser empregado, dentre outras autoridades, para
Presidente da República; Vice-Presidente da República; Ministros de Estado;
Deputados Federais e Senadores; Ministro do Tribunal de Contas da União;
Deputados Estaduais e Distritais; Ministros dos Tribunais Superiores; Membros
de Tribunais; Juízes.
b) O vocativo a ser empregado em comunicações dirigidas aos Chefes de
Poder é "Excelentíssimo Senhor", seguido do cargo respectivo.
c) "Vossa Magnificência" é empregada por força da tradição, em comunicações
dirigidas a reitores de universidade.
d) Em todas as comunicações oficiais deve-se fazer o uso do tratamento
"digníssimo (DD)" às autoridades.
38 -Sobre o método numérico simples de arquivamento, é INCORRETO afirmar
que:
a) O método numérico simples é um método indireto, pois exige a consulta a
um índice alfabético.
b) Nesse método atribui-se a cada entrada uma numeração sequencial sem
qualquer preocupação com a ordenação alfabética.
c) Nesse método não há possibilidade de reaproveitar uma numeração que
venha a vagar.
d) Tal método tem ampla aplicação nos arquivos especiais e especializados.
.39-Julgue as seguintes afirmativas sobre o Word:
I. Por padrão, o Word verifica automaticamente a ortografia das palavras
digitadas e, quando um determinado verbete não é reconhecido ou contém
erros, ele é grifado em vermelho. Porém, como o dicionário do Word é bastante
limitado, nem tudo o que é grifado está realmente incorreto.
II. Com os recursos Localizar e Substituir, pode-se evitar a repetição excessiva
de um verbete. Para localizar uma palavra, deve-se utilizar o menu "Editar" e
escolher a opção "Localizar" ou utilizar o atalho "Ctrl+L".

III. Uma das maneiras de copiar e colar um trecho do seu texto é selecionar o
trecho desejado e utilizar o atalho "Ctrl+C" para copiar e depois clicar sobre um
ponto do seu texto onde deseja colar e usar o atalho "Ctrl+V".
IV. O WordArt produz letras estilizadas, muito usadas em banners e capas de
trabalhos. Esse efeito pode ser inserido em qualquer texto feito no Word.
São corretas as afirmativas:
a) I, II e III.
b) I, II e IV.
c) II, III e IV.
d) todas afirmativas.
40. Julgue as seguintes afirmativas sobre o Excel:
I. Para selecionar células não adjacentes, deve-se manter a tecla "Shift" ou
"Fixa" pressionada no momento da seleção de outras faixas de células.
II. Para mudar o nome de uma planilha, deve-se clicar com o botão direito do
mouse sobre a aba correspondente. Vários subitens surgirão devendo ser
escolhida a opção "Excluir".
III. Para mudar a ordem de uma planilha, deve-se clicar sobre a sua aba e
arrastá-la para o novo local.
IV. As colunas da planilha não podem ser redimensionadas.
São corretas as afirmativas:
a) apenas III.
b) I, II e III.
c) I e IV.
d) todas afirmativas.

