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Cargo: Atendente 
 
Língua Portuguesa 

 
Voo sem asas; estou cego e guio; 
E no que valho mais menos mereço. 
Calo e dou vozes, falo e emudeço, 
Nada me contradiz, e eu aporfio. 
(Camões) 
 
1- No segundo verso da estrofe acima, há: 
a) Pleonasmo. 
b) Catacrese.  
c) Metáfora. 
d) Anacoluto. 
e) Antítese.  
 
2- Segundo a nova ortografia, está incorreto: 
a) Platéia. 
b) Enxaguar. 
c) Ultra-humano. 
d) Semiopaco. 
e) Hiperativo. 
 
3- O plural do substantivo está errado em: 
a) Muitos guardas-noturnos ganham pouco. 
b) Recém-nascidos precisam ficar em repouso. 
c) Os salários-família são baixíssimos. 
d) Ficaram muitos abaixo-assinados em cima da mesa. 
e) Os guardas-livros eram inteligentes. 
 
4- Indique a alternativa em que aparece forma verbal 
incorretamente empregada em relação à norma culta: 
a) O diretor não interveio na decisão dos acionistas. 
b) Se João quiser, o teatro será um sucesso. 
c) Carlos propusera que se dançasse a dança lenta. 
d) Se professor trouxesse as provas, veríamos as 
notas. 
e) Quando verem a Ana, ficarão felizes com a 
aparência dela. 
 
5- Leia: 
I – “Confiou-se em suas propostas.” 
II – “Comeu-se em um bom restaurante.” 
III – “Bebeu-se do delicioso vinho.” 
Agora, assinale a alternativa certa quanto ao emprego 
do “se”: 
a) Apenas I está incorreta. 
b) Apenas II está incorreta. 
c) Apenas III está incorreta. 
d) I, II e III estão corretas. 
e) I, II e III estão incorretas. 
 
6- “Compreendemos o motivo da separação.” 
O sujeito é: 
a) Desinencial. 
b) Indeterminado. 
c) Composto. 
d) Simples. 
e) Inexistente. 
 
7- “O poeta dedicou o livro aos pensadores.” 
O objeto direto é: 
a) O poeta. 
b) Dedicou. 
c) O livro. 
d) Livro aos. 
e) Pensadores. 

 
8- O adjunto adnominal foi grifado em: 
a) O professor de matemática recebeu o prêmio. 
b) O professor de matemática recebeu o prêmio. 
c) O professor de matemática recebeu o prêmio. 
d) O professor de matemática recebeu o prêmio. 
e) O professor de matemática recebeu o prêmio. 
 
9- A conjugação verbal está errada em: 
a) Houve que se sair bem, pois interviu no problema a 
tempo. 
b) Os jovens quereriam participar da competição. 
c) Eles foram pegos de surpresa. 
d) O vendedor proveu o seu estabelecimento. 
e) Requeiro-lhe uma comprovação de pagamento. 
 
10- “Como estava muito doente, não passou no 
concurso.” 
A oração é subordinada adverbial: 
a) Condicional. 
b) Concessiva. 
c) Causal. 
d) Consecutiva. 
e) Comparativa. 
 
Matemática 

 
11- O MMC(120, 125, 130) é: 
a) 39000 
b) 38000 
c) 37000 
d) 36000 
e) 35000 
 
12- O MDC(40, 120, 140) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
13- O MMC(220, 280, 320) é: 
a) 24640 
b) 24644 
c) 24648 
d) 24652 
e) 24656 
 
14- O MMC(250, 320, 410):  
a) 325000 
b) 326000 
c) 327000 
d) 328000 
e) 329000 
 
15- O MDC(310, 220, 480) é: 
a) 10 
b) 20 
c) 30 
d) 40 
e) 50 
 
16- Dez guindastes móveis carregam 200 caixas num 
navio em 18 dias de 8 horas de trabalho. Quantas 
caixas serão carregadas em 15 dias, por 6 guindastes, 
trabalhando 6 horas por dia? 
a) 60 caixas 
b) 65 caixas 
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c) 70 caixas 
d) 75 caixas 
e) 80 caixas 
 
17- Com a velocidade de 75 Km/h, um carro faz um 
trajeto em 40 min. Devido a um congestionamento, 
esse carro fez o percurso de volta em 50 min. Qual a 
velocidade média desse ônibus? 
a) 50 Km / h 
b) 60 Km / h 
c) 70 Km / h 
d) 80 Km / h 
e) 90 Km / h 
 
18- Quanto teremos em 6 meses se aplicarmos um 
capital inicial de R$3.000,00 a um juros simples de 5% 
ao mês?  
a) R$3.500 
b) R$3.600  
c) R$3.700  
d) R$3.800  
e) R$3.900  
 
19- Um investimento inicial de R$ 6.000,00 teve um 
saldo final de R$ 11.760,00 em um ano. Qual foi a taxa 
de rendimento mensal desse investimento?  
a) 6% 
b) 7% 
c) 8% 
d) 9% 
e) 10% 
 
20- Dois pedreiros levam 9 dias para construir um muro 
com 2m de altura. Trabalhando 3 pedreiros e 
aumentando a altura para 4m, qual será o tempo 
necessário para completar esse muro? 
a) 8 dias 
b) 10 dias 
c) 12 dias 
d) 14 dias 
e) 16 dias 
 
Informática 
 

21- Qual o número  máximo de planilhas em uma pasta 
de trabalho do Microsoft Excel? 
a) 122 
b) 16 
c) 38 
d) 1024 
e) 255 
 
22- Qual a extensão padrão dos arquivos criados 
através do Microsoft Excel? 
a) doc 
b) rtt 
c) xlsx 
d) tty 
e) txt 
 
23- Qual operador devemos utilizar para efetuar uma 
divisão no Microsoft Excel? 
a) ** 
b) / 
c) + 
d) – 
e) /* 
 

24- O Microsoft Word possui um botão com a função 
desfazer, que é utilizado para desfazer uma ação, 
quantas ações podem ser desfeitas utilizando-o? 
a) uma 
b) 60 
c) 20 
d) 10 
e) 99 
 
25- Para mover o cursor para uma palavra anterior no 
Microsoft Word utilizamos qual comando? 
a) Alt + R 
b) Alt + F 
c) Ctrl + B 
d) Ctrl + A 
e) Ctrl + seta para a esquerda 
 
26- Qual símbolo representa a exponenciação no 
Microsoft Excel? 
a) acento circunflexo 
b) acento agudo 
c) exclamação 
d) interrogação 
e) trema 
 
27-  Para mover o cursor para o final de um documento 
utilizando o Microsoft Word, qual combinação de teclas 
usamos? 
a) Alt + End 
b) Ctrl + End 
c) Crtl + Shift + End 
d) Shift + End 
e) Alt + Shift + End 
 
28- Qual o comando abre a caixa de diálogo fonte no 
Microsoft Word? 
a) Ctrl + Insert 
b) Alt + Home 
c) Shift + Page Down 
d) Alt + Page Up 
e) Ctrl + Shift + F 
 
29- Qual o limite de caracteres em uma célula no 
Microsoft Excel? 
a) 235 
b) 32767 
c) 1024 
d) 2048 
e) 256 
 
30- O duplo clique sobre a palavra utilizando o 
Microsoft Word, temos o seguinte efeito? 
a) deleta a palavra 
b) abre as opções de correção ortográfica 
c) seleciona a palavra 
d) negrita a palavra 
e) sublinha a palavra 
 
Conhecimentos Gerais 
 

31-  Qual dos municípios abaixo não fazem divisa com 
o município de Jambeiro? 
a) Caçapava 
b) São José dos Campos 
c) Redenção da Serra 
d) Paraibuna 
e) Capivari 
 



CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016 
Prefeitura Municipal de Jambeiro/SP 

 
32- Em que ano D. Pedro I foi coroado imperador do 
Brasil? 
a) 1820 
b) 1821 
c) 1823 
d) 1822 
e) 1832 
 
33- Qual desastre é considerado o pior acidente 
nuclear da história em termos de custo e mortes 
resultantes? 
a) Fukushima I 
b) Tree Mile Island 
c) Chernobyl 
d) Lion 
e) Tókio 
 
34- O Virus Zica foi isolado pela primeira vez na 
floresta de Zika na Uganda, em primatas não humanos 
no ano de? 
a) 1951 
b) 1947 
c) 2015 
d) 2005 
e) 1999 
 
35- A febre chikungunya teve seu vírus isolado pela 
primeira vez em 1950 na? 
a) Tanzânia 
b) Uganda 
c) África do Sul 
d) Índia 
e) China 
 
36- Istambul é uma cidade localizada na Turquia e é 
única no mundo ao fazer fronteira com mais de um 
continente, quais são estes continentes? 
a) África e Europa 
b) Oceania e Ásia 
c) África e Ásia 
d) Europa e Ásia 
e) África e Oceania 
 
37- Abraão foi o primeiro patriarca do povo? 
a) Hebreu 
b) Fenício 
c) Romano 
d) Hititas 
e) Egípcio 
 
38- Qual o nome da operação deflagrada pela Policia 
Federal do Brasil em 26 de março de 2015 para 
investigar um esquema de corrupção no CARF? 
a) Lava-jato 
b) Publicanos  
c) Samaritanos 
d) Petrolão 
e) Zelotes 
 
39-  A República Brasileira foi proclamada por 
a) D. Pedro I 
b) D. João VI 
c) Marechal Deodoro da Fonseca 
d) José do Patrocínio 
e) D. Pedro II 
 
40- Quando se comemora o aniversário da cidade de 
Jambeiro? 

a) 30 de março 
b) 30 de abril  
c) 30 de maio 
d) 30 de junho 
e) 30 de janeiro 
 
 
 
 
 


