
                PROCESSO SELETIVO Nº 001/2017 

PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA-SP 

MONITOR DE INFORMÁTICA  

Nome do(a) Candidato(a)                                                                                                Número de Inscrição 

   

 
Este caderno de questões está assim constituído:  

DISCIPLINAS Nº QUESTOES 

Língua Portuguesa  
Conhecimentos Gerais 
 

10 
10 
 

Total de questões  20 

 
 
INSTRUÇÕES AO CANDIDATO (A): 

 Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTA e CADERNO DE QUESTÕES); se houver 
falha, solicite a presença do fiscal. 

 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº de INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE 
no espaço indicado na frente do cartão. 

 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido de caneta esferográfica, azul ou preta, ponta 
grossa, sem rasuras e apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão, 
preenchendo totalmente o espaço, e não apenas “x”. 

 Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha. É vedada a substituição 
do CARTÃO DE RESPOSTAS decorrente de erro cometido por candidato. 

 Durante a prova, não é permitida a comunicação entre candidatos nem a utilização de máquinas 
calculadora e/ou similares, livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material 
de consulta. 

 O tempo de duração da prova será de até 03 (três) horas. O candidato somente poderá retirar-se 
definitivamente do recinto de realização da prova após 1 (uma) hora, contada do seu efetivo início. 

 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal de Sala o CADERNO DE PROVA e o CARTÃO DE 
RESPOSTAS devidamente preenchido e assinado. 

 Os três últimos candidatos de cada sala de prova deverão permanecer no recinto, a fim de 
acompanhar os fiscais para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, 
simultaneamente, depois de concluído. 

 APÓS TÉRMINO DA PROVA, PROIBIDO A PERMANÊNCIA NAS DEPENDÊNCIAS DA ESCOLA. 
USO DOS BANHEIROS SOMENTE ANTES E DURANTE A PROVA. 

Destaque aqui: 
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PREFEITURA MUNICIPAL GUAÍRA/SP –  MONITOR DE INFORMÁTICA 

Marque aqui as suas respostas:  
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Língua Portuguesa  

 
Trecho da crônica “O PADEIRO” para as questões 1 e 2 

“Tomo o meu café com pão dormido, que não é tão ruim 
assim. E enquanto tomo café vou me lembrando de um 
homem que conheci antigamente. Quando vinha deixar o 
pão à porta do apartamento ele apertava a campainha, 
mas, para não incomodar os moradores, avisava gritando: 
– Não é ninguém, é o padeiro! 
Interroguei-o uma vez: como tivera a ideia de gritar aquilo? 
Então você não é ninguém? 
Ele abriu um sorriso largo. Explicou que aprendera aquilo 
de ouvido. Muitas vezes lhe acontecera bater a campainha 
de uma casa e ser atendido por uma empregada ou outra 
pessoa qualquer, e ouvir uma voz que vinha lá de dentro 
perguntando quem era; e ouvir a pessoa que o atendera 
dizer para dentro: “não é ninguém, não senhora, é o 
padeiro”. Assim ficara sabendo que não era ninguém… 
Ele me contou isso sem mágoa nenhuma, e se despediu 
ainda sorrindo...” 
(Rubem Braga. Ai de ti, Copacabana, Crônicas. Editora do 
autor, Rio de Janeiro, 1960) 

 
1) O narrador está tomando café com pão. Assinale a 

alternativa cujo a expressão indica que o pão não foi 
feito naquele dia. 
a) “Que não é tão ruim assim”. 
b) “Enquanto tomo meu café”. 
c) “Pão dormido”. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
2) O padeiro ao gritar “não é ninguém, é o padeiro!”, 

tranquilizava os moradores. Assinale a alternativa que 
corresponde sua intenção com tal expressão. 
a) Queria dizer que ninguém havia chegado. 
b) Queria dizer que não era nenhuma visita, era apenas o 
pão que estava sendo entregue. 
c) Queria avisar a empregada que ele estava ali. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
3) Assinale a opção que apresenta a mesma regra de 

acentuação gráfica que as palavras “café” e 
“ninguém”. 
a) Neném / açúcar. 
b) Sofá / vocês. 
c) Pão / fácil. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
4) Levando em conta as regras de concordância verbal, 

assinale a alternativa cujo a concordância verbal não 
está CORRETA. 
a) A falta de dinheiro e a greve dos bancos confirmaram o 
caos. 
b) Passarão o gavião e a andorinha. 
c) Dos alunos, dez por cento está em dia com as 
mensalidades. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

 
 
5) Qual das alternativas abaixo a palavra em questão só 

pode ser usada no plural? 
a) Santos. 
b) Estações.  
c) Preocupações.  
d) Nenhuma das alternativas. 

 

6) Assinale a alternativa que completa adequadamente a 
lacuna do seguinte período. 
“A dona da ________ que João trabalha agendou uma 
_______ extraordinária para averiguar a falha que 
causou o acidente dele”. 
a) Cessão / sessão. 
b) Seção / sessão. 
c) Sessão /seção. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

7) Assinale a alternativa em que está CORRETO o uso de 
acento indicativo de crase: 
a) O senhor se comparou à alguém que sabe nadar. 
b) Ela se referiu às pessoas de boa memória. 
c) O celular foi entregue à ele. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
8) Assinale a forma CORRETA do verbo “vir” no presente 

do indicativo: 
a) Vimos, através desta carta, pedir sua permissão. 
b) Amiga, viemos para cantar todas juntas. 
c) Vindo Pedro, não há mais nada. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
9) Assinale a alternativa que possuem apenas palavras 

homófonas, isto é, palavras que possuem a mesma 
pronuncia, mas grafia diferente: 
a) Chácara / xicara. 
b) Chalé / xale. 
c) Cheque / xeque. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
10) Assinale a alternativa que contém apenas palavras 

com grafia CORRETA sobre o uso de “g” e “j”. 
a) Varegista / fuligem. 
b) Mirajem / larangeira. 
c) Vertigem /majestade. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 

Conhecimentos Gerais  

11) De acordo com a Lei Orgânica do Município de 

Guaíra- SP Artigo 111)- São estáveis, após 3 (três) 
anos de efetivo exercício, os servidores nomeados em 
virtude de concurso público. § 1º)- O servidor público 
estável só perderá o cargo: Analise as afirmativas 
abaixo: 
I - em virtude de sentença judicial transita em julgado. 
II - mediante processo administrativo em que lhe seja 
assegurada ampla defesa. 
III- por ato de improbidade administrativa. 
IV - mediante procedimento de avaliação periódica de 
desempenho, na forma de lei complementar, assegurada 
ampla defesa. 
Estão CORRETAS as afirmativas: 
a) Apenas I, III, IV. 
b) Apenas II, III. 
c) Apenas I, II, IV. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
12) Conforme a Lei Orgânica do Município de Guaíra- SP 

Artigo 122)- O servidor municipal será--------Complete 
o artigo com a alternativa CORRETA: 
a) responsável civil, criminal e administrativamente pelos 
atos que praticar no exercício do cargo ou função ou a 
pretexto de exercê-lo. 
b) atender convocação da Câmara Municipal para prestar 
esclarecimentos sobre assuntos da sua competência. 
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c) vedado a vinculação ou equiparação de quaisquer 
espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de 
pessoal do serviço público. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
13) Baseado na Lei Orgânica do Município de Guaíra- SP 

Artigo 193)- A ação do Município, no campo da 
comunicação, fundar-se-á sobre os seguintes 
princípios: EXCETO: 
a) democratização do acesso às informações. 
b) pluralismo e multiplicidade das fontes de informação. 
c) visão pedagógica da comunicação dos órgãos e 
entidades públicas. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
14) De acordo com a Constituição Estadual  de São 

Paulo, Artigo 197 - São áreas de proteção permanente: 

Assinale a alternativa CORRETA: 
a) A Mata Atlântica, a Serra do Mar, a Zona Costeira, o 
Complexo Estuarino Lagunar entre Iguape e Cananeia, os 
Vales dos Rios Paraíba, Ribeira, Tietê e Paranapanema. 
b) Os manguezais, as nascentes, os mananciais e matas 
ciliares, as áreas que abriguem exemplares raros da fauna 
e da flora, bem como aquelas que sirvam como local de 
pouso ou reprodução de migratórios, as áreas 
estuarinas, as paisagens notáveis, as cavidades naturais 
subterrâneas. 
c) Águas superficiais e subterrâneas, ecossistemas 
naturais,  áreas declaradas de utilidade pública,  terras 
devolutas estaduais, recursos minerais, fauna e flora. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 

15) Conforme a  LDB(Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional) Art. 9º A União incumbir-se-á de: 
Analise as afirmativas abaixo: 
I - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais dos seus sistemas de ensino; 
II - organizar, manter e desenvolver os órgãos e 
instituições oficiais do sistema federal de ensino e o dos 
Territórios; 
III - baixar normas complementares para o seu sistema de 
ensino; 
IV - autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e 
avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de 
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema 
de ensino; 
V - coletar, analisar e disseminar informações sobre a 
educação; 
Estão CORRETOS os incisos 
a) Somente I, II, IV. 
b) Somente II, V. 
c) Somente I, II, III, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
16) Sobre a formação administrativa do munícipio de 

Guaíra- SP assinale a alternativa CORRETA: 
a) Vila criada com a denominação de Guaíra, por Lei 
Estadual no 1144, de 25 de novembro de 1911, com Sede 
na povoação de Corredeira, no Município de Orlândia. 
b) Elevado à categoria de  distrito com a denominação de 
Guaíra, por Lei Estadual nº 2328, de 27 de dezembro de 
1932, desmembrado de Orlândia. Constituído do Distrito 
Sede. Sua instalação verificou-se no dia 18 de maio de 
1929. 
c) Em virtude do Decreto-lei Estadual nº 14334, de 30 de 
novembro de 1944, que fixou o quadro territorial para 
vigorar em 1945-1948, o Município de Guaíra. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
17) A partir das considerações, em 1960, o mundo foi 

regionalizado em Primeiro, Segundo e Terceiro 
Mundo. Sobre o Segundo Mundo é CORRETO afirmar: 
a) Bloco de países capitalistas jovens, desprovidos de 
capital e crédito, entre outras formas de precariedade. 
b) Constituído pelos países socialistas. 

c) Constituído pelos países capitalistas dominantes. 

d) Nenhuma das alternativas. 
 

18) Desenvolvimento  sustentável  significa   obter     
crescimento econômico necessário, garantindo a 
preservação do meio ambiente e o desenvolvimento 
social para o presente e gerações futuras. Analise as 
afirmativas abaixo sobre sugestões de 
desenvolvimento sustentável:  
I- Reciclagem de diversos tipos de materiais: reciclagem 
de papel, alumínio, plástico, vidro, ferro, borracha e etc. 
II- Geração de energia através de fontes não poluentes 
como, por exemplo, eólica, solar e geotérmica. 
III- Combate  à  ocupação  regular  em  regiões  de 
mananciais. 
IV- Criação de áreas verdes nos grandes centros urbanos. 
V- Manutenção e preservação dos ecossistemas. 
Estão CORRETAS as afirmativas. 
a) I, III, IV, V. 
b) II, IV, V. 
c) I, II, IV, V. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
19) Projeto da Codevasf promove reflorestamento na 

Caatinga. Recuperação de nascentes. A empresa tem 
fornecido mudas para recuperar áreas de nascentes, 
além de oferecer apoio técnico para ações de 
reflorestamento, 
Disponível< Portal Brasil >publicado: 27/04/2017 
Sobre o bioma Caatinga é CORRETO afirmar: 
a) A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro, 
ocupa cerca de 844,4 mil quilômetros quadrados – o 
equivalente a 11% do território nacional – e engloba os 
estados de Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, 
Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, 
Sergipe e o norte de Minas Gerais. 
b) É considerado o de menor extensão territorial do país, 
engloba a totalidade de três estados brasileiros. 
c) É considerado o segundo maior bioma do Brasil em 
extensão e abrange os estados: Maranhão, Distrito 
Federal, Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e 
Tocantins. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 
20) Dentre os principais indicadores socioeconômicos, 

podemos destacar: o PIB, a renda per capita, o IDH, o 
Coeficiente de Gini, o nível de desemprego e a oferta 
de serviços públicos à população. Assinale a 
alternativa sobre o PIB: 
a) É a distribuição das riquezas produzidas no país pela 
sua população. 
b) É um dado utilizado para medir o índice de 
desigualdade social. 
c) É um importante conceito referente à riqueza produzida 
pelas atividades econômicas de um determinado país. Seu 
valor corresponde a tudo o que foi produzido e 
devidamente consumido, seja esse consumo direto ou 
indireto. 
d) Nenhuma das alternativas. 

 


