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Concurso Público
Câmara Municipal de Antônio Prado/RS

Escriturário


Confira devidamente o material (CARTÃO DE RESPOSTAS e CADERNO DE QUESTÕES); se houver falha,
solicite a substituição ao fiscal.

Caderno de questões  Instruções Gerais



Este caderno de questões está assim constituído:
DISCIPLINAS
Português
Matemática
Informática
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos
Total de questões



Nº QUESTÕES
10
10
05
15
40

Após conferir seus dados no cartão de respostas (NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO), assine no local indicado.



O CARTÃO DE RESPOSTAS é o único documento de correção, devendo ser preenchido com bastante atenção, à
caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, marcando uma única alternativa em cada questão. Verifique no
cartão de respostas as instruções para preenchimento. Não rasure, 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.


Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e/ou de questões, preencha apenas as
correspondentes à sua prova; as demais ficam em branco.


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


O tempo de duração da prova objetiva será de até 3 horas, incluído o tempo para preenchimento do Cartão de
Respostas. O candidato somente poderá levar consigo seu caderno de provas após uma hora contada do efetivo
início das provas. Ao candidato que sair antes de uma hora contada do efetivo início das provas, será permitido
copiar seu cartão de respostas, para conferência com o gabarito oficial.


Em todas as questões de legislação desta prova (se houver), serão consideradas as emendas e/ou alterações da
legislação com entrada em vigor até a data do início das inscrições.


Na prova de Português será exigida a norma ortográfica atualmente em vigor.



Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala 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
até a coordenação para o lacre dos envelopes, quando, então, poderão retirar-se do local, simultaneamente, após
concluído.
Direitos autorais reservados à Objetiva Concursos Ltda. Proibida a reprodução, ainda que parcial, sem autorização prévia.

Boa Prova!

Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.
Nº de inscrição

Nome do(a) Candidato(a)


Esta parte destacável serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da entrega do material na mesa do fiscal.
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Seriedade e ética: nós acreditamos nesses valores.

5) Assinalar a alternativa na qual o termo sublinhado é
sujeito:

PORTUGUÊS
Toda saudade é a presença da ausência de
alguém, de algum lugar, de algo enfim. Súbito o não toma
forma de sim, como se a escuridão se __________ a luzir.
Da própria ausência de luz o clarão se produz, o sol na
solidão. Toda saudade é um capuz transparente que veda
e, ao mesmo tempo, traz a visão do que não se pode ver
porque se deixou pra ______, mas que se guardou no
coração.
Gilberto Gil - adaptado.

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do
texto CORRETAMENTE:
a) puzesse - tras
b) puzesse - trás
c) pusesse - traz
d) puzesse - traz
e) pusesse - trás
2) Sobre o texto, analisar os itens abaixo:
I. A saudade é algo que se sente apenas de pessoas.
II. A saudade é como um capuz que não nos permite ver o
que se deixou.
III. As coisas ruins podem transformar-se em coisas boas.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item II.
c) Somente o item III.
d) Somente os itens I e III.
e) Somente os itens II e III.
3) Em relação ao uso do acento gráfico, assinalar a
alternativa CORRETA:
a) Hífen.
b) Idéia.
c) Rúbrica.
d) Econômia.
e) Urubú.
4) Marcar C para as afirmativas Certas, E para as Erradas
e, após, assinalar a alternativa que apresenta a sequência
CORRETA:
(---) A palavra “envidraçar” apresenta prefixo e sufixo.
(---) A palavra “apolítico” apresenta prefixo.
(---) “Girassol” é uma palavra primitiva.

a) No escuro, a voz do mentiroso se revela.
b) Foram punidos os responsáveis pelo acidente.
c) Brilhava, na escuridão do céu, a lua.
d) Surgiram muitas notícias falsas.
e) A imensidão desta praia causa espanto aos turistas.

6) Considerando-se o uso dos porquês, numerar a 2ª
coluna de acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa
que apresenta a sequência CORRETA:
(1) Por que.
(2) Por quê.
(3) Porque.
(4) Porquê.
(---) Empregado como conjunção causal e em respostas.
(---) Empregado com o significado de razão/motivo. Vem
precedido geralmente por artigo ou pronome.
(---) Empregado quando depois está subentendida a
palavra “razão” ou “motivo”.
(---) Empregado no final de frases.
a) 1 - 2 - 3 - 4.
b) 2 - 1 - 4 - 3.
c) 3 - 4 - 1 - 2.
d) 4 - 3 - 2 - 1.
e) 4 - 3 - 1 - 2.

7) Assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo
CORRETAMENTE com o verbo “reaver” no pretérito
imperfeito do subjuntivo:
Se ela _____________ o gato perdido, ficaria feliz.
a) reavesse
b) reaver
c) reouver
d) reouvesse
e) reouvesses

8) Assinalar a alternativa que relaciona singular e plural
CORRETAMENTE:
a) O cristão - Os cristães.
b) O degrau - Os degrais.
c) O mal - Os mals.
d) O tórax - Os tóraxes.
e) O verão - Os verões.

a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) C - E - C.
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9) Em relação à regência verbal, analisar os itens abaixo:
I. Nas férias, fomos no Pantanal.
II. A empresa não obedeceu ao regulamento.
III. Há tempos não assistimos a um bom filme.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente os itens I e II.
b) Somente os itens I e III.
c) Somente os itens II e III.
d) Todos os itens.
e) Nenhum dos itens.

13) Determinado produto no valor de R$ 190,00 está
sendo vendido com desconto de 20% para pagamento à
vista, desse modo, ao comprar esse produto e realizar o
pagamento à vista, o total a ser pago será de:
a) R$ 148,00
b) R$ 152,00
c) R$ 160,00
d) R$ 174,00
e) R$ 176,00

10) Em relação à pontuação, assinalar a alternativa
INCORRETA:
a) O milharal, a horta e o pasto ficaram mais verdes com
as chuvas.
b) Ninguém desconhece, que a situação era difícil.
c) Quando eles se mudaram, a cidade ainda era uma vila.
d) Rubem Braga, o maior cronista brasileiro, nasceu no
Espírito Santo.
e) Ela já morou em Santos, cidade do interior paulista.
MATEMÁTICA
11) Considerando-se as frações dispostas sobre a reta
abaixo, assinalar a alternativa que contém uma fração que
está situada na reta entre as frações dadas:

14) Uma conta no valor de R$ 68,00 foi paga com atraso
de 5 meses. Sabendo-se que a taxa de juros simples é de
4% ao mês, qual o valor total que foi pago por essa conta?
a) R$ 80,40
b) R$ 81,60
c) R$ 82,80
d) R$ 84,00
e) R$ 85,20

a) 15/50
b) 31/80
c) 5/20
d) 4/7
e) 1/3

15) Durante certo dia de chuva intensa, a quantidade de
registros de queda de energia feitos pela companhia
responsável corresponde ao valor de x que satisfaz a
equação abaixo. Sendo assim, a quantidade de registros
feitos nesse dia foi igual a:
12) Para fazer a manutenção de certa piscina, é
recomendado utilizar 4g de cloro para cada 1.000L de
água. Considerando-se a mesma proporção e supondo-se
que uma piscina possui 15.500L de água, ao todo,
quantos gramas de cloro devem ser usados nessa
piscina?

2x - 848 = x + 366
a) 1.114
b) 1.194
c) 1.214
d) 1.234
e) 1.244

a) 55g
b) 58g
c) 60g
d) 62g
e) 65g

www.objetivas.com.br

2

16) Considerando-se o sistema linear abaixo, assinalar a
alternativa que apresenta o valor x:

2x + 4 y = 30

5 x + y = 30
a) 4
b) 5
c) 6
d) 7
e) 8

17) Tiago possui 5 jaquetas distintas. Para fazer certa
viagem, ele decidiu levar apenas duas delas. Ao todo, de
quantas maneiras distintas ele pode escolher quais
jaquetas irá levar?
a) 5
b) 10
c) 15
d) 20
e) 25

19) Certa progressão geométrica possui razão igual a 7, e
seu quinto termo é igual a 7.203. Sendo assim, qual o
primeiro termo dessa progressão?
a) 7
b) 6
c) 5
d) 4
e) 3

20) Em certa escola, no primeiro dia de aula, três
professores (André, Bruno e Cássio) de disciplinas
diferentes (história, português e matemática), não
necessariamente nesta ordem, fizeram uma brincadeira
com os alunos e falaram o seguinte:
• André: sou professor de história.
• Bruno: não sou professor de história.
• Cássio: não sou professor de matemática.
Considerando-se que somente um dos professores falou a
verdade, assinalar a alternativa CORRETA:
a) Bruno é professor de história.
b) Cássio é professor de história.
c) Bruno é professor de matemática.
d) André é professor de português.
e) Cássio é professor de matemática.

18) Em certa caixa, foram colocados um cubo, uma esfera
e um paralelepípedo. Sabendo-se que os objetos são
retirados um a um e aleatoriamente, qual a probabilidade
da ordem de retirada ser esfera, paralelepípedo e cubo?
a) 1/5
b) 2/5
c) 1/6
d) 1/3
e) 2/3
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INFORMÁTICA
Atenção! Para responder às questões de Informática, a
menos que seja explicitamente informado o contrário,
considerar que os programas mencionados encontram-se
na versão Português-BR e em sua configuração padrão
de instalação, possuem licença de uso, o mouse está
configurado para destros, um clique ou duplo clique
correspondem ao botão esquerdo do mouse, e teclar
corresponde à operação de pressionar uma tecla e,
rapidamente, liberá-la, acionando-a apenas uma vez.
Dessa forma, as teclas de atalho, os menus, os
submenus, as barras, os ícones e os demais itens que
compõem os programas abordados nesta prova
encontram-se na configuração padrão.

21) Sobre segurança para Internet, assinalar a alternativa
que preenche a lacuna abaixo CORRETAMENTE:
______________ é o termo usado para se referir aos
e-mails não solicitados, que geralmente são enviados para
um grande número de pessoas. Quando este tipo de
mensagem possui conteúdo exclusivamente comercial,
também é referenciado como UCE (Unsolicited
Commercial E-mail).

23) Sobre o Mozilla Firefox e as configurações de
segurança e senhas, marcar C para as afirmativas Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) O Firefox sempre pedirá a sua confirmação para a
instalação de extensões.
(---) Ao marcar a caixa Bloquear conteúdo perigoso e
enganoso, o Firefox bloqueiará potenciais malware ou
conteúdo que pode enganá-lo e fazer baixar um
malware sem querer.
(---) O Firefox não pode salvar com segurança senhas que
você digita em formulários web para facilitar seu
acesso aos websites.
a) C - C - C.
b) E - C - E.
c) E - E - C.
d) C - E - C.
e) C - C - E.

24) A respeito do botão Classificar do Microsoft Word
2007, destacado de vermelho na imagem abaixo,
assinalar a alternativa CORRETA:

a) Malware
b) Vírus
c) Phishing
d) Spam
e) Software

22) Assinalar a alternativa que apresenta um exemplo de
hardware e um de software, respectivamente:
a) Monitor e placa de som.
b) Memória RAM e Microsoft Word.
c) Teclado e web cam.
d) Google Chrome e Windows Internet Explorer.
e) Mouse e placa de vídeo.

a) Coloca o texto selecionado em ordem alfabética ou
classifica dados numéricos.
b) Classifica imagens por tamanho.
c) Classifica o documento pela forma como deve ser
tratado, como confidencial ou urgente, por exemplo.
d) Classifica o documento por seu formato, como carta ou
receita, por exemplo.
e) Limpa a formatação.

25) Em relação ao Sistema Operacional Windows 7,
analisar os itens abaixo:
I. Ao bloquear o computador, se salva a sessão e colocase o computador em um estado de baixa energia para
que se possa reiniciar rapidamente o trabalho.
II. Ao reiniciar, não se fecha todos os programas, porém,
desliga-se o Windows e o reinicia.
III. Ao fazer logoff, se fecham todos os programas e faz-se
logoff.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens I e III.
e) Somente os itens II e III.
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E
ESPECÍFICOS
Conhecimentos Gerais
26) “Nas eleições de 2018, os eleitores elegeram
presidente da República, Governadores dos Estados, dois
terços do Senado Federal, Deputados Federais e
Deputados Estaduais ou Distritais.”
https://g1.globo.com/... - adaptado.

Considerando-se o voto para escolha de governantes
como um dos deveres do cidadão, quanto ao segundo
turno, analisar os itens abaixo:
I. O segundo turno ocorre somente nas eleições para
presidente, governador e prefeito (eleições majoritárias)
e na hipótese de nenhum desses candidatos alcançar a
maioria absoluta dos votos (metade mais um dos votos
válidos) no primeiro turno.
II. O segundo turno de eleição será disputado pelos dois
candidatos mais votados na primeira votação, e será
considerado eleito aquele que obtiver a maioria dos
votos válidos.
III. O segundo turno ocorre somente em caso de empate
técnico para o cargo de Presidente da República.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Nenhum dos itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
Legislação e Conhecimentos Específicos
27) De acordo com a Constituição Federal, sobre os
direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, pode-se
afirmar que:
a) O seguro contra acidentes de trabalho será a cargo do
empregador, sem excluir a indenização a que este está
obrigado quando incorrer em dolo ou culpa.
b) Quando em turnos ininterruptos de revezamento, a
jornada de trabalho será de sete horas.
c) A compensação de horário é obrigatória e independente
de ajuste em acordo ou convenção coletiva de trabalho.
d) Não haverá proteção contra a despedida arbitrária na
relação de emprego, apenas haverá proteção contra a
despedida por justa causa, e nessa, a indenização
compensatória será obrigatória.
e) A assistência gratuita aos filhos e dependentes em
creches e pré-escola será a partir dos quatro meses de
nascimento até os seis anos de idade.
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28) De acordo com o Decreto-Lei nº 201/1967, são
algumas infrações político-administrativas dos Prefeitos
Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara dos
Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato,
EXCETO:
a) Desatender, sem motivo justo, as convocações ou os
pedidos de informações da Câmara, quando feitos a
tempo e em forma regular.
b) Descumprir o orçamento aprovado para o exercício
financeiro.
c) Possibilitar o funcionamento regular da Câmara.
d) Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas,
direitos ou interesses do Município sujeito à
Administração da Prefeitura.
e) Ausentar-se do Município, por tempo superior ao
permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem
autorização da Câmara dos Vereadores.

29) Em conformidade com a Lei nº 8.429/1992 Improbidade Administrativa, assinalar a alternativa que
preenche as lacunas abaixo CORRETAMENTE:
A declaração de bens será ___________ atualizada e na
data em que o agente público deixar o exercício do
mandato, cargo, emprego ou função. Será punido com a
pena de ___________, a bem do serviço público, sem
prejuízo de outras sanções cabíveis, o agente público que
se recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo
determinado, ou que a prestar falsa.
a) semestralmente - multa
b) anualmente - demissão
c) bianualmente - advertência
d) trienalmente - suspensão temporária
e) quinzenal - admissão

30) Considerando-se a Lei nº 8.666/1993, a licitação é um
procedimento administrativo anterior às contratações
realizadas pelo Poder Público e destina-se a garantir:
I. A observância do princípio constitucional da isonomia.
II. A seleção da proposta mais vantajosa para o
contratado.
III. Um processamento em conformidade com os
princípios básicos da legalidade, da probidade e da
desvinculação ao instrumento convocatório, dentre
outros.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Nenhum dos itens.
b) Somente o item I.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.
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31) De acordo com a Lei nº 10.520/2002, na regra a ser
observada na fase externa do pregão, quando observados
os prazos máximos para fornecimento, as especificações
técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e
qualidade definidos no local, em que, para o julgamento e
classificação das propostas, o critério a ser adotado será o
de:
a) Maior eficiência.
b) Melhor técnica.
c) Menor preço.
d) Melhor funcionamento do bem.
e) Maior preço.

34) Com base na Lei Orgânica Municipal e considerandose o que dispõe sobre o Poder Legislativo, analisar os
itens abaixo:
I. As sessões da Câmara são públicas, porém, o voto é
sempre secreto.
II. A prestação de contas do Município, referente à gestão
financeira de cada exercício, será encaminhada ao
Tribunal de Contas do Estado até 31 de março do ano
seguinte.
III. O Poder Legislativo do Município é exercido pela
Câmara Municipal.
Está(ão) CORRETO(S):

32) Em conformidade com a Lei nº 12.527/2011,
considerando-se que a informação em poder dos órgãos e
entidades públicas, observado o seu teor e em razão de
sua imprescindibilidade à segurança da sociedade ou do
Estado, poderá ser classificada como ultrassecreta,
secreta ou reservada, os prazos máximos de restrição de
acesso à informação, vigoram a partir da data de sua
produção e são os seguintes:
I. Ultrassecreta: cinco anos.
II. Secreta: 15 anos.
III. Reservada: 25 anos.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

33) Em conformidade com a Lei nº 13.146/2015 - Estatuto
da Pessoa com Deficiência e considerando-se o que
dispõe sobre o direito ao trabalho, analisar a sentença
abaixo:
A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua
livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e
inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais
pessoas (1ª parte). É vedada restrição ao trabalho da
pessoa com deficiência e qualquer discriminação em
razão de sua condição, inclusive nas etapas de
recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames
admissional e periódico, permanência no emprego,
ascensão profissional e reabilitação profissional, bem
como exigência de aptidão plena (2ª parte). É garantida
aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em
cursos de formação e de capacitação (3ª parte).
A sentença está:
a) Totalmente correta.
b) Correta somente em sua 1ª parte.
c) Correta somente em sua 2ª parte.
d) Correta somente em suas 2ª e 3ª partes.
e) Totalmente incorreta.
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a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

35) Segundo a Lei Municipal nº 2.109/2002 - Regime
Jurídico dos Servidores Públicos do Município, não
interrompem o exercício a:
I. Readaptação.
II. Promoção.
III. Recondução.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Nenhum dos itens.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

36) Com base na Resolução nº 029/2005 - Regimento
Interno da Câmara, marcar C para as afirmativas Certas,
E para as Erradas e, após, assinalar a alternativa que
apresenta a sequência CORRETA:
(---) Comparecer, na hora regimental e nos dias
designados, nas Sessões da Câmara Municipal é um
dos direitos dos Vereadores.
(---) As vagas, na Câmara Municipal, verificar-se-ão em
virtude de perda do mandato, renúncia e falecimento.
(---) Salvo motivo justo, será atribuída falta ao Vereador
que não comparecer às Sessões Ordinárias ou
Extraordinárias.
a) C - C - E.
b) E - C - C.
c) C - E - E.
d) E - C - E.
e) C - C - C.
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37) Sobre atos administrativos, analisar os itens abaixo:
I. A anulação de um ato administrativo deve ocorrer
quando há vício insanável, relativo à legalidade ou
legitimidade.
II. Um servidor cujo ingresso no serviço público decorrer
de um ato nulo, por vício insanável na nomeação, emite
uma certidão negativa para um terceiro e após é
exonerado em decorrência da nulidade de seu vínculo
com a Administração, neste caso a certidão antes
emitida perderá sua validade.
III. A Lei nº 9.784/1999 estabelece em 20 anos o prazo
para anulação de atos administrativos ilegais.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item I.
b) Somente o item III.
c) Somente os itens I e II.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

40) Em conformidade com DUL e WEERDMEESTER, ao
estudo da biomecânica, aplicam-se as leis físicas da
mecânica ao corpo humano. Assim, podem-se estimar as
tensões que ocorrem nos músculos e articulações durante
uma postura ou um movimento. São alguns princípios da
biomecânica para a ergonomia:
I. Evitar curvar-se para frente.
II. Evitar inclinar a cabeça.
III. Evitar movimentos bruscos que produzem picos de
tensão.
Está(ão) CORRETO(S):
a) Somente o item II.
b) Somente os itens I e II.
c) Somente os itens I e III.
d) Somente os itens II e III.
e) Todos os itens.

38) Segundo o Manual de Redação da Presidência da
República, a clareza deve ser a qualidade básica de todo
texto oficial. Pode-se definir como claro aquele texto que
possibilita imediata compreensão pelo leitor. No entanto a
clareza não é algo que se atinja por si só: ela depende
estritamente das demais características da redação oficial.
Para ela concorrem:
I. A formalidade e a padronização, que possibilitam a
imprescindível uniformidade dos textos.
II. A pessoalidade, que evita a duplicidade de
interpretações que poderia decorrer de um tratamento
personalista dado ao texto.
III. O uso do padrão culto de linguagem, em princípio, de
entendimento geral e por definição avesso a vocábulos
de circulação restrita, como a gíria e o jargão.
IV. A concisão, que faz desaparecer do texto os excessos
linguísticos que nada lhe acrescentam.
Estão CORRETOS:
a) Somente os itens I e III.
b) Somente os itens II e IV.
c) Somente os itens I, III e IV.
d) Somente os itens II, III e IV.
e) Todos os itens.

39) Um Escriturário precisou consultar o Manual de
Redação da Presidência da República, para identificar
qual pronome de tratamento deveria ser utilizado em um
documento oficial para o Presidente das Câmara
Legislativa do Município, e constatou que deveria ser
utilizado:
a) Ilustríssimo.
b) Vossa Magnificência.
c) Vossa Excelência.
d) Doutor.
e) Eminentíssimo Senhor.

7

www.objetivas.com.br

