
 

 

Concurso Público 
Código: 795 

 

DIGITADOR 
 

Escreva seu nome e número de inscrição de forma legível nos locais indicados: 

Nome do(a) Candidato(a)                  Nº de inscrição 

    

 

 

Este caderno de questões está assim constituído: 

DISCIPLINAS Nº QUESTÕES 

Português 
Matemática 
Legislação, Conhecimentos Gerais e Específicos 

10 
10 
10 

Total de questões                                                               -                                                       30 

 
 

INSTRUÇÕES: 

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

 
 Confira seus dados no CARTÃO DE RESPOSTAS: NOME, Nº da INSCRIÇÃO e CARGO. ASSINE no espaço indicado na 

frente do cartão. 

 
 O CARTÃO DE RESPOSTAS deverá ser preenchido a caneta esferográfica, azul ou preta, ponta grossa, sem rasuras e 

apenas uma ÚNICA alternativa poderá ser marcada em cada questão. 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 máquina calculadora e/ou similares, 

livros, anotações, réguas de cálculo, impressos ou qualquer outro material de consulta. 

 
 Se o CARTÃO DE RESPOSTAS contiver maior número de alternativas e de questões, preencha apenas as correspondentes 

à sua prova; as demais ficam em branco. 

 
 O tempo de duração da prova será de até 3 horas.  

 
 Ao final dos trabalhos, DEVOLVA ao Fiscal da sala, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS devidamente 

preenchido e assinado, o CADERNO DE QUESTÕES, tendo em vista a obrigatoriedade de arquivo no Município.  

 
 A parte destacável no final desta capa, que serve para copiar as suas respostas, somente poderá ser destacada no ato da 

entrega do material na mesa do fiscal. 

 
 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. 
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PORTUGUÊS 
  

O Brasil foi citado como o país em que as 
mulheres mais temem a traição dos maridos que viajam 
sozinhos, seja a negócios seja por pura diversão. 
Segundo o site português Victoria Milan – site de 
relacionamentos para pessoas casadas e comprometidas 
que procuram um caso extraconjugal –, alguns destinos 
são os mais temidos pelas mulheres que deixam seus 
parceiros ___ solta. Quase 90% das entrevistadas, de 
3.600 pessoas, sentem-se inseguras quando o 
companheiro decide passar férias sozinho. O destino 
campeão mais propenso ao adultério, no caso, foi o 
balneário espanhol de Ibiza. “Oitenta e oito por cento das 
pessoas em relacionamentos sérios confirmaram que têm 
medo de deixar o seu cônjuge tirar férias sozinho, além de 
acreditarem que as capitais festivas convidam e 
encorajam atividades adúlteras”, diz Sigurd Vedal, CEO e 
Fundador da Victoria Milan. 

Ibiza é conhecida pela sua cultura festeira 
devassa e pelas beldades que circulam seminuas pelas 
praias, e 47% das mulheres ficam tensas quanto ___ 
atividades do parceiro na sua ausência. Amsterdã também 
apareceu na pesquisa, ganhando o segundo lugar, com 
19% dos votos. No Brasil, o Rio de Janeiro ficou com o 
terceiro lugar, com 13% das votações, ficando quase 
empatada com as ostensivas festas nas piscinas e jogos 
de azar de Las Vegas (12%). 

 
http://epoca.globo.com/colunas-e-blogs/... - adaptado 

 

1) Assinalar a alternativa que preenche as lacunas do 
texto CORRETAMENTE: 
 
a) à - às 
b) a - as 
c) à - as 
d) a - às 
 

2) Em conformidade com o texto, numerar a 2ª coluna de 
acordo com a 1ª e, após, assinalar a alternativa que 
apresenta a sequência CORRETA: 
 
(1) 88% 
(2) 47% 
(3) 19% 
(4) 13% 
(5) 12% 
 
(...) Porcentagem de pessoas em relacionamentos sérios 

que confirmaram terem medo de deixar o seu cônjuge 
tirar férias sozinho. 

(...) Porcentagem das mulheres que ficam tensas em 
relação às atividades do parceiro quando ela está 
ausente. 

(...) Porcentagem dos votos de Amsterdã. 
(...) Porcentagem dos votos do Rio de Janeiro. 
(...) Porcentagem dos votos de Las Vegas. 
 
a) 5 - 4 - 3 - 2 - 1. 
b) 1 - 3 - 5 - 2 - 4. 
c) 2 - 4 - 1 - 3 - 5. 
d) 1 - 2 - 3 - 4 - 5. 
 

3) Quanto ao significado da palavra sublinhada em “... 
ostensivas festas...”, analisar os itens abaixo: 
 
I - Que chamam a atenção, vistosas, ostentatórias. 
II - Que envolve o propósito de ser visto, notado, patente, 

manifesto. 
 
a) Somente o item I está correto. 
b) Somente o item II está correto. 
c) Os itens I e II estão corretos. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

4) No período “Uma moça de Cascavel, no oeste do 
Paraná, criou uma página em uma rede social na Internet 
para encontrar um doador de medula óssea para uma 
jovem de 24 anos.”, o verbo sublinhado está conjugado 
no: 
 
a) Pretérito perfeito do modo indicativo. 
b) Pretérito mais-que-perfeito do modo indicativo. 
c) Pretérito imperfeito do modo indicativo. 
d) Pretérito imperfeito do modo subjuntivo. 
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5) Quanto à concordância, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Os anos em que sofri bullying levou-me a esperar 

sempre o pior quando estou em público. 
b) Apesar de não oferecer risco de vida, os efeitos 

psicológicos do vitiligo pode ser devastador para seus 
portadores. 

c) O vitiligo é uma doença que deixa grandes áreas 
despigmentadas na pele e foi muito associado a 
Michael Jackson como causa suspeita para o polêmico 
clareamento do cantor.  

d) Após 17 anos, começou a procurar dermatologistas que 
pudesse lhe ajudar. 

 

6) Assinalar a alternativa em que o sublinhado é um 
advérbio: 
 
a) Os sintomas são parecidos com os da dengue. 
b) Também senti dores nas articulações que me 

impossibilitaram de andar por uma semana. 
c) O tratamento consistiu em curar um sintoma por vez. 
d) A suspeita é de que o vírus tenha entrado no estado 

pela Guiana Francesa. 
 

7) Quanto à colocação pronominal, assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
a) Nunca disse-lhe que poderia usar meus equipamentos. 
b) Os adolescentes conscientes de seus atos não fingir-

se-ão de bons alunos para os pais. 
c) Apesar de serem materiais visualmente leves, o brilho 

excessivo torna-se cansativo e ultrapassado. 
d) Uma semana depois, as portas se abrirão mais uma 

vez para receber prendas e peões. 
 

8) Segundo o uso dos porquês, marcar C para as 
afirmativas Certas, E para as Erradas e, após, assinalar a 
alternativa que apresenta a sequência CORRETA: 
 
(---) Choveu, porque o chão estava molhado. 
(---) O uso desses porquês me confundem. 
(---) Por que você ainda não entregou o DVD? 
 
a) C - E - E. 
b) E - C - C. 
c) C - C - C. 
d) E - E - E. 
 

9) Quanto à pontuação, assinalar a alternativa CORRETA: 
 
a) O Sistema Único de Saúde (SUS) já está oferecendo, a 

vacina contra o vírus da hepatite A em todo o país. 
b) Os três últimos estados que faltavam – São Paulo, 

Paraná e Roraima – passaram a ter a vacina contra o 
vírus da hepatite A disponível este mês, de acordo com 
o Ministério da Saúde. 

c) Com a vacinação contra a hepatite A o Ministério da 
Saúde passa a oferecer de graça, 14 vacinas de rotina 
no calendário. 

d) A maioria dos casos, concentra-se nas regiões Norte e 
Nordeste do país, que juntas representam 55,8% das 
confirmações do vírus da hepatite A. 

10) Numerar a 2ª coluna de acordo com a 1ª e, após, 
assinalar a alternativa que apresenta a sequência 
CORRETA: 
 
(1) Sessão. 
(2) Cessão. 
(3) Seção. 
 
(...) Ato ou efeito de ceder, cedência, desistência, 

renúncia. 
(...) Ato ou efeito de secionar(-se), porção retirada de um 

todo, segmento, ponto ou local onde algo foi cortado 
ou dividido, divisão de uma obra escrita. 

(...) Tempo ou período em que uma assembleia, um 
congresso, um corpo deliberativo ou consultivo 
mantém-se em reunião, estudando, discutindo, 
resolvendo ou deliberando acerca de fatos ou 
questões. 

 
a) 1 - 2 - 3. 
b) 3 - 2 - 1. 
c) 1 - 3 - 2. 
d) 2 - 3 - 1. 
  

MATEMÁTICA 
 
11) Determinada prova de um concurso público terá 40 
questões, de modo que, para ser aprovado, o candidato 
deverá acertar no mínimo 60% do total das questões da 
prova. Sabe-se que na prova constam 10 questões de 
português, 10 de matemática, 5 de informática e 15 de 
legislação e que todas as questões possuem o mesmo 
peso. Com base nessas informações, analisar os itens 
abaixo: 
 
I - Se o candidato A acertou 7 questões de português, 4 

de matemática, 1 de informática e 13 de legislação, 
esse candidato está reprovado. 

II - Se o candidato B acertou 4 de português, 5 de 
matemática, 4 de informática e 10 de legislação, esse 
candidato está aprovado.  

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

 

12) Fernando e outras 31 pessoas participam de 
determinado evento de administração. Ao final do evento 
será sorteado entre os participantes uma viagem para 
Buenos Aires. Sabendo-se que cada participante 
concorrerá com o seu número de inscrição no evento e 
que não há inscrições com números repetidos, qual a 
probabilidade, aproximadamente, de ao sortear a viagem 
Fernando ser o vencedor? 
 
a) 3,22% 
b) 4,25% 
c) 3,12% 
d) 4,75% 
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13) Dadas as matrizes 







=

52

07
A  e 








=

01

29
B , o valor 

do determinante da soma entre as matrizes A e B é: 
 
a) det (A + B) = 572 
b) det (A + B) = 74 
c) det (A + B) = 0 
d) det (A + B) = 1 
 

14) Em uma gráfica, são impressos 1.350 jornais a cada 
15 minutos. Em uma hora e meia, quantos jornais serão 
impressos? 
 
a) 5.400 
b) 8.100 
c) 2.700 
d) 4.050 
 

15) As vendas de passagens aéreas, para determinado 
destino, a cada dia, têm aumentado em progressão 
aritmética. Sabendo-se que no dia 5 foram vendidas 4 
passagens, no dia 6 foram vendidas 7 e no dia 7 foram 
vendidas 10, quantas passagens foram vendidas no dia 
14 desse mesmo mês? 
 
a) 43 
b) 28 
c) 31 
d) 34 
 

16) Quantos anagramas podem-se formar com as letras 
da palavra TEMPO, iniciando-se pela letra M? 
 
a) 24 
b) 75 
c) 120 
d) 6 
 

17) A secretaria da fazenda disponibilizou a quantidade de 
contribuintes que foram atendidos pelo canal on-line da 
prefeitura, com serviços de emissão de boletos e 
certidões. Levando-se em consideração a primeira 
semana do mês de setembro, têm-se os seguintes dados: 
 

Dia da semana 
Quantidade 

de 
contribuintes 

Segunda-feira 84 
Terça-feira 58 
Quarta-feira 65 
Quinta-feira 90 
Sexta-feira 83 

 
Com base nessas informações, a média de atendimento 
diário nesses 5 dias foi de: 
 
a) 68 
b) 90 
c) 83 
d) 76  

RASCUNHO 
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18) Sabendo-se que Augusto pesa 72kg e que Guilherme 
pesa 36kg a mais que Augusto, qual a razão entre o peso 
de Guilherme e o peso de Augusto?  
 
a) 2,6 
b) 1,5 
c) 3,7 
d) 0,5 
 

19) Em determinado Município, serão construídos 5 
reservatórios de água conforme as dimensões da imagem 
abaixo: 
 

 
 
Ao todo, qual será a capacidade de água que esses 
reservatórios armazenarão? 
 
a) 420m³ 
b) 252m³ 
c) 336m³ 
d) 84m³ 
 

20) Três amigos, Rogério, Miguel e Bruno, frequentam a 
mesma universidade e estudam somente um dia por 
semana, mas não estudam no mesmo dia, assim como 
não fazem o mesmo curso. Sabe-se que cursam 
Administração, Fisioterapia e Veterinária e estudam nas 
noites de segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, não 
necessariamente nessa ordem. Com base nisso, analisar 
as informações abaixo e assinalar a alternativa 
CORRETA: 
 
• Rogério não cursa Veterinária e estuda na universidade 

na sexta-feira. 
• Quem cursa Administração não vai à universidade na 

quarta-feira. 
• Bruno estuda na universidade na quarta-feira. 
• Miguel não cursa Administração. 
• Quem cursa Fisioterapia vai à universidade na segunda-

feira. 
 
a) Rogério cursa Fisioterapia. 
b) Miguel estuda na universidade na quarta-feira. 
c) Bruno cursa Veterinária. 
d) Miguel cursa Administração e estuda na universidade 

na sexta-feira.  

RASCUNHO 
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LEGISLAÇÃO, CONHECIMENTOS GERAIS E 
ESPECÍFICOS 

 
Atenção! Nas questões de legislação, serão consideradas 
as leis e suas alterações até a data do início das 
inscrições deste concurso. 
  

Conhecimentos Gerais 
  
21) Em relação à cidadania, assinalar a alternativa 
INCORRETA: 
 
a) A cidadania se desdobra em um conjunto de direitos e 

deveres das pessoas que pertencem a um determinado 
Estado. 

b) A expressão cidadania induz diretamente à ideia de 
cidade, de um núcleo urbano, de uma comunidade 
politicamente organizada. 

c) Pode-se afirmar que cidadania é o direito a ter direitos, 
além do dever de lutar por estes. 

d) Cidadania não representa a necessidade de 
reconhecimento de novos direitos. 

  
Legislação e Conhecimentos Específicos 

  
22) De acordo com a Constituição Federal, com relação 
aos direitos e às garantias fundamentais, é CORRETO 
afirmar que:  
  
a) É assegurado o direito de resposta, proporcional ao 

agravo, salvo a indenização por dano material, moral ou 
à imagem. 

b) É violável a liberdade de consciência e de crença.  
c) É plena a liberdade de associação para fins lícitos, 

permitida a de caráter paramilitar. 
d) A criação de associações e, na forma da lei, a de 

cooperativas independem de autorização, sendo 
vedada a interferência estatal em seu funcionamento. 

 

23) Em conformidade com a Lei Orgânica deste Município, 
analisar os itens abaixo: 
 
I - São Poderes do Município, independentes e 

harmônicos entre si, o Judiciário e o Executivo. 
II - Todo poder emana do povo que o exerce por meio de 

representantes eleitos diretamente, nos termos da 
Constituição Estadual e da Lei Orgânica Municipal. 

 
a) Os itens I e II estão corretos. 
b) Somente o item I está correto. 
c) Somente o item II está correto. 
d) Os itens I e II estão incorretos. 
 

24) De acordo com a Lei Complementar nº 5/99, assinalar 
a alternativa CORRETA:  
 
a) Configura abandono de cargo a ausência do servidor 

ao serviço por 10 dias consecutivos ou mais. 
b) O servidor responde civil, penal e administrativamente 

pelo exercício irregular de suas atribuições. 
c) A pena de demissão por corrupção incompatibiliza o 

servidor demitido para reingresso no serviço público 
municipal nos 20 anos seguintes ao de sua aplicação. 

d) É permitida a acumulação remunerada de quaisquer 
cargos públicos desde que haja compatibilidade de 
horários. 

 

25) A datilografia qualitativa é a que: 
 
a) Abrange unicamente a elaboração de quadros e 

tabelas. 
b) Leva em consideração o número de toques em razão 

do tempo levado na confecção do trabalho. 
c) Não considera a apresentação do trabalho e sim o 

tempo gasto na sua elaboração. 
d) Leva em consideração a estética, a apresentação do 

trabalho, independente do tempo gasto na sua 
elaboração. 

 

26) O documento mediante o qual a autoridade comprova 
um fato ou situação de que tenha conhecimento em razão 
de cargos que ocupa ou da função que exerce é o: 
 
a) Atestado. 
b) Memorando. 
c) Ata. 
d) Ofício. 
 

27) De acordo com o Manual de Redação da Presidência 
da República, assinalar a alternativa que preenche a 
lacuna abaixo CORRETAMENTE: 
 
O fecho das comunicações oficiais possui, além da 
finalidade óbvia de arrematar o texto, a de ____________ 
o destinatário. 
 
a) avisar 
b) saudar 
c) informar 
d) punir 
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28) Segundo KASPARY, em relação ao tratamento Vossa 
Excelência, que em comunicações cerimoniosas, no 
endereçamento, corresponde a forma Excelentíssimo, 
assinalar a alternativa que preenche a lacuna abaixo 
CORRETAMENTE: 
 
A Sua Excelência o Senhor 
Fulano de Tal,  
____________________. 
 
a) Diretor da Biblioteca Municipal X 
b) Arcebispo de Brasília 
c) Prefeito Municipal de X 
d) Delegado Regional do Trabalho 
 

29) Quanto às opções de configuração de página do Word 
2007, paisagem e retrato dizem respeito: 
 
a) À orientação da página. 
b) Ao tamanho da página. 
c) Às margens da página. 
d) Aos modos de exibição do documento.  
 

30) Nos aplicativos Word, Excel e PowerPoint 2007 é 
possível utilizar um atalho para abrir a caixa de diálogo 
para impressão de documentos. Esse atalho é: 
 
a) Alt + I 
b) Ctrl + I 
c) PrintScreen 
d) Crtl + P 
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