CONCURSO PÚBLICO - CÂMARA MUNICIPAL DE JACAREACANGA
PROVA OBJETIVA: 12 de maio de 2012

NÍVEL MÉDIO

Cargo: ESCREVENTE LEGISLATIVO
Nome do Candidato: ______________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO

Confira se a prova que você recebeu corresponde ao cargo/nível de
escolaridade ao qual você está inscrito, conforme consta no seu cartão de
inscrição e cartão resposta. Caso contrário comunique imediatamente ao
fiscal de sala.

1.

2. Confira se, além deste BOLETIM DE QUESTÕES, você recebeu o CARTÃO RESPOSTA, destinado à marcação
das respostas das questões objetivas.
3. Este BOLETIM DE QUESTÕES contém 30 (trinta) questões objetivas, sendo 10 de Língua Portuguesa, 05 de
Matemática, 05 de Noções de Informática e 10 de Conhecimentos Específicos. Caso exista alguma falha de
impressão, comunique imediatamente ao fiscal de sala. Na prova há espaço reservado para rascunho. Esta prova
terá duração de 04 (quatro) horas, tendo seu início às 14:00h e término às 18:00h (horário local).
4. Cada questão objetiva apresenta 04 (quatro) opções de resposta, identificadas com as letras (A), (B), (C) e (D).
Apenas uma responde adequadamente à questão, considerando a numeração de 01 a 30.
5. Confira se seu nome, número de inscrição, cargo de opção e data de nascimento, consta na parte superior do
CARTÃO RESPOSTA que você recebeu. Caso exista algum erro de impressão, comunique imediatamente ao
fiscal de sala, a fim de que o fiscal registre na Ata de Sala a devida correção.
6. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO RESPOSTA do mesmo modo como está
assinado no seu documento de identificação.
7. A marcação do CARTÃO RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul,
pois lápis não será considerado.
8. A maneira correta de marcar as respostas no CARTÃO RESPOSTA é cobrir totalmente o espaço
correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo constante no CARTÃO RESPOSTA.
9. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
10. O CARTÃO RESPOSTA é o único documento válido para o processamento de suas respostas.
11. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, na sala de realização da prova por, no mínimo, uma hora
após o início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
12. O candidato deverá devolver no final da prova, o BOLETIM DE QUESTÕES e o CARTÃO RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Câmara Municipal de Jacareacanga, o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2012-PMJ.

Boa prova.
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LÍNGUA PORTUGUESA
COM BASE NA LEITURA DO TEXTO ABAIXO, ASSINALE A ALTERNATIVA QUE
COMPLETA CORRETAMENTE AS QUESTÕES DE 01 A 09.

O mundo em três polegadas
Ruy Castro
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Semana passada, no complexo ato de pendurar um quadro, dei sem
querer uma martelada no dedão. Passadas as bufadas e imprecações de praxe,
pensei em como aquela era uma atividade de risco para um instrumento tão rico e
delicado: o dedo polegar. Por coincidência, no dia seguinte, li na Folha a
candente defesa da psicanalista Anna Veronica Mautner ("Equilíbrio", 10/1/2012)
sobre este órgão que ameaça ficar obsoleto, desbancado por seu vizinho, o
indicador.
Durante milhares de anos, diz Anna Veronica, o polegar opositor nos
permitiu pegar, agarrar, puxar, pinçar, escrever, desenhar, colorir, dobrar,
aparafusar, medir, acariciar etc. e, digo eu, fazer aquele sinal de positivo ou
negativo. Foi o polegar que promoveu a pata à mão, e deu no que deu. Quanto ao
indicador, só servia, até bem pouco, para furar bolos e dedurar pessoas.
Agora, com o avanço da tecnologia, a vida parece se resumir a digitar
teclas de uma maquininha - às vezes, uma única tecla -, e ela faz o resto. Tal
gesto, de fato, é mais apropriado para o indicador. Anna Veronica se pergunta
que humanidade nascerá do uso obsessivo desse dedo. E propõe que as escolas
continuem a tentar adestrar as crianças para o uso da mão inteira, antes que os
robôs assumam de vez as funções desta.
Estou solidário com Anna Veronica e estendo minha preocupação à
crescente desnecessidade do ser humano de enxergar ao longe. Bilhões de
pessoas passam agora o dia de olhos fixos numa telinha de três polegadas, a
uma distância pouco maior que seus narizes. O horizonte ficou a 5 cm. O
universo circundante deixou de existir, ou só existe para ser "acessado" via
telinha. Tudo se resolve nela.
Órgãos pouco usados se atrofiam, como se sabe. Ou essa lei deixará de
valer, ou vem por aí uma vasta geração de míopes.
Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/fsp/opiniao/20948-o-mundo-em-tres-polegadas.shtml>.
Acesso em: 25 fev. 2012

01. Em “O mundo em três polegadas”, Ruy Castro
(A) elogia a escola por adestrar as crianças para o uso da mão inteira.
(B) defende o avanço tecnológico por alargar as possibilidades do ser humano.
(C) questiona o uso do polegar nas atividades de risco realizadas pelas crianças.
(D) critica o uso excessivo da tecnologia por atrofiar as habilidades e a visão do homem.
02. O propósito do autor só não está expresso em
(A) “Órgãos pouco usados se atrofiam, como se sabe. Ou essa lei deixará de valer, ou vem por aí uma
vasta geração de míopes” (linhas 25-26).
(B) “O horizonte ficou a 5 cm. O universo circundante deixou de existir, ou só existe para ser ‘acessado’
via telinha. Tudo se resolve nela” (linhas 22-24).
(C) “Estou solidário com Anna Veronica e estendo minha preocupação à crescente desnecessidade do
ser humano de enxergar ao longe” (linhas 19-20).
(D) “Passadas as bufadas e imprecações de praxe, pensei em como aquela era uma atividade de risco
para um instrumento tão rico e delicado: o dedo polegar” (linhas 2-4).
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03. Quanto ao gênero e ao tipo, o texto de Ruy Castro é um
(A) artigo jornalístico, claramente argumentativo.
(B) relato que focaliza momentos da vida do autor.
(C) editorial em que se descreve a nova geração de míopes.
(D) artigo de vulgarização científica que revela dados sobre os avanços tecnológicos.
04. No que diz respeito à tipologia textual, pode-se afirmar que o primeiro parágrafo do texto apresenta
características de uma sequência predominantemente
(A) narrativa.
(B) expositiva.
(C) dissertativa.
(D) argumentativa.
05. O sentido do fragmento de texto “este órgão que ameaça ficar obsoleto, desbancado por seu
vizinho” (linha 6) é preservado em
(A) “... este mecanismo que promete ficar atrofiado, vencido por seu vizinho...”.
(B) “... este instrumento que anuncia ficar conservado, mantido por seu vizinho...”.
(C) “... esta entidade que demonstra tornar-se rudimentar, superada por seu vizinho...”.
(D) “... esta parte do corpo que corre o risco de tornar-se ultrapassada, suplantada por seu vizinho...”.
06. Há metáfora em
(A) “única tecla” (linha 14).
(B) “mão inteira” (linha 17).
(C) “dedo polegar” (linha 4).
(D) “geração de míopes” (linha 26).
07. Em relação à semântica, é falso afirmar que a palavra
(A) “delicado” (linha 4) é sinônima de “afetuoso”.
(B) “complexo” (linha 1) é antônima de “simples”.
(C) “candente” (linha 5) foi usada em sentido conotativo.
(D) “pata” (linha 11), parte terminal de um animal, é homônima de “pata”, a fêmea do pato.

08. A correlação entre o pronome e seu referente está indicada incorretamente em:
(A) “que” (linha 6) refere-se a “este órgão” (linha 6).
(B) “ela” (linha 14) refere-se a “maquininha” (linha 14).
(C) “desta” (linha 18) refere-se a “mão inteira” (linha 17).
(D) “seus” (linha 22) refere-se a “três polegadas” (linha 21).
09. Quanto aos fatos de língua, é correto afirmar que
(A) “enxergar” (linha 20) é, quanto à regência verbal, um verbo transitivo indireto.
(B) a locução verbal “deixará de valer” (linhas 25-26) significa “não terá mais eficácia”.
(C) as aspas foram utilizadas na palavra “acessado” (linha 23) para sinalizar um anacronismo.
(D) a próclise em “Anna Veronica se pergunta...” (linha 24) justifica-se pelo uso do registro formal.

10. Quanto à redação oficial, é inadequado afirmar que
(A) clareza e concisão devem ser qualidades básicas de todo texto oficial.
(B) o uso de certa formalidade no tratamento é imperativo nos documentos oficiais.
(C) deve ser dado tratamento impessoal aos assuntos que constam das comunicações oficiais.
(D) se pode valer de determinado padrão de linguagem que incorpore expressões coloquiais nos
expedientes oficiais.
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MATEMÁTICA
11. O plebiscito popular para emancipação de Jacareacanga registrou um comparecimento de 70% dos
eleitores aptos para votar, 98% dos quais foram favoráveis à emancipação. Se houvesse 4.000 eleitores
aptos a votar, quantos não votaram a favor da emancipação?
(A) 56.
(B) 560.
(C) 456.
(D) 566.

12. Em uma Câmara de Vereadores, cada quatro vereadores possuem 6 Assessores Parlamentares.
Se a Câmara possui 10 Vereadores, quantos são os Assessores Parlamentares?
(A) 12.
(B) 14.
(C) 15.
(D) 16.

13. Doze Auxiliares da Câmara arquivam certo número de pastas em 4 dias. Quanto tempo demorariam
para arquivar essas pastas se fossem apenas 8 Auxiliares?
(A) 5 dias.
(B) 6 dias.
(C) 7 dias.
(D) 8 dias.

14. Em uma Seção de uma Prefeitura, há 12 servidores de Nível Fundamental e 8 de Nível Médio.
Cada Servidor de Nível Médio recebe 50% a mais do que um Servidor de Nível Fundamental, sendo a
soma dos vencimentos de todos esses Servidores dessa Seção é igual a R$ 19.200,00. Qual o
vencimento de um Servidor de Nível Médio?
(A) R$ 800,00.
(B) R$ 900,00.
(C) R$ 1.350,00.
(D) R$ 1.200,00.

15. Utilize seu raciocínio para determinar o ano da Revolta de Jacareacanga: ocorrida em mil
novecentos e cinquenta e X e liderada pelo então Major Haroldo Velloso, completou cinquenta e X anos
no dia 29 de fevereiro de 2012. Em que ano ocorreu essa revolta?
(A) 1950.
(B) 1952.
(C) 1954.
(D) 1956.
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NOÇÕES DE INFORMÁTICA
16. Para aplicar ou remover a formatação em itálico num texto selecionado de uma determinada
planilha no Microsoft Office Excel 2007, é necessário pressionar as teclas
(A) Ctrl + I.
(B) Alt + I.
(C) Esc + I.
(D) Shift + I.
17. Os buscadores verticais realizam pesquisas em bases de dados próprias, de acordo com suas
aptidões: currículos, preços de produtos, etc. Dentre os sites da Web abaixo, aquele que não
representa um buscador vertical é o
(A) IIocal (www.ilocal.com.br).
(B) Acha Notícias (www.achanoticias.com.br).
(C) Buscapé (www.buscape.com.br).
(D) Apontador (www.apontador.com.br).
18. Em um texto, para excluir uma palavra à esquerda de uma outra, dentro de um parágrafo que está
sendo editado no Microsoft Office Word 2007, é necessário pressionar as teclas
(A) Alt + Backspace.
(B) Tab + Backspace.
(C) Ctrl + Backspace.
(D) Esc + Backspace.

19. O arquivo abaixo que contém caractere não permitido é o
(A)
(B)
(C)
(D)

concurso#@público.ddl
concurso%&público.xls
concurso$!público.ppt
concurs@?público.doc

20. Um site da Web utilizado para o gerenciamento de correios eletrônicos on-line é denominado de
(A)
(B)
(C)
(D)

Sendmail.
Webmail.
Browsermail.
Locmail.
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS
21. Dentre as diferentes espécies normativas, aquela que é utilizada nas matérias expressamente
previstas na Constituição Federal denomina-se
(A) Lei Complementar.
(B) Lei Ordinária.
(C) Lei Delegada.
(D) Lei Provisória.

22. A espécie normativa que não possui natureza jurídica de lei, mas é dotada de força de lei e é um
ato sob condição de ser aprovado pelo Congresso Nacional é chamada de
(A) Resolução.
(B) Instrução Normativa.
(C) Medida Provisória.
(D) Decreto legislativo.

23. A clareza de uma correspondência oficial não é atingida por si só; ela depende de outras
características, como, por exemplo, a/o
(A) pessoalidade, que garante o direito da interpretação livre e um tratamento pessoal dado ao texto.
(B) uso da linguagem coloquial, permitindo entendimento geral e acesso a vocábulos de circulação
popular.
(C) informalidade e a despadronização, que possibilitam a imprescindível pluralidade dos textos.
(D) concisão, que faz desaparecer do texto os excessos linguísticos que nada lhe acrescentam.
24. A modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão que podem
estar hierarquicamente em mesmo nível ou em nível diferente e que se constitui em uma forma de
comunicação eminentemente interna denomina-se
(A) Memorando.
(B) Aviso.
(C) Ofício.
(D) Mensagem.
25. Em um envelope contendo correspondência oficial, o endereçamento dirigido às autoridades
tratadas por Vossa Excelência terá a seguinte forma:
(A) À Sua Excelência
Senhor Senador Fulano de Tal
Senado Federal
70165-900 – Brasília. DF
(B) À Sua Excelência o Senhor
Senador Fulano de Tal
Senado Federal
70165-900 – Brasília. DF
(C) Ao Senhor
Senador Excelência Fulano de Tal
Senado Federal
70165-900 – Brasília. DF
(D) À Vossa Excelência
Senhor Senador Fulano de Tal
Senado Federal
70165-900 – Brasília. DF
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26. A expressão latina que designa a necessidade de um documento ser aprovado provisoriamente,
mediante a condição de ser trazido de volta, isto é, sob condição de consulta aos interessados e
posterior aprovação definitiva é
(A) adnutum.
(B) ad hoc.
(C) a priori.
(D) ad referendum.

27. A denominação latina que se refere à parte inicial de um artigo é conhecida como
(A)
(B)
(C)
(D)

caput.
corpus.
de plano.
data venia.

28. No caso de uma cerimônia oficial, quando com outras bandeiras, a Bandeira Nacional deve ocupar
um lugar de honra, ou seja, uma posição
(A) central ou a mais próxima do centro e à direita deste.
(B) mais alta e atrás de outras bandeiras, no caso de formaturas ou desfiles.
(C) à esquerda de tribunais, púlpitos, mesas de reunião ou de trabalho.
(D) atrás de panóplias, escudos ou peças semelhantes.
29. Esforço físico intenso, posturas inadequadas, jornadas de trabalho prolongadas, monotonia e
repetitividade são considerados riscos ocupacionais
(A) físicos.
(B) químicos.
(C) biológicos.
(D) ergonômicos.

30. Quanto à ética e ao sigilo profissional no serviço público, é correto afirmar que
(A) nem toda pessoa tem direito à verdade, de modo que o servidor pode, de acordo com ordem
superior, omitir ou distorcer uma dada informação, mesmo contrariando interesses do interessado
ou da Administração Pública.
(B) o mau uso das funções e a ausência injustificada do servidor de seu local de trabalho é fator de
desmoralização do serviço público o que, quase sempre, conduz à desordem nas relações
humanas.
(C) o trabalho desenvolvido pelo servidor público perante a comunidade não deve ser entendido como
acréscimo ao seu próprio bem-estar, já que seu trabalho como funcionário do estado o
descaracteriza como integrante da sociedade.
(D) a função pública é exercício funcional que não se integra na vida particular do servidor; por isso,
fatos e atos verificados na conduta do dia a dia de sua vida privada em nada podem acrescer ou
diminuir seu conceito na vida funcional.
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