câmara municipal de são carlos

Concurso Público

003. Prova Objetiva
Telefonista

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 40 questões objetivas.
� Confira seu nome e número de inscrição impressos na capa deste caderno e na folha de respostas.
� Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum
problema, informe ao fiscal da sala.
� Leia cuidadosamente todas as questões e escolha a resposta que você considera correta.
� Marque, na folha de respostas, com caneta de tinta azul ou preta, a letra correspondente à alternativa que você escolheu.
� A duração da prova é de 3 horas, já incluído o tempo para o preenchimento da folha de respostas.
� Só será permitida a saída definitiva da sala e do prédio após transcorridos 75% do tempo de duração da prova.
� Ao sair, você entregará ao fiscal a folha de respostas e este caderno, podendo levar apenas o rascunho de gabarito,
localizado em sua carteira, para futura conferência.
� Até que você saia do prédio, todas as proibições e orientações continuam válidas.

Aguarde

a ordem do fiscal para abrir este caderno de questões.

11.08.2013 | manhã

Leia o texto para responder às questões de números 03 a 06.

conhecimentos gerais

Ter amigos no trabalho faz você viver mais

Língua Portuguesa

Você é desses que só pensa em terminar o trabalho e ir para
casa, sem se preocupar em fazer amigos? Do tipo “tô aqui pra
trabalhar, não pra fazer amigos”? É melhor repensar. Segundo
pesquisa israelense, o risco de morrer é 2,4 vezes maior entre os
que não têm amigos no emprego.
Para chegar a esta conclusão, eles contaram com a ajuda de
820 adultos. Por 20 anos os pesquisadores acompanharam a vida
deles. E sempre perguntavam sobre a relação com os colegas de
trabalho. Ao longo da pesquisa, 53 participantes morreram – a
maioria não tinha amizade com o pessoal da firma.
É que os amigos te ajudam a segurar a barra quando coisas ruins
acontecem – e também celebram junto quando boas novas aparecem.
“Nós passamos a maior parte do tempo no trabalho, e não temos
muito tempo para encontrar nossos amigos durante a semana”, explica Sharon Toker, um dos autores da pesquisa. “O trabalho deveria ser
um lugar onde as pessoas podem ter um apoio emocional”.
Pois é. E aí, vai ou não aceitar aquele convite para o happy
hour hoje?

Leia o texto para responder às questões de números 01 e 02.
QUE FOME! PRECISO “FILAR” O
LANCHE DE ALGUÉM!

ESPERA AÍ... ESTÁ PROVADO QUE
A CRIANÇA BEM ALIMENTADA
MELHORA O DESEMPENHO ESCOLAR!

PROFESSORA, A SENHORA TEM QUE
REPARTIR ESSE SANDUÍCHE COMIGO!
POR
QUÊ?

(Disponível em: http://super.abril.com.br/blogs/cienciamaluca/ter-amigosno-trabalho-faz-voce-viver-mais/ Acesso em: 30.05.2013)

03. De acordo com o texto, pode-se afirmar corretamente que

(Disponível em: www.omeninomaluquinho.com.br/PaginaTirinha/
PaginaAnterior.asp?da=20052013 Acesso em: 30.05.2013)

(A) 53 pessoas morreram por causa de uma pesquisa feita
por cientistas israelenses.
(B) as pessoas que passam a maior parte de seu tempo no
trabalho morrem prematuramente.

01. A partir da análise cuidadosa da tirinha, é possível concluir
que o(a)

(C) é preciso participar de happy hours diariamente para ter
uma vida saudável.

(A) Menino Maluquinho comeu o sanduíche que a professora lhe deu.

(D) o risco de morrer é 2,4 vezes maior entre pessoas que
saem do trabalho e vão para casa.

(B) professora está disposta a dividir seu sanduíche com o
Menino Maluquinho.

(E) os amigos, por servirem de suporte emocional, contribuem para uma vida mais longa.

(C) bom desempenho escolar é resultado da ingestão diária
de sanduíches.

04. Assinale a alternativa que apresenta uma frase em que há
emprego de sentido figurado das palavras.

(D) Menino Maluquinho espera convencer a professora a
dividir seu sanduíche com ele.

(A) É que os amigos te ajudam a segurar a barra quando
coisas ruins acontecem...

(E) professora se recusa terminantemente a dividir o sanduíche com o Menino Maluquinho.

(B) Para chegar a esta conclusão, eles contaram com a ajuda
de 820 adultos.
(C) Segundo pesquisa israelense, o risco de morrer é 2,4
vezes maior entre os que não têm amigos no emprego.

02. Assinale a alternativa que apresenta uma reelaboração da
pergunta feita pela professora ao Menino Maluquinho no
último quadrinho, respeitando a norma-padrão da língua
portuguesa.

(D) Ao longo da pesquisa, 53 participantes morreram...
(E) E sempre perguntavam sobre a relação com os colegas
de trabalho.

(A) Por quê devo dividir meu sanduíche com você?

05. No trecho – Segundo pesquisa israelense, o risco de morrer
é 2,4 vezes maior entre os que não têm amigos no emprego.
–, a palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar o
sentido do texto, por:

(B) Você pode me falar porquê devo repartir meu sanduíche
com você?
(C) Por que devo repartir meu sanduíche com você?

(A) Conforme

(D) Dividir meu sanduíche com você, por quê motivo?

(B) Assim como

(E) Porque eu repartiria meu sanduíche com você?

(C) Conseguinte
(D) Apesar de
(E) Todavia
3
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07. De acordo com o texto, é correto afirmar que

06. No trecho – Para chegar a esta conclusão, eles contaram com
a ajuda de 820 adultos. –, analisando-se o contexto, é possível afirmar que a palavra em destaque refere-se aos

(A) as meninas tendem na infância a envolver-se mais em
brincadeiras típicas de garotos, assim como o que ocorre entre os chimpanzés.

(A) funcionários na empresa que pensam apenas em terminar o trabalho e ir para casa.

(B) a distinção das brincadeiras de machos e fêmeas inexiste entre os animais, pois eles agem de acordo com seus
instintos.

(B) pesquisadores israelenses que concluíram que ter amigos no trabalho contribui para a longevidade.

(C) os preconceitos e estereótipos são as causas de haver
brinquedos apenas para meninos e outros apenas para
meninas.

(C) 820 adultos que participaram da pesquisa israelense.
(D) colegas de trabalho dos 820 adultos que participaram da
pesquisa israelense.

(D) a escolha das cores feita por meninos e meninas ocorre
de acordo com a cultura de cada povo, ela não pode ser
explicada biologicamente.

(E) 53 participantes que morreram enquanto a pesquisa estava sendo realizada.

(E) o fato de existirem brinquedos específicos para cada gênero, masculino e feminino, está também relacionado a
fatores hormonais.

Leia o texto e responda às questões de números 07 a 14.

08. No trecho – Ao que tudo indica, existe uma base biológica
para as distintas predileções. –, a palavra em destaque pode
ser substituída, sem alteração do sentido do texto, por:

Brinquedos de meninos
Existem fortes evidências a sugerir que as preferências de
meninos e meninas por brinquedos específicos para cada gênero
envolvem mais do que preconceitos, estereótipos e a irresponsabilidade social de fabricantes. Ao que tudo indica, existe uma
base biológica para as distintas predileções.
Para começar, brincadeiras típicas de machos e fêmeas não são
uma exclusividade humana. Em 2010, o primatologista Richard
Wrangham, de Harvard, ganhou manchetes ao publicar um estudo
descrevendo como fêmeas jovens de chimpanzés brincavam com
pedaços de pau como se fossem bonecas. Elas chegavam a construir
ninhos na floresta para acomodar os gravetos à noite. Machos da
mesma idade por vezes topavam brincar de casinha com elas, mas
o uso preferencial que davam aos galhos era o de armas simuladas.
Aparentemente, os níveis de exposição do feto a hormônios
respondem ao menos em parte pela predisposição. Em 2009,
Bonnie Auyeung e colaboradores mostraram que meninas que
estiveram expostas a mais testosterona durante a gravidez tendiam na infância a engajar-se mais em brincadeiras típicas de
garotos. No caso de animais não humanos, cientistas foram capazes de mudar o comportamento de jovens manipulando os hormônios fetais.
E quanto às cores? O rosa para meninas e o azul para meninos. Isso pelo menos é um capricho, uma arbitrariedade cultural
que impomos a nossos filhos, certo? Talvez não.
Estudos com mamíferos revelam que fêmeas preferem cores
mais quentes como vermelho e rosa. Em machos não há uma
predileção clara. No caso de humanos, esse padrão aparece mesmo quando lidamos com culturas bem distintas, como norte-americanos e chineses.
A biologia talvez não explique todas as diferenças, mas revela que não somos uma tábula rasa de gênero.

(A) conclusões
(B) determinações
(C) propensões
(D) decisões
(E) padronizações
09. Assinale a alternativa em que a palavra mesmo, em destaque, foi empregada com a mesma função com que aparece
na seguinte frase do texto:
No caso de humanos, esse padrão aparece mesmo quando
lidamos com culturas bem distintas, como norte-americanos
e chineses.
(A) Ele foi abandonado, passou pelo mesmo dilema que seu
pai já havia passado.
(B) Mesmo seu melhor amigo lhe virou as costas.
(C) Eu sinto que já não sou mais o mesmo.
(D) Saiu do emprego graças ao mesmo problema de saúde
que a fez deixar a faculdade.
(E) Você mesmo já disse que o trânsito está caótico.
10. No trecho – Elas chegavam a construir ninhos na floresta
para acomodar os gravetos à noite. –, a palavra em destaque
estabelece uma relação de

(Disponível em: www1.folha.uol.com.br/colunas/
helioschwartsman/2013/05/1286513-brinquedos-de-meninos.shtml. Acesso em:
29.05.2013. Adaptado)

(A) modo.
(B) finalidade.
(C) instrumento.
(D) posse.
(E) comparação.
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11. Assinale a alternativa em que a palavra com, em destaque,
foi empregada com a mesma função com que aparece na
seguinte frase do texto:

15. Assinale a alternativa em que a frase está com a pontuação
correta, de acordo com a norma-padrão da língua portuguesa.
(A) Pesquisadores, para desenvolver seus estudos costumam utilizar chimpanzés em seus laboratórios.

... um estudo descrevendo como fêmeas jovens de chimpanzés brincavam com pedaços de pau como se fossem bonecas.

(B) A irresponsabilidade social de fabricantes, leva os pais
a adquirirem brinquedos específicos de cada gênero
para seus filhos.

(A) Nosso vizinho vive com a mãe e o irmão mais velho.
(B) Admiro como ele é gentil com a esposa.

(C) Cientistas, a fim de estudar a preferência de machos e
fêmeas por certas brincadeiras, alteraram os hormônios
de primatas.

(C) Depois de muita discussão, eles concordaram com o
professor.

(D) A manipulação de hormônios fetais, embora seja antiética está sendo feita por cientistas do mundo inteiro.

(D) Por não conseguirem abrir com a chave, elas abriram o
cadeado com um alicate.

(E) Richard Wrangham, primatologista formado por Harvard,
desenvolve, com chimpanzés pesquisas sobre o comportamento dos animais.

(E) Ninguém pode negar que ela se parece muito com a mãe.
12. Graças
estudos realizados com mamíferos, pode-se afirmar que as fêmeas preferem cores mais quentes como vermelho e rosa. Esse fato reabre a discussão
acerca
papel que os hormônios desempenham no
comportamento de animais e seres humanos.

Matemática
16. Observe as afirmações de Pedrinho e Ana.

Assinale a alternativa que completa, correta e respectivamente, as lacunas do texto, de acordo com a norma-padrão
da língua portuguesa.
(A) a ... do
(B) aos ... sobre
(C) à ... do
A diferença entre a quantia que Ana e Pedrinho têm é de

(D) a ... onde

(A) 70 reais.

(E) aos ... que

(B) 80 reais.
(C) 100 reais.

13. Assinale a alternativa em que a palavra em destaque estabelece uma relação de comparação.

(D) 120 reais.
(E) 170 reais.

(A) No caso de animais não humanos, cientistas foram capazes de mudar o comportamento de jovens manipulando os hormônios fetais.

17. Uma pesquisa feita com 180 estudantes de um colégio revelou a preferência musical entre eles.

(B) Para começar, brincadeiras típicas de machos e fêmeas
não são uma exclusividade humana.

Preferência Musical

(C) ... os níveis de exposição do feto a hormônios respondem ao menos em parte pela predisposição.

45%
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20%
15%
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(D) O rosa para meninas e o azul para meninos.
(E) ... esse padrão aparece mesmo quando lidamos com culturas bem distintas, como norte-americanos e chineses.

A

CK

EJ

RO

14. No trecho – A biologia talvez não explique todas as diferenças, mas revela que não somos uma tábula rasa de gênero.
–, a palavra em destaque pode ser substituída, sem alterar o
sentido do texto, por:

N
TA
ER

B

MP

E

A

MB

SA

OD

G
PA

S

Analisando o gráfico em que constam os resultados dessa
pesquisa, o número de estudantes que prefere sertaneja e
rock supera as demais preferências musicais em

(A) portanto

(A) 99.

(B) assim

(B) 81.

(C) porém

(C) 72.

(D) pois

(D) 40.

(E) porque

(E) 18.
5
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18. Num posto de gasolina, foi pedido ao frentista que enchesse
o tanque de combustível. Foram colocados 20,6 litros de gasolina, pelos quais custou R$ 44,29. Se fossem colocados
38 litros de gasolina, o valor a ser pago seria de

RASC

(A) R$ 37,41.
(B) R$ 79,80.
(C) R$ 81,70.
(D) R$ 85,30.
(E) R$ 88,50.

19. Veja o movimento de uma conta bancária.
Dia
02
03
03
04
05

Histórico
Saldo
Depósito em dinheiro
Aluguel
Celular
Saldo

Valor
R$ 1.100,00
R$ 250,00
–R$ 1.500,00
–R$ 350,00

O saldo no dia 05 será de
(A) –R$ 2.500,00.
(B) –R$ 500,00.
(C) –R$ 200,00.
(D) R$ 200,00.
(E)

R$ 2.500,00.

20. Um número somado com a sua quarta parte resulta em 100.
Esse número é
(A) irracional.
(B) múltiplo de 6.
(C) par.
(D) divisível por 6.
(E) quadrado perfeito.

21. Em um canil municipal de uma cidade do estado de São Paulo,
onde há gatos e cachorros, a razão entre o número de gatos e
cachorros é de 3 para 5.
Sendo 75 o número de cachorros, o número total de animais
no canil é
(A) 78.
(B) 90.
(C) 100.
(D) 110.
(E) 120.
CMSC1301/003-Recep-Telef-Manhã
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22. Uma pessoa percorreu 27,5% de um trajeto o que corresponde a 550 km. Para ela terminar esse trajeto, ainda faltam
percorrer

RASC U

NHO

(A) 151 km.
(B) 399 km.
(C) 700 km.
(D) 1 450 km.
(E) 2 000 km.

23. Lendo 30 páginas por dia de um livro, gastarei 6 dias para ler
esse livro. Se eu ler 20 páginas por dia desse mesmo livro,
gastarei
(A) 9 dias.
(B) 8 dias.
(C) 6 dias.
(D) 5 dias.
(E) 4 dias.

24. Julieta, ao receber sua mesada, foi ao shopping e gastou
da sua mesada com roupas,

com maquiagem e

com

sapatos, sobrando R$ 60,00 de sua mesada. O valor da mesada que Julieta gastou com roupas foi de
(A) R$ 600,00.
(B) R$ 240,00.
(C) R$ 176,00.
(D) R$ 54,00.
(E) R$ 53,60.

25. Convidei 65 pessoas para minha festa de aniversário. Minha mãe calculou que cada pessoa consumiria duas latas de
refrigerante de 350 mL cada uma. Quando ela foi comprar
os refrigerantes, só tinham garrafas de 1,5 litro. Minha mãe
então comprou
(A) 90 garrafas.
(B) 81 garrafas.
(C) 28 garrafas.
(D) 16 garrafas.
(E) 15 garrafas.

7
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29. Leia a notícia.

Atualidades

Renan Calheiros (PMDB-AL) assumiu interinamente a
presidência da República nesta sexta-feira (24). Ele chegou
para despachos no Palácio do Planalto por volta das 16h.
Teve uma breve reunião com a ministra Gleisi Hoffmann,
da Casa Civil, e Helena Chagas, da Comunicação Social, e
mais tarde deve receber o governador de Alagoas, Teotônio
Vilela.

26. Leia a manchete sobre a crise na Síria.
ONU pede US$ 5,2 bi em ajuda para amenizar crise
Síria. Organização adverte que metade dos 10 milhões de
sírios não terá como sobreviver até o fim do ano sem apoio
internacional.

(http://g1.globo.com)

(http://www.estadao.com.br/)

Assinale a alternativa que caracteriza, corretamente, a
guerra civil que atinge a Síria e que se agravou no primeiro
semestre de 2013.

Tal fato aconteceu porque tanto a presidenta, o vice-presidente e o presidente da Câmara dos Deputados estavam no
exterior e o terceiro, na lista sucessória, ser o presidente

(A) Trata-se de um conflito ideológico que tem, como meta
da oposição, a implantação do socialismo.

(A) da Câmara dos Deputados.

(B) É uma etapa do avanço dos conflitos entre curdos e sunitas que tiveram início no Iraque.

(C) do Supremo Tribunal Eleitoral.

(C) A oposição recebe o apoio da China que tem o objetivo
de aumentar a sua influência na região.

(E) do Senado Federal.

(B) do Supremo Tribunal de Justiça.
(D) da Comissão de Justiça da Câmara dos Deputados.

(D) Marca um capítulo das disputas de poder entre grupos
que defendem o pan-arabismo.

30. Leia a notícia sobre as eleições iranianas.
Eleições no Irã: Ahmadinejad contesta exclusão de um de
seus aliados. O presidente iraniano, Mahmoud Ahmadinejad,
contestou nesta quarta-feira a exclusão de um de seus aliados
da corrida presidencial.

(E) Trata-se de um episódio ligado às revoltas árabes que
têm por objetivo derrubar o governo do presidente
Bachar Al Assad.

(http://noticias.terra.com.br)

27. A morte da baronesa e ex-premiê britânica, em abril de 2013,
provocou a reação de políticos em várias partes do mundo.
A primeira e única mulher a ocupar o cargo de primeira-ministra na Grã-Bretanha permaneceu onze anos no poder.

As eleições tiveram a vitória de Hassan Rowhani que, ao
final da campanha eleitoral, recebeu o apoio decisivo para
a sua vitória dos
(A) reformistas.

Trata-se de

(B) conservadores.

(A) Indira Gandhi.

(C) sunitas.

(B) Benazir Bhutto.

(D) curdos.

(C) Geraldine Ferraro.

(E) socialistas.

(D) Margaret Thatcher.
(E) Golda Meir.

31. Leia a notícia sobre a Medida Provisória sobre os Portos.
A Medida Provisória n.º 592/2012, conhecida como MP
dos Portos, foi aprovada no dia 16 de maio na Câmara dos
Deputados e no Senado Federal, após uma longa batalha
política.

28. Leia a notícia.
“Num mundo onde há tantas riquezas, tantos recursos
para dar de comer a todos, é impossível entender que haja
tantas crianças que passam fome, tantas crianças sem educação, tantos pobres”, declarou o Papa perante uma assembleia
vinda da Itália e Albânia.

(http://vestibular.uol.com.br/Acesso em 24.05.2013)

O governo tem entre os seus objetivos principais com a MP
em questão

(http://www.agencia.ecclesia.pt/cgi-bin/noticia.pl?id=95790. Adaptado)

(A) entregar para iniciativa privada todos os portos que pertencem ao Estado.

A sensibilidade especial do novo Papa com os pobres pode
ser explicada, em parte, por ele ser oriundo da ordem religiosa

(B) aumentar a concorrência atraindo investimentos privados para o setor.
(C) reforçar a soberania e o papel do Estado como gestor
dos Portos.

(A) jesuíta.
(B) opus dei.

(D) colocar em prática novas tecnologias de logísticas importadas da África.

(C) beneditina.
(D) agostiniana.

(E) aumentar a influência dos partidos da base aliada na
gestão dos portos.

(E) dominicana.
CMSC1301/003-Recep-Telef-Manhã
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35. Leia a notícia.

32. Leia a notícia.

Depois de mais de cinco anos e 20 tentativas frustradas
de deixar Cuba, a blogueira e dissidente Yoani Sánchez conseguiu no domingo viajar ao exterior. Chegando ao Brasil na
manhã desta segunda-feira, a cubana foi recebida por protestos de pró-castristas em Pernambuco e na Bahia.

Perdão da dívida de países africanos daria para Brasil
construir 57 mil casas populares. Dilma quer livrar pagamento de R$ 2 bi de 12 nações, mas medida tem que passar
pelo Senado.
(http://noticias.r7.com)

(http://oglobo.globo.com/)

Apesar da crítica contida na notícia, na perspectiva do governo brasileiro, a medida se justifica, pois

A blogueira é uma celebridade internacional e conquistou
diversos prêmios. Ela obteve esse destaque porque, por intermédio do seu blog,

(A) segue o mesmo padrão adotado pelos países europeus.
(B) amplia a nossa parceria com a China no continente
africano.

(A) defende a adoção do capitalismo dos Estados Unidos
em seu país.

(C) desafia o Fundo Monetário Internacional.

(B) critica as medidas de proteção e assistência social inspiradas no modelo europeu.

(D) aumenta a influência do Brasil e das nossas empresas
nacionais na região.

(C) defende a implantação dos valores culturais norte-americanos em seu país.

(E) representa um ato simbólico contra a política dos Estados Unidos.

(D) critica a falta de liberdade de expressão.
(E) apoia o embargo econômico que os Estados Unidos impõem à Cuba.

33. No mês de maio de 2013, o Brasil perdeu dois importantes
jornalistas, Rui Mesquita e Roberto Civita, que durante muito tempo comandaram, respectivamente, dois importantes
grupos de comunicação, isto é,
(A) o Grupo Estado e o Grupo Abril.

Noções de Informática

(B) o Grupo RBS e o Grupo Record.
36. Assinale a alternativa que contém apenas aplicativos acessórios do MS-Windows 7, em sua configuração padrão.

(C) o Grupo Folha e as Organizações Globo.
(D) a Fundação Cásper Líbero e a Rede Bandeirantes.

(A) Bloco de Notas e MS-Word 2010.

(E) a Manchete e o Sistema Brasileiro de Televisão.

(B) Paint e Firefox.
(C) WordPad e Chrome.

34. Pela primeira vez, o Brasil sediou a Copa das Confederações,
evento de repercussão esportiva, econômica e cultural, internacional. A final reuniu as seleções

(D) Gravador de Som e Calculadora.
(E) MS-PowerPoint e Firefox.

(A) da Argentina e do Uruguai.
(B) da Itália e da França.

37. Assinale a alternativa que indica corretamente o nome do
grupo do MS-Word 2010, em sua configuração padrão, onde
estão localizados os ícones com as funções Negrito, Itálico
e Sublinhado.

(C) da Inglaterra e da Alemanha.
(D) do Chile e de Portugal.
(E) do Brasil e da Espanha.

(A) Parágrafo.
(B) Estilo.
(C) Fonte.
(D) Revisão.
(E) Edição.

9
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38. Observe a planilha a seguir, sendo editada por meio do
MS-Excel 2010, em sua configuração padrão.

O valor obtido na célula D1, quando preenchida com a
expressão =SOMA(A1:C1), será:
(A) 11
(B) 10
(C) 9
(D) 8
(E) 7
39. O ícone a seguir, utilizado para iniciar apresentações de
slides, foi retirado do MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão.

Assinale a alternativa que contém o nome da guia a que pertence o ícone.
(A) Apresentação de Slides.
(B) Iniciar.
(C) Transições.
(D) Animações.
(E) Exibir.
40. Um recepcionista pretende enviar um e-mail, simultaneamente, para dois destinatários diferentes, por meio do
MS-Outlook 2010, em sua configuração padrão. Assinale a
alternativa que contém o campo do e-mail que deve ser utilizado para inserir os endereços de e-mail dos destinatários.
(A) Texto
(B) Endereço da URL
(C) Assunto
(D) Anexo
(E) Para
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