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Identifique-se na parte inferior da capa deste caderno de questões.
A prova terá duração de 4 (quatro) horas, incluindo o tempo de preenchimento do cartão2
resposta.
3 Utilize caneta esferográfica azul ou preta no preenchimento do cartão-resposta.
4 O candidato só poderá retirar-se da sala após 1 (uma) hora do início das provas.
5 Este caderno de provas contém 40 (quarenta) questões de múltipla escolha (a,b,c,d).
6 Cada questão de múltipla escolha apresenta uma única resposta correta.
Verifique se o caderno está completo e sem imperfeições gráficas. Se houver algum problema,
7
comunique imediatamente ao fiscal.
8 Durante a aplicação da prova é proibido qualquer tipo de consulta.
Este caderno de provas pode ser usado como rascunho, sendo a correção da prova feita
9
única e exclusivamente pela leitura eletrônica dos cartões-resposta.
10 Assine o cartão resposta no local indicado.
Não serão computadas questões não assinaladas no cartão-resposta, ou que contenham
11
mais de uma resposta, emenda ou rasura.
Ao término da prova, o caderno de questões e o cartão-resposta devem ser devolvidos ao
12
fiscal da prova.

Identiﬁcação do candidato
Nome (em letra de forma)

Nº do Documento

QUESTÕES 01 A 06 - CONHECIMENTOS GERAIS

QUESTÕES 07 A 16 - LÍNGUA PORTUGUESA

01. Em qual das seguintes regiões geográficas do
Brasil está situado o Estado do Paraná?
a) Sul.
b) Sudeste.
c) Centro-Oeste.
d) Norte.
________________________________________

07. HONORIS CAUSA

02. O nome do Município de Marialva é uma
homenagem:
a) À Maria Alva, rainha de Portugal no século XIX.
b) Ao cavaleiro português Marquês de Marialva.
c) A uma cidade portuguesa com o mesmo nome.
d) A uma espécie de fruta cultivada na região.
________________________________________
03. Assinale a alternativa que apresenta somente
municípios limítrofes a Marialva:
a) Maringá, Astorga, Londrina, Califórnia, Flórida e
Guaraci.
b) Arapongas, Londrina, Apucarana, Assaí e
Ivailândia.
c) Mandaguari, Maringá, Sarandi, Astorga, Itambé,
Floresta, Bom Sucesso.
d) Paranavaí, Sarandi, Itambé, Maringá e Cruzeiro
do Sul.
________________________________________
04. O município de Marialva é também conhecido
como a capital:
a) Da uva fina.
b) Do café com leite.
c) Do vinho tinto.
d) De todos os cereais.
________________________________________
05. Assinale a alternativa que apresenta,
respectivamente, o nome das capitais dos seguintes
países latino-americanos: Brasil, Argentina,
Paraguai e Uruguai.
a) Rio de Janeiro, Córdoba, Lima, Havana.
b) Brasília, Córdoba, Assunção, Montevidéu.
c) Rio de Janeiro, Buenos Aires, Lima, Havana.
d) Brasília, Buenos Aires, Assunção, Montevidéu.
________________________________________
06. Em 11 setembro de 2011, ocorreram uma
série de atentados terroristas contra os Estados
Unidos da América, coordenados pela organização
fundamentalista Al-Qaeda. Quem era o presidente
dos EUA naquela ocasião?
a) Barack Obama.
b) Osama bin Laden.
c) George W. Bush.
d) Bill Clinton.

Ah, o amor é uma bobagem
Escrevi, li, conversei a respeito
Mas depois de conhecer você
Bagunçou tudo no meu peito
Perguntam se o amor é nada?
Ora, mais respeito se dê!
Bolas, isso é pergunta de quem
Não conhece você!
(Diário de uma paixão. São Paulo: Geração editorial,
2003)
Assinale abaixo a alternativa na qual o verso do
poema apresenta Sujeito Indeterminado:
a) Ah, o amor é uma bobagem.
b) Bolas, isso é pergunta de quem.
c) Perguntaram se o amor é nada.
d) Escrevi, li, conversei a respeito.
________________________________________
08. EVOCAÇÃO DE SILÊNCIOS
O silêncio habitava o corredor de entrada
De uma meia morada na rua das Hortas
O silêncio era frio no chão dos ladrilhos
E branco de cal nas paredes altas
Enquanto lá fora o sol escaldava
Para além da porta
Na sala nos quartos
O silêncio cheirava àquela família.
Ao ler atentamente o poema acima, pode-se afirmar
que o verso: “E branco de cal nas paredes altas”:
a) Refere-se ao chão dos ladrilhos.
b) Refere-se ao corredor de entrada.
c) Refere-se à rua das Hortas.
d) Refere-se ao silêncio.
________________________________________
09. Assinale a alternativa na qual ocorre o emprego
INCORRETO do “porquê”:
a) Por que não veio ao trabalho ontem?
b) Não veio ao trabalho ontem, porquê?
c) Não veio ao trabalho ontem, por quê?
d) Quero saber o porquê de não ter vindo ontem ao
trabalho.
________________________________________
10. “Um mal terrível ocorreu na última sessão do
cinema aonde estávamos ontem.”
Analisando o período acima, pode-se afirmar que:
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a) A palavra “mal” é um advérbio, e, portanto, está
escrita incorretamente, sendo “mau” (com ‘U’ em
lugar do ‘L’) o uso correto nesta frase.
b) Houve o emprego inadequado da palavra
“sessão”, que é usada apenas com o sentido de
‘ceder, dar’. Assim, o correto, neste caso, seria:
“cessão”.
c) De acordo com a norma culta da língua, há
apenas uma inadequação na frase: o emprego da
palavra “aonde”, pois, neste caso, o uso correto
seria: “onde”, visto que o acréscimo do ‘a’ dá à
palavra o sentido de movimento.
d) Não há nenhuma inadequação à norma culta na
frase analisada.
________________________________________
11. COLOSSO DE DESCOBERTA
Lucy, o esqueleto de 3,2 milhões de anos encontrado
na Etiópia em 1974, agora pode ser considerada
uma mocinha. No mês passado, foi descoberto na
África do Sul o esqueleto de um ancestral humano
com 3,6 milhões de anos – 400 mil a mais do que
Lucy.
(Colosso de descoberta. Veja kids. nº 5, p. 12. São
Paulo, 1999)
Com base no texto, se pode afirmar que:
a) Lucy é o nome que se deu a um esqueleto
encontrado há 3,2 milhões de anos.
b) Lucy provavelmente viveu há 400 mil anos na
África do Sul.
c) Recentemente os cientistas descobriram que
Lucy é o esqueleto de uma mocinha que viveu na
Etiópia.
d) A recente descoberta de um ancestral humano
que viveu 400 mil anos antes de Lucy é a razão de
ela ser chamada de “mocinha”.
________________________________________
12. “Quantas vezes passaram por situações cruéis,
contudo, nunca desistiram.”
Acerca do período acima, assinale a única opção
correta:
a) Na oração: “quantas vezes passaram por
situações cruéis”, o sujeito é “quantas vezes”.
b) No termo “situações cruéis”, pode-se classificar
“situações” como substantivo e “cruéis” como
adjetivo.
c) “Nunca” é um adjetivo de negação.
d) A palavra “por” é classificada gramaticalmente
como verbo, pois expressa uma ação.
________________________________________
13. Nas alternativas abaixo, assinale aquela na
qual todas as palavras estão adequadas quanto à

ortografia e acentuação na variedade linguística da
norma culta.
a) Incólume; faísca; réu; fluido; exceção.
b) Cafeína; juíz; jibóia; saída; empréstimo.
c) Idéia; pincéis; você; exclusividade; reúne.
d) Assembleia; egoísta; bainha; familia; explícito.
________________________________________
14. PERDIDOS NO ESPAÇO
Quando foi deflagrada, há mais de cinco décadas, a
corrida espacial parecia anunciar o começo de uma
nova era.
Ao colocar o primeiro satélite em órbita (1957)
e repetir o feito com uma nave tripulada (1961),
a então União Soviética não apenas levava a
competição mundial entre dois modelos -capitalismo
e socialismo- a uma nova fronteira simbólica.
Imaginava-se, nos dois lados do grande confronto,
que o futuro estava no espaço, como estivera antes
na exploração dos oceanos e na navegação aérea.
Assim desafiados, os Estados Unidos mobilizaram
recursos necessários para liderar a competição
e enviar, a partir de 1969, sucessivos pares de
astronautas à Lua. Passados tantos anos, o
encerramento do programa de ônibus espaciais,
com a conclusão do voo orbital da Atlantis ontem,
sugere um balanço do ciclo pioneiro.
É notório que as expectativas, infladas pela excitação
ideológica da Guerra Fria, não se confirmaram.
O próprio investimento nos programas espaciais
já declinava desde que a dissolução do império
soviético fez os gastos parecerem exorbitantes
como nunca.
Americanos e russos, entretanto, enviaram missões
não tripuladas a todos os planetas do Sistema
Solar. Embora exista água líquida (e talvez formas
rudimentares de vida) num satélite de Júpiter
(Europa) e noutro de Saturno (Encélado), essas
viagens nada revelaram de promissor do ângulo
prático.
A utilização econômica do espaço remoto, para não
dizer sua ocupação demográfica, continua mera
fantasia. As distâncias são incomensuráveis; os
custos, astronômicos.
Onde a competição espacial gerou resultados
palpáveis, tecnológicos e econômicos, foi na
dimensão menos espetacular das vizinhanças
do planeta, a faixa de 36 mil quilômetros em que
trafegam milhares de satélites artificiais.
Essa rede, que viabilizou o enorme progresso das
telecomunicações nestas décadas, também deu
impulso a avanços em áreas como meteorologia
e eletrônica. Torna-se um problema conforme se
acumulam objetos cuja órbita um dia decairá até
que se desfaçam em atrito com a atmosfera, nem
sempre de forma segura.
A exploração do espaço continuará porque o
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desejo de conhecer é inextinguível. Seu desenrolar,
porém, será mais lento e realista. Nossa condição
parece ser solitária (há décadas varremos os céus
na busca de sinais que possamos interpretar como
inteligentes...); não falta razão para nos voltarmos
mais para a Terra e seus graves problemas do que
para “os abismos do espaço infinito”.
(Folha de São Paulo. São Paulo, 22 jul 2011)
Julgue as assertivas e classifique-as como (F) falsa
ou (V) verdadeira:
I- A exploração espacial iniciada pelos Estados
Unidos e União Soviética teve, em sua origem,
motivações políticas e ideológicas.
II- Pode-se dizer que, ao menos em determinados
aspectos, as expectativas que os países nutriam
acerca da corrida espacial no Sistema Solar e além
dele, foi frustrada pelos altos custos dos programas
espaciais, assim como pelos seus resultados
práticos.
III- Americanos e russos enviaram missões
não tripuladas aos planetas do Sistema Solar e
descobriram água líquida e formas de vida em um
satélite de Júpiter e em outro de Saturno.
IV- Infelizmente, conclui-se que nenhum resultado
prático decorreu de todo o investimento feito em
programas espaciais.
V- É possível inferir do texto, que o mundo seria
muito diferente hoje, não fossem as pesquisas e
investimentos nos programas espaciais, visto que
os avanços na eletrônica, as redes mundiais de
comunicação, as transmissões em tempo real, a
tecnologia de localização GPS, entre outros, são
decorrentes dessas pesquisas, que deram origem,
por exemplo, aos milhares de satélites artificiais
que circundam a Terra.
Assinale a alternativa que apresenta, em sua
respectiva ordem, as assertivas falsas (F) e
verdadeiras (V):
a) V; V; F; F; V
b) V; F; F; F; F
c) F; F; V; V; V
d) V; V; V; F; F
________________________________________

16. “Imprescindível retificar o documento anexo,
pois infringidas as regras de sua composição.
Somente assim, será possível fruir de seus efeitos
legais.”
Assinale abaixo a alternativa que melhor substitui o
texto acima, de forma a não mudar o seu sentido:
a) Necessário ratificar o documento anexo, pois
aplicadas as regras de sua composição. Somente
dessa forma será possível fazer correr seu efeito
legal.
b) Necessário corrigir o documento anexo, visto
que não foram observadas as regras concernentes
à sua elaboração. Assim, não será possível usufruir
de seus efeitos legais enquanto não realizada a
retificação.
c) Facultativa a retificação do documento anexo,
pois violadas as regras de sua composição. Apenas
assim, será possível desfrutar de seus efeitos
jurídicos.
d) O documento anexo prescinde de correção, pois
aplicadas as regras concernentes à sua elaboração.
Apenas assim se possibilitará a fruição de seus
efeitos jurídicos.
QUESTÕES

17

A

24

-

MATEMÁTICA

17. Teodoro é professor na escola X e tem
diariamente 5h 30 min de aulas. Passados 30 dias,
quantas horas-aula Teodoro lecionou?
a) 165
b) 150
c) 130
d) 200
________________________________________
18. Calcule a área de um losango com diagonal
maior igual a 7 cm e diagonal menor igual a 6 cm.
a) 13
b) 21
c) 42
d) 26
________________________________________

15. Das frases abaixo, todas estão escritas em
conformidade com a variedade padrão da língua,
EXCETO:

19. A fração a seguir, 12/12 pode ser classificada:
a) Aparente
b) Própria e aparente
c) Própria
d) Imprópria e aparente
________________________________________

a) Ao invés de estudar, joga futebol o dia todo!
b) Embora eu tenha insistido, não compareceu na
reunião.
c) Foi embora há cerca de dois anos, ninguém sabe
sua localização.
d) Aonde você trabalha, serão abertas muitas novas
vagas.

20. Calcule o valor do juro, em reais, correspondente
a um empréstimo de R$ 300,00 pelo prazo de 12
meses, com uma taxa de 4% ao mês?
a) 900
b) 100
c) 144
d) 120
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21. Todos os estudantes são canhotos. Assim
sendo,
a) O conjunto dos estudantes contém o conjunto
dos canhotos
b) Algum estudante é canhoto
c) O conjunto dos canhotos contém o conjunto dos
estudantes
d) Todos os estudantes são canhotos
________________________________________
22. Três amigos têm R$ 1020,00 e querem dividir o
valor total de modo que as partes do primeiro e do
segundo amigos sejam, respectivamente, 2/3 e 3/5
da parte a ser recebida pelo terceiro amigo. Quanto
receberá cada amigo?
a) 300, 270 e 450
b) 680, 612 e 1020
c) 340, 306 e 510
d) 170, 153, 255
________________________________________
23. Transforme 524,8 cm² em hm².
a) 5,248
b) 0,000005248
c) 0,05248
d) 0,0005248
________________________________________
24. O dono de uma casa pretende instalar cerca
elétrica no muro ao redor da casa que tem forma
retangular de dimensões 15 m por 40 m, pretende
também, a cada 10 metros, instalar uma câmera de
segurança. Sendo assim, qual será o comprimento
da cerca elétrica, em metros, e o número de
câmeras, respectivamente?
a) 40 e 15
b) 600 e 60
c) 220 e 22
d) 110 e 11
QUESTÕES 25 A 40 - CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

25. O processo legislativo brasileiro, segundo a
Constituição Federal de 1988 (CF/88), compreende
a elaboração de Emendas Constitucionais, Leis
Complementares, Leis Ordinárias, Leis Delegadas,
Medidas Provisórias e Decretos Legislativos e
Resoluções.
Dentro desta ordem normativa, NÃO constitui
matéria privativa do Chefe do Poder Executivo
Municipal, segundo aplicação do princípio da
simetria ao art. 61 da CF/88 e as disposições do
art. 38 da Lei Orgânica do Município de Marialva,
as leis que:
a) disponham sobre aumento de remuneração dos
servidores públicos municipais.
b) disponham sobre a criação de cargos, funções
ou empregos públicos na administração direta do
Município.

c) disponham sobre criação e estruturação de
órgãos da administração pública direta municipal.
d) disponham sobre o horário de abertura e
fechamento dos estabelecimentos comerciais.
________________________________________
26. A Medida Provisória é uma norma legislativa
adotada pelo Presidente da República e, que pela
sua definição, deve ser adotada somente em casos
relevantes e de urgência.
A Medida Provisória, conforme art. 62 da Constituição
Federal de 1988, tem um tempo determinado para
sua conversão em lei, que, caso não obedecido,
promoverá a perda de sua eficácia. As medidas
provisórias perderão eficácia, desde a edição, se
não forem convertidas em lei no prazo de:
a) 60 dias, contados a partir de sua publicação,
prorrogável uma vez por igual período.
b) 120 dias, contados a partir de sua publicação,
prorrogável uma vez por igual período.
c) 30 dias, contados a partir de sua publicação,
prorrogável uma vez por igual período.
d) 45 dias, contados a partir de sua publicação,
prorrogável uma vez por igual período.
________________________________________
27. O Governo do Município é exercido pela
Câmara Municipal, com funções legislativas, e pelo
Prefeito com funções executivas. A Lei Orgânica
do Município de Marialva estabelece que cada
legislatura terá a duração de:
a) quatro anos, compreendendo cada ano uma
Sessão Legislativa.
b) oito anos, compreendendo cada ano uma Sessão
Legislativa.
c) quatro anos, compreendendo a cada dois anos
uma Sessão Legislativa.
d) oito anos, compreendendo a cada dois anos uma
Sessão Legislativa.
________________________________________
28. O processo legislativo implica na instituição de
fases para tramitação do projeto de lei. Em sua
última etapa, após discussão e a aprovação pela
Câmara de Vereadores, o projeto de lei seguirá
para:
a) O Prefeito, para elaboração de parecer opinativo
sobre a existência de interesse público, sendo que,
sua opinião não é vinculativa, podendo a Câmara
de Vereadores manter ou rejeitar o parecer por ele
elaborado.
b) Publicação imediata, em Diário Oficial, pois
cabe apenas à Câmara de Vereadores legislar, não
havendo participação do Chefe do Poder Executivo
no processo legislativo municipal.
c) O Prefeito que, aquiescendo, o sancionará.
Contudo, caso ocorra veto total ou parcial, o projeto
de lei será arquivado, uma vez que é o Chefe do
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Poder Executivo que dá a palavra final sobre o
interesse público.
d) O Prefeito que, aquiescendo, o sancionará.
Contudo, caso ocorra veto total ou parcial, o projeto
de lei será encaminhado novamente à Câmara,
que poderá rejeitar o veto por maioria absoluta dos
vereadores.
________________________________________
29. J.S.W. é conhecido vereador que se elegeu
com grande clamor público, pois prometeu acabar
com a violência de seu município, uma vez que iria
propor e lutar para a aprovação de projeto de lei
municipal que reduzisse a maioridade penal para
dezesseis anos. A proposta de projeto de lei do
referido vereador é:
a) Viável, constitucional e merece acolhimento pelos
vereadores do referido município, pois se encontra
dentro da competência do Município legislar sobre
assuntos de interesse local e, certamente, a redução
da maioridade penal é um deles.
b) Apesar de constitucional, não merece acolhimento
pelos vereadores do referido município, pois fere
os direitos humanos e, assim, mesmo que trate
sobre assunto de competência municipal, ferirá os
tratados internacionais ratificados pelo Brasil.
c) Viável, constitucional e merece acolhimento pelos
vereadores do referido município, porém, não será
possível ao vereador propor o referido projeto de
lei, por ser matéria de iniciativa restrita ao Prefeito.
d) A proposta de projeto de lei para redução da
maioridade penal não é viável, por se tratar de
assunto não afeto à competência municipal, uma
vez que a competência para legislar sobre direito
penal é privativa da União.
________________________________________
30. Há uma manifesta diferença entre as leis
complementares e as leis ordinárias; sobre o
tema, à luz da Constituição Federal de 1988 e da
Lei Orgânica do Município de Marialva, é correto
afirmar que:
a) A lei ordinária é hierarquicamente superior à lei
complementar, por isso, requer, para sua aprovação,
a maioria absoluta dos votos dos membros da
Câmara Municipal.
b) A lei complementar é hierarquicamente superior
à lei ordinária e, por isso, somente será aprovada se
obtiver a maioria absoluta dos votos dos membros
da Câmara Municipal.
c) A lei complementar e a lei ordinária não possuem
hierarquia diversa e, ambas, devem ser aprovadas
por maioria simples.
d) A lei complementar possui justamente o dever de
complementar as disposições da lei ordinária e, por
isso, é inferior a esta. Assim, para a aprovação da
lei complementar, basta a maioria simples.

31. A repartição constitucional de competências
atribui parcela de poder aos entes federados para
que exerçam atividades legislativas. A competência
legislativa concorrente, conforme art. 24 da
Constituição Federal, compete à União, Estados,
Distrito Federal. Quais são as matérias que estes
órgãos poderão legislar concorrentemente?
a) Direito civil, Direito Penal, Direito Tributário.
b) Direito tributário, Direito Financeiro, Direito
Penitenciário, Direito Econômico e Urbanístico.
c) Direito Tributário, Direito Comercial, Direito Penal,
Direito Financeiro, Direito de Família.
d) Direito do Idoso, Direito da criança e do
Adolescente, Direito tributário, Direito Econômico.
________________________________________
32. Os servidores públicos federais, estaduais e
municipais estão vinculados aos direitos e deveres
disposto na Constituição Federal de 1988. Dentre
esses deveres, o artigo 37, inc. XVI, da Constituição
Federal de 1988 impõe a proibição de cumulação
remunerada de cargos públicos, EXCETO:
a) Dois cargos de professor, ou, de um cargo de
professor com outro técnico ou científico.
b) Um cargo científico com o cargo de assessor
municipal.
c) Um cargo de assessor jurídico legislativo com o
de assessor municipal.
d) Um cargo técnico com um cargo de procurador
jurídico municipal.
________________________________________
33. A Lei Orgânica do Município de Marialva prevê
a aplicação de tratamento isonômico entre os
servidores dos Poderes Executivo e Legislativo,
ressalvadas as vantagens de caráter individual e as
relativas à natureza e local de trabalho. A respeito
dos direitos e deveres dos servidores públicos do
Município de Marialva, é correto afirmar que:
a) o servidor será aposentado, compulsoriamente,
aos sessenta anos de idade, ainda que esteja apto
física e mentalmente para o exercício da função.
b) são estáveis, após cinco anos de efetivo serviço
público, os servidores nomeados em virtude de
concurso público.
c) é proibida a realização de greve, pelo servidor
público, sob pena de exoneração.
d) o servidor público, após se tornar estável,
apenas perderá o cargo em razão de sentença
judicial transitada em julgado ou mediante processo
administrativo em que lhe seja assegurada a ampla
defesa.
________________________________________
34.O Regimento interno da Câmara do Município
da Marialva prevê que são órgãos da Câmara de
Vereadores: (i) o Presidente, (ii) a Mesa Diretora,
(iii) o Plenário e (iv) as Comissões. Assinale abaixo
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a alternativa que apresenta, na sequência correta,
a descrição destes órgãos:
a) (i) Representante interno e externo da Câmara
Municipal; (ii) órgão diretivo da Câmara de
Vereadores; (iii) órgão responsável pela emissão de
pareceres; (iv) órgão máximo de deliberação.
b) (i) Representante interno e externo da Câmara
Municipal; (ii) órgão diretivo da Câmara de
Vereadores; (iii) órgão máximo de deliberação; (iv)
órgão responsável pela emissão de pareceres.
c) (i) Órgão diretivo da Câmara de Vereadores; (ii)
órgão responsável pela emissão de pareceres; (iii)
órgão máximo de deliberação; (iv) Representante
interno e externo da Câmara Municipal.
d) (i) Órgão diretivo da Câmara de Vereadores; (ii)
órgão máximo de deliberação; (iii) órgão responsável
pela emissão de pareceres; (iv) Representante
interno e externo da Câmara Municipal.
________________________________________
35. Segundo o Manual de Redação da Presidência
da República (Brasil, 2002), entende-se por redação
oficial “a maneira pela qual o Poder Público redige
atos normativos e comunicações.”. A respeito desta
atividade, que se encontra no rol de atribuições do
Oficial Legislativo, julgue a Verdade (V) ou Falsidade
(F) dos itens abaixo e, após, assinale a alternativa
que possui a sequência correta:
I- Segundo o chamado “Padrão Ofício”, o memorando
deve possuir tipo e número do expediente seguido
da sigla do órgão que o expede, localidade e data,
assunto, destinatário, texto, cumprimento final,
assinatura e identificação do autor da comunicação.
II- É opcional a inserção de local nos ofícios e
memorando, por se tratarem de comunicação de
uso estritamente interno.
III- A redação oficial caracteriza-se pela
impessoalidade, uso do padrão culto de linguagem,
clareza, concisão e formalidade.
a) F, F, V
b) F, V, F
c) V, F, V
d)V, V, V
________________________________________
36. Há vários tipos de quórum para aprovação de
matérias e demais decisões da Câmara Municipal,
dentre eles, a (i) maioria simples, (ii) maioria absoluta
e (iii) maioria qualificada. À luz do Regimento
interno da Câmara de Marialva e as disposições da
Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa
que prevê a sequência correta de descrição de cada
um desses quóruns:
a) (i) número inteiro imediato a dois terços dos
membros da composição originária da Câmara
Municipal; (ii) a maioria dos vereadores presentes

na Sessão; (iii) número inteiro imediato à metade
dos membros da composição originária da Câmara
Municipal.
b) (i) a maioria dos vereadores presentes na Sessão;
(ii) número inteiro imediato à metade dos membros
da composição originária da Câmara Municipal; (iii)
número inteiro imediato a dois terços dos membros
da composição originária da Câmara Municipal.
c) (i) número inteiro imediato a dois terços dos
membros da composição originária da Câmara
Municipal; (ii) número inteiro imediato à metade
dos membros da composição originária da Câmara
Municipal;; (iii) maioria dos vereadores presentes
na Sessão.
d) (i) número inteiro imediato à metade dos membros
da composição originária da Câmara Municipal; (ii)
a maioria dos vereadores presentes na Sessão; (iii)
número inteiro imediato a dois terços dos membros
da composição originária da Câmara Municipal.
________________________________________
37. O art. 100 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Marialva determina que os trabalhos
nas reuniões das Comissões Permanentes e
Temporárias iniciar-se-ão pela leitura e discussão
da ata. Assinale a alternativa que melhor define o
conceito de ata:
a) comunicação entre unidades administrativas de
um mesmo órgão, que podem estar hierarquicamente
em mesmo nível ou em níveis diferentes.
b) comunicação expedida exclusivamente por
Ministros de Estado, para autoridades de mesma
hierarquia.
c) registro resumido, porém claro e fiel, das
ocorrências de uma reunião.
d) expediente dirigido ao Prefeito para submeter à
sua consideração projeto de ato normativo.
________________________________________
38. Compõe a boa técnica de redação o uso do
pronome de tratamento adequado, uma vez que
seu emprego obedece a secular tradição. É de uso
consagrado o termo “Vossa Excelência” para as
seguintes autoridades, EXCETO:
a) Governadores e Vice-Governadores de Estado e
do Distrito Federal.
b) Conselheiros dos Tribunais de Contas Estaduais.
c) Juízes estaduais ou federais.
d) Reitores de Universidades.
________________________________________
39. A informática atua em todas as áreas do
conhecimento humano, assim, no mundo
contemporâneo é imprescindível possuir os
domínios mínimos do uso desta ferramenta. A
respeito do tema, julgue a verdade (V) ou falsidade
(F) dos itens e assinale a alternativa que apresenta
a sequência correta:
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I- O hardware é a parte física do computador, tais
como as placas eletrônicas.
II- O software refere-se ao(s) programa(s)
executado(s) no computador, tais como o Windows,
Linux, dentre outros.
III- A extensão padrão de um arquivo criado no
Word é “.xlx”
a) V, V,F
b) V, F, F
c) F, V, V
d) F, F, V
________________________________________
40. Assinale a alternativa INCORRETA:
a) O Excel é o editor de textos padrão da Microsoft
b) O painel de controle é a área em que se
permite que sejam feitas as configurações mais
importantes dentro do sistema operacional, tais
como configurações de impressoras, áudio e vídeo,
dentre outras.
c) O Linux é um sistema operacional de código
aberto distribuído gratuitamente pela Internet.
d) WINZIP ou WINRAR permite fazer a compactação
e descompactação de arquivos e pastas.

GABARITO
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