
CÂMARA MUNICIPAL DE POÁ

ESTADO DE SÃO PAULO

ConCurso PúbliCo

003. Prova objetiva

ofiCial legislativo

� Você recebeu sua folha de respostas e este caderno contendo 50 questões objetivas.

�	Confira	seus	dados	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.

31.01.2016	|	tarde

Nome	do	candidato

Prédio Sala Carteira Inscrição
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ConheCimentos Gerais

Língua Portuguesa

Leia o texto, para responder às questões de números 01 a 05.

Poucas coisas na vida são mais inúteis do que torcer por 
um time de futebol. Veja bem, gostar de futebol é uma coisa, 
mas torcer por um clube é completamente outra. Não serve 
pra absolutamente nada, com frequência te deixa mais triste 
do que feliz, não modifica sua vida em absoluto, só atrapalha 
os seus afazeres, mas, mesmo assim, quando o Vasco joga, 
eu fico nervoso, quero saber do resultado minuto a minuto, 
fico irritado com o time.

Se perde, eu fico chateado, estraga uma boa parte do 
meu dia e do meu dia seguinte, e, se ganha, quinze minutos 
depois a minha felicidade se esvaiu e eu já voltei à minha 
rotina normal. Não tem lógica nenhuma torcer que nem um 
imbecil por um time de futebol.

Isso me dói, porque eu não consigo controlar o que eu 
sinto. É uma perda de tempo na minha vida que não se expli-
ca. Eu sou uma espécie de obeso mórbido que não consegue 
parar de comer bacon. É de uma irracionalidade completa. E 
o pior é que a gente nasce sem time nenhum. A gente é que 
escolhe ser idiota.

Eu tive a opção de ser livre, mas eu me prendi a um sen-
timento que não me deixa descansar. Porque não acaba nun-
ca. Todo ano é um sofrimento. Porque só um time pode ser 
campeão. Um! Ou seja, por ano, dezenove times da série 
A do Brasileirão têm seus torcedores deprimidos. E no ano 
seguinte, é a mesma coisa!

Se alguém souber de um jeito de me fazer parar, por fa-
vor, aceito sugestões.

(Fábio Porchat, Futebol. O Estado de S.Paulo, 08.12.2015. Adaptado)

01. É correto afirmar que, do ponto de vista do autor,

(A) não é razoável entregar-se à torcida por um time de 
futebol.

(B) não há coisa mais inútil do que torcer para um time 
de futebol.

(C) gostar de futebol é injustificável, pois torcer é pura 
perda de tempo.

(D) felizmente, quando acaba o campeonato, não há tor-
cedores infelizes.

(E) deixar de apreciar futebol é a coisa mais sensata a 
fazer.

02. É correto afirmar que o autor

(A) declara sua incompatibilidade com o esporte a que 
se vê preso, porque o futebol só lhe traz chateação.

(B) confessa sua incapacidade de deixar de ser um tor-
cedor, embora se mostre crítico quanto à relevância 
de sê-lo.

(C) nega a possibilidade de mudar de time, embora se 
reconheça um ser racional demais para fazê-lo.

(D) descreve sua paixão pelo time de sua preferência 
como uma obsessão, que tem a vantagem de incor-
porar-se a sua rotina.

(E) expressa ser indiferente aos sucessos e insucessos 
do time por que torce, evitando envolver-se emocio-
nalmente com resultados.

03. Há, no texto, uma passagem com quebra de uniformida-
de no emprego dos pronomes destacados, para se referir 
ao leitor. Assinale a alternativa com essa passagem.

(A) ...mas eu me prendi a um sentimento que não me 
deixa descansar.

(B) ... só atrapalha os seus afazeres, mas mesmo assim, 
quando o Vasco joga, eu fico nervoso...

(C) ... com frequência te deixa mais triste do que feliz, 
não modifica sua vida em absoluto...

(D) ... quinze minutos depois a minha felicidade se esvaiu 
e eu já voltei à minha rotina.

(E) ... eu fico chateado, estraga uma boa parte do meu 
dia...

04. Assinale a alternativa que reescreve o trecho – Poucas 
coisas na vida são mais inúteis do que torcer por um time 
de futebol. –, observando a norma-padrão de pontuação 
e de concordância nominal e verbal.

(A) Costuma-se dizer que, entre as coisas o mais pos-
sível inúteis que pode haver na vida, está torcer por 
times de futebol.

(B) Dizem que uma coisa das mais inútil, que existe na 
vida, estão em torcer por um time de futebol.

(C) Costumam-se dizer que, entre todas as coisas mais 
inúteis que podem haver na vida, está torcer por um 
time de futebol.

(D) Diz que torcer por times de futebol, podem ser uma 
coisa das mais inúteis possíveis que existe na vida.

(E) Diz-se que torcer por times de futebol é uma coisa, 
das mais inútil, que devem existirem na vida.
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07. Assinale a alternativa que dá sequência à frase do pri-
meiro quadrinho, de acordo com a norma-padrão de re-
gência verbal e de emprego do pronome relativo.

Pode não parecer, mas o Snoopy é o tipo do cão...

(A) o qual os ladrões podem tropeçar.

(B) a que os ladrões temem de encontrar pela frente.

(C) que os ladrões fogem apavorados quando veem.

(D) cujo comportamento desperta pavor nos ladrões.

(E) ao qual amedronta a ladrões.

08. Na fala do segundo quadrinho – Aposto que é porque ele 
fica muito feroz quando nota que tem alguém estranho 
em casa. –, as conjunções destacadas introduzem rela-
ções de sentido respectivamente de

(A) explicação e modo.

(B) causa e modo.

(C) modo e condição.

(D) condição e explicação.

(E) causa e tempo.

Leia o texto, para responder às questões de números 09 a 14.

A noite baixou de supetão e uma friagem seca cobriu as 
cercanias do gentio do Ouro e de Xique-Xique, a umas boas 
léguas das barrancas do São Francisco, em que o arraial se 
esconde pelo meio dos montes. Esconde-se porque é um  
arraial fora da lei, cafua de bandidos, jagunços fugidos e can-
gaceiros, onde ninguém dorme nu e sem arma na mão e só 
se entra com permissão. Agora que a caatinga recolheu suas 
plantas ferozes debaixo do manto de sereno e até a poeira das 
três ruas assentou, nada se vê senão a iluminação amarelada 
de alguns lampiões, atravessando os quadradinhos formados 
pelas varas das paredes dos casebres de sopapo. Rua do 
Meio acima, uma fogueira arde no alpendre do casarão arrui-
nado, de paredes de alvenaria e telhado ainda prestante, que 
todos chamam de Tapera do Andrade, embora ninguém saiba 
o motivo. A história do Arraial de Santo Inácio é desconhecida, 
assim como é desconhecida a maior parte da história destas 
paragens e do povo que nelas habita.

(João Ubaldo Ribeiro, Viva o povo brasileiro. Adaptado)

09. Assinale a alternativa contendo trecho caracterizado por 
emprego de palavras em sentido figurado.

(A) ... nada se vê senão a iluminação amarelada de al-
guns lampiões...

(B) Agora que a caatinga recolheu suas plantas ferozes 
debaixo do manto de sereno...

(C) ...um arraial [...] onde ninguém dorme nu e sem arma 
na mão...

(D) ...casarão arruinado [...] que todos chamam de Tape-
ra do Andrade...

(E) ... é desconhecida a maior parte da história destas 
paragens e do povo que nelas habita.

05. Assinale a alternativa em que as passagens – quando o 
Vasco joga, eu fico nervoso / Se perde, eu fico chateado 
– estão reescritas com os verbos em correta correlação 
temporal.

(A) quando o Vasco jogar, eu ficarei nervoso / Se perdia, 
eu ficaria chateado.

(B) quando o Vasco jogou, eu fiquei nervoso / Se perde-
ria, eu ficava chateado.

(C) quando o Vasco jogava, eu ficava nervoso / Se per-
desse, eu ficaria chateado.

(D) quando o Vasco jogasse, eu ficarei nervoso / Se per-
deu, eu fico chateado.

(E) quando o Vasco jogará, eu ficarei nervoso / Se per-
derá, eu fiquei chateado.

Leia a tira, para responder às questões de números 06 a 08.

(Charles M. Schulz, Minduim. O Estado de S.Paulo, 8.12.2015)

06. Com base nas informações do texto, é correto afirmar 
que o cão entende ser sarcástica a pessoa que

(A) demonstra apatia.

(B) declara admiração.

(C) se mostra agressiva.

(D) se expressa com ironia.

(E) esconde sentimentos.
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14. Assinale a alternativa em que o trecho destacado na pas-
sagem – ... atravessando os quadradinhos formados pe-
las varas das paredes dos casebres de sopapo. – está 
corretamente reescrito na voz ativa e de acordo com a 
norma-padrão de concordância.

(A) que as varas das paredes dos casebres de sopapo 
forma.

(B) que as varas das paredes dos casebres de sopapo 
é formado.

(C) que forma as varas das paredes dos casebres de 
sopapo.

(D) que se forma das varas das paredes dos casebres 
de sopapo.

(E) que as varas das paredes dos casebres de sopapo 
formam.

15. Assinale a alternativa redigida de acordo com a norma-
-padrão de colocação dos pronomes destacados e de 
emprego do sinal indicativo de crase.

(A) Por certo todos comportariam-se adequadamente 
durante a cerimônia à que comparecessem as au-
toridades.

(B) Ninguém se aventurou a fazer lances à partir de dois 
milhões de reais pela obra do pintor.

(C) Nos esconderam em uma fazenda, temendo que fi-
cássemos expostos à agressões.

(D) Ainda me comove a situação da família da vítima, à 
qual só resta chorar o assassinato do pai.

(E) Nada incomodados com à censura de toda a impren-
sa, os terroristas se responsabilizaram por mais um 
ataque a civis.

10. Na passagem – A noite baixou de supetão –, a expres-
são destacada expressa circunstância de

(A) tempo e pode ser substituída por esporadicamente.

(B) modo e pode ser substituída por repentinamente.

(C) lugar e pode ser substituída por subitamente.

(D) meio e pode ser substituída por apressadamente.

(E) causa e pode ser substituída por surpreenden- 
temente.

11. Os termos destacados nas passagens – só se entra com 
permissão / nada se vê senão a iluminação amarelada 
– podem ser substituídos, sem prejuízo de sentido e res-
pectivamente, por

(A) mediante / exceto.

(B) diante de / ao menos.

(C) segundo / nem mesmo.

(D) por meio de / principalmente.

(E) conforme / salvo.

12. A relação de sentido que há entre as palavras “debaixo” e 
“sobre” é a mesma que há entre

(A) nu e despido.

(B) ferozes e cruéis.

(C) permissão e proibição.

(D) arde e queima.

(E) assentou e instalou.

13. A passagem – ...embora ninguém saiba o motivo. – 
pode ser substituída, sem prejuízo de sentido e com 
correção, por:

(A) ... contanto que ninguém sabe porquê.

(B) ... mesmo que ninguém saiba porquê.

(C) ... desde que ninguém sabe por quê.

(D) ... a menos que ninguém saiba porquê.

(E) ... apesar de ninguém saber por quê.
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r a s C U n h oMateMática

16. Mariana é uma artesã e calcula o preço de seus produtos 
somando o custo do material utilizado e o custo da mão 
de obra, baseado no número de horas trabalhadas. Por 
exemplo, uma boneca de pano é vendida por R$ 130,00, 
sendo que o custo do material empregado na confecção 
é de R$ 10,00 e são necessárias 16 horas de trabalho. 
Então, é correto afirmar que o custo da hora de trabalho é

(A) R$ 5,00.

(B) R$ 7,50.

(C) R$ 10,00.

(D) R$ 12,50.

(E) R$ 15,00.

17. Uma empresa especializada em fotografias de recém- 
-nascidos oferece os seguintes serviços e valores:

Serviços Valor

Sessão de fotos – avulsa R$ 200,00

Pacote: 6 sessões de fotos + 1 book R$ 1.200,00

Sabendo-se que, no pacote, o preço da sessão de fotos 
tem um desconto de 20% em relação à sessão avulsa, 
é correto afirmar que o preço cobrado pelo book é, em 
reais, igual a

(A) 240.

(B) 210.

(C) 180.

(D) 150.

(E) 120.

18. Alessandra é decoradora de festas e eventos. Como to-
dos os seus ajudantes são igualmente capacitados, ela 
calcula o número necessário de ajudantes baseando-se 
no tamanho do salão, no número de mesas e no tempo 
disponível para realizar o serviço. Em seu último trabalho, 
para decorar um salão e arrumar 32 mesas, necessitou 
de 6 ajudantes, realizando o serviço em 4 horas. Agora, 
para sua nova festa, ela terá que decorar o mesmo salão 
e arrumar 24 mesas, em apenas 2 horas. Então o número 
de ajudantes que ela deverá levar é igual a

(A) 6.

(B) 9.

(C) 12.

(D) 15.

(E) 16.
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r a s C U n h o19. Ivone trabalha com bem-casados. Após a fase de produ-
ção, é necessário embalá-los um a um, sendo que, das 
8h às 12h, Ivone consegue embalar sozinha, em média, 
30 bem-casados por hora, enquanto que, das 14h às 18h, 
com a ajuda de seu marido, o número de bem-casados 
embalados sobe para 50 por hora. Ivone recebeu uma 
encomenda de 800 bem-casados, iniciou a produção em 
uma segunda-feira às 8h e começou a embalá-los dois 
dias depois, logo às 8h. Sendo assim, supondo que não 
houve nenhuma interrupção no trabalho, é correto afir-
mar que todos os bem-casados foram finalizados na

(A) quarta-feira, entre 17h e 18h.

(B) quinta-feira, entre 11h e 12h.

(C) quinta-feira, entre 15h e 16h.

(D) sexta-feira, entre 8h e 9h.

(E) sexta-feira, entre 14h e 15h.

20. Adilson vai organizar um churrasco para comemorar o 
aniversário de seu filho. Para tanto, analisou suas ano-
tações referentes aos gastos da festa realizada no ano 
anterior.

•   O total gasto foi de R$ 3.000,00 e se dividiu entre comi-
da, bebida e mão de obra;

•   o valor gasto com comida foi o triplo do valor gasto com 
bebida;

•   o valor gasto com a mão de obra foi o dobro do valor 
gasto com bebida.

Para este ano, ele pretende comprar as mesmas quanti-
dades de comida e bebida e chamar os mesmos profis-
sionais para trabalhar na festa. No entanto, ao cotar os 
preços, notou que, em relação do ano anterior, o valor 
da comida aumentou 20%; da bebida, 10%; e da mão de 
obra, 4%. Então, pode-se concluir que o valor gasto este 
ano aumentará, em média,

(A) 34%.

(B) 13%.

(C) 11,3%.

(D) 9,6%.

(E) 8,6%.
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r a s C U n h o21. O gráfico a seguir apresenta a variação da saída de turis-
tas de cinco países no período de 2003 a 2013.

Saída de turiStaS de paíSeS SelecionadoS

(www.bbc.com/portuguese/moticias/2015/09/150926_china_urbanizacao_oc)

A razão obtida entre o número de partidas em 2013 e 2003 
para cada país pode ser colocada em ordem decrescente. 
Dessa forma, a ordenação seria:

(A) China, Rússia, EUA, Grã-Bretanha e Índia.

(B) China, EUA, Grã-Bretanha, Rússia e Índia.

(C) China, Rússia, Índia, Grã-Bretanha e EUA.

(D) China, Índia, EUA, Rússia e Grã-Bretanha.

(E) China, Índia, Rússia, EUA e Grã-Bretanha.

22. A tabela a seguir mostra uma síntese dos preços da ga-
solina, por litro do combustível, praticados no Brasil em 
cada Região no início do mês de outubro.

Período: de 04.10.2015 a 10.10.2015

DADOS POR REGIÃO
Preço ao Consumidor

REGIÃO PREçO
MÉDIO

PREçO
MÍNIMO

PREçO
MáXIMO

Centro-Oeste 3,531 3,059 3,790
Nordeste 3,532 2,979 4,090
Norte 3,691 3,290 4,390
Sudeste 3,385 2,919 3,999
Sul 3,447 3,119 3,799

Data de emissão: 15.10.2015

(http://www.anp.gov.br/preco/prc/Resumo_Semanal_Regiao.asp. Adaptado)

Com base nos dados apresentados, nessa ocasião, o va-
lor gasto para completar um tanque de 40 litros, no local 
de maior preço encontrado entre as Regiões, equivale, 
em relação ao menor preço encontrado entre as Regiões, 
a abastecer, aproximadamente,

(A) 50 litros.

(B) 55 litros.

(C) 60 litros.

(D) 65 litros.

(E) 70 litros.
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r a s C U n h o23. Na virada do ano, uma escola organizou uma campanha 
de arrecadação de alimentos para ajudar famílias caren-
tes. Foram arrecadados, ao todo, 180 garrafas de óleo, 
315 pacotes de macarrão, 405 latas de atum e 585 sa-
chês de molho de tomate. Os alunos que organizaram a 
campanha decidiram dividir os produtos no maior número 
possível de cestas idênticas, de modo a não sobrar ne-
nhum produto. Dessa forma, o número de cestas monta-
das foi igual a

(A) 15.

(B) 20.

(C) 30.

(D) 45.

(E) 50.

24. Uma instituição de caridade será beneficiada com três 
quiosques na praça de alimentação de uma festividade 
regional. Com isso, além dos quiosques do cachorro 
quente e da pipoca, destinados à instituição todo ano, ela 
também será responsável pelo quiosque do milho verde.
No ano anterior, o lucro com os quiosques de cachor-
ro quente e de pipoca totalizou R$ 12.000,00, e projeta-
-se, para este ano, um aumento de 10% no lucro desses 
quiosques, além de um aumento de 50% no lucro total, 
considerando os três quiosques.
Dessa forma, é correto afirmar que essa projeção esti-
pula que o lucro do quiosque de milho verde seja igual a

(A) R$ 1.200,00.

(B) R$ 2.400,00.

(C) R$ 3.600,00.

(D) R$ 4.800,00.

(E) R$ 6.000,00.

25. José está reformando sua casa, e a fase atual da obra 
consiste em cobrir sua nova área de lazer. O responsável 
pela obra lhe pediu 1 323 telhas, sendo que nessa quan-
tidade já estava incluso um acréscimo de 5% para even-
tuais quebras e reposição. José estranhou o número de 
telhas e decidiu refazer os cálculos junto do responsável. 
Para tanto, utilizaram as seguintes informações:

•   o telhado terá duas áreas retangulares de 7 por 6 me-
tros;

•   são necessárias 15 telhas por m2 para o tipo de telha 
escolhida.

Ao refazer os cálculos, José percebeu que o número de 
telhas pedido incialmente pelo responsável da obra es-
tava

(A) correto.

(B) incorreto, pois pediu 63 telhas a mais.

(C) incorreto, pois pediu 126 telhas a mais.

(D) incorreto, pois pediu 63 telhas a menos.

(E) incorreto, pois pediu 126 telhas a menos.
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28. João é funcionário de uma empresa que monta estrutu-
ras metálicas. As peças para montagem das estruturas 
são obtidas a partir de recortes em uma chapa padrão de 
aço medindo 5 por 10 metros. Para atender um pedido, 
será necessário cortar dois tipos de peças com as se-
guintes medidas:

Sabendo-se que as peças não podem ser obtidas a partir 
de emendas de sobras e que cada chapa padrão é utiliza-
da para fazer um único tipo de peça, então as quantidades 
máximas de peças do tipo 1 e do tipo 2 que podem ser 
obtidas a partir da chapa padrão são, respectivamente,

(A) 2 e 2.

(B) 3 e 2.

(C) 3 e 3.

(D) 4 e 2.

(E) 4 e 3.

26. Uma empresa adquiriu um novo forno para ampliar sua 
produção, porém, antes de utilizá-lo, é necessário que este 
seja aquecido até atingir uma temperatura de 1 100 ºC,  
estabilizando-se logo em seguida. Durante o aquecimento, 
a temperatura (T) do forno é descrita em função das horas 
(h) de funcionamento pela lei T = 4. (h2 + 3h + 5). Sendo as-
sim, se o forno começou a ser aquecido às 6:00h da manhã, 
então ele atingirá a temperatura necessária para poder ser 
utilizado às

(A) 13:00h.

(B) 15:00h.

(C) 18:00h.

(D) 21:00h.

(E) 23:00h.

27. Devido a uma viagem, Lígia esqueceu-se de pagar a con-
ta do seu pacote de TV por assinatura. Assim que retor-
nou, 10 dias após a data de vencimento, entrou no site 
da empresa para gerar um novo boleto e quitar a dívida 
no mesmo dia. Durante o processo, visualizou o informe 
de que seria cobrada uma multa de 1,5% do valor da as-
sinatura por dia de atraso no pagamento em relação à 
data de vencimento. Sabendo-se que seu plano tem um 
valor mensal de R$ 230,00, então o valor total do boleto, 
em reais, será de

(A) 231,50.

(B) 245,00.

(C) 264,50.

(D) 316,00.

(E) 368,00.

r a s C U n h o
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r a s C U n h o29. A empresa Doce do Tchê tem um de seus produtos atual-
mente sendo comercializado em uma embalagem com o 
formato e as medidas seguintes:

O gerente da empresa solicita a seus assessores novas 
dimensões para a embalagem, de modo a reduzir o volu-
me. Eles apresentam cinco novos modelos:

Embalagem Dimensões (em cm)
A 5 x 5 x 10
B 5 x 5 x 19
C 6 x 3 x 19
D 6 x 4 x 12
E 7 x 4 x 10

Após análise, o gerente decide optar por aquela que 
apresenta um volume 5% menor que a embalagem atual. 
Portanto, ele optou pela embalagem

(A) A.

(B) B.

(C) C.

(D) D.

(E) E.

30. Paulo investiu um total de R$ 30.000,00 na compra de 
10,1 kg de metais preciosos, sendo parte em ouro e o 
restante em prata. Considerando que o preço da grama 
do ouro e da prata são, respectivamente, R$ 130,00 e  
R$ 1,70, então a razão entre a quantidade de ouro adqui-
rida em relação à de prata é

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 

(E) 
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34. A Lei Complementar no 101/2000 determina que os Muni-
cípios só poderão contribuir para o custeio de despesas 
de competência de outros entes da Federação

(A) se o Município contar com população superior a 
100.000 (cem mil) habitantes.

(B) se divulgar anualmente o Relatório de Gestão Fiscal.

(C) se apresentar mensalmente a variação patrimonial, 
evidenciando a alienação dos ativos e aplicação dos 
recursos dela decorrentes.

(D) se apresentadas as limitações de empenho e suas 
justificativas.

(E) se houver autorização na lei de diretrizes orçamentá-
rias e na lei orçamentária anual.

35. De acordo com a Lei no 8.429/92, o agente público que se 
recusar a prestar declaração dos bens, dentro do prazo 
determinado, ou a prestar falsa, será

(A) advertido por escrito, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.

(B) suspenso de suas funções por 90 (noventa) dias, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

(C) punido com a pena de demissão a bem do serviço 
público, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

(D) punido com a cassação de seus direitos políticos e 
deverá fazer o ressarcimento ao erário, no valor de 
quatro salários-mínimos vigentes.

(E) banido do serviço público por dez anos e deverá fa-
zer o ressarcimento ao erário, no valor de dez salá-
rios-mínimos vigentes.

36. A Lei Orgânica do Município de Poá, no que se refere à 
Educação, estabelece que

(A) o Município manterá seu sistema de ensino em co-
laboração com a União, atuando, prioritariamente no 
ensino fundamental e médio.

(B) o recurso para a manutenção e desenvolvimento do 
ensino compreenderá 25% (vinte e cinco por cento), 
no mínimo, da receita resultante de impostos, com-
preendida a proveniente de transferências.

(C) os recursos recebidos da União não poderão ser diri-
gidos às escolas comunitárias ou filantrópicas.

(D) o Município atuará na educação de adultos, quando 
o ensino médio estiver plenamente atendido.

(E) o Município publicará até 15 (quinze) dias após o 
encerramento de cada bimestre, informações com-
pletas sobre as receitas e transferências de recursos 
destinados à educação.

LegisLação

31. Nos moldes do que dispõe a Lei no 8.666/93 sobre as 
compras, assinale a alternativa correta.

(A) É vedado o sistema de compras processado por 
meio do registro de preços.

(B) As compras, sempre que possível, deverão subme-
ter-se às condições de aquisição e pagamento se-
melhantes às do setor privado.

(C) Os preços registrados serão publicados anualmente, 
para orientação da Administração, na imprensa oficial.

(D) O sistema de registro de preços será regulamentado 
por Lei Federal.

(E) Para as compras deverá ser observada a especifica-
ção completa do bem a ser adquirido com indicação 
da marca.

32. Quando a Prefeitura Municipal de Poá precisar comprar 
ou locar imóvel destinado ao atendimento das finalidades 
precípuas da Administração, cujas necessidades de insta-
lação e localização condicionem a sua escolha, desde que 
o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia, e conforme determina a Lei no 8.666/93,

(A) deve promover a licitação na modalidade concor-
rência.

(B) deve promover a licitação na modalidade leilão.

(C) deve promover a licitação na modalidade pregão.

(D) é dispensável a licitação.

(E) é inexigível a licitação.

33. A Lei no 12.527/11 prevê vários procedimentos de aces-
so à informação, dentre eles, podendo-se afirmar como 
correto que

(A) para o acesso à informações de interesse público, a 
identificação do requerente não pode conter exigên-
cias que inviabilizem a solicitação.

(B) o interessado deverá expor os motivos determinan-
tes da sua solicitação de informações de interesse 
público.

(C) o órgão ou entidade pública deverá autorizar ou con-
ceder o acesso à informação, no prazo máximo de 
60 (sessenta) dias.

(D) se a informação estiver contida em documento cuja 
manipulação possa prejudicar a sua integridade, não 
será concedido o acesso.

(E) o serviço de busca e fornecimento da informação é 
oneroso, para todos os tipos de informações.
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noções de inforMática

41. No MS-Windows 7, em sua configuração padrão, com  
o mouse configurado para destros, ao se clicar com o bo-
tão direito do mouse sobre arquivos ou pastas, é aberta 
uma janela junto ao ponteiro do mouse no local clicado. 

Assinale a alternativa que apresenta o nome dado a essa 
janela aberta.

(A) Caixa de texto.

(B) Caixa de diálogo.

(C) Menu principal.

(D) Menu de contexto.

(E) Janela de opções.

42. Assinale a alternativa que apresenta o nome do aplica-
tivo acessório do MS-Windows 7, em sua configuração 
padrão, cuja função é gerenciar arquivos e pastas, per-
mitindo, entre outras atividades, renomear, mover, copiar 
e recortar arquivos e pastas.

(A) Painel de Controle.

(B) File Center.

(C) Programas Padrão.

(D) Internet Explorer.

(E) Windows Explorer.

43. No MS-Word 2010, em sua configuração padrão, as for-
matações “Alinhar Texto à Esquerda” e “Numeração” são 
formatações aplicadas a

(A) Parágrafo.

(B) Fonte.

(C) Seção.

(D) Página.

(E) Tema.

44. Assinale a alternativa que apresenta o nome do ícone do 
MS-Word 2010, em sua configuração padrão, que permi-
te criar uma letra grande no início de um parágrafo.

(A) Letra Maiúscula.

(B) Letra Capitular.

(C) Editar Parágrafo.

(D) Editar Fonte.

(E) Editar Letra.

37. Nos termos do que dispõe o Regimento Jurídico Único 
dos Servidores Públicos do Município de Poá, assinale a 
alternativa correta.

(A) Sem qualquer prejuízo, poderá o servidor ausentar-
-se do serviço por 2 (dois) dias em razão do faleci-
mento de avós e netos, e por 01 (um) dia por ano, 
para doação de sangue.

(B) A contagem de tempo de serviço prestado conco-
mitantemente em mais de um cargo ou função de 
órgãos ou entidades dos Poderes da União e dos 
Estados será contada para todos os fins legais.

(C) O servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias por ano 
de serviço, que podem ser acumulados até o má-
ximo de quatro períodos, no caso de necessidade 
imperiosa da Administração.

(D) As férias do servidor poderão ser interrompidas, a 
critério do chefe do órgão em que seja lotado o res-
pectivo servidor.

(E) O servidor que opera direta e permanentemente 
com raios X ou substâncias radioativas, obrigatoria-
mente, terá 15 (quinze) dias de férias, por trimestre 
da atividade profissional, podendo acumular dois 
períodos de férias.

38. Determina o Regimento Jurídico Único dos Servidores 
Públicos do Município de Poá que o intervalo interjorna-
das, período compreendido entre o final de uma jornada 
de trabalho após o cumprimento de toda a carga horária 
e o início da próxima jornada, deve ser de,

(A) no mínimo, 20 (vinte) horas consecutivas.

(B) no mínimo, 15 (quinze) horas consecutivas.

(C) no mínimo, 11 (onze) horas consecutivas.

(D) no máximo, 11 (onze) horas consecutivas.

(E) no máximo, 08 (oito) horas consecutivas.

39. As Comissões da Câmara Municipal de Poá, de acordo 
com o seu Regimento Interno, são das seguintes espécies:

(A) ordinárias e extraordinárias.

(B) permanentes, ordinárias e especiais.

(C) extraordinárias, especiais e de representação.

(D) permanentes, especiais e de representação.

(E) de representação, transitórias e consultivas.

40. Nos termos do Regimento Interno da Câmara Municipal de 
Poá, toda matéria administrativa ou político-administrativa, 
sujeita à deliberação da Câmara, será objeto de projeto de

(A) Portaria ou de Resolução.

(B) Lei ou de Resolução.

(C) Lei Ordinária ou de Lei Complementar.

(D) Lei Complementar ou de Decreto Legislativo.

(E) Resolução ou de Decreto Legislativo.
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48. No MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, 
as transições de slide são efeitos que ocorrem no modo 
de exibição          quando você muda de um 
slide para o próximo.

Assinale a alternativa que preenche corretamente a la-
cuna.

(A) Classificação de Slides

(B) Apresentação de Slides

(C) Conteúdo

(D) Normal

(E) Tópicos

49. Assinale a alternativa que apresenta o nome do campo 
usado no MS-Outlook 2010, em sua configuração pa-
drão, cuja função é permitir adicionar mais destinatários 
a um e-mail sendo preparado, de modo que outros des-
tinatários não vejam tais destinatários incluídos por meio 
desse campo.

(A) Cco

(B) Cc

(C) Assunto

(D) Anexo

(E) Para

50. Assinale a alternativa que apresenta o nome dado, no 
Internet Explorer 11, ao recurso que facilita o acesso aos 
sites mais acessados, permitindo ao usuário salvar seus 
endereços de internet, atribuindo-lhes uma descrição 
personalizada.

(A) Abas.

(B) Páginas.

(C) Histórico.

(D) Downloads.

(E) Favoritos.

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

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será 
exibido na célula D1, após esta ser preenchida com a 
fórmula =SOMA(CONT.SE(A1:C3;2);1)

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

46. A imagem exibida a seguir mostra uma planilha sendo 
editada por meio do MS-Excel 2010, em sua configura-
ção padrão.

Assinale a alternativa que apresenta o valor que será exi-
bido na célula A4, após esta ser preenchida com a fórmula 
=MÉDIA(A1:C3)

(A) 1

(B) 2

(C) 3

(D) 4

(E) 5

47. No MS-PowerPoint 2010, em sua configuração padrão, 
os ícones “Novo slide” e “Layout” podem ser bastante uti-
lizados durante a preparação de uma apresentação.

Assinale a alternativa que contém o nome da guia a que 
pertence o grupo Slides, onde estão localizados os íco-
nes citados no enunciado.

(A) Apresentação de Slides.

(B) Inserir.

(C) Página Inicial.

(D) Revisão.

(E) Design.
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