CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
CONCURSO PÚBLICO - PROVA OBJETIVA: 29 de maio de 2016

NÍVEL MÉDIO

AGENTE ADMINISTRATIVO
Nome do Candidato: _________________________________________________________
Nº de Inscrição: ________________________
_____________________________________________
Assinatura

INSTRUÇÕES AO CANDIDATO
1. 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.
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 a Prova Objetiva com 30 (trinta) questões, sendo 10 de Português, 5 de
Matemática, 5 de Informática e 10 de Conhecimento Específico. 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 8:00 h e término às 12:00 h (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 no formulário de Correção de Dados a devida correção.
6. O candidato deverá permanecer, obrigatoriamente, no local de realização da prova por, no mínimo, uma hora após o
início da prova. A inobservância acarretará a eliminação do concurso.
7. É obrigatório que você assine a LISTA DE PRESENÇA e o CARTÃO-RESPOSTA do mesmo modo como está assinado
no seu documento de identificação.
8. A marcação do CARTÃO-RESPOSTA deve ser feita somente com caneta esferográfica de tinta preta ou azul, pois
lápis não será considerado.
9. 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.
10. Em hipótese alguma haverá substituição do CARTÃO-RESPOSTA por erro do candidato. A substituição só será
autorizada se for constatada falha de impressão.
11. O CARTÃO-RESPOSTA deverá ser devolvido ao final da sua prova, pois é o único documento válido para o
processamento de suas respostas.
12. O candidato só poderá levar o BOLETIM DE QUESTÕES 1 hora (60 minutos) antes do término da prova, caso
termine antes, deverá devolver juntamente com o CARTÃO-RESPOSTA.
13. Será automaticamente eliminado do Concurso Público da Câmara Municipal de Monte Alegre o candidato que
durante a realização da prova descumprir os procedimentos definidos no Edital nº 001/2016/CMMA do referido concurso.

Boa Prova.
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PORTUGUÊS
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 1 A 5.

Tempos de resiliência
JORGE BARUDY LABRIN
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É a palavra da moda empregada por políticos,
esportistas e gurus da autoajuda
Resiliência designa a capacidade humana de superar traumas e feridas.
Não é uma receita para a felicidade, mas uma atitude vital positiva que estimula a
reparar os danos sofridos. As experiências de órfãos, crianças maltratadas ou
abandonadas; de mulheres que sofreram com a violência machista de seus
maridos; de vítimas de guerras, de tortura, de catástrofes naturais, ou de doenças
permitiram constatar que muitas pessoas não se prendem a seus traumas a vida
toda, mas contam com esse antídoto. Só precisam encontrar ambientes
interpessoais e sociais que as ajudem a conhecer o valor terapêutico da
solidariedade e do amor, porque são reconhecidos como afetados por
experiências injustas e degradantes. Porque a resiliência dificilmente pode brotar
na solidão. A confiança e a solidariedade de outras pessoas é condição
imprescindível para que qualquer pessoa ferida por uma experiência traumática
recupere a confiança em si mesma e na condição humana.
O termo tem sua origem na Física. É a capacidade que um material tem
de resistir a um impacto e recuperar sua forma original. Uma bola de borracha é
um objeto resiliente, ao contrário do vidro de uma janela que, diante de um
impacto, se estilhaça e não recupera sua forma anterior. Este fenômeno físico
serviu de metáfora para o ser humano, que pode receber o impacto de um trauma
e seguir adiante sem se destruir.
Disponível em:<http://brasil.elpais.com/brasil/2016/03/22/ciencia/1458660245_345067.html?rel=mas>.
Acesso em 18 abr. 2016.

1. O texto de Jorge Barudy Labrin apresenta uma
(A)
(B)
(C)
(D)

explicação a respeito do sentido do termo resiliência.
prescrição de comportamentos necessários à resiliência.
descrição do perfil de pessoas capazes de superar traumas.
argumentação em torno da tese de que vivemos tempos de resiliência.

2. Todos os fatos abaixo são citados no texto como causas de traumas vivenciados por pessoas
resilientes, exceto
(A) catástrofes naturais.
(B) ofensa e abandono na infância.
(C) tortura de guerra e violência doméstica.
(D) falta de confiança e traição dos maridos.
3. Na enumeração dos traumas que as pessoas resilientes seriam, em tese, capazes de superar, o
vocábulo que é omitido no início de cada elemento citado é
(A) danos.
(B) feridas.
(C) traumas.
(D) experiências.

4. Há uma referência metafórica ao termo “resiliência” no trecho
(A)
(B)
(C)
(D)

“contam com esse antídoto” (l. 9).
“O termo tem sua origem na Física” (l. 16).
“capacidade humana de superar traumas” (l. 3).
“Este fenômeno físico serviu de metáfora para o ser humano” (l. 19 e 20).
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5. Uma das características formais da estrutura textual em que se enquadra o texto “Tempos de
resiliência” é a presença de
(A) marcas de subjetividade e de verbos de opinião.
(B) indicadores de tempo e lugar e conectores cronológicos.
(C) verbos no imperativo e expressões que exprimem a obrigação.
(D) verbos no presente atemporal que expressam uma verdade geral.
LEIA O TEXTO A SEGUIR PARA RESPONDER ÀS QUESTÕES DE 6 A 10.

Em busca da resiliência
Roberto D’arte
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Vivemos tempos difíceis em que os problemas de fundo emocional parecem
não poupar ninguém. Se deixar abater e fazer da própria existência um muro de
lamentações é uma ideia que me desagrada profundamente. Assim, prefiro acreditar
que os obstáculos existem não para barrar a nossa caminhada, mas para nos
lembrar que vencer significa estar também preparado para certos sacrifícios e para
muitos testes de resistência e determinação.
Não é nada fácil ser um resiliente, mas os especialistas dão algumas dicas
que podem ser um ponto de partida. Uma delas diz respeito à primeira reação que
se deve ter no instante em que surge a crise. É importante formular uma explicação
para o que está ocorrendo, analisar as circunstâncias, a sequência dos fatos e as
razões da adversidade. Paralelo a isso, tentar entender os próprios sentimentos em
relação ao processo como um todo.
O passo seguinte é pensar nas possíveis estratégias do que fazer ao sair da
crise. Afinal, projetar-se no futuro é sempre uma boa saída para suportar a dor do
momento. Mas é fundamental ter em mente que é no presente que a mudança
acontece. Assim como é essencial não depositar nos outros a tarefa de salvador da
pátria. Estabelecer laços com pessoas que podem representar coragem e estímulo é
uma coisa, mas deve ser de cada um a responsabilidade de se resgatar do fundo do
poço.
Vale a pena ainda valorizar as pequenas vitórias, pois isso traz
autoconfiança e serve de impulso para se tentar chegar a outras. Por fim, o
verdadeiro resiliente não pensa apenas em si, mas nos que vão se beneficiar com
as suas conquistas ou tomá-las como exemplo. No mais, é pagar para ver.
Disponível em:<http://meuartigo.brasilescola.uol.com.br/literatura/em-busca-resiliencia-1.htm>.
Acesso em 18 abr. 2016.

6. No texto “Em busca da resiliência”, percebe-se, nas entrelinhas, uma mensagem de tom
(A)
(B)
(C)
(D)

otimista na medida em que o autor acredita ser possível tornar-se uma pessoa resiliente.
crítico em relação às pessoas que fazem da própria existência um muro de lamentações.
pessimista, já que o autor crê que os problemas de fundo emocional não poupam ninguém.
profético com o qual se determina que o futuro será sempre uma boa saída para suportar a dor do
momento.

7. Comumente, a expressão “pagar para ver” denota “dúvida em relação à realização de algo
prometido ou anunciado”, mas, no texto (l. 23), expressa o (a)
(A) entusiasmo do autor quanto à possibilidade de se aprender a ser resiliente.
(B) descrença do autor diante das recomendações dos especialistas em resiliência.
(C) convicção do autor de que algo poderá ocorrer apenas para efeito de aparência.
(D) certeza do autor de que as recomendações dos especialistas em resiliência são equivocadas.
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8. Há um desvio quanto às regras de regência verbal em
(A)
(B)
(C)
(D)

“serve de impulso para se tentar chegar a outras” (l. 21).
“é essencial não depositar nos outros a tarefa de salvador da pátria” (l. 16 e 17).
“para nos lembrar que vencer significa estar também preparado para certos sacrifícios” (l. 4 e 5).
“Estabelecer laços com pessoas que podem representar coragem e estímulo é uma coisa” (l. 17 e
18).

9. Quanto às noções de morfologia, é incorreto afirmar que
(A) ocorre o emprego de um adjetivo com valor de advérbio em “Paralelo a isso, tentar entender os
próprios sentimentos” (l. 11).
(B) o sufixo que aparece na palavra “especialistas” (l. 7) designa aqueles que praticam uma
determinada atividade.
(C) há um processo de substantivação de uma palavra que, originalmente, pertence à classe dos
adjetivos em “Não é nada fácil ser um resiliente” (l. 7).
(D) ocorreu o processo de derivação imprópria nos vocábulos sublinhados em “O passo seguinte é
pensar nas possíveis estratégias do que fazer ao sair da crise” (l. 13 e 14).
10. A reformulação do fragmento do texto que não mantém o sentido original é
(A)
(B)
(C)
(D)

não para impedir que avancemos (l. 4).
Não é nada fácil superar traumas (l. 7).
os problemas de natureza emocional (l. 1).
fazer da própria vida um muro de arrimo (l. 2 e 3).
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MATEMÁTICA
UTILIZE AS INFORMAÇÕES ABAIXO PARA AS QUESTÕES 11 E 12.
O art. 29 da Constituição Federal, definiu que o número máximo de vereadores depende do
número de habitantes do município, mas a quantidade exata desses parlamentares é estabelecida
pela Lei Orgânica municipal, respeitando-se o que diz a Constituição Federal. A Emenda
Constitucional nº 58, de 2009, fixou que o número máximo de vereadores municipais, deve obedecer
à tabela abaixo:
Vereadores
9
11
13
15
17
...
55

Habitantes
Até 15 mil.
Mais de 15 mil até 30 mil.
Mais de 30 mil até 50 mil.
Mais de 50 mil até 80 mil.
Mais de 80 mil até 120 mil.
...
Mais de 8 milhões

A linha com pontilhados indica que até o limite máximo de 55 vereadores existem outras faixas,
respeitando-se o acréscimo constante de dois vereadores.

11. O IBGE estima a população de Monte Alegre em 55.459 habitantes, possuindo 9 vereadores. Em
relação ao número de vereadores de Monte Alegre, é correto afirmar que
(A) não pode ser igual a 9.
(B) tem que ser igual a 15.
(C) pode ser no máximo igual a 15.
(D) é igual à metade do limite máximo.

12. Em relação à tabela, é verdade que
(A)
(B)
(C)
(D)

a quantidade de vereadores de um município pode ser um número par.
na tabela completa, de 9 até 55 vereadores incluindo esses extremos, há 24 faixas.
o município de São Paulo, com 11.967.825 habitantes, é obrigado a ter 55 vereadores.
duas cidades, uma com 15.000 habitantes e outra com 40.000, não podem ter a mesma quantidade
de vereadores.

13. Para confeccionar bandeiras de um município, as dimensões devem ser proporcionais às da que se
encontra abaixo:

O comprimento de uma bandeira cuja largura mede 112 cm, medirá
(A) 144 cm.
(B) 150 cm.
(C) 156 cm.
(D) 160 cm.
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14. O responsável pelo setor de compras de uma Câmara Municipal teve certa quantia disponibilizada
para comprar cadeiras para a galeria de espectadores. Ao pesquisar preços, verificou que, se a escolha
fosse por uma cadeira que custa R$ 400,00, seria possível comprar 8 cadeiras a mais do que adquirir
outras similares ao preço de R$ 500,00 a unidade. A quantia disponível para a compra foi no valor de
(A) R$ 16.000,00.
(B) R$ 18.000,00.
(C) R$ 20.000,00.
(D) R$ 22.000,00.
15. Nas sequências abaixo tem-se, respectivamente,
A
Zero
(A)
(B)
(C)
(D)

três
D

G
Seis

x
y

x = nove e y = J.
x = dez e y = K.
x = onze e y = L.
x = doze e y = M.
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INFORMÁTICA
16. O “Menu Iniciar” do Microsoft Windows 7 pode ser acessado e apresentado utilizando-se as teclas
(A)
(B)
(C)
(D)

<Ctrl> + <Esc>.
<Alt> + <F4>.
<Ctrl> + <Alt> + <F4>.
<Ctrl> + <F4>.

17. O Windows Explorer do Microsoft Windows 7 (instalação padrão) apresenta a janela “Bibliotecas”,
na qual o usuário poder ter acesso a determinadas pastas, exceto:
(A) “Documentos”.
(B) “Imagens”.
(C) “Músicas”.
(D) “Modelos”.
18. A caixa de diálogo “Opções da Internet” no Microsoft Internet Explorer 11 (instalação padrão) está
dividida em “Guias”, em que uma delas apresenta opções para excluir o histórico de navegação
(arquivos temporários, cookies, senhas salvas e informações de formulário da Web). Esta Guia é a
(A) “Conteúdo”.
(B) “Geral”.
(C) “Programas”.
(D) “Avançadas”.

19. A definição de ajustes de alinhamento de parágrafos no Microsoft Office Word 2010 pode ser feita
utilizando-se, no grupo “Parágrafo” da guia “Página Inicial”, os botões:
• Alinhar Texto à Esquerda (<Ctrl> + _____);
• Centralizar (<Ctrl> + _____);
• Alinhar Texto à Direita (<Ctrl> + _____).
As teclas que preenchem as 03 lacunas do enunciado são, respectivamente,
(A) <Q>; <E>; <G>.
(B) <E>; <Q>; <G>.
(C) <G>; <Q>; <E>.
(D) <Q>; <G>; <E>.

20. Para criar uma nova mensagem de email no programa Windows Live Mail, é necessário pressionar
as teclas <Ctrl> + <N> ou clicar no botão “Mensagem de email”, localizado no grupo “Novo”, da Guia
(A) “Contas”.
(B) “Exibir”.
(C) “Início”.
(D) “Pastas”.

8

CONHECIMENTO ESPECÍFICO
21. Um importante aspecto das relações interpessoais no ambiente de trabalho ideal para o bom
desempenho de servidores públicos é o(a)
(A) estímulo à manifestação de ideias alinhadas com os objetivos do órgão.
(B) concorrência que justifica toda e qualquer ação visando à ascensão de cargo.
(C) retenção, por parte de um servidor, de informações relevantes para toda a equipe.
(D) aproveitamento do tempo em tarefas, como conversas entre os servidores e gerentes.
22. A função da administração que estabelece objetivos a serem alcançados e métodos para alcançálos pode ser dividida em três modalidades:
(A) administração subalterna, administração hierárquica e administração avaliativa.
(B) orientação primária, desenvolvimento planificado e solução final.
(C) planejamento estratégico, planejamento tático e planejamento operacional.
(D) desenvolvimento setorial, ampliação de serviços, manifestação ao público.
23. Conforme estabelecido no 2º parágrafo do decreto nº 5.504, de 5 de agosto de 2005, a inviabilidade
da utilização do pregão na forma eletrônica
(A) contemplará a formulação e implementação de ações que solucionem o déficit institucional.
(B) só é permitida para empresas cujas propostas não atenderem às exigências refutatórias.
(C) deverá ser devidamente justificada pelo dirigente ou autoridade competente.
(D) será submetida à instância superior no caso de irregularidades serem comprovadas.

24. No que tange à gestão de materiais e estoque, pode-se classificar os tipos de demanda, entre
outros, em demanda
(A) mantenedora, extrema e sensitiva.
(B) irregular, sazonal e permanente.
(C) superior, ausente e histórica.
(D) externa, interna e construtivista.
25. Um documento oficial cujo valor administrativo, histórico e legal o leva a ser preservado
definitivamente pela instituição deve ser depositado no arquivo
(A) independente.
(B) corrente.
(C) intermediário.
(D) permanente.
26. Visando a um serviço pautado pela ética na administração pública, o servidor NÃO DEVE
(A)
(B)
(C)
(D)

agir com urbanidade quando do atendimento ao público.
transmitir ou divulgar informação privilegiada ou confidencial.
impedir possível conflito de interesses entre si e outro servidor.
intervir quando solicitado para o cumprimento de uma tarefa.

27. Entre as características do documento tipo memorando, pode-se afirmar que
(A) tem sua tramitação pautada pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos.
(B) é expedido exclusivamente por Ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia, de
caráter imediato.
(C) é o instrumento oficial entre os Chefes dos Poderes Públicos, notadamente Poderes Executivo e
Legislativo.
(D) normalmente se dirige aos Membros do Congresso Nacional, mas é encaminhada com aviso do
Chefe da Casa Civil.
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28. Conforme previsto na lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, são passíveis de classificação as
informações cuja divulgação possa
(A) desenvolver análises hagiográficas referentes às partes citadas nos documentos.
(B) ser considerada inadequada à programação televisiva, dependendo do horário de exibição.
(C) necessitar de habeas corpus nos casos de violação de direitos constitucionais e individuais.
(D) pôr em risco a defesa e a soberania nacionais ou a integridade do território nacional.
29. Entre as regras imprescindíveis para a oferta de um bom atendimento ao público, pode-se citar
(A)
(B)
(C)
(D)

a inanidade e a loquacidade.
a futilidade e a duplicidade.
a vacuidade e a fealdade.
a pontualidade e a cordialidade.

30. O bem que em razão de seu uso corrente, perde normalmente sua identidade física e/ou tem sua
utilização limitada a dois anos é considerando material
(A) importado.
(B) permanente.
(C) de consumo.
(D) imprescindível.
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