PREFEITURA MUNICIPAL DE ARANTINA
CONCURSO PÚBLICO - EDITAL Nº 001/2016

CARGO:

AGENTE ADMINISTRATIVO

- Só abra este caderno quando autorizado. Ao abri-lo, verifique se a
sequência de questão está correta.
- As provas terão duração de 3 (Três) horas. O candidato poderá entregála 60 (sessenta) minutos após o início e não poderá permanecer no
recinto.
- Concluída a prova, chame o aplicador, devolva a prova e a Folha de
Respostas e assine a lista de Presença.
- Não será permitido o uso de corretivo.

NOME: ................................................................................................
CARGO: ..............................................................................................
NÚMERO DE INSCRIÇÃO: ...............................................................
ASSINATURA: ....................................................................................

PROVA ESPECÍFICA – AGENTE ADMINISTRATIVO
1. De acordo com o art. 96 da Lei Orgânica do Município de Arantina, compete
ao Presidente da Câmara Municipal, EXCETO:
A) Declarar extinto o mandato de Prefeito, do Vice-Prefeito e dos
Vereadores, nos casos previstos em lei;
B) Exercer, em substituição a Chefia do Executivo Municipal nos casos
previsto em lei;
C) Exercer a representação judicial da Câmara,
D) Todas as afirmativas estão corretas.
2. De acordo com o art. 129 da Lei Orgânica do Município de Arantina, em
caso de impedimento do Prefeito e do Vice-Prefeito, ou a vacância dos
respectivos cargos, será chamado o Presidente da Câmara Municipal.
I. A recusa do Presidente em assumir a Prefeitura implicará em perda do
mandato que ocupa na Mesa Direta;
II. Vagando os cargos de Prefeito e Vice-Prefeito, far-se-á eleição seis
meses depois da abertura de aberta a última vaga;
III. Ocorrendo a vacância nos últimos quinze meses do mandado
governamental, a eleição para ambos os cargos será feita trinta dias
depois da última vaga, pela Câmara, na forma da lei complementar;
IV. Em qualquer dos casos, os eleitos podem ou não completar o período
de seus antecessores.
Marque a alternativa:
A
As alternativas I e II estão corretas.
B
As alternativas II e IV estão incorretas
C
As alternativas II e III estão corretas.
D
As Alternativas II e IV estão corretas.
3. De acordo com o art. 132 da Lei Orgânica do Município de Arantina,
Compete privativamente ao Prefeito. EXCETO:
A) Iniciar o processo legislativo, na forma e nos casos previstos na Lei
Orgânica;
B) Convocar extraordinariamente a Câmara;
C) Aplicar as multas previstas na legislação e nos contratos ou convênios, e
não poderá relevá-las quando for o caso;
D) Dar denominação a prédios municipais e logradouros públicos, com
aprovação da Câmara;
As questões de números 4, 5 e 6 foram extraídas da Lei Nº 341/92, de 07
de maio de 1992 – Estatuto dos Funcionários Públicos do Município de
Arantina.
4. Art. 16 – Da Posse e do Exercício. Marque a alternativa CORRETA:
A) A posse ocorrerá no prazo de 30 (trinta) dias, contados da publicação do
ato de provimento e não será prorrogada;
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B) Em se tratando de funcionário em licença ou afastamento por qualquer
outro motivo legal, a posse somente poderá ocorrer dentro de 30 dias
contados da data do ato de provimento;
C) Só haverá posse nos casos de provimento por nomeação;
D) A posse não poderá dar-se por meio de procuração específica.
5. Coloque V para as alternativas Verdadeiras e F para as alternativas Falsas:
A

B

C

D

O funcionário estável só perderá o cargo em virtude de sentença
judicial transitada em julgado ou processo administrativo
disciplinar no qual lhe seja assegurada ampla defesa.
Readaptação é a investidura do funcionário em cargo de
atribuições e responsabilidade compatíveis com a limitação que
tenha sofrido em sua capacitação física ou mental, verificada em
inspeção médica.
Reversão é o retorno à atividade de funcionário aposentado por
invalidez quando, por junta médica oficial forem declarados
insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria.
Reintegração é a reinvestidura do funcionário no cargo
anteriormente ocupado ou no cargo resultante de sua
transformação, quando invalidada sua demissão por decisão
administrativa ou judicial, sem ressarcimento de todas as
vantagens ou direitos.

Responda:
A
V
V
B
F
V
C V
F
D V
F

V
F
F
V

F
V
V
F

6. Poucos minutos antes da abertura das inscrições para um concurso, havia
30 pessoas na fila. Sabendo-se que cada pessoa ocupa, em média, 60 cm
de espaço quando colocada em fila, o valor que mais se aproxima do
comprimento dessa fila é:
A) 18 m.
B) 20 m.
C) 90 m.
D) 180 m.
7. Em um tanque temos 2.000 l de água e 400 l de óleo. Cada litro de água
pesa 1 kg, enquanto o litro de óleo pesa 0,8 kg. Assim, o peso total dos
2.400 l do tanque, em toneladas, é igual a:
A) 0,0232
B) 0,0,232
C) 2,32
D) 23,2
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8. Sabe-se que a capacidade máxima de alguns malotes dos correios é igual a
3,5 kg. Nessas condições, o número mínimo necessário de malotes para
serem colocados 5.500 kg de cartas é:
A) 1570.
B) 1572.
C) 1670.
D) 1672.
9. A capacidade de um reservatório de 56m³ de volume é de:
A) 56 l.
B) 560 l.
C) 5 600 l.
D) 56 000l.
10. Quatro funcionários de uma empresa são capazes de atender, em média,
52 pessoas por hora. Diante disso, espera-se que seis funcionários, com a
mesma capacidade operacional dos primeiros, sejam capazes de atender
por hora uma média de:
A) 72 pessoas.
B) 75 pessoas.
C) 78 pessoas.
D) 82 pessoas.
PROVA ESPECÍFICA – INFORMÁTICA
11. Analise as afirmações abaixo e assinale a afirmativa correta.
I – No Windows, o usuário pode ter mais de uma janela aberta
simultaneamente.
II – No Windows, o usuário pode alterar o tamanho das janelas.
III – No Windows, o usuário pode ter vários programas abertos
simultaneamente.
A) Estão corretas somente as opções I e II.
B) Estão corretas somente as opções I e III.
C) Estão corretas somente as opções II e III.
D) Todas estão corretas.
12. Para nomear um arquivo no Windows devemos seguir a seguinte regra:
A) Somente números são permitidos na extensão.
B) Apenas letras são permitidas no nome.
C) O ponto divisor define o tipo de arquivo.
D) Letras e números são permitidos no nome do arquivo.
13. A criação de cópias de segurança para restaurar ou recuperar arquivos
perdidos, em casos de defeito no disco rígido do computador, pode ser
realizada por programas:
A) Fontes
B) ScanDisk
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C) Backups
D) Compiladores
14. Assinale a opção que melhor explica o significado de Byte.
A) Menor unidade de endereçamento de memória.
B) Conjunto de 8 Bits.
C) Menor unidade de armazenamento de memória.
D) Conjunto de 10 Bits.
15. Para marcar pastas não sequenciais de um arquivo, você aciona o botão
esquerdo do mouse e a tecla:
A) Tab
B) Shift
C) Ctrl
D) Alt
16. O download é uma operação corriqueira realizada na internet que permite
baixar arquivo. O contrário dessa operação é conhecida como:
A) offload
B) upload
C) putload
D) load
17. A codificação de dados a serem transferidos de maneira a não serem
violados se capturados indevidamente recebe o nome de:
A) Comutação
B) Compactação
C) Criptografia
D) Formatação
18. No MS Excel, digitamos a seguinte fórmula =SE(4>5;1;2)
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
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Nas questões 19 e 20 considere a seguinte planilha:

19. Se clicarmos em D1, digitarmos "=A2+A2*3^2" e teclarmos Enter, a
célula D1 apresentará:
A)
B)
C)
D)

60
62
67
70

20. Se clicarmos em D1, digitarmos "=SOMA(A1:C3)" e teclarmos Enter,
a cédula D1 apresentará:
A) 60
B) 63
C) 66
D) 69
21. No aplicativo Word para salvar o documento aberto com um nome
diferente do em uso, deve utilizar a opção:
A) Alterar Nome do menu Arquivo
B) Alterar Nome do menu Ferramentas
C) Salvar Como do menu Ferramentas
D) Salva Como do menu Arquivo
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22. No aplicativo Word, para alterar a caixa de um texto selecionado, trocar de
maiúsculas para minúsculas e vice-versa, utilizando o teclado, deve-se
pressionar, em conjunto, as teclas:
A) Shift e F5
B) Ctrl e F3
C) Shift e F3
D) Ctrl e F5
23. No MS Word, considere um texto com vários parágrafos e sem nenhuma
formatação inicial. Após dar um clique triplo sobre qualquer palavra de um
parágrafo e em seguida, clicar no botão Negrito é correto afirmar que:
A) Apenas a palavra que recebeu o clique triplo ficará em Negrito.
B) Todo o texto ficar em Negrito.
C) O parágrafo que contém a palavra que recebeu o clique triplo ficará
em Negrito.
D) A frase que contém a palavra que recebeu o clique triplo ficará em
negrito.
24. Sobre Vírus de Computador é incorreto afirmar que:
A) são programas de computador concebidos com o objetivo de alterar
nociva e clandestinamente os softwares instalados.
B) a contaminação através da internet se dá principalmente em função
dos downloads.
C) qualquer tipo de arquivo pode ser contaminado.
D) a ativação deles geralmente se dá através da execução do programa
infectado.

25. O identificador numérico utilizado pelo protocolo da Internet para identificar
os servidores desta rede é denominado:
A) nome do domínio
B) http
C) link
D) endereço IP
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PROVA LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL FUNDAMENTAL
Um cão, apenas
Cecília Meireles
Subidos, de ânimo leve e descansado passo, os quarenta degraus do
jardim – plantas em flor, de cada lado; borboletas incertas; salpicos de luz no
granito – , eis-me no patamar. E a meus pés, no áspero capacho de coco, à
frescura da cal do pórtico, um cãozinho triste interrompe o seu sono, levanta a
cabeça e fita-me. É um triste cãozinho doente, com o corpo ferido; gastas, as
mechas brancas do pelo; o olhar dorido e profundo, com esse lustro de lágrima
que há nos olhos das pessoas muito idosas. Com um grande esforço acaba de
levantar-se. Eu não lhe digo nada; não faço nenhum gesto. Envergonha-me
haver interrompido o seu sono. Se ele estava feliz ali, eu não devia ter
chegado. Já que lhe faltavam tantas coisas, que ao menos dormisse: também
os animais devem esquecer, enquanto dormem...
Ele, porém, levantava-se e olhava-me. Levantava-se com a dificuldade
dos enfermos graves: acomodando as patas da frente, o resto do corpo,
sempre com os olhos em mim, como à espera de uma palavra ou de um gesto.
Mas eu não o queria vexar nem oprimir. Gostaria de ocupar-me dele: chamar
alguém, pedir-lhe que o examinasse, que receitasse, encaminhá-lo para um
tratamento... Mas tudo é longe, meu Deus, tudo é tão longe. E era preciso
passar. E ele estava na minha frente inábil, como envergonhado de se achar
tão sujo e doente, com o envelhecido olhar numa espécie de súplica.
Até o fim da vida guardarei seu olhar no meu coração. Até o fim da vida
sentirei esta humana infelicidade de nem sempre poder socorrer, neste
complexo mundo dos homens.
Então, o triste cãozinho reuniu todas as suas forças, atravessou o
patamar, sem nenhuma dúvida sobre o caminho, como se fosse um visitante
habitual, e começou a descer as escadas e suas rampas, com as plantas em
flor de cada lado, as borboletas incertas, salpicos de luz no granito, até o limiar
da entrada. Passou por entre as grades do portão, prosseguiu para o lado
esquerdo, desapareceu.
Ele ia descendo como um velhinho andrajoso, esfarrapado, de cabeça
baixa, sem firmeza e sem destino. Era, no entanto, uma forma da vida. Uma
criatura deste mundo de criaturas inumeráveis. Esteve ao meu alcance; talvez
tivesse fome e sede: e eu nada fiz por ele; amei-o, apenas, com uma caridade
inútil, sem qualquer expressão concreta. Deixei-o partir, assim humilhado, e
tão digno, no entanto: como alguém que respeitosamente pede desculpas de
ter ocupado um lugar que não era seu.
Depois pensei que nós todos somos, um dia, esse cãozinho triste, à
sombra de uma porta. E há o dono da casa, e a escada que descemos, e a
dignidade final da solidão.
(inéditos – crônicas. Rio de Janeiro, Bloch, 1967.p.19-20.)
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26. Então, o triste cãozinho reuniu todas as suas forças, atravessou o
patamar, sem nenhuma dúvida sobre o caminho, como se fosse um
visitante habitual, e começou a descer as escadas e as suas rampas,
com as plantas em flor de cada lado, as borboletas incertas, salpicos de
luz no granito, até o limiar da entrada.
As palavras destacadas no período acima encontram-se na primeira
coluna. Relacione as palavras da primeira coluna com seu sinônimo na
segunda coluna.
1ª COLUNA
2ª COLUNA
1
reuniu
cruzou
2
atravessou
juntou
3
habitual
costumeiro
4
limiar
início
Marque a alternativa CORRETA:
A
2
1
4
3
B
2
3
4
1
C
1
2
3
4
D
2
1
3
4
27. “Afirmam alguns psicólogos que as pessoas ao se auto-elogiarem
revelam complexo de inferioridade.”
Complexo, no contexto acima, significa:
A) dificuldade
B) problema psicológico
C) complicação
D) mistura
28. Relacione as palavras grifadas na primeira coluna com seu sinônimo na
segunda coluna.
1
2
3
4

1ª COLUNA
Gostaria de ocupar-me dele.
O triste cãozinho ocupava o
jardim.
O grave não é morrer, mas deixar
de viver.
Passou por entre as grades do
portão.

2ª COLUNA
preencher um espaço
sério
atravessou
cuidar

Marque a alternativa CORRETA:
A
2
3
4
1
B
1
2
3
4
C
2
3
1
4
D
3
1
4
2
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29. Onde se dá o encontro da narradora com o cãozinho?
A) No portão de grades da entrada do jardim.
B) Em um jardim com muitas flores e borboletas.
C) Em um patamar, provavelmente diante da porta de alguma casa.
D) Nos degraus do jardim de uma bela casa.
30. Por que o cãozinho se levanta ao ver a narradora?
A) Ele se levanta porque espera um gesto amoroso da narradora.
B) Ele se levanta para fazer festinhas para a narradora.
C) Porque deseja ser ajudado pela narradora.
D) Ele se levanta já esperando ser enxotado.
31. Em que frase a narradora dá dimensão humana ao sofrimento do cão?
A) Com um grande esforço acaba de levantar-se.
B) “... o olhar dorido e profundo, com esse lustro de lágrima que há nos
olhos das pessoas idosas.”
C) Até o fim da vida sentirei esta humana infelicidade de nem sempre
poder socorrer, neste complexo mundo dos homens.
D) Uma criatura deste mundo de criaturas inumeráveis.
32. Sobre o cãozinho, a impressão mais forte que fica no leitor é a de sua:
A) determinação
B) fraqueza
C) dignidade
D) exaustão.
33. O texto Um cão, apenas nos mostra:
EXCETO:
A) que é possível ser digno mesmo nos momentos mais deprimentes.
B) que a velhice e a solidão são inevitáveis para todos os seres.
C) que nem sempre se pode socorrer neste complexo mundo dos
homens.
D) que sempre podemos ajudar aqueles que precisam de ajuda.
34. Por que a narradora afirma: “amei-o, apenas, com uma caridade inútil”?
A) Porque ela não pode ajudá-lo, o cãozinho estava muito velho.
B) Porque ela se compadece do cãozinho, mas não faz nada de
concreto para ajudá-lo.
C) Porque o cãozinho estava sujo.
D) Porque a narradora não gostava de animais.
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35. Pelas nossas convenções ortográficas, certas palavras são escritas com
o, como mosquito; outras são grafadas com u, como jabuti.
Das opções abaixo, assinale a única em que a lacuna deve ser
preenchida com a letra u, e não com o.
A) Nós te abenç_amos.
B) Ele era da trib_ tupi.
C) Não há nada que se compare à sensação do dever c_mprido.
D) Precisamos saber qual é o c_mprimento do móvel para ver se ele
cabe aqui.
36. Aponte a alternativa em que haja erro de pontuação:
A) Subidos os quarenta degraus __ plantas em flor e borboletas __, eisme no patamar.
B) Já que lhe faltavam tantas coisas, que ao menos dormisse.
C) O triste cãozinho, reuniu todas as forças e desceu as escadas.
D) E a meus pés, no áspero capacho, um cãozinho dorme.
37. Qual a classe gramatical da palavra grifada no período abaixo:
Depois pensei que nós todos somos, um dia, esse cãozinho triste, à
sobra de uma porta.
A) Adjetivo
B) Advérbio
C) Substantivo
D) Artigo
38. A alternativa que apresenta um vocábulo numeral cardinal é:
A) Foram acidentadas três pessoas.
B) Eles comeram meio bolo.
C) Comeu o triplo do que devia.
D) O papa Paulo VI já veio ao Brasil.
39. Quanto à concordância nominal, a única frase certa é:
A) Eles mesmo preencherão a declaração de bagagem.
B) Seguem anexo as provas do processo.
C) Estamos quite com o fisco.
D) A mercadoria estava meio escondida.
40. ___ muitos anos, o gaúcho era livre para percorrer ___ cavalo largas
distâncias, pondo ___ prova suas qualidades de cavaleiro.
A) Há / a / a
B) A / a / à
C) À / à / a
D) Há / à / a

11

CONHECIMENTOS GERAIS – FUNDAMENTAL COMPLETO
41. O êxodo rural contribui muito para o processo migratório brasileiro e
mundial. O êxodo rural corresponde ao movimento de saída:
A) Do meio rural para o meio urbano
B) Do meio urbano para o meio rural
C) De um país para outro país
D) Do meio rural para outra área rural
42. Qual é a Capital dos Estados Unidos da América?
A) Nova Iorque
B) Los Angeles
C) Washington
D) Chicago
43. O Caminho de Santiago, mundialmente famoso, está localizado:
A) Sevilha – Espanha
B) Basiléia – Suíça
C) Santiago de Compostela – Espanha
D) Paris – França
44. São efeitos da tragédia do rompimento da Samarco em Mariana as
alternativas abaixo. EXCETO:
A) Centenas de pessoas desalojadas.
B) Destruição de áreas agrícolas e de preservação permanente da Mata
Atlântica.
C) A lama provocou até mesmo soterramento de nascentes na região.
D) A lama também afetou o Rio São Francisco.
45. O cenário político na América Latina passa por um período de
transformações.
Considerando a afirmação acima assinale V para a alternativa
verdadeira e F para a alternativa falsa.
(
) Na Argentina, a eleição de Maurício Macri, da Proposta
República (PRO), de centro-direita, marca um momento de ruptura
política e econômica.
(
) Cristina Kirchner governou a Argentina por doze anos
ininterruptos.
(
) A partir de 2011, a economia Argentina voltou a se deteriorar,
com o aumento da inflação e do endividamento.
(
) Assim como na Argentina, a esquerda na Venezuela sofreu um
grande revés eleitoral, reflexo da grave crise política e econômica.
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Marque a alternativa CORRETA:
A
B
C
D

F
V
V
V

V
V
F
F

V
F
V
V

v
F
F
V

46. Sobre o Papa Francisco são verdadeiras as alternativas abaixo.
EXCETO:
A) É o primeiro papa não europeu em mais de 1200 anos.
B) É o segundo papa a adotar o nome Francisco, em homenagem a
São Francisco de Assis.
C) É Argentino e seu nome é Jorge Mario Bergoglio.
D) Desde que assumiu o papado, estabeleceu uma relação mais
próxima e informal com os fieis.

47. Em três anos à frente do Vaticano, o Papa Francisco assume papel ativo
na diplomacia e na defesa de ideias progressistas. Sobre o Papa
Francisco, assinale a alternativa INCORRETA:
A) O Papa Francisco assumiu o cargo mais importante da Igreja
Católica em março de 2013.
B) A propensão à diplomacia e ao estreitamento de laços com outras
religiões são algumas das principais características do pontificado de
Francisco.
C) Francisco assumiu a liderança da Igreja após a renúncia do polonês
Bento XVI, em meio a uma das mais graves crises enfrentadas pela
instituição.
D) O argentino Jorge Mario Bergoglio vem se notabilizando por ser um
líder aberto ao diálogo.
48. Sobre o Aquecimento Global são verdadeiras as alternativas abaixo,
EXCETO:
A) É o aumento desejável do efeito estufa.
B) É um fenômeno natural que mantém a Terra aquecida.
C) Provoca mudanças no clima.
D) A temperatura é um dos fatores que interferem na dinâmica dos
ventos, das chuvas e das correntes oceânicas.
49. Em 2015, no Brasil registrou 1,6 milhão de casos dengue, a pior
epidemia da doença desde 1990.
Sobre a Dengue, assinale a alternativa INCORRETA:
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A) Circulam no Brasil quatro tipos de vírus da dengue DEN-1 ao DEN-4.
A infecção por uma delas desenvolve no indivíduo imunidade para as
demais.
B) Assim como a zika, a dengue é uma infecção viral também
transmitida pela picada do mosquito Aedes Aegypti.
C) O reaparecimento e a persistência das epidemias se devem, em
parte, à alta capacidade que qualquer vírus tem de se modificar
geneticamente.
D) Segundo o Ministério da Saúde, dois terços dos criadouros do
Aedes, estão nas residências.

50. Sobre a Síndrome de Guillani – Barré. Assinale V para a alternativa
verdadeira e F para a alternativa falsa.
(
) Trata-se de uma reação a agentes infecciosos, como vírus e
bactérias (e não só ao zika vírus).
(
) A fraqueza muscular e a paralisia dos músculos , principalmente
das pernas e dos braços é um dos sintomas da síndrome de Guillain –
Barré.
(
) Os casos mais graves da síndrome de Guillain – Barré podem
levar à morte.
(
) Os músculos respiratórios nunca são afetados pela síndrome de
Guilain – Barré.
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