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

CARGO:

AUXILIAR ADMINISTRATIVO III

- 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 – AUXILIAR ADMINISTRATIVO III
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

LÍNGUA PORTUGUESA – NÍVEL MÉDIO
A Disciplina do Amor
Foi na França, durante a segunda grande guerra; um jovem tinha um
cachorro que todos os dias, pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho.
Postava-se na esquina, um pouco antes das seis da tarde. Assim que via o
dono, ia correndo ao seu encontro e na maior alegria, acompanhava-o com seu
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passinho saltitante de volta a casa. A vila inteira já conhecia o cachorro e as
pessoas que passavam faziam-lhe festinhas e ele correspondia, chegava a
correr todo animado atrás dos mais íntimos. Para logo voltar atento ao seu
posto e ali ficar sentado até o momento em que seu dono apontava lá longe.
Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado. Pensa que o
cachorro deixou de esperá-lo? Continuou a ir diariamente até a esquina, fixo o
olhar ansioso naquele único ponto, a orelha em pé, atenta ao menor ruído que
pudesse indicar a presença do dono bem-amado. Assim que anoitecia, ele
voltava para casa e levava sua vida normal de cachorro até chegar o dia
seguinte. Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata,
voltava ao seu posto de espera. O jovem morreu num bombardeio mas no
pequeno coração do cachorro não morreu a esperança. Quiseram prendê-lo,
distraí-lo. Tudo em vão. Quando ia chegando aquela hora ele disparava para o
compromisso assumido, todos os dias. Todos os dias. Com o passar dos anos
(a memória dos homens!) as pessoas foram se esquecendo do jovem soldado
que não voltou. Casou-se a noiva com um primo. Os familiares voltaram-se
para outros familiares. Os amigos, para outros amigos. Só o cachorro já
velhíssimo (era jovem quando o jovem partiu) continuou a esperá-lo na sua
esquina. As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está
esperando?... Uma tarde (era inverno) ele lá ficou, o focinho voltado para
aquela direção.
FAGUNDES TELLES, Lygia. “Disciplina do Amor (I).” In: A Disciplina do Amor.
2 ª ed. Rio de Janeiro. Ed. Nova Fronteira, 1980. P. 99-100.

26. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira.
1ª COLUNA
1 postava-se
2 apontava
3 convocado
4 disparava
Marque a alternativa correta
A
1
4
2
B
3
4
2
C
4
1
2
D
1
2
3

2ª COLUNA
corria desabaladamente
permanecia muito tempo
surgia; despontava
ato de ser chamado
3
1
3
4

27. “... as pessoas que passavam faziam-lhe festinhas...”
Festinhas, no contexto acima, significa:
A)
B)
C)
D)

pequena comemoração
reunião divertida
solenidade
brincadeira alegre
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28. Relacione as colunas, de acordo com a correspondência de significados
das palavras em destaque nas frases:
1. Postava-se na esquina.
2. Acompanhava-o com seu passinho saltitante.
3. O jovem foi convocado.
4. O jovem morreu num bombardeio.
O arremesso de bombas contra a cidade foi violento.
O homem foi intimado a ir até a sala do gerente.
O vigia permanecia muito tempo naquele mesmo lugar.
Com saltos frequentes, a jovem entrou no salão.
Marque a alternativa correta
A
3
4
1
B
4
3
1
C
3
2
1
D
4
1
2

2
2
4
3

29. Em relação ao texto “A Disciplina do Amor”, todas as alternativas abaixo
são verdadeiras. EXCETO:
A) O fato narrado aconteceu na França, durante a Segunda Guerra
Mundial.
B) A vila inteira conhecia o cachorro porque todos os dias ele estava à
espera do jovem à saída do trabalho.
C) A convocação do jovem dono do cachorro para a guerra não mudou
a rotina do jovem.
D) Após a convocação do jovem, o cachorro continuou a esperá-lo no
mesmo lugar.
30. Qual é o assunto do texto “Disciplina do Amor?”
A) A segunda grande guerra.
B) A memória dos homens.
C) Uma tarde de inverno.
D) A fidelidade do cão ao seu dono.
31. O cachorro morreu fiel ao seu dono.
Que frase do texto demonstra isso?
A)
B)
C)
D)

“... com o focinho voltado para aquela direção...”
“... pontualmente, ia esperá-lo voltar do trabalho.”
“... chegava a correr todo animado atrás dos mais íntimos.”
“... mas no pequeno coração do cachorro não morreu a esperança.”
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32. “Pensa que o cachorro deixou de esperá-lo?”
A) Trata-se de uma frase interrogativa, através da qual o narrador
demonstra que o cão agiu de maneira diferente daquela esperada
pelo leitor.
B) Trata-se de uma frase exclamativa, através da qual o narrador
demonstra sua surpresa diante do fato.
C) Trata-se de uma frase interrogativa, através da qual o narrador
duvida da veracidade da estória.
D) Trata-se de uma frase exclamativa, ela enfatiza a surpresa do
narrador diante da “disciplina do amor” demonstrada pelo cão.
33. O cão não se demorava muito quando correspondia às festinhas dos
conhecidos.
Por quê?
A) O cão não se demorava muito porque não gostava das festinhas.
B) O cão não se demorava muito porque ia esperar seu dono.
C) O cão não se demorava muito porque já era velhíssimo.
D) O cão não se demorava muito porque quiseram prendê-lo.
34. O narrador utiliza uma frase irônica para resumir o sentimento dos
homens em relação a lembrança do jovem.
Que frase é essa?
A) Com o passar dos anos (a memória dos homens!) as pessoas foram
esquecendo do jovem que não voltou.
B) As pessoas estranhavam, mas quem esse cachorro está esperando?
C) Casou-se a noiva com o primo.
D) Os familiares voltaram-se para outros familiares.
35. Qual a classe gramatical da palavra grifada no período abaixo:
Então, disciplinadamente, como se tivesse um relógio preso à pata,
voltava ao seu posto de espera.
A) Adjetivo
B) Substantivo
C) Verbo
D) Advérbio
36. Assinale a alternativa onde o predicado é verbal.
A) O cão corria saltitante.
B) O jovem morreu num bombardeio.
C) A vila parece boa para a família.
D) O rapaz saiu alegre do trabalho.
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37. Qual a classe gramatical da palavra grifada no período abaixo:
Mas eu avisei que o tempo era de guerra, o jovem foi convocado.
A) Adjetivo
B) Verbo
C) Substantivo
D) Advérbio

38. Complete os períodos abaixo com: há, à, a.
A) Eu já me havia sujeitado ..... duas operações.
B) Essa página foi escrita ..... lápis.
C) Logo ali em frente ..... uma farmácia.
D) Ele foi .... biblioteca.
Marque a alternativa correta:
A
há
há
a
B
a
a
há
C
à
há
há
D
à
a
há

à
à
a
há

39. Preencha as lacunas com: que/quê, porque/porquê, por que/por quê:
A) ........... ele não veio?
B) O relógio ........... comprei não funcionava.
C) Muitas vezes erramos .......... não pensamos ao agir.
D) Jamais se soube .......... de sua renúncia.
Marque a alternativa correta:
A
Por que
quê
B
Porque
que
C Por quê
que
D Por que
que

por que
porque
por que
porque

o porquê
o porquê
o por quê
o porquê

40. Preencha as lacunas.
Era para ...... falar ...... ontem, mas não ....... encontrei em parte alguma.
A) eu / com ele / o
B) mim / consigo / o
C) eu / com ele / lhe
D) mim / contigo / te
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CONHECIMENTOS GERAIS – NIVEL MÉDIO
41. O Município de Arantina está localizado a aproximadamente 360 km da
capital do Estado de Minas Gerais.
Marque V para as alternativas Verdadeiras e F para as alternativas Falsas:
A
Pertence a microrregião do sul/sudoeste do Estado de Minas
Gerais.
B

No censo de 2013 (IBGE), sua população era de 2.888
habitantes.

C

O Município ocupa uma área de 89,383 km² e foi emancipado
pela Lei Estadual nº 2.764, de 30 de dezembro de 1962.

D

Aproximadamente, 60% (sessenta por cento) de sua população
está concentrada na área urbana do Município.

Marque a alternativa:
A F V F V
B

V

V

F

V

C

V

F

V

F

D

V

V

V

F

42. Em qual país está localizada a Torre de Pisa?
A) Itália
B) Bélgica
C) França
D) Inglaterra
43. Assinale o nome do Estado Brasileiro no qual está localizada “A
Chapada Diamantina” - região de serra e de rara beleza:
A) Mato Grosso
B) Bahia
C) Minas Gerais
D) Pará
44. Embora o Brasil esteja colocado entre os países mais populosos do
mundo, quando se relaciona sua população total com a área do País
obtém-se um número relativamente baixo. A essa relação damos o
nome de:
A) Índice de desenvolvimento
B) Densidade demográfica
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C) Taxa de crescimento
D) Taxa de natalidade
45. A posse do Papa Francisco marca uma alteração na Igreja Católica,
após dois mandatos de papas com um perfil mais conservador: João
Paulo II (1978-2005) e Bento XVI (2005-2013). São algumas das ações
implementadas pelo Papa Francisco. EXCETO:
A) A busca do diálogo com outras religiões (e até com os ateus).
B) Um olhar mais voltado para os pobres e os países periféricos.
C) A centralização da Igreja e a quebra de hierarquias do catolicismo.
D) Severa apuração em relação às denúncias de corrupção e pedofilia
por parte dos sacerdotes.
46. Sobre o aborto no Brasil, podemos afirmar que:
I.
O aborto é permitido quando a mulher é vítima de violência
sexual.
II.
O aborto é permitido se o feto é anencéfalo (sem cérebro).
III.
O aborto é permitido se há risco de morte para a gestante.
IV.
O aborto é permitido se o feto tem microcefalia (mal formação no
sistema nervoso central).
Estão CORRETAS:
A) I e II, apenas
B) I, II e III, apenas
C) I, II e IV, apenas
D) I, II, III e IV
47. Sobre a situação dos países da América Latina são verdadeiras as
alternativas abaixo. EXCETO:
A) Na Venezuela, a conquista da maioria das cadeiras na Assembléia
pela oposição põe fim a 16 anos de hegemonia Chavista no
Congresso e agrava a tensão política.
B) Na Bolívia, o presidente Evo Marales governa desde 2006 com forte
apoio popular e de movimentos sociais
C) O Paraguai está suspenso do Mercosul e da União da Nações SulAmericanos (UNASUAL).
D) Nas eleições de dezembro de 2013, o Chile colocou novamente no
poder a socialista Michelle Bachelet.
48. O surto de zika, associado aos casos de microcefalia, e a epidemia de
dengue em 2015 mostram que as doenças infecciosas ainda são um
grande problema de saúde pública no Brasil.
Sobre o assunto acima, assinale a alternativa INCORRETA:
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A) No Brasil, militares da Marinha, do Exército e da Aeronáutica foram
convocados para vistoriar residências em todo país para combater
focos de proliferação do mosquito.
B) As doenças infecciosas não são muito comuns em regiões tropicais e
equatoriais nas quais o clima úmido e quente desfavorece a
proliferação de vetores.
C) Historicamente, as doenças infecciosas foram as grandes ameaças à
saúde humana.
D) Na segunda metade do século XX, as ameaças à saúde por doenças
infecciosas perderam forças, graças ao maior acesso das pessoas a
formas de prevenção, ao desenvolvimento de antibióticos e de
vacinas e das melhorias nos serviços médico e de saneamento.
49. Sobre o “Acordo de Paris” (COP-21), são verdadeiras as alternativas
abaixo, EXCETO:
A) Foi assinado por 195 países – membros da Convenção das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima.
B) Foi realizado em dezembro de 2015 em Paris.
C) Os países signatários do novo acordo deverão realizar ações para
tentar conter o aumento da temperatura média de Terra em 2ºC
ainda neste século.
D) O acordo de Paris não prevê o apoio financeiro aos países em
desenvolvimento.
50. Marque V nas alternativas Verdadeiras e F nas alternativas Falsas:
A) (
) Os estados que compõem a Região Sudeste do Brasil são:
Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Espírito Santo.
B) (
) Em 2013, o Brasil comemorou 25 anos da Constituição da
Federal que marcou a transição entre a ditadura e a democracia. O
primeiro presidente eleito por voto popular na “Nova República” foi
Itamar Franco.
C) (
) Após acidente, 33 mineiros ficaram isolados no subterrâneo de
uma mina durante 66 dias, a 700 metros de profundidade. Foram salvos
em uma operação que durou, aproximadamente 2 horas e 30 minutos.
Este acidente aconteceu na Colômbia.
D) (
) Tivemos três grandes acidentes no Mundo causados pela
energia nuclear. O primeiro em março/1979, no Estado Norte Americano
da Pensilvânia, na usina nuclear de Three Mile Stand. O segundo na
então URSS, em 1986, na cidade de Chernobil, atualmente, Ucrânia. O
terceiro em março de 2011, na usina nuclear Fukushima no Japão,
devido a um maremoto.
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