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“Os bancos já estão obrigados a substituir de imediato
notas falssas sacadas em seus caixas eletrônicos. A
decissão, tomada pelo Conselho Monetário Nacional
(CMN) no fim de maio, foi regulamentada pelo Banco
Central nesta semana. Até então, não havia uma regra
fixa e, em alguns casos, a troca chegava a demorar até
180 dias.
Ao anunciar a medida do CMN no fim de maio, Marcelo
Cota, do Banco Central, esplicou que a decisão dos
bancos de trocar as notas dependia da relação das
instituições
financeiras
com
seus
clientes.”
(G1.Globo.com)
1- No texto acima, quantas palavras estão escritas
incorretamente:
a) Uma.
b) Duas.
c) Três.
d) Quatro.
e) Nenhuma.
“Desenas(1) de cobertores cinsentos(2) amontoados
amanheceram espalhados em vários pontos do Centro
de São Paulo nesta terça-feira (21). Segundo
moradores de rua, os cobertores são doações que
foram abandonadas por pessoas que dormiram nos
locais e não foram recolhidas pela Prefeitura de São
Paulo.
O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad (PT),
afirmou nesta terça-feira que a seladoria(3) passou a
ter um cuidado adicional(4) com os objetos dos
moradores de rua, como cobertores, após polêmica
sobre supostos excessos cometidos pela Guarda Civil
Metropolitana (GCM). Para o prefeito, houve ‘uso(5)
político’ do tema.” (G1.Globo.com)
2- Indique o número referente à palavra que realmente
deve ser escrita com “s”:
a) 1.
b) 2.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
“O comerciante Gaspar Landim dos Reis, de 64 anos,
não rasga dinheiro. Desde que abriu um boteco na
esquina de casa, num bairro popular de São José dos
Campos, no interior paulista, ele tratou de deixar bem
claras as regras do estabelecimento. A plaqueta
pregada numa das paredes vermelhas da birosca sem
eira nem beira alerta: ‘Se você não tem vergonha de
pedir fiado, não tenho vergonha de dizer não’.
Enquanto servia uma dose de Jurubeba Leão do Norte
a um cliente assíduo, ele contou a ÉPOCA como se viu
envolvido num esquema que provocou um prejuízo de
R$ 9,5 milhões à Secretaria Estadual de Saúde. Se
não tivesse sido descoberto a tempo, o caso poderia
ter consumido cerca de R$ 40 milhões. Bem mais
complexo que o boteco de Reis, o Sistema Único de
Saúde (SUS) tem sido obrigado pela Justiça a rasgar
dinheiro todos os dias.” (Época.com)
3- As palavras grifadas no texto acima são todas:
a) Substantivo.

b) Artigo.
c) Pronome.
d) Conjunção.
e) Advérbio.
4- A divisão silábica está errada em:
a) Sá-bi-o.
b) A-bran-dar.
c) A-char.
d) Qua-dro.
e) Ca-len-dá-rio.
5- A palavra monossílaba é:
a) Café.
b) Há.
c) Bomba.
d) Jaca.
e) Árvore.
6- “Cacho” é o coletivo de “frutas” e “enxoval” é de:
a) Enxadas.
b) Livros.
c) Roupas.
d) Chapéus.
e) Calçados.
7- “Triplo” é numeral:
a) Coletivo.
b) Multiplicativo.
c) Fracionário.
d) Cardinal.
e) Ordinal.
8- O plural está errado em:
a) Não fiquem tristes, a saudade logo passa.
b) Quantas nuvens existem no céu?
c) Os pezinhos estavam todos sujos.
d) Os guardas-roupas estão cheios de roupas.
e) Os animais correram com medo do domador.
Matemática
9- O MMC(34, 29, 49):
a) 45314
b) 46314
c) 47314
d) 48314
e) 49314
10- O MDC(10, 24, 39):
a) 1
b) 2
c) 3
d) 4
e) 5
11- O MMC(12, 36, 48):
a) 124
b) 134
c) 144
d) 154
e) 164
12- O MMC(54, 68, 36) é:
a) 1536
b) 1636
c) 1736
d) 1836
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e) 1936

e) CTRL + ALT + Z.

13- Na escola Coronel, a média final a ser alcançada
por qualquer aluno no intuito de obter aprovação é 7,0.
Rafael obteve as seguintes notas na disciplina de
Português durante o ano letivo:
1º Bim 5,5
2º Bim 7,0
3º Bim 9,0
4º Bim 8,0
A média final de Rafael foi:
a) 3,4
b) 4,4
c) 5,4
d) 6,4
e) 7,4

20- São opções do Painel de Controle no Microsoft
Windows, exceto:
a) vídeo;
b) adicionar ou remover Hardware;
c) adicionar ou remover Programas;
d) mouse.
e) Idioma e teclado

14- Qual a média aritmética entre os números 3, 4, 6, 9
e 13.
a) 5
b) 6
c) 7
d) 8
e) 9
15- Qual a média aritmética ponderada dos números
35, 20 e 10.
a) 21,67 (considerando o peso I)
b) 22,67 (considerando o peso I)
c) 23,67 (considerando o peso I)
d) 24,67 (considerando o peso I)
e) 25,67 (considerando o peso I)
16- Em uma sequência de 8 jogos amistosos, o time A
obteve os seguintes resultados: 4x2, 3x0, 4x2, 0x1,
2x2, 3x0, 4x4, 2x0. Qual a média de gols marcados
pelo time A nesses jogos amistosos?
a) 1,75 gols
b) 2,75 gols
c) 3,75 gols
d) 4,75 gols
e) 5,75 gols
Informática
17- Qual comando é utilizado no “prompt de Comando”
do Microsoft Windows para verificar se há resposta do
servidor?
a) ipconfig;
b) sfc;
c) taskkill /f /im;
d) ping;
e) shutdown.
18-Qual destes não é considerado um Sistema
Operacional?
a) UBUNTU;
b) MacOS X;
c) WINDOWS;
d) FEDORA;
e) PRINCESS.
19- No Microsoft Office Word, qual comando é utilizado
para refazer/repetir uma ação que foi desfeita?
a) CTRL + Z;
b) CTRL + T;
c) CTRL + Y;
d) ALT + U;

21- No BROFFICE WRITER qual comando é utilizado
para buscar o ultimo termo de pesquisado?
a) Ctrl+Shift+F ;
b) Ctrl + Shift + Y;
c) Ctrl+B;
d) Shift+F1;
e) Ctrl+Shift+R.
22- Qual o comando utilizado para “desproteger
planilha” no BROFFICE WRITER?
a) CTRL+Shift +Enter;
b) CTRL+Shift +F11;
c) CTRL+Delete;
d) CTRL+Shift + T;
e) Shift+Up.
Conhecimentos Gerais
23-Como ficaram conhecidos os grupos de
manifestantes que, durante os protestos em diversas
cidades brasileiras, se destacaram por atos de
violência e vandalismo contra o patrimônio público e o
privado, bem como o ataque não apenas a forças da
polícia, mas também a próprios manifestantes e
veículos da imprensa?
a) Paint dogs
b) Black dogs
c) Black blocks
d) Black cats
e) Black birds
24- O fim do período absolutista ficou conhecido como:
a) Despotismo sem causa
b) Revolução Russa de 1917
c) Revolução do Proletariado
d) Revolução Francesa
e) Independência das 13 Colônias
25- Qual estado brasileiro abaixo não é banhado pelo
oceano?
a) Rio de Janeiro
b) Ceará
c) Rio Grande do Sul
d) Amazonas
e) Espírito Santo
26-O gentílico das pessoas quem nascem no Estado
do Acre é?
a) acristico
b) acreano
c) acreense
d) acrino
e) acriado
27- A bandeira abaixo pertence ao?

CONCURSO PÚBLICO – Edital nº 01/2016
Câmara Municipal de Mongaguá/SP
técnicos ou habilidade para realizar as manobras
necessárias ao ato de dirigir. Ex: Não conseguir manter
o veículo parado em um aclive.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e III
e) Todas as afirmativas

a) Austrália
b) Império Britânico
c) Venezuela
d) Inglaterra
e) Canadá
28- No ano de 1798 ocorreu no Brasil à conjuração
baiana conhecida como revolta dos Alfaiates, a revolta
tinha como causa, o fato dos preços das mercadorias
estarem elevados e a carências de alguns produtos,
deixando a população insatisfeita. Um dos principais
líderes desse movimento foi o Senhor?
a) Cipriano Barata
b) Luís Gonzaga das Virgens
c) Manuel Francisco dos Santos
d) João de Deus do Nascimento
e) Fernando Pertame
Conhecimento Específico
29- Em pesquisas em todo o mundo, foram observadas
as seguintes causas:
I- Problemas Mecânicos- 30%
II- Problemas de Vias- 06%
III- Problemas com o condutor- 64%
Está correto o que se afirma em
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
30- Dentre os principais problemas com o condutor,
temos:
I- Dirigir sob efeito de álcool ou de substância
entorpecente;
II- Imprudência- velocidade inadequada
III- Imperícia- inexperiência ou falta de conhecimento
local
IV- Negligência- falta de atenção, falha de observação
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas I, II e IV
e) Todas as afirmativas
31- Analise as afirmativas:
I- NEGLIGÊNCIA Ocorre quando o condutor tem
conhecimento das leis e regras de trânsito e deixa de
respeitá-las. Ex.: trafegar com velocidade inadequada
para a via, avançar sinal vermelho, entre outras
II- IMPRUDÊNCIA: Ocorre quando o condutor deixa de
realizar a manutenção do veículo. Ex: Conduzir veículo
que apresente equipamento obrigatório inoperante.
III- IMPERÍCIA Ocorre quando o condutor é imperito na
prática da direção, ou seja: não possui conhecimentos

32- Um motorista com sono representa uma ameaça
igual ou maior à segurança das pessoas do que um
condutor
que
dirige
embriagado.
Pesquisas
comprovam que a sonolência prejudica os reflexos e a
atividade psicomotora bem mais que o álcool, fato que
explica o alto índice de acidentes envolvendo
motoristas sonolentos. Estima-se que mais de 15% dos
desastres nas rodovias brasileiras têm como causa “o
velho cochilo”. Consideramos medidas defensivas:
I- Evite as bebidas alcoólicas e durma bem.
II- Um bom planejamento pode ajudar a distribuir os
períodos para dormir e trabalhar.
III- Não dirija e procure orientação médica se você
sofre de algum distúrbio do sono, como a apnéia
(parada da respiração).
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I
b) Apenas II
c) Apenas III
d) Apenas I e II
e) Todas as afirmativas
33- A bebida alcoólica é responsável por _______ dos
acidentes automobilísticos com vítimas fatais. Qual das
alternativas melhor preenche a lacuna acima:
a) 65%
b) 70%
c) 75%
d) 80%
e) 85%
34- Nem todo mundo está preparado para assumir a
liderança após um acidente. Este pode ser o seu caso,
mas numa emergência, você poderá ter que tomar a
frente. Siga as recomendações adiante, para que todos
trabalhem de forma organizada e eficiente, diminuindo
o impacto do acidente:
I- Mostre decisão e firmeza nas suas ações;
II- Não peça ajuda aos outros envolvidos no acidente e
aos que estiverem próximos;
III- Não distribua tarefas às pessoas,
IV- Forme equipes para executar as tarefas.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas I e IV
e) Todas as afirmativas
35- O emprego de pessoas sinalizando é bastante
eficiente, porém é sempre arriscado. Ao se colocar
pessoas na sinalização, é necessário tomar alguns
cuidados:
I- Suas roupas devem ser coloridas e contrastar com o
terreno;
II- As pessoas devem ficar na lateral da pista sempre
de frente para o fluxo dos veículos;
III- Devem ficar o tempo todo agitando um pano
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colorido para alertar os motoristas.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
36- Para usar seu extintor, siga as instruções:
I- Mantenha o extintor em pé, na posição vertical;
II- Dirija o jato para a base das chamas e não para o
meio do fogo;
III- Não quebre o lacre e acione o gatilho;
IV- Não faça movimentos em forma de leque, cobrindo
toda a área em chamas;
V- Jogue o conteúdo aos poucos. Para um melhor
resultado, empregue grandes quantidades de produto,
se possível com o uso de vários extintores ao mesmo
tempo.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Apenas IV e V
e) Todas as afirmativas
37- Você só quer ajudar, mas muitos são os
procedimentos que podem agravar a situação das
vítimas. Os mais comuns e que você deve evitar são:
I- movimentar uma vítima
II- retirar capacetes de motociclistas
III- aplicar torniquetes para estancar hemorragias
IV- dar alguma coisa para a vítima tomar
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas III e IV
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas
38- De acordo com o código de trânsito brasileiro- Art.
24. Compete aos órgãos e entidades executivos de
trânsito dos Municípios, no âmbito de sua
circunscrição:
I – não cumprir e fazer cumprir a legislação e as
normas de trânsito, no âmbito de suas atribuições;
II - planejar, projetar, regulamentar e operar o trânsito
de veículos, de pedestres e de animais, e promover o
desenvolvimento da circulação e da segurança de
ciclistas;
III - implantar, manter e operar o sistema de
sinalização, os dispositivos e os equipamentos de
controle viário.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
c) Nenhuma das afirmativas
39- De acordo com o código de trânsito brasileiro- Art.
67-C. É vedado ao motorista profissional dirigir por
mais de 5 (cinco) horas e meia ininterruptas veículos
de transporte rodoviário coletivo de passageiros ou de
transporte rodoviário de cargas. Serão observados 30
(trinta) minutos para descanso dentro de cada 6 (seis)
horas na condução de veículo de transporte de carga,
sendo facultado o seu fracionamento e o do tempo de

direção desde que não ultrapassadas:
a) 2 horas e meia contínuas no exercício da condução.
b) 3 horas e meia contínuas no exercício da condução.
c) 4 horas e meia contínuas no exercício da condução.
d) 5 horas e meia contínuas no exercício da condução.
e) 6 horas e meia contínuas no exercício da condução.
40- De acordo com o código de trânsito brasileiro- Art.
89. A sinalização terá a seguinte ordem de prevalência:
I - as ordens do agente de trânsito sobre as normas de
circulação e outros sinais;
II - as indicações do semáforo sobre os demais sinais;
III - as indicações dos sinais sobre as demais normas
de trânsito.
Está correto o que se afirma em:
a) Apenas I e II
b) Apenas II e III
c) Apenas I e III
d) Todas as afirmativas
e) Nenhuma das afirmativas

