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CÂMARA MUNICIPAL DE ITATIAIA/RJ 
      

 Concurso Público – Edital nº 001/2017 
 
 
 

DIGITADOR 
 

INSTRUÇÕES PARA A REALIZAÇÃO DA PROVA ESCRITA 
 
 

 
 DURAÇÃO DA PROVA:  

 

o Tempo máximo: 3 horas, incluso tempo para preenchimento da folha de respostas.   

o Tempo mínimo de permanência na sala: 30 minutos. 

 
 CADERNO DE QUESTÕES: 

 

o Este caderno é composto de 30 questões objetivas de múltipla escolha. 

o   Confira se o seu caderno possui todas as páginas.  

o Utilize o Caderno de Questões como rascunho, transferindo as alternativas assinaladas 
para a Folha de Respostas. 

o Ao terminar a prova, o candidato entregará ao Fiscal de Sala, obrigatoriamente, o Caderno 
de Questões. 
 
 

 FOLHA DE RESPOSTAS: 
 

o Leia atentamente as instruções constantes em sua Folha de Respostas. 

o Utilize somente caneta esferográfica azul ou preta para preencher sua Folha de Respostas.  

o NÃO HAVERÁ TROCA DA FOLHA DE RESPOSTAS, portanto, tenha muita atenção ao 

assinalar a alternativa escolhida. 

o Assinale apenas UMA alternativa para cada questão. 

o Serão consideradas incorretas as questões com dupla marcação ou com rasuras. 

o O campo da alternativa escolhida deverá ser preenchido por inteiro, conforme instrução 
constante na própria Folha de Respostas. 

o Não esqueça de assinar a sua folha de respostas personalizada e devolvê-la ao fiscal. 
 

Qualquer intercorrência, comunique ao fiscal responsável pela aplicação da prova.  

(ATENÇÃO) Anotação das alternativas assinaladas pelo candidato para posterior conferência. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

               

http://www.rboconcursos.com.br/
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LÍNGUA PORTUGUESA 
 
Leia o texto abaixo e responda às questões de 1 a 7: 
 

 

ENTÃO, ADEUS! 

(Lygia Fagundes Telles) 

 

        Isto aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu visitava 

a mais antiga e arruinada igreja que encontrei por lá, perdida na 

última rua do último bairro. Aproximou-se de mim um padre 

velhinho, mas tão velhinho, tão velhinho que mais parecia feito 

de cinza, de teia, de bruma, de sopro do que de carne e osso. 

Aproximou-se e tocou o meu ombro: 

   — Vejo que aprecia essas imagens antigas — sussurrou-

me com sua voz débil. E descerrando os lábios murchos num 

sorriso amável: - Tenho na sacristia algumas preciosidades. Quer 

vê-las? 

      Solícito e trêmulo foi-me mostrando os pequenos 

tesouros da sua igreja: um mural de cores remotas e tênues como 

as de um pobre véu esgarçado na distância; uma Nossa Senhora 

de mãos carunchadas e grandes olhos cheios de lágrimas; dois 

anjos tocheiros que teriam sido esculpidos por Aleijadinho, pois 

dele tinham a inconfundível marca nos traços dos rostos severos 

e nobres, de narizes já carcomidos... Mostrou-me todas as 

raridades, tão velhas e tão gastas quanto ele próprio. Em 

seguida, desvanecido com o interesse que demonstrei por tudo, 

acompanhou-me cheio de gratidão até a porta. 

— Volte sempre — pediu-me.                            

— Impossível — eu disse. — Não moro aqui, mas, em todo 

o caso, quem sabe um dia...    — acrescentei sem nenhuma 

esperança. 

  — E então, até logo! — ele murmurou descerrando os 

lábios num sorriso que me pareceu melancólico como o destroço 

de um naufrágio. 

    Olhei-o. Sob a luz azulada do crepúsculo, aquela face 

branca e transparente era de tamanha fragilidade, que cheguei a 

me comover. Até logo?... “Então, adeus!”, ele deveria ter dito. Eu 

ia embarcar para o Rio no dia seguinte e não tinha nenhuma ideia 

de voltar tão cedo à Bahia. E mesmo que voltasse, encontraria 

ainda de pé aquela igrejinha arruinada que achei por acaso em 

meio das minhas andanças? E mesmo que desse de novo com 

ela, encontraria vivo aquele ser tão velhinho que mais parecia um 

antigo morto esquecido de partir?!... 

       Ouça, leitor: tenho poucas certezas nesta incerta vida, 

tão poucas que poderia enumerá-las nesta breve linha. Porém, 

uma certeza eu tive naquele instante, a mais absoluta das 

certezas: “Jamais o verei.” Apertei-lhe a mão, que tinha a mesma 

frialdade seca da morte. 

 — Até logo! - eu disse cheia de enternecimento pelo seu 

ingênuo otimismo. 

       Afastei-me e de longe ainda o vi, imóvel no topo da 

escadaria. A brisa agitava-lhe os cabelos ralos e murchos como 

uma chama prestes a extinguir-se. “Então, adeus!”, pensei 

comovida ao acenar-lhe pela última vez. “Adeus.” 

(...) 

       Durante o jantar ruidoso e calorento, lembrei-me de 

Kipling. “Sim, grande e estranho é o mundo. Mas principalmente 

estranho...” 

    Meu vizinho da esquerda quis saber entre duas garfadas: 

— Então a senhora vai mesmo nos deixar amanhã? 

      Olhei para a bolsa que tinha no regaço e dentro da qual 

já estava minha passagem de volta com a data do dia seguinte. 

E sorri para o velhinho lá na ponta da mesa. 

  — Ah, não sei... Antes eu sabia, mas agora já não sei. 

 

http://www.releituras.com/lftelles_entaoadeus.asp - acesso em 11/01/2017 

 

 
1. Ao ler o texto apresentado, podemos notar que: 
 

I. a personagem principal se despediu do padre, 
acreditando nunca mais o ver, por isso disse Adeus. 

II. a personagem principal se despediu dizendo Adeus, 
pois não se identificou com a cidade visitada. 

III. o padre se mostrou uma pessoa pouco simpática. 
 

 É correto o que se afirma apenas em 
 

(A) I.  
(B) II.  
(C) III.  
(D) I e III.  

 

2. Leia a citação abaixo, retirada do texto acima mencionado, 
e assinale a alternativa que indica a possível substituição 
da palavra em destaque, sem prejudicar o sentido da 
mensagem.  

 

 “Sob a luz azulada do crepúsculo, aquela face branca e 

transparente era de tamanha fragilidade, que cheguei a me 
comover.” 

 

(A) da alvorada. 
(B) da morte. 
(C) do entardecer. 
(D) da palidez. 

 

3. Leia o trecho mencionado abaixo e assinale a resposta que 
representa o termo em destaque. 

 
 Ouça, leitor: tenho poucas certezas nesta incerta vida... 

 
(A) Distanciamento do leitor. 
(B) Negação do leitor. 
(C) Diálogo com o leitor. 
(D) Contradição de ideias. 
 

http://www.releituras.com/lftelles_entaoadeus.asp
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4. Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
apresenta a mesma classificação morfológica da palavra 
em destaque no trecho abaixo. 

 

        “Olhei para a bolsa que tinha no regaço e dentro da 
qual já estava minha passagem de volta com a data do dia 

seguinte.”  
  

(A) “Isto aconteceu na Bahia, numa tarde em que eu 

visitava a mais antiga e arruinada igreja que encontrei 
por lá, perdida na última rua do último bairro.” 

(B) Porém, uma certeza eu tive naquele instante, a mais 

absoluta das certezas(...) 
(C) — Então a senhora vai mesmo nos deixar amanhã? 
(D)  — Até logo! - eu disse cheia de enternecimento pelo 

seu ingênuo otimismo. 
 

5. No trecho “Jamais o verei”, o pronome oblíquo “o” está 

proclítico, isto é, atraído para antes do verbo. Assinale a 
alternativa que apresenta outro pronome proclítico atraído 
pela mesma razão que o termo acima. 

 

(A) Aqui a encontrarei. 
(B) Tudo me incomoda neste lugar. 
(C) Nunca se viram antes. 
(D) Quem te convidou para sair? 

 

6. Assinale a alternativa que apresenta a correta classificação 
da palavra em destaque. 

 

 “Antes eu sabia, mas agora já não sei” 
 

(A) Pronome.  
(B) Advérbio. 
(C) Preposição. 
(D) Conjunção.  

 

7. “Ouça, leitor: tenho poucas certezas nesta incerta vida(...) 
 

 Assinale a alternativa em que a palavra destacada 
apresenta o mesmo tempo verbal da palavra em destaque 
no trecho acima. 

 

(A) (...) acrescentei sem nenhuma esperança. 

(B) — Até logo! - eu disse cheia de enternecimento pelo 

seu ingênuo otimismo.. 

(C) E mesmo que voltasse, encontraria ainda de pé 
aquela igrejinha arruinada(...) 

(D)   — Ah, não sei... Antes eu sabia, mas agora já não 
sei. 

 

8. Assinale a alternativa que apresenta correta pontuação. 
 

(A) “Nas primeiras etapas do Sistema Solar os impactos, 
eram muito abundantes por isso é mais natural que 
vários deles tenham formado a Lua, em vez de um em 
especial.” 

(B) “Nas primeiras etapas do Sistema Solar, os impactos 
eram muito abundantes, por isso é mais natural que 
vários deles tenham formado a Lua, em vez de um em 
especial.” 

(C) “Nas primeiras etapas do Sistema Solar, os impactos 
eram muito abundantes por isso é mais natural que 
vários deles tenham formado a Lua em vez de um em 
especial.” 

(D) “Nas primeiras etapas, do Sistema Solar, os impactos 
eram, muito abundantes, por isso é mais natural, que 
vários deles tenham formado a Lua, em vez de um em 
especial.” 

 
 
 
 

9. Assinale a alternativa correta quanto ao emprego da crase. 
 

(A) Fui assistir à peça de teatro ontem. 
(B) A enfermeira assistiu à paciente com problema 

cardíaco. 
(C) Eu me referi à esta menina 
(D) Completei as atividades de ponta à ponta. 

 

10. Assinale a alternativa em que todas as palavras estejam 
grafadas corretamente. 

  

(A) Não foi trabalhar hoje por que não há transporte. Tudo 
paralizado. 

(B) Para ligar em outro ramal, é necessário discar 
asterisco. 

(C) Todos cometemos erros. É necessário compreenção. 
(D) O digitador analizou os relatórios, estavam idênticos. 

 

MATEMÁTICA 
 
 

11. Um determinado digitador profissional trabalha como 
funcionário temporário na edição de um jornal de grande 
circulação. Foi acordado que ele receberia X reais por cada 
página digitada. Ao final do mês, ele recebeu R$ 1.009,50 
por ter digitado 673 páginas.  O valor acordado de X, usado 
no pagamento deste digitador, é 

 

(A) R$ 1,60. 
(B) R$ 1,70. 
(C) R$ 1,50. 
(D) R$ 1,40. 

 

12. As entradas de um estádio de futebol contam com 
seguranças que revistam os torcedores para que não 
entrem com objetos proibidos. Os organizadores calculam 
que cada segurança precisa de 20 segundos para revistar 
corretamente cada torcedor. Considerando que são 48 
seguranças divididos em 2 entradas do estádio, que foram 
vendidas 17.280 entradas para o jogo e que todos os 
seguranças mantêm a velocidade e a quantidade constante 
de revistas durante todo o tempo, são necessários para 
revistar todos os torcedores 
 

(A) 2 horas. 
(B) 1 hora e 30 minutos. 
(C) 2 horas e 30 minutos. 
(D) 3 horas. 

 

13. Um digitador aceitou um trabalho temporário em uma 
editora. O contrato dizia que, para esse trabalho, ele 
ganharia R$ 1,50 por página digitada. Se, ao final do 
contrato, o digitador recebeu R$ 864,00, ele digitou 

 

(A) 576 páginas. 
(B) 724 páginas. 
(C) 487 páginas. 
(D) 668 páginas. 

 

14. Em uma receita de quibe de forno, além de alho, cebola, 
hortelã, sal e pimenta, são utilizados 500 gramas de carne 
moída, 250 gramas de trigo para quibe e 350 mililitros de 
água fervente. Essa receita serve 6 pessoas. 
Para um jantar de família com 18 pessoas que comerão 
quibe de forno, serão utilizados 

 

(A) 1,3 kg de carne moída, 0,75 kg de trigo para quibe e 
1,050 L de água. 

(B) 1,5 kg de carne moída, 0,9 kg de trigo para quibe e 
0,7 L de água. 

(C) 1,3 kg de carne moída, 0,9 kg de trigo para quibe e 
0,7 L de água. 

(D) 1,5 kg de carne moída, 0,75 kg de trigo para quibe e 
1,050 L de água. 
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15. Uma empresa possui 600 funcionários. 60% são do sexo 
masculino. Dentre os funcionários do sexo feminino, 20% 
são formadas em administração. Dentre elas, 50% são 
gerentes. A porcentagem de funcionários do sexo feminino, 
que são formadas em administração e são gerentes, é 

 

(A) 48. 
(B) 24. 
(C) 36. 
(D) 72. 

 

16. Para acondicionar um novo produto, uma fábrica 
encomendou uma embalagem com medidas 15 cm de 
comprimento, 30 cm de largura e 5 cm de altura. O mesmo 
produto será feito em embalagem promocional tamanho 
família, que tem que ter o dobro do volume da embalagem 
original. As dimensões da embalagem que respeitam essa 
condição para essa embalagem promocional (ter o dobro 
do volume da original) é 
 

(A) 20 cm de comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de 
altura. 

(B) 30 cm de comprimento, 5 cm de largura e 5 cm de 
altura. 

(C) 20 cm de comprimento, 5 cm de largura e 15 cm de 
altura. 

(D) 30 cm de comprimento, 15 cm de largura e 10 cm de 
altura. 

 

17. Um dentista começa o atendimento em seu consultório às 
7:00 e finaliza os atendimentos às 17:00, parando apenas 
para almoçar das 11:00 às 13:00. Considerando que ele 
atende 16 pacientes por dia sem trabalhar mais horas que 
a estipulada, ele demora para atender cada paciente 

 

(A) 15 minutos. 
(B) 20 minutos. 
(C) 30 minutos. 
(D) 40 minutos. 

 

18. Um shopping center vai sortear, em uma campanha, 4 
prêmios entre os clientes cadastrados. O ganhador do 
quarto prêmio vai receber R$ 15.000,00; o ganhador do 
terceiro prêmio receberá R$ 30.000,00; o ganhador do 
segundo prêmio receberá R$ 45.000,00 e o ganhador do 
primeiro prêmio receberá R$ 60.000,00. A fração que 
mostra exatamente a soma dos valores do quarto prêmio e 
do primeiro prêmio é 
 

(A)  
3

4
 

 

(B)  
1

6
 

 

(C)  
4

8
 

 

(D)  
2

5
 

 
 

 

19. Um paciente precisa tomar dois remédios algumas vezes 
ao longo do dia. Um dos remédios ele toma a cada 4 horas 
e o outro remédio ele toma a cada 6 horas. Se ele tomou 
os dois remédios às 6h, ele tomará os remédios juntos 
novamente às 
 

(A) 18h. 
(B) 14h. 
(C) 12h. 
(D) 10h. 
 

 
 
 

20. Analise a sequência a seguir:  
 

(3, 3, 6, 9, 15, 24, 39, …, ...) 
 

 A soma dos próximos dois termos dessa sequência será de  
 

(A) 63. 
(B) 102. 
(C) 143. 
(D) 165. 

 
 

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS 
 

21. No exercício da função pública, espera-se que o servidor 
 

(A) seja leal à instituição a que servir, no limite do seu 
interesse. 

(B) observe as normas, regulamento e seu entendimento 
pessoal nas decisões que tomar. 

(C) cumpra as ordens dos seus superiores, mesmo que 
manifestamente contrárias às normas e 
regulamentos. 

(D) represente, entre outras coisas, contra abuso de 
poder. 

 

22. De acordo com o Regimento Interno na Câmara Municipal 
de Itatiaia, assinale a alternativa correta. 

 

(A) Compete ao Primeiro Secretário substituir 
imediatamente o Presidente da Câmara em suas 
faltas e ausências, impedimento ou licenças. 

(B) No recinto de reuniões do Plenário, poderão ser 
afixados símbolos, quadros, faixas, cartazes ou 
fotografias que promovam visão religiosa. 

(C) A Comissão de Representação e Relações Públicas 
faz parte das Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal. 

(D) As resoluções submetidas à votação destinam-se a 
regular matérias de exclusiva competência da 
Câmara, sem sanção do Prefeito e que tenham valor 
externo. 

 

23. Acerca da organização da agenda, assinale a alternativa 
correta. 

 

(A) A função da agenda é registrar atividades, reuniões, 
e outros compromissos, para que ateste a existência 
de tais eventos, servindo, mais tarde, como prova 
desses fatos. 

(B) O ideal é que a pessoa responsável pela organização 
da agenda tenha a sua própria agenda e a do seu 
líder, e que os compromissos sejam marcados a lápis. 
Ambas as agendas devem estar de acordo uma com 
a outra. 

(C) A agenda do executivo deve conter entrevistas, 
reuniões, contatos e outras informações importantes. 
Deve-se evitar anotar informações como obrigações 
trabalhistas e pagamentos de funcionários, e também 
aquelas de cunho pessoal, como aniversários. 

(D) Deve-se buscar uma forma padrão e única de se 
marcar um compromisso, assim como eleger 
somente uma ocasião, para evitar sobrecarga de 
informações. 

 

24. De acordo com a Lei Municipal nº. 770 de 2016, o Gabinete 
da Presidência da Câmara Legislativa será composta pelos 
seguintes servidores, EXCETO pelo 

 

(A) Assessor Parlamentar. 
(B) Vice-Presidente da Câmara. 
(C) Diretor de Suporte Administrativo. 
(D) Diretor de Suporte Técnico. 
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25. A forma tradicional de se empregar o vocativo em 
correspondências endereçadas aos reitores de 
universidade é 

 

(A) Magnífico Reitor.  
(B) Ilustríssimo Reitor. 
(C) Excelentíssimo Reitor. 
(D) Reverendíssimo Reitor. 

 

26. O usuário que, trabalhando com o Sistema MS-Windows 7, 
desejar acessar instantaneamente a área de trabalho, sem 
fechar as janelas que já estão abertas, poderá usar o atalho 

 

(A) Ctrl+F4 ou Art+F4. 
(B) janela do Windows+D ou janela do Windows+M. 
(C) F1 ou F7. 
(D) Ctrl+Shift+P ou Ctrl+Shift+F. 

 

27. Em uma pasta de documentos do Sistema MS-Windows 7 
que contenha outras pastas de arquivos, arquivos de 
extensão .docx, arquivos de extensão .rar e arquivos de 
extensão .exe, ao clicar em classificar por tipo, seja na 
ordem crescente ou decrescente, os arquivos que serão 
deslocados cada um para sua extremidade serão 

 

(A) arquivos de extensão .docx e arquivos de extensão 
.exe. 

(B) pastas de arquivos e arquivos com extensão .exe. 
(C) arquivos de extensão docx e arquivos de extensão 

rar. 
(D) arquivos de extensão docx e pastas de arquivos. 

 

28. Os botões abaixo, presentes no MS Word 2010, em seu 
modo padrão, tem como função, respectivamente, 
 
 
 
(A) Alterar a fonte / Efeitos de Texto e Tipografia / Realçar 

o texto.  
(B) Aumentar tamanho da fonte / Mudar a cor da fonte / 

Realçar o texto. 
(C) Alterar para maiúsculas / Mudar a cor do fundo do 

texto / Mudar a cor do texto. 
(D) Efeitos de Texto e Tipografia / Realçar o texto / Mudar 

a cor do texto.  
 

29. No MS Excel 2010, em seu modo padrão, temos na aba 
“Exibição” a seguinte ferramenta: 

 
 

  
 
 
 
 Assinale a alternativa que apresenta sua função. 

 

(A) Dividir a janela em diferentes painéis, cada um deles 
com rolagem separada. 

(B) Manter linhas ou colunas específicas visíveis durante 
a rolagem na planilha. 

(C) Empilhar as janelas abertas para que possa vê-las 
todas de uma só vez. 

(D) Ocultar as linhas de grade exibidas em torno das 
células. 

 

30. Considerando o aplicativo MS-Outlook, assinale a 
alternativa que apresenta o atalho no teclado a ser 
executado quando se deseja encaminhar uma mensagem 
selecionada. 
 

(A) Ctrl+F 
(B) Ctrl+E 
(C) Ctrl+F+W 
(D) Ctrl+> 

 


