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CAMARA MUNICIPAL DE UIRAÚNA/PB  

 
 

CONCURSO PÚBLICO PARA 
PROVIMENTO DO CARGO DE Assistente Administrativo 

 
 
PORTUGUÊS 
 

            Leia o texto e responda o que se pede: 
 

 “Pode se dizer que a contribuição dos 
nordestinos para a construção de Brasília, 
sempre foi fator importante para o 
desenvolvimento do Brasil. Os candangos foram, 
eventualmente, prestimosos colaboradores da 
construção civil na década de 60. Dificilmente, 
esses heróis se negaram ao trabalho acurado e 
metódico que exigia o idealizador da capital do 
Brasil. Sua tendência espontânea era para 
atividades menos sedentárias e que pudesse 
exercer-se com força e determinação. ” 

 
01- Segundo o autor, os nordestinos: 

 
a) Colaboraram com má vontade na construção 

de Brasília. 
b) Levavam uma vida sedentária. 
c) Foi fator decisivo para o desenvolvimento do 

Brasil. 
d) Não tinham capacidades de exercer suas 

funções. 
e) Os candangos não deram nenhuma 

colaboração considerada prestimosa para o 
desenvolvimento do Brasil. 

 
02-  “trabalho acurado” é o mesmo que: 

 
a) Trabalho apressado. 
b) Trabalho aprimorado 
c) Trabalho lento. 
d) Trabalho especial. 
e) Trabalho duro. 

 
 
   Leia a tira a seguir: 

 
 
   

03-  O humor da tirinha consiste em: 
 

a) O candidato sentir-se mal durante a gravação do 
horário político. 

b) Geraldão não poder gravar o seu projeto político 
porque estava com dor-de-barriga. 

c) A aflição do amigo de Geraldão, também com dor-
de-barriga, precisar ir ao banheiro. 

d) O candidato não ter projeto político e refugiar-se no 
banheiro 

e) O plano de Geraldão ser imediatista, pessoal e 
absurdo. 

 
 

04- Em que caso todas as palavras são grafadas com J? 
 

a) Ma_estoso, ___eitoso, ___enipapo,  __erico,  a_ir 
b) Gor__eio,  ma__iar,  pa__em,  __engibre 
c) Here__e,  tre__eito,  berin__ela,  o__eriza 
d) Su__idade,  ___irau,  _____iboia,  __egue 
e) Gran__ear, re__eição, pa__é,  privilé__io 

 
 

05-  “Marcelo e Rita, apesar de terem _______, 
concordaram em provar uma deliciosa 
___________ acompanhada por uma __________ 
de café; porém, não houve __________ de se 
reconciliarem.” 

 
A alternativa que preenche corretamente 

as lacunas é: 
 

a) Rinxa – canjica  - chícara – jeito 
b) Rinxa – canjica – xícara – jeito 
c) Rixa – cangica – xícara – jeito 
d) Rixa – canjica – xícara – jeito 
e) Rixa – cangica – chícara – jeito 

 
 

06-  “A ajuda humanitária feita por um país 

desenvolvido, demonstra o seu interesse pelos 

povos sofridos desse câncer chamado 

guerra.” 

           As palavras estão corretamente acentuadas, 

pelas mesmas razões em que se encontram as 

palavras grifadas acima, na ordem: 
a) Ciência -  baú – amável 
b) Pontapés – histórico – açúcar 
c) Catástrofe – céu – difícil 
d) Cortês – pílula – tópico 
e) Igualitária – místico – solitário 
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07- Assinale a alternativa em que a pontuação 

do período é incorreta. 
 
a) Só te digo isso: Deus é fiel. 
b) Quando chegamos ao recinto, todos 

aplaudiram. 
c) O comandante fez uma só previsão; que o 

tempo não seria adequado para o pouso. 
d) Pensei que não mais seria feliz. 
e) A raposa, que é matreira, enganou o corvo. 

 
08-  Marque a alternativa em que todas as 

palavras são femininas. 
 

a) Dinamite – saca-rolhas – fama – o caixa 
b) Pijama – cólera – sanduíche – fruta-pão 
c) Lavagem – libidinagem – telefonema – clã 
d) Eclipse – sósia – variante - guaraná 
e) Libido – alface – cal – omoplata 

 
 

09- Assinale a alternativa em que as palavras 
não são sinônimas. 

 
a) Adversário – antagonista 
b) Translúcido – diáfano 
c) Semicírculo – hemiciclo 
d) Soberba – humildade 
e) Colóquio – diálogo 
 
 

 
10-  Marque a alternativa que contenha erro no 

aumentativo das palavras em questão. 
 

a) Mão: mãozorra – manzorra – manápula – 
manopla 

b) Prato: pratarraz – pratarrão – prataria – 
pratalhaz – pratázio 

c) Sapato. Sapatorra – sapatão – sapatranca 
– sapatorro 

d) Ladrão: ladravaz – ladravão – ladronaço 

– ladroaço 

e) Nariz: narigão – nariganga – narigolê – 

narilão 
 
MATEMÁTICA 
 
11 ) Sabendo que a , b são números inteiros quaisquer. 
Das afirmações: 
I.  ab é número inteiro. 
II.  a – b  é número inteiro. 
III. a + b  é número inteiro. 
IV. a : b é número inteiro. 
Pode-se concluir que: 
a) as quatro são falsas 
b) as quatro são verdadeiras 
c) apenas a (IV) é falsa. 
d) somente a (I) é verdadeira. 
e) somente a (II) e a (III) são verdadeiras 
 

 

12) A soma de 12,444... com   é igual  a: 

 
a) 13    
b) 25,333...    
c) 10    
d) 12  
e)26 
 
 
 
13) Dada a figura abaixo: 
 

 
 
Podemos afirmar que: 

a) O Barco A é 4 vezes  maior que o Barco B. 
b) O Barco A é 2 vezes  maior que o Barco B. 
c) O Barco A é  3 vezes maior que o Barco B. 
d) O Barco B é 2 vezes maior que o Barco A. 
e) O Barco B é 3 vezes maior que o Barco A. 

 
14) Um funcionário da Câmara Municipal de Uiraúna faz, 
em 12 dias um trabalho cuja dificuldade é representada 
por 0,2. Em quantos dias poderia fazer outro trabalho 
cujo coeficiente de dificuldade fosse 0,25? 
 
a) 18    
b) 16    
c) 17   
d)15   
e) 25 
 

 

 

 

 

 

A tabela a seguir será utilizada para a questão 5. 
 
 

A 

B 
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Tabela acessada em 22/08/2016 as 15:30 no site 
https://www.google.com.br/search?client=opera&q=quadro+d
e+medalhas+rio+2016 
  
15) O Brasil nas olimpíadas do Rio 2016 conquistou 19 
medalhas no total. Marque a alternativa que mostra a 
porcentagem (aproximada) de medalhas de ouro, prata 
e bronze respectivamente: 
 
a) 39%, 25% e 25% 
b) 50%, 20 % e 30% 
c) 32%, 34% e 34% 
d) 36%, 32% e 32% 
e) impossível de calcular. 
 
 
16) Considere o número  α =  
 

   ;   α tem o valor de: 

 

a)    

b)   

c) 120   
d) 135  
e) impossível de calcular. 
 
17) Doze operários fazem um serviço em 30 dias. Então 
8 operários farão o mesmo serviço em quantos dias? 
a) 40 dias  
b) 42 dias   
c) 43 dias   
d) 44 dias   
e) 45 dias 

 
18) Num cesto de frutas há somente laranjas e  
bananas. Quantas são as laranjas, se há 15 bananas e a 

razão entre o numero de laranjas e o de frutas é de ? 

a) 7     
b) 8      
c) 9       
d) 10     
e) 14 
 
 
19) Quantos dias decorreram de 20 de janeiro  a 30 de 
maio de um ano bissexto? 
a) 100 dias   
b) 111 dias  
c) 121 dias    
d) 131 dias   
e) 141 dias  
 
 
 
20) Uma herança de  R$ 145 000,00 deveria ser dividida 
por 3 irmãos. O mais velho receberá 50% da herança. 
Do que sobrou o do meio receberá 70% e o caçula 
ficará com o restante da herança. Com quantos reais da 
herança ficará O CAÇULA? 
 
A) R$ 72 500,00  
B) R$ 50 750,00   
C)R$ 21 750,00  
D)R$ 50 000,00  
E) impossível calcular 
 
 
CONHECIMENTOS GERAIS 

 
21) O nosso pais neste ano de 2016 foi assolado por 

uma epidemia de doenças transmitidas pelo o 
mosquito Aedes Aegypti , apesar de terem 
sintomas parecido uma delas pode causar 
a microcefalia em fetos. Estou me referindo a :  

 
A) Dengue  
B) Varíola 
C) Chikungunya 
D) Zika  
E) Febre amarela  

 
 

22)     Sabemos que Uiraúna é um dos principais 
municípios do Alto Sertão Paraibano devido ao 
seu comércio ativo e sua localização 
privilegiada, sendo uma das mais importantes 
rotas de ligação entre diversas microrregiões da 
Paraíba. Em qual microrregião  Paraibana este 
Município se situa :  

              
a) Cariri Ocidental 
b) Cajazeiras  
c) Piancó 
d) Sousa 
e) Litoral Norte 
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23)    No mundo atual a forma de  repartição do 
poder em três esferas de atuação designa a 
cada um deles uma função especifica. Qual 
deles exerce a função administrativas do 
estado :  

 
a) Absoluto  
b) Legislativo  
c) Executivo  
d) Judiciário  
e) Moderador  

 
 

24)      Em 05 novembro de 2015, ocorreu o pior 
acidente da mineração brasileira no 
município de Mariana, em Minas Gerais .  O 
acidente em Mariana liberou cerca de 62 
milhões de metros cúbicos de rejeitos de 
mineração, que eram formados, 
principalmente, por óxido de ferro, água e lama. 
Tal fato que nos referimos se deu devido a :  

 
a) Inundação devido a grande quantidade de chuva 

na região . 
b) Rompimento da Barragem do Fundão  da 

Mineradora Samarco . 
c) A exploração indevida dos minérios causando 

problemas nas nascentes locais  
d) As explosões feitas para minerar esta região . 
e) Um grande terremoto que levou o rompimento 

de várias barragens da região .  
 

25) O terrorismo esse inimigo sem rosto que 
cada vez mais ganha espaço nos noticiários 
nacionais e internacionais nos deixando 
amedrontados, pois não sabemos onde e quando 
um novo ataque pode acontecer .  Hoje se destaca 
entre eles um novo grupo que além das práticas já 
conhecidas tentam de todas as formas criar na Síria 
um Emirado Islâmico , estou me referindo ao : 

 
a) Talibã 
b) Hamas 
c) Estado Islâmico 
d) ETA 
e) Al Qaeda  

  
 
CONHECIMENTOS DE INFORMÁTICA 
 

26)        Para fazermos a impressão de um 
documento no MS-Word podemos usar teclas de 
atalho. Veja abaixo várias possiblidades e 
assinale  a sequência correta ?  

 
a) Ctrl+l 

b) AIt+E 

c) CtrI+P 

d) CtrI+T 

e) AIt+A 

 

27)       Nos item abaixo assinale a alternativa que 
permite ao usuário controlar outro computador, 
utilizando apenas o nome ou o endereço IP do 
controlador , desde que  o computador a 
ser controlado  esteja  previamente configurado 
para essa ação.  

a) Assistente para novas conexões. 
b) Conexões de rede. 
c) Configuração de Rede sem Fio 
d) Conexão de área de trabalho remota. 
e) Assistente para configuração de rede. 

 
28)       Os navegadores são ferramentas 

imprescindíveis para a navegação na internet , 
hoje existem vários : Firefox, Chrome, Explorer 
entre outros ,  mas ele também podem ser 
chamados de : 

a) Rede externa  
b) Browser 
c) WEB 
d) NET 
e) N. D. A.  

 
 

29)       A Microsoft tornou se a maior empresa  do 

ramo de Tecnologia do mundo e todo este 

sucesso começou com um programa que servia 

para gerenciar outros programas , estamos 

falando do Sistema operacional : 

a) Linux  

b) Windows 

c) Mac OS. 

d) Basic 

e) Unix 

 

 
30)        As topologias das redes de 

computadores são as estruturas físicas dos 
cabos, computadores e componentes. Qual 
alternativa abaixo descreve a Topologia 
Ponto-a-ponto ?  
 

A)      Modelo utilizado nas primeiras conexões 
feitas pelas redes Ethernet, se trata de 
computadores conectados em formato linear, 
cujo cabeamento é feito em sequência; 

B)      Modelo atualmente utilizado em automação 
industrial e na década de 1980 pelas redes 
Token Ring da IBM.  

C)    Modelo em que existe um ponto central 
(concentrador) para a conexão, geralmente um 
hub ou switch; 

D)     Quando as máquinas estão interconectadas 
por pares através de um roteamento de dados; 

E)     Quando as máquinas estão interconectadas 
por um mesmo canal através de pacotes 
endereçados (unicast, broadcast e multicast). 


